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Sağır Kalesi’nin Kuzey Pisidia Kaleleri Işığında
Yorumlanması
Mustafa AĞGÜL*

Değişen ve yenilenen Anadolu coğrafyasının zengin toprakları üzerinde, sert yüzey şekillerinin varlığıyla bilinen Torosların dağlık ve ovalık bölgelerine yerleşmiş, kadim bir uygarlık olarak karşımıza
çıkan halklardan biri de Pisidia’lılardır. Yerel nitelikleri ve Anadolulu bir halk olarak bu uzun süreçte
kendisine önemli bir yer edinmesini bilmiştir.
Pisidia Bölgesi, Pamphylia Lykia, Lykonia ve Phrygia bölgelerinin birbirleri arasındaki geçiş noktası konumunda yer almaktadır (Res. 1). Anadolu’nun iç bölgelerine doğru yönelen güzergâhları, bölgeler arasında önemli geçitleri ve su kaynaklarını kontrol etmekte olup, kilit noktalar barındırması
nedeniyle çevresindeki yerel güçlere göre stratejik önem taşımaktadır. Birçok güç tarafından istila
edilmesine karşın, bölgenin tam anlamıyla kontrol altında tutulduğunu söylemek güçtür. Bu nedenledir ki Pisidia Bölgesi’nde, yüksek tepe noktalara konuşlandırılmış kentler, kaleler, gözcü kuleleri
ve savunma yapıları ile karşılaşmak, coğrafyası göz önüne alındığında bölge insanının yapabileceği
oldukça doğal ve mantıklı bir yaklaşımdır. Homandların Pisidia Bölgesi’nde de etkin oldukları düşünüldüğünde, yaşadıkları asıl yer ile birlikte toplamda 44 farklı kale inşa ettikleri aktarılmaktadır1.
Bu da gösteriyor ki eğer dağlık bir bölgede hâkimiyet kurmak isteniyorsa, ana yerleşim merkezlerini
koruyup, düzenleyecek mantıkta kale yapılanmasının iyi bir şekilde organize edilmesi gerekmektedir.
Bu gibi en iyi örnekler Pisidia ve Dağlık Kilikia2 bölgelerinde çok iyi izlenebilmektedir.
Kale ve tahkimleşme yoluyla stratejik noktaların tutulması Hellen dünyasında da mevcuttur. Bunlar garnizon-kale olarak bilinirler. Yüksekçe bir tepeyi sur ile tahkimleştirerek akropolis gibi kullanırlar ve garnizon (phroura) niteliğinde olduklarından phrourion olarak isimlendirilirler3. Genelde
içinde bulundukları territorium’un savunmasını sağladıkları kabul edilir ve MÖ 5. yy. ile karşımıza
çıkmaya başlar. Aynı zamanda çevresindeki küçük kasaba ya da köylerin akropolis’i şeklinde görev
alarak yolların güvenliğini ve denetlenmesini sağlarlar4. En iyi örnek ise Atina’dır sınırları MÖ 5.
yy.’dan bu yana kaleler zinciri ile korunmuştur. Kuzeyden Euboia boğazına kadar, Eleutherai, Oinoe,
Panakton, Phile, Lepsidrion, Dekeleia, Afidnai ve Rhamnus kaleleri sıralanmıştır. Bu kalelerin çoğu
* Mustafa Ağgül, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yalvaç Teknik Bilimler MYO Mimari Restorasyon Bölümü, Yalvaç – Isparta.

E-posta: aggulm@gmail.com

1 Plinius.

2 Mörel 2010.
3 Cohen 1995, 111.
4 Winter 1971, 43.
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Attika’dan Boiotia’ya giden yolların üzerinde yer almıştır. Hem devamlı bir üs hem de savaş halinde
çevre halkının barınağı olarak kullanılmıştır5. Benzer yapılar Xenophon’un6 söz ettiği phrourarkh ve
khliarkh kelimelerinden yola çıkarak, Pers imparatorluğu topraklarında koruma ve denetleme amaçlı
garnizonların olduğu ve bu tip yapılanmanın Smyrna civarında örneklerinin olduğu belirtilir7. Klasik
Dönem’de benzer sistemlerin batı Anadolu için kullanıldığını ve Pers savunma anlayışını belirleyen
akra ve khora garnizon olarak iki savunma yapısı görülür. Özellikle stratejik noktalara konumlandırılan khora garnizonların Hellenistik Dönem içinde de bu anlayışta devam ettiğini göstermektedir8.
Hellenistik krallıkların koloni oluştururken amaçlarının hellenleştirme veya kültürel bir yapı oluşturmak olamadığı anlaşılmaktadır. Asıl amaç bölgeyi dini, askeri, ekonomik veya politik olarak değerlendirmektir9. Katoikia olarak tanımlanan birçok Seleukos kolonisinin askeri tahkimleşme olarak
yerleşmeye başladığı aktarılır10. Askeri kale niteliğindeki bu kolonist yaklaşımlar mevcut işlevleri gereği uzun süreli olmamaktadırlar ve etkilerini devam ettirebilmeleri için ana bir kente yakın ve onun
bir uydusu şeklinde hareket ederek kentin imkânlarından faydalanmaları sağlanmaktadır11. Özellikle
Seleukoslar bu bağlamda iyi bir altyapıya sahip oldukları ve Anadolu’nun askeri ve ticari rotalarıyla
değerli arazileri, sayıca fazla olan kent ve askeri üslerle sardıkları bilinmektedir12. Kurmuş oldukları
kolonilerin birçoğunu askeri garnizondan öteye geçmemişlerdir. Geçebilenler ise polis olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir13.
Hellenistik Dönem’de kale inşalarının bu kadar fazla olmasından, bölgede barışın olmadığı, sürekli güç dengelerinin değiştiği, siyasi bir otoritenin veya gücün yetkin olmadığı anlaşılmaktadır. MÖ
281 yılındaki Kurupedion Savaşı’nda ise Lysimakhos’un ölümü ile tüm Anadolu ve Pisidia Bölgesi
de Seleukoslar egemenliğine girmiş ve Seleukoslar hanedanı kurucusu I. Seleukos ya da I. Antiochos Pisidia’nın stratejik önemi nedeniyle Phrygia ile sınırında koloniler, kentler ve kaleler konumlandırmışlardır14. Pisidia’nın kuzeyini Pisidia Antiokheia, Apollonia, Seleukeia Sidera, ve Neapolis’in
Pisidia’nın kuzeyini yay gibi kuşatmak için kurulduğunu ileri sürmektedir15. Suriye ve Anadolu’yu birbiri ile kesiştiren lojistik ve askeri yol üzerindeki koloni yerleşmelerinin, Galat akınlarını kontrol eden
birer ileri karakol konumunda olduğunu G. M. Cohen de belirtmektedir16. Güç kaygısının, siyasi ve
askeri dengelerin daha çok Hellenistik Dönem’de değişkenlik gösterdiğini düşünürsek, kalelerin yoğun olarak varlığı daha çok Hellenistik krallıkların güç kavgaları nedeniyle fazlasıyla tahkimleştirildiği
sonucunu ortaya çıkarır. MÖ 133’te Pergamon Kralı III. Attalos Philometor’un (MÖ 138-133) topraklarını ve bununla birlikte Batı Anadolu egemenliğini Roma Devleti’ne bırakması sonucunda kent
artık o dönemde doğuya doğru yayılmacı bir politika izleyen Roma İmparatorluğu’na katılmıştır17.
5 Şahin 2008.
6 Xenophon.
7 Doğer – Gezgin 1998, 28,29.
8 Doğer – Gezgin 1998, 28-29.
9 Cohen 1995, 69.
10 Cohen 1978, 4.
11 Durugönül 2002, 61.
12 Rostovtzeff 1941, 477.
13 Rostovtzeff 1941, 477.
14 Bean 1976, 821.
15 Grainger 1990, 186.
16 Cohen 1995, 57.
17 Magie 2001, 63.
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Roma’nın genel anlamda imparatorluk topraklarında ilan ettiği Pax Romana barışı ile bir zamanlar
kenti ve territorium’unu koruyan yüksek ve korunaklı mevkilerdeki kale ve gözcü kulelerinin terk
edildiği, savaş tehditlerinin kalkmasıyla daha alçak noktalara inilmesinin etken olduğu söylenebilir.
Bu anlamda Hellenistik Dönem’in gücünü vurgulayan kaleler işlevlerini yerine getirememiş ve barış
sürecinde daha küçük yerleşmelere dönüşmüştür.
Benzer kale oluşumları Pisidia kentleri içinde söz konusudur. Pisidia Bölgesi’nde Antik Çağ kent
planlamalarındaki mimari uygulamalar, yüzey şekillerinin mantıksal bir ortak düşünce ile yoğrulup, coğrafyanın sertliğine uydurulmuşlardır. Bu sayede bölgede oluşturulmuş şehir ve kale planlamacılığının diğer bölgelere göre daha fazla gelişmişlik sergilediği izlenmektedir. Antalya’nın 20 km
kuzeybatısında18 bulunan ve Antik Çağ’da Solymos Dağı19 olarak bilinen, Güllük Dağı’nın üzerinde
bulunan Termessos20, Pisidia kentlerini doğrular nitelikte, dağın uygun noktalarında yer almaktadır.
Isparta’nın 35 km doğusunda yer alan Eğirdir ilçesindeki Akpınar Köyü’nde yer alan Prostanna, mevcut kayalık üzerinde Hellenistik Dönem’de kurulmuştur21. İlk kuruluşunda kent bir şehir olma niteliğinden daha çok karakol olma özelliklerine sahiptir22. Örneklerde görüldüğü üzere Pisidia Bölgesi
yerleşim yerleri ele alındığında coğrafyanın zorluğu karşısında, yerleşmelerin zirvelerde topografyaya
uyarak, arazide eridiği ve yapısal olarak bir mimari bütünlük sergilediği kesindir. Fakat bu kentlerin
kendilerini savunmaya hazırlayabilmesi için Atina kentinde olduğu gibi daha yüksek ve önemli geçiş
güzergâhlarında birbiri ile iletişimi sağlayan, taşralardaki halkın sığınabileceği kale veya kulelerin olması gerekmektedir.
Bölgede bilinen diğer yerleşim yerlerinde içerik olarak farklılaşan Kale yapıları ve tahkimleşme
kendisini göstermektedir. Isparta sınırlarında bulunan ve Kuzey Pisidia yüzey araştırmaları devam
eden Gönen-Konane23, Kale Tepe24 ve Serikli Topbaş Mevkii25, Isparta merkeze 20 km uzaklıkta bulunan Atabey ilçesinde At Alanı Kalesi26, Isparta’nın biraz daha güneyinde bulunan ve son derece
önemli veriler sunan Sagalassos antik kentine 1,8 km güney batısında yer alan Düzen Tepe27 gibi
kalelerde araştırmalar sonucunda yerleşim açısından çeşitlilik gösterdiği aktarılmaktadır. Bu haliyle
daha çok yerleşme, savunma ve sığınma maksatlı kullanıldıkları görülmektedir. Her koşulda korunaklı noktalarda olmaları ilk olarak kendilerini güvence altına almak ve savunmak amaçlıdır.
Kuzey Pisidia kaleleri birçok bakımdan birbirine yakın özellikler sergilemektedir. Kaleler kentleri
birbirine bağlayan yolları, geçitleri, suyollarını, kritik sınır geçiş noktalarını tarım arazilerini, kontrol edebilecek görüşteki mevkilerde konuşlandırılmışlardır. Bu sayede bölgenin ve aynı zamanda ana
kentin güvenliğinin kontrol altına alınması veya hakimiyet bölgesi oluşturulmada önemli, bir etkinlik üstlenmelerine sebep olmuştur. Özellikle Kale Tepe (Res. 2) ve Serikli Topbaş Mevkii (Res. 3) ile
Pisidia Antiokheia ve Sağır Kalesi arasında ilişki benzer bir yakınlık sunmakta olup, Serikli Topbaş
tahkimleşmesi de Kale Tepe’yi kollayan bir görüntü sergilemektedir.
18 Özsait 1985, 105.
19 Strabon, XIII.4.16.
20 Ptolemaios.
21 Ballance 1959, 125-129.
22 Ballance 1959, 125-129.
23 Ghirschfeld 1879, 315-316.
24 Hürmüzlü 2011, 194-197.
25 Hürmüzlü 2015, 309-313.
26 Özsait 2012, 320.
27 Waelkens 2010, 105-128.
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At Alanı Kalesi (Res. 4), Yalak Pınarı olarak bilinen çeşmeden sonra, halk arasında kale olarak
bilinen ve üç tarafı uçurumlarla çevrili zirvede yer alır 28. At Alanı Kalesi çevreyi en iyi görebilecek
stratejik bir mevkide kurulmuştur. Bir taraftan ova kesiminde yaşayan insanların su ve tarımsal kaynaklarını kontrol ederken, diğer taraftan da Barla Dağı’nın kuzeyinde yer alan ve verimli Pupa Çayı
vadisinde kurulmuş olan yerleşme yerlerine en kestirme olarak ulaşılabilecek yolların da kontrolünü
yapabilecek bir konumdadır29. Kendisine en yakın kentlerden biri olan Seleukia Sidera kenti ile birlikte düşünülmesi geren bir kaledir. Ayrıca Pisidia’nın kuzeyini ve batısını etki altında tutan bir kale
olup, Parlais ve Prostanna gibi koloni kentlere destek olduğu söylenebilir. Gönen Kale Tepe ve Serikli
Topbaş mevkii ile olan yakınlığı ile askeri ve savunma amaçlı olarak bölgenin korunmasında birlikte
hareket ettikleri düşünülmelidir.
Kuzey Pisidia Bölgesi’ndeki kalelerin mimari olarak incelenmesinde Sağır Kalesi de dâhil olmak
üzere sur yapıları ve yapım teknikleri açısından tipik benzerliklere sahiptirler. At alanı kalesi, Kale
Tepe ve Düzen Tepe’de (Res. 5) oldukça büyük kütlelere sahip blok taşları kullanılmıştır. Kaba işlenmiş blokların yansıra daha iyi ve düzgün işçilik sergileyen yüzeyi daha düz bloklar ile de karşılaşılmaktadır. Düz hatlı bloklar daha çok kalelerin giriş kısımlarında dikkat çekmektedir. Genel olarak
kale duvar yapıları oldukça kalındır. İki tekil duvarın örülüp arasının doldurulmasıyla oluşturulmuştur. Kalelerin tümünde yıkılan duvarlarının dolgu malzemesi görülebilmektedir.
Bir başka özellik ise kalelerin işlevsel anlamda görevlerini tamamlamış, tamamı boşaltılmıştır. Boşaltılan kalelerden Düzen Tepe kalesi MÖ 2. yy.’da30, Ağlasun civarına, Kale Tepe31 ise MS 2. yy.’da,
Akyokuş ve çevresine inmişlerdir. Bu örneklerde olduğu gibi Sağır Kalesi de Roma Dönemi’nde terk
edilmiştir. Yerleşim Sağır Köyü’nün bugünkü konumuna imiştir. Bu durum köy içerisinde MS 1. yy. ilk
yarısına tarihlenen arkeolojik bulgulardan anlaşılmaktadır.
Pisidia bölgesinde ki kaleler sadece Hellenistik Dönem’de değil, Klasik Dönem, Arkaik Dönem ve
Demir Çağında da önemli bir rol oynamış olmalıdır. Büyük İskender’in geçiş güzergâhındaki Pisidia
Bölgesi’nde hâkimiyet kurmaya çalıştığı yerlerde dahi özellikle Termessos’ta büyük direnişlerle karşılaştığı, yüksek noktalardaki savunma noktaları sayesinde olduğu unutulmamalıdır. Bu durum tahkimleşmelerin bulunduğu noktalarda erken evrelerinin olma olasılığını kanıtlamaktadır.
Sağır Kalesi Isparta ili, Yalvaç ilçesi sınırlarındaki Sağır Köyü’nün 2 km kuzeyinde, Sağır Tepesi
olarak bilinen yüksekçe bir kayalık alanın üzerinde topografyanın izin verdiği şekle göre konumlandırılmıştır (Res. 6).
Kaleye doğru tırmanılan yolun sağında ilk olarak küçük boyutlarıyla göze çarpan, bölgenin güney yamacında, tarım arazisi içinde kalan, üç apsisli bir kilise ile karşılaşılır. Yolun doğusunda ise
muhtemelen kalenin altından geçerek yüzeye ulaşan bir kaynak suyu yer almaktadır. Kaynak suyunu geçtikten hemen sonra toprak yol kalenin batı cephesine doğru devam etmektedir. Patika bir
yol ise güney cephesinden tırmanmaya izin vermektedir. Batı cepheye giden yol, kalenin batı surları ile Karakuş Dağı’nın arasından devam ederek kaleye ulaşmaktadır. Toprak yol üzerinde veriler
sunacak antik yol veya mimari bir bulgunun izleri görülmemektedir. Bu bağlamda yüzey topografyasının günümüze kadar fazlaca değişmiş olabileceği unutulmamalıdır. Yolun sonu kalenin tek
girişinin yer aldığı batıdaki yıkık ve dağılmış geçişin olduğu noktada sonlanmaktadır. Kale’ye girişi
28 Özsait 2012, 320.
29 Özsait 2012, 320.
30 Waelkens 2010, 105.
31 Hürmüzlü 2011, 194.

Mustafa AĞGÜL / Sağır Kalesi’nin Kuzey Pisidia Kaleleri Işığında Yorumlanması

15

kontrol edebilecek nitelikte görülebilen başka bir geçişe rastlanmamıştır (Res. 7). Kalenin yıkılmış
olmasına karşın etrafı sur yapısıyla tahkimleştirilmiş oldukça görkemli bir alan ortaya çıkmaktadır.
Kalenin en düşük noktası olan batı surlarının güneyde sonlanan kısmı 1675 rakımdan başlayarak,
en yüksek noktası kuzeyde iç kaleyi de içine alacak şekilde 1725 m yüksekliğe erişmektedir (Res. 8).
Bu noktadan Yalvaç Ovası, Antiokheia, Beyşehir Gölü ve Hoyran Gölü’ne kadar geniş bir alanı çok
rahatlıkla görebilmektedir (Res. 9). Coğrafi koşullar kalenin Sağır Tepesi’nde kurulmasında etken
olmuştur. Hemen kuzeyindeki Sultan dağları (Res. 10) ve batısında sıralanan Karakuş dağlarının
(Res. 11) yaratmış olduğu güvence ile sırtını dağlara yaslamış ve konumunu daha da güçlendirmiştir.
Bu durumuyla Sultan ve Karakuş dağları kale için coğrafik bir zorluk sergilemesinin yanında, ikinci
bir sur özelliği yansıtmaktadır. Tespit edilen sur uzunluğu 860 m’dir. Kalenin batısını, kuzeyini ve
doğusunu kuşatmaktadır. Güney cephede sur yapısına rastlanmamıştır. Yerleşimin sur yapısı temel
alındığında kale doğu-batı doğrultusunda yak. 420 m, kuzey-güney doğrultusunda yak. 380 m’lik
bir alanı kapsamaktadır. Kale plan olarak yüzey şekillerine uyarak kuzeye doğru daralan bir mimari
forma sahiptir. Bu da kalenin coğrafi koşullar göz önünde bulundurularak oluşturulduğunun bir
kanıtıdır (Res. 12).
Kalenin doğusu ve kuzeyi keskin kayalık bir hat oluşturur (Res. 13). Yüksek bir doğal kayalık üzerinde sur duvarının takviyesiyle daha da tahkimleştirilerek bu cepheler güçlendirilmiştir. Son derece
güçlü bir savunması olması, göz önüne alınarak iç kale kuzeye yerleştirilmiştir (Res. 14). Batı surunun
cephesi tamamen Karakuş Dağları’na dönük olup, kalenin diğer cephelerine göre daha düz bir topografyaya sahiptir (Res. 15). Tespit edilen tek girişi ise batı cephede yer almaktadır. Batı surun burç veya
kule sistemiyle desteklenmiş olduğu da verilerle doğrulanmıştır (Res. 16). Kalenin bu üç cephesi günümüze kadar korunamamış olup, yoğun dolgunun yıkılmış kalıntıları arazi üzerinde görülebilmektedir (Res. 17). Güney cephede herhangi bir sur olgusuna rastlanmamıştır. Duvar yatakları ise yoğun
bitki örtüsü ve doğal yıpranma nedeniyle tespit edilememiştir. Güney cephenin oldukça eğimli olması
surun yıkılıp, zaman içerisinde aşağı doğru kaymış olma ihtimalini yükseltmektedir. Doğrudan ovaya
ve köyden gelen yola doğru bakması sebebiyle, kalenin ön cephesi olan güney yüzde bir girişin olması, topografya ve yüzey şekilleri ele alındığında düşünülmesi gereken ihtimallerdendir. Çünkü güney
cephede, yak. 7 m genişliğinde teraslanmış alanın yine güney cepheyi keserek, doğu yönüne doğru
ilerlemiş olmasıdır. Bu teras bir yol oluşturacak niteliğe sahiptir (Res. 18).
Batı, doğu ve kuzey cephelerde yer alan sur yapısının, temel düzeyinde ölçülen görülebilir genişliği
2 ile 3 m arasında değişkenlik göstermektir. Çift duvar tekniğinde inşa edildiği anlaşılmaktadır. İki tekil duvarın birbirine paralel olarak örülüp iç kısmına toprak ve kırık taş parçalarının doldurulmasıyla
oluşturulmuştur. Kale surunun beden duvarları oluşturulurken, duvar temelinde kullanılmış bloklar
oldukça büyük kyklopik olarak adlandırabileceğimiz taşıyıcı amaçlı taşlardan meydana gelmektedir.
Düzeltilmemiş veya kabaca yontulmuş polygonal şekildedir (Res. 19). Taşlar birbirini bağlayacak teknikte harç malzemesi kullanılmadan ve kuru örgü sisteminde taş boşluklarına taş kamalar gelecek
biçimde inşa edilmiştir. Bu tip sur yapılarında MÖ 5. yy.’ın sonlarına doğru blok taşların arasında
herhangi bir dolgu malzemesine yer verilmiyordu. Çünkü bu tarzda blokların kendi ağırlıkları birbirlerine daha sıkı oturmalarını sağlıyordu32.
Kalenin yüzeyi tamamen tıraşlanarak düz alanlar açılmaya çalışılmış, teraslama yöntemiyle kalenin iç arazisinin kotu düşürülmüştür. Tıraşlanma sonucunda kalede iki kademeli teras ortaya çıkmıştır (Res. 20). Yapı temelleri, sokak, cadde gibi yerleşimleri bir hat üzerinde bir birlerine bağlayan
omurgalar kale içinde görülmemiştir.
32 Erdoğan 1991.
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Kalenin oturtulduğu zemin kuzeyden başlayarak güneye doğru eğimleşen bir yüzeye sahiptir (Res.
21). Kayalık bir zemin olması ve yüzeyin eğimli oluşu zaman içerisinde tabandaki tüm toprağın sıyrılmasına ve güneye doğru akmasına sebep olmuştur. Güney cephede kalenin sınırlarının dışına doğru
yüzeyde kiremit (Res. 22) veya kap parçalarına rastlanılmıştır. Oldukça kaba işlenmiş parçalar olduğu
anlaşılmaktadır. Roma ve Bizans günlük kullanım kaplarının yanı sıra oldukça kaba ve iri agregalı
toprağa sahip ve Demir Çağ seramiklerini andıran kap parçaları da mevcuttur (Res. 23).
Kalede bir başka olguda güney cephede tıraşlanmadan bırakılmış kütle şeklinde ana kaya yükseltileri yer almaktadır (Res. 24). Kimi kayaların iç kısmı oda oluşturacak şekilde kabaca düzeltilmiştir.
Bu odaların işlevi tam olarak anlaşılamamıştır. Fakat tapınağa yakın olmaları dinsel bir işleve sahip
olabileceklerini düşündürmektedir.
Kalenin kuzeyinde konumlandırılmış bir iç kale mevcuttur (Res. 25). İç kale doğudan batıya 30
m, kuzeyden güneye 40 m uzamaktadır. İç kale olarak adlandırdığımız alanda yoğun bitki ve tahribat nedeniyle herhangi bir yapı kalıntısıyla karşılaşılmamıştır. Kuzeyin doruk noktasında bulunması,
buranın Hellenistik tahkimleşmelerde sıklıkla karşımıza çıkan karargâh binası veya silah deposu ve
lojistik desteğin korunduğu güçlendirilmiş sığınma aynı zamanda son savunma hattı olmalıdır. Tepe
ve dağ şehirlerinde iç kale her daim olmayabilir. Fakat çoğunun bir iç savunması vardır. Bu yerleşimlerde iç kale bir kayalıktan ibaret olabilmektedir. Böyle bir kayalık mevcut değil ise iç kale, coğrafyanın durumuna göre, iki farklı şekilde inşa edilebilmektedir. Dorukta, savunma duvarından ayrı bir
kale inşa edilir ya da savunma duvarları arazinin en sarp yerinden geçiyorsa, içten bir duvar çekilerek
burası iç kale haline dönüştürülür33. Sağır kalesinde benzer bir durumla karşılaşılır. Kuzeydeki en uç
bölümde kalenin daralarak küçüldüğü noktada iç kısmında ikinci bir sur duvarı ile bir iç kale yapılmıştır. Kalenin ön kısmında örülmüş ve asıl kaleden soyutlayan duvarda tamamen tahrip olmuştur.
Yer yer temel düzeyinde takip edilebilse de, ayakta duran duvar bedeni ve blok tespit edilmemiştir.
Bu durum Sağır kalesini diğer tüm kalelerden soyutlayarak kendine özgü bir yapılanma ve savunma
niteliği katmaktadır.
Büyük bir kalenin oldukça önemli bir noktada yer alması ama su kaynağından uzakta olması da
düşündürücüdür. İnsanoğlunun mantığı gereği bu durumu düşünüp sarnıçlar oluşturması beklenen
bir yaklaşımdır. Yapılan araştırmada kale içerisinde her hangi bir sarnıç veya su tutabilecek bir yapı ile
karşılaşılmamıştır. Bu durumun sebebi 200 m aşağısında bir su kaynağının varlığı ile açıklanmalıdır.
Muhtemel su kaynağı daha erken dönemlerde sur sınırları içinde yeryüzüne ulaşıyor olmalıydı.
Kalenin dış çevresinde günümüzde de çok düz olamayan eğimli arazi kısımlarında yerel halk
tarafından tarım yapılmaktadır. Muhtemel Antik Çağ’da da Yalvaç ovası benzer bir tarımsal faaliyetle tahıl deposu olarak kullanılıyordu. Zira çevre dikkatle incelendiğinde Antiokheia ile Sağır
arasındaki alanda daha geniş ikinci bir yerleşim alanı yoktur. Sağır kalesi kuzeyde bu toprakların
korunmasında ve aynı zamanda bu ovadaki insanların tehlike anlarında sığındığı korunaklı bir alan
konumundadır.
Kalenin önemini arttıran başka bir durum ise güneydoğu uçta konumlandırılmış, çevreye hâkim
bir yükseklikte yer alan tapınak planlı mimari yapıdır (Res. 26). Yapı Pisidia Antiokheia kenti, Men
Kutsal Alanı ile Men tapınağı ve Hoyran Gölü’nü görecek şekilde bakışımlıdır. Fark edilmesi oldukça
güç olan yapı yoğun bitki örtüsü ve tahrip sonucu görünmeyecek durumdadır. Ramsay tapınak hakkında çok küçük bilgi vererek tapınağın çok kötü durumda koruna geldiğinden bahsetmektedir34.
33 Bean 1966, 103.
34 Taşlıalan 1993, 209.
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Yapı görülebilen ölçüler dâhilinde 11 x 17 m olarak tespit edilmiş ve temel düzeyinde korunmuştur. Tapınak pronaos ve naos’tan oluşmaktadır. Megaron olarak adlandıracağımız plan seçilebilmektedir (Res. 27). Tapınak bir teras üstüne muhtemelen ana kaya üzerine yerleştirilmiştir. Yapı içerisinde
gerçekleştirilen araştırmada herhangi bir seramik veya üst yapıya ait bulguya rastlanılmamıştır. 1984
yılında 2169 numaralı envanterlik gümüş bir Artemis heykelciği (Res. 28) satın alma yoluyla Yalvaç
Müzesi’ne teslim edilmiştir. Eserin ise kaledeki tapınaktan çıktığı ileri sürülmüştür. Müze tarafından
Roma Dönemi’ne tarihlenmiştir. Gözlemlenen bir başka mimari unsur ise tapınak planlı yapının konumlandığı terasın hemen alt kotunda yer alan ikinci bir teras olgusunun izleridir. Söz konusu alt
kotta yer alan terasta çok net olmasa da yarım yuvarlak bir forma sahip ve cephesi tapınağa dönük
duran, yoğun bir moloz ve taş yığıntısı yer almaktadır (Res. 29). Her iki yapının da bakışımlı olması
mevcut yarım yuvarlak yapının tapınak planlı yapıyla ilişkilendirilecek bir sunak olma ihtimalini güçlendirmektedir.
Sağır Kalesi içerisinde yer alan tapınak planı, Pisidia Bölgesi tapınak planlarıyla yakın bir benzerlik
göstermektedir. Genel olarak bölgede dağılım gösteren bütün tapınaklar pronaos ve naos bölümlerinden oluşmaktadır. Peripteros, in antis, prostylos bölge için bilinen tiplerdir35. Mitchell, Burdur,
Boğazköy’de Panemoteichos I yerleşiminde yaptığı survey çalışmaları sırsında tespit ettiği in antis
planlı bir tapınağın varlığı hakkında belgeler sunmaktadır (Res. 30). Pisidia Bölgesi için Arkaik evrede
bilinen ve Pisidia’nın erken dönemlerine ışık tutan yapı olması bakımından önemlidir36. Yapısal ve
duvar örme teknikleri açısından ele alındığında, Sağır Kalesi tapınağıyla benzer işçilikler sergilemektedir. Oldukça iri, aralarda daha küçük taşlarla sıkıştırılarak yapılmış, temel taş sırasının birbirini bağlayacak şekilde yerleştirilmiş olması ortak bir özellik sunmaktadır. Böylesi bir yakınlık Sağır tapınağın
erken evresinin Arkaik dönem olabileceği görüşlerimizi desteklemektedir. Ama seramik ve benzeri
veri sunacak başka bir somut kaynak bulunmamaktadır.
Pisidia Antiokheia’sındaki Tanrı Men Askaenos kutsal alanı üç farklı bölgeye hitap eden bir hac
merkezi konumundadır. Tapınaklar ve kutsal alanlar etkinin ve zenginliğin merkezleri olmasından
kaynaklı olarak Hellenistik yerleşmelerin ilgisini çekmiş ve koloniler büyük dinsel merkezlere ya da
önemli tapınaklara yakın yerlerde inşa etmişlerdir. Bu duruma en güzel örnek Seleukoslar tarafından
kurulan Antiokheia kenti olup, Men kutsal alanın yakınında konumlandırılmıştır37. Bu durumda Men
tapınağının daha erken bir dönemde inşa edildiğinin belgesi niteliğindedir. Tanrı Men’e hizmet eden
ruhban sınıfının kontrolünde olan Hellenistik öncesi Antiokheia Territorium’unun bölge üzerindeki
etkisi Seleukos’ları bu alanlara yaklaştırmıştır. Seleukos’ların amacı tapınağın sosyal, siyasal, ekonomik ve dinsel etkilerinden faydalanmaktır38. Muhtemel Sağır kalesi içindeki tapınakta benzer bir güce
sahipti, Seleukos krallığının bölgedeki hâkimiyetini arttıracağı için daha önceden burada var olan
tapınak ve kutsal alanı içinde bırakacak şekilde bir akropolis gibi askeri ve savunma anlamında tahkimleştirilmiş olmalıdır. Dini anlamda bir tapınağın önceden burada olması kalenin sadece savunma
amaçlı yapılmadığını aynı zamanda dinsel bir yaşamında devam etmesine izin verdiğini göstermektedir. Tapınağı yıkıp bölgedeki tepkileri üzerine çekmemiş tam tersine tapınağı daha korunaklı hale
getirip, sivil hayatın sürekliliğini sağlamış ve dini yapılanmanın da gücünü kullanmak istediğini ortaya
koymuştur.

35 Büyükkolancı 1996, 153.
36 Mitchell 1996, 50.
37 Cohen 1995, 65.
38 Cohen 1978, 21.
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Ramsay çalışmalarında Xenoi Tekmorio39 olarak adlandırılan bir cemaat grubundan söz etmektedir. Men kutsal alanında birçok adak kabartmalarında ismine çokça rastlanmaktadır. Özellikle Tekmoreianların, Pisidia Antiokheia territorium’unda ve Men kutsal alanında etken olmaları köklü bir
dini sınıfın varlığını bizi göstermektedir. Roma Dönemi’nde Tekmoreianlar olarak karşımıza çıkan
bu ruhban sınıfı farklı adlar ile arkaik, klasik ve hellenistik dönemlerde öncesinde bölgedeki dini
krallıkların bir uzantısı olmalıdır. Paganizmin etkisini kaybetmesiyle güçlerini yeniden toplamak için
büyük çabalar harcamış oldukları Men kutsal alanındaki ve Sağır Köyü’nde ele geçen yazıtlarından
bilinmektedir. Ramsay’ın Sağır Köyü yazıtlarında ki incelemelerinde ele aldığı epigrafik bilgilerde,
Pisidia Bölgesi tanrı kültleri için birçok kişinin yardımda bulunduğu, yardım miktarları hakkında ve
kişilerin isimlerine varıncaya kadar kayıt altına alınmış olduğu belgelenmektedir40. Strabon’nun anlattıklarından devam edecek olursak, Men ile ilişkilendirilen dini faaliyetler ile meşgul bir ailenin
bir kolu bir kült alanın da, diğeri ise başka bir kült alanın da yaşıyordu ve Men’in her türlü mülkünü
bu iki aile bölüşüyordu41. Ayrıca mülklerinin Limnai Gölü’nün kuzeyinden Karalis Gölü’nün doğu
kıyılarına dek uzandığını bilmekteyiz42. Muhtemelen Strabon’un bahsettiği mülk bölgede ki toprak
ve üzerinden elde edilen tarımsal temelli ekonomik mülk ile bu topraklarda yaşayan insanlar yani hizmetliler (hierodouloi) olmalıdır43. Men Askeanos’unda çok sayıda hierodouloi sahibi olduğu aktarılmaktadır44. Hierodouloi’ler tapınağın malı olup kendi aralarında bir birlik veya cemaat kurabilirler45.
Tekmoreianlarında cemaat kardeşliği şeklinde bir işleyişe sahip olmaları, Strabon’un vermiş olduğu
ve hizmetkâr (hierodouloi) olarak bilinen tapınak hizmetlileri ile yakın bir benzerlik içine sokmakta
olup; Tekmoreian’ın belki de bilinen en erken ve evrilmemiş hali olduklarını öne çıkarmaktadır. Bu
veriler düşünüldüğünde Antiokheia territoriumu içinde Hellenistik Dönem’den önce burada dinsel
amaçlı varlığını sürdüren bir dini krallık yer aldığını kanıtlamaktadır. Zira sahip olduğu mülkler düşünüldüğünde bölgedeki birçok tapınakla birlikte geniş bir alanı etki altına almış oldukları açıkça
görülmektedir. Bu tapınakların içinde Sağır tepesindeki ve bugün kale sınırları içinde kalmış olan
tapınakta dâhildir. Çünkü Sağır ile Men arasında kalan, hatta bu duruma Antiokheia territoriumu gibi
bakarsak 1400 km2 bir alanda muazzam bir tarıma dayalı ve insan gücüne sahip oldukça güçlü bir oluşum söz konusudur. Bu da gösteriyor ki bu dini krallığın kendi territorium’u Sağır’a kadar ulaşmakta
olup, tapınağın Sağır Tepesi’ne yapılış amacını ve aynı zamanda Hellenistik Dönem öncesi olduğunu
açıklamaktadır.
Anderson da Sağırın bir dini merkez olduğunu öne sürmektedir46. Özellikle Artemis kültü ile ilgili
yoğun veri söz konusudur. Bunlardan ilki Sağır Köyü’ndeki evlerden birinde beden duvarında yapı
taşı olarak kullanılmış taht üzerinde oturan Kybele’dir (Res. 31). Ramsay vermiş olduğu bilgilerde
Artemis kültünün varlığını güçlendiren bir durumda Tekmoreian’ın topladıkları bağışlar ile Tanrıça Artemis adına bir kült heykeli yaptırdıklarıyla ilgilidir47. Yalvaç Müzesi’nde sergilenen Sağır’dan
gelmiş olan gümüş Artemis heykelciği de bu anlamda güçlü bir tutum sergilemektedir. Tapınağın bu
39 Ramsay 1912, 151.
40 Ramsay 1912, 162.
41 Levick 1971, 86.
42 Ramsay 1905, 418.
43 Strabon, XII.3.31.
44 Strabon, XII.3.31.
45 Aydınlıoğlu 2002, 115.
46 Anderson 1913, 281.
47 Ramsay 1912, 151.

Mustafa AĞGÜL / Sağır Kalesi’nin Kuzey Pisidia Kaleleri Işığında Yorumlanması

19

veriler ışığında erken dönemde Kybele ile daha sonra Artemis kültü ile ilişkili olduğunu söylemek
yanlış olmaz. Tapınağın Artemis ile ilişkisini öne çıkaran başka bir durum da Termesoss antik kentinde yer alan ve yerleşme alanın dışına kuzeyde konumlandırılmış N7 Artemis tapınağıdır48. Tapınak
peripteros sütun dizinine sahip in antis planlıdır49. Tapınağın ve kült alanının olduğu yerde Artemis
ile ilişkilendirilen bir de kaynak suyu bulunmaktadır50. Su kültünün Artemis ile bağlantısının olduğu
ve su tapınımı ile ilgili olarak bir ilişki kurulmaktadır. Sağır tapınağı da benzer şekilde bir su kaynağının yakınında yer almaktadır. Artemis ile ilgili olarak elde bulunan veriler Yalvaç ve Sağır için bir
ana tanrıça kültünün en erken dönemlerden itibaren sürdürüldüğünün ve Artemis olarak günümüze
ulaştığının bir göstergesidir. Coğrafya olarak Phrygia Bölgesi ile iç içe olduğu düşünüldüğünde böylesi bir etkileşim göz ardı edilmemelidir51. Sağır’ı önemli kılan bir unsurda Artemis’in yanında tanrıça
Selene’nin, Zeus Katalagatios52 ve Helios (?) kültlerinin, aynı zamanda Men ile yakın bir alanda olması, Sağır Tepesi’nin dinsel anlamda merkezi bir konuma eriştiğini göstermektedir.
Sağır Kalesi ile ilişki olan ve bölgedeki diğer kalelerde de beklenmesi gereken fakat tespit edilemeyen bir yapıda gözcü kulesidir. Sağır Köyü’nden batıya doğru ilerleyen ve Karamık’a giden, oldukça
dar boğazların yer aldığı modern bir yol yer almaktadır (Res. 32). French, Karamık bölgesinde yapılmış bir araştırma sonucunda Deve Deresi’ni de bir mil taşı tespit etmiştir. Ortaya çıkarılan mil
taşına göre derenin güneyinden bir başka yolun geçtiği belirtilmektedir53. Bu yol anlatıldığı şekilde
takip edildiğinde Sağır üzerinden Kırkbaş’a çıkmaktadır54. Muhtemel bugünkü modern yol antik yolun güzergâhını takip ediyor olmalıdır. Mevcut yol Hellenistik ve Roma Dönemi’nde aynı zamanda
daha erken dönemlerde de kullanılmıştır. Phrygia ile Pisidia’yı birbirine bağlayan en kısa antik yoldur.
Bölgedeki hac yolunun bir uzantısı olarak Phrygia Bölgesi’nden gelen hacı gruplarını Men Askaenos kutsal alanına taşımakta olduğu kesindir. Bu yol üzerinde Sağıra 3 km uzaklıkta kayalık bir tepe
üzerinde, tamamen yıkılmış ve kuru duvar tekniğinde inşa edilmiş, karakol niteliğine sahip, 30 x 35
ölçülerinde mimari yapıya rastlanmıştır. Bu yapı cografi konumunun avantajı ile aynı anda Karamık
ve Yalvaç ovasını görebilmektedir (Res. 33 ve 34). Diğer bir değişle Phrygia’nın güneyi, Pisidia’nın ise
kuzeyindeki son denetleme noktasıdır. Yapı kuzey Pisidia’nın yani Sağır kalesinin son sınır karakolu
olmalıdır. Aynı zamanda Men için gelen ve hacıların kullandığı hac yolunun bu güzergâhtan geçmekte olduğunu bilmekteyiz. Bu haliyle gözetleme kulesi hacılarında güvenliğini de sağlamaktadır.
Sağır kalesi ve gözcü kulesi Antiokheia ile bakışımlı durumdadır. Gözcü kulesi aynı anda hem Sağır hem de Antiokheia’yı uyarabilmekteydi. Antiokheia’nın territorium’u toplamda 1400 km2 bir alanı
kapsamaktadır. Oldukça geniş bir arazi söz konusu olduğu için bölge içerisinde diğer yerleşmelerinde
uyarabileceği bir sisteme ihtiyaç vardır. Bu uyarı sistemi de diğer bölgelerinde görebileceği bir yükseklikten gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenden dolayı ikinci gözcü kulesi için en uygun tepe
Gemen korusu olup bugünkü orman yangın gözleme kulesinin inşa edildiği alanda yer almalıdır. Bu
sayede Beyşehir gölüne kadar olan geniş bir arazi taranmış olacaktır.
Üçüncü gözcü kulesi ise Antiokheia’ya sırtı dönük olan Tokmacık Tepesi ile Hoyran Gölü ve Kumdanlı bakışımlıdır. Dolayısıyla Sağır gözetleme kulesini ve Sağır Kalesini görebilmektedir (Res. 35).
48 Büyükkolancı 1996, 109.
49 Büyükkolancı 1996, 109.
50 Büyükkolancı 1996, 109.
51 Işık 2012, 345.
52 Ramsay 1912, 162.
53 French 1984, 124.
54 French 1984, 130, Res. 7.
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Bu sayede tüm Antiokheia territorium’u kuzey güney ve doğu sınırları içinde yer alan gözcü kuleleri
sayesinde hızlıca uyarılabilmektedir. Sadece Antiokheia territorium’u Hoyran çanağı olmayıp, görüş
açısında yer alan Pisidia’nın kuzeyini bir yay gibi kuşatan Parlais (Barla) ve Prostanna (Eğirdir) ile
görsel temas kurabilmektedir. Bu sıra ile tüm kuzey ve batı sınırdaki Pisidia kentleri, olası bir tehlikeye
karşı önceden uyarılmış olmaktadır. Kaleleri ve gözcü kuleleri sayesinde hızlı bir savunma ve sığınma
hatları ile Hellenistik Dönem kentleri önemli bir güç elde etmiş olup, stratejik noktalarda hayati geçitleri kontrol altında tutmuşlardır (Res. 36).
Sonuç olarak Antiokheia territoriumunun kuzey Pisidia sınırındaki Sağır Kalesi ve gözetleme
kulesi, Phrygia Bölgesi’ne geçiş de çevreyi denetleyen ve güvenliğini sağlayan bir yerleşim yeri olduğunu kanıtlamıştır. Seleukos’ların kuzeyden gelecek düşman hareketlerine karşılık Sağır Tepesi’ni
tahkimleştirerek önemli bir askeri üs haline getirmiştir. Böylece kuzeydeki durumunu daha da güçlendirmiştir. Gözcü kulesinin yardımıyla ve Sultan dağlarının kuzey Pisidia’nın sınırı olarak kabul
edilmesi, jeopolitik olarak kaleye birçok nitelikte yüklemekte olup, Sağır’ı Antiokheia territorium’u
için vazgeçilmez bir savunma ve sığınma yapısı haline dönüştürmüştür. Hellenistik Dönem’de Kuzey
Pisidia için son savunma hattını ve güney Phrygia’dan gelebilecek ilk savaş dalgasını durdurabilecek
askeri bir nokta olmuştur.
Kale sınırları içinde kalmış olan tapınak, Sağır Tepesinin Hellenistik Dönem öncesinde ve sonrasında tespit edilen kültlerin yoğunluğu göz önüne alındığında, Sağır Tepesi’ni dinsel ve kutsal mekâna
çevirmiştir. Bu durum bölgenin aynı zamanda sivil bir yerleşiminin olabileceğini de göstermektedir.
Özellikle Seleukos hanedanlığının egemenliğinde tahkimleştirilen Sağır tepesi ve daha da geliştirilen
kalenin görsel temasta bulunduğu Antiokheia kenti, Yalvaç Ovası’nda bulunan günümüz tüm köyleri
ve tarım arazileri, Men Askaenos kült merkezi, Hoyran Gölü, Beyşehir Gölü ile Tokmacık tepelerini
tarayabilmektedir. Sağırın kendi territorium’u açısından bakıldığında günümüzde kuzeyden güneye
doğru Yarıkkaya, Ayvalı, Körküler, Mısırlı ve Kırkbaş yerleşmelerini bir yay gibi taramaktadır (Res.
37). Aynı zamanda adı geçen bu yerleşimlerin hepsinde Antik Çağ yerleşim izleri yer almaktadır55.
Böylesine ayrıcalıklı bir konuma sahip olması, yani bir akropolis işlevi üstlenerek etki alanında kalan
küçük tarım alanlarına sahip yerleşkelerin tamamına güvence vermektedir. Bunun yanında bu bölgedeki tarımsal alanların ekonomik değerlerinin korunmasında etken bir rol oynamıştır. Bu süreç Roma
ile kalenin kaderini değiştirse de, yerleşim hemen 2 km aşağıdaki Sağır Köyü’ne taşınmıştır. MS 1.
yy.’dan günümüze kadar da farklı inançlardan olsa dahi kesintisiz olarak yaşamını sürdürmeye devam
etmiştir.

55 Özsait 2002, 238.
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II. Sofistik Dönem:
Lykia, Pisidia, Pamphylia ve Kilikia – Isauria
Bölgelerinin Filozofları, Sofistleri ve Retorları
Elif AKGÜN KAYA*

Philostratos, Roma yönetimi altındaki Anadolu topraklarında Eski Hellen kültürünün yeniden uyanışını, II. Sofistik Hareket olarak adlandırmıştır1. Anadolu menşeili bu harekette sofistler, retorlar ve
filozoflar sosyal kişilikleriyle ön plana çıkmışlardır. Üstlendikleri resmi görevlerle, zenginlikleriyle ve
açtıkları okullarda verdikleri derslerle kentlerine hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli ölçüde
katkıları olmuştur. Bu çalışma kapsamında, MS I.-III. yy.’lar arasında Lykia, Pisidia, Pamphylia ve Kilikia – Isauria Bölgesi’nden bilinen sofistlerin, retorların, filozofların toplumsal ve siyasal rolleri, resmi
görevleri, kentlerine sağladıkları faydalar ve aile bağları tanıtılmaktadır.
Lykia Bölgesi’nden yazıtlar ve antik kaynaklar aracılığıyla üç kişi bilinmektedir. Bölgenin çıkarttığı
en ünlü sofistlerden biri MS 150’li yıllarda Likya’da doğan Herakleides’tir2. Philostratos’un aktardığına
göre, ailesi göz önünde bulundurulduğunda oldukça önemli biridir; seçkin ataların soyundan gelmektedir. Seçkin bir soya sahip olmakla birlikte, bölge halkı ve Romalılar nezdinde son derece önemli bir
görev olan Lykia’nın arkhiereus’liğini icra etmiştir3. Bu görev dışında Smyrna’da stephanephoros görevini de yerine getirmiştir. Philostratos, Smyrnalı vatandaşların o yılı bu rahibin ismiyle adlandırdıklarını aktarmaktadır4. Nikopolis’te bulunan ve MS 150-230 yılları arasına tarihlenen bir yazıtta Artemon
oğlu Lykialı Herakleides, karısı Caecilia Italia’yı onurlandırmaktadır. Burada yer alan Herakleides ile
Philostratos’un bahsettiği sofist Herakleides’in aynı kişiler mi, yoksa farklı kişiler mi olduğu kesin olarak belli değildir. Puech, yazıttaki özensizlikten dolayı, burada anılan kişinin Lykia’nın arkhiereus’liğini
yapan sofist Herakleides olamayacağını düşünmektedir5.
* Dr. Elif Akgün Kaya, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Burdur.

E-posta: eakgun@mehmetakif.edu.tr

Bu makale, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Anabilim Dalı’nda tamamlanan
“Anadolu’da II. Sofistik Dönem: Sofist, Retor ve Filozofların Kamusal Alandaki Etkinlikleri” başlıklı doktora tez çalışmasından üretilmiştir. Bu doktora tezi TÜBİTAK “2214/A – Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı” ve “Suna – İnan Kıraç Akdeniz
Medeniyetleri Araştırma Merkezi” tarafından desteklenmiştir. Her iki kuruma desteklerinden dolayı teşekkür ederim.
1 Philostr. VS 481: ἡ δὲ μετ᾽ ἐκείνην, ἣν οὐχὶ νέαν, ἀρχαία γάρ, δευτέραν δὲ μᾶλλον προσρητέον.
2 Janiszewski – Stebnicka – Szabat 2015, 162, No. 466.
3 Philostr. VS 613: καὶ ἀρχιερεὺς Λυκίων ἐγένετο, τὴν δὲ λειτουργησίαν οὖσαν οὐ μεγάλου ἔθνους Ῥωμαίων μεγάλων ἀξιοῦσιν.
4 Philostr. VS 613: στεφανηφόρον ἀρχὴν παρ᾽ αὐτοῖς ἦρξεν, ἀφ᾽ ὧν τοῖς ἐνιαυτοῖς τίθενται Σμυρναῖοι τὰ ὀνόματα.
5 SEG 39 539; Andreou 1984, 190, No. 1; Puech 2002, 293, No. 131: Ἡρακλίδης Ἀρ|τέμωνος | Λύκιος Καικιλίᾳ | Ἰταλίαι τῇ ἰδίᾳ

γυ|ναικί.
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Philostratos, Herakleides’in yaratıcılık ve söylev konusunda büyük bir yeteneğe sahip önemli bir
sofist olduğunu aktarmaktadır. Hukuki konulardaki konuşmalarda oldukça açık ve yalın bir dil kullanmıştır. Zamanının en iyi eğitimcilerinden sofistik ve retorik eğitim almıştır. Kesin olmamakla birlikte Herodes Attikos’la, Ephesos’ta Tyreli Hadrianus’la (MS 170’den önce), Pergamon’da Aristokles’le
ve Atina’da Byzantionlu Khrestos ile çalışmıştır. MS 193-209 yılları arasında Atina’daki retorik kürsüsünün başkanlığını yapmıştır6. Bu görev bir sofistin, resmi olarak bir sofist olduğunun onanması
ve imparatorluk tarafından kabul edilmesi anlamına gelmektedir. Ancak, Naukratisli Apollonios ve
onun takipçisi Dolikhesli Marcianus ile tartışması, retorik kürsüsündeki bu görevi kaybetmesine neden olmuştur7. Ayrıca bu tartışma, sofist olarak elde etmiş olduğu vergiden muafiyet gibi birtakım
ayrıcalıkları (ἀτέλεια) da kaybetmesine yol açmıştır8. Bu olaydan sonra Smyrna’ya yerleşerek burada
okul açmıştır. Herakleides’in Smyrna’da okul açması, Ionia, Lydia, Phrygia ve Karialı gençlerin onunla
çalışmak için Smyrna’ya akın etmesini sağlamıştır. Ayrıca Herakleides, Asklepios’un gymnasion’undaki çeşmeyi tamir ettirip çatısını altından yaptırarak Smyrna’nın güzelliğine de katkıda bulunmuştur9.
Ancak kutsal sediri kestiği için mülklerinin büyük bir çoğunluğunun kamusallaştırılmasıyla cezalandırılmıştır. Öldüğü zaman, seksen yaşın (MS 230-235) üzerinde olduğu tahmin edilmektedir10.
Lykia Bölgesi kentlerinden Ksanthos’ta ele geçen bir yazıtta adı bilinmeyen bir retor onurlandırılmaktadır. Yazıttan retorun mükemmel bir insan, olağanüstü bir retor ve bouleutes olduğu öğrenilmektedir; ancak retorun ismi bilinmemektedir11. Söz konusu retorun bouleutes olarak onurlandırılması, bu kişinin kentin önde gelen elit kesimin içinde yer aldığını ve bir retor olarak kamusal işlere
karşı kayıtsız kalmadığını göstermektedir.
Rhodiapolis’te ele geçen yazıtlarda Epikourosçu filozof ve hekim Herakleitos, boule, demos ve
gerousia tarafından, Rhodiapolis yurttaşı, vatansever, Asklepios ve Hygeia’nın hiereus’i olduğu için
aralıksız bir şekilde yıllık onurlarla onurlandırılmaktadır12. Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenen yazıtta, Herakleitos zamanının önde gelen doktoru, yazarı, tıbbi yazıların Homeros’u ve felsefi
çalışmaların şairi olarak anılmaktadır13. Eğitimin simgesi olan paideia heykeliyle de onurlandırılmıştır. Büyük ihtimalle iatros pepaideumenos’tur ve tıp konusunda eğitimler vermiş olmalıdır14. Ayrıca
yazıtta Epikourosçu filozoflar tarafından onurlandırılması ve felsefi çalışmalar yapmış olduğunun
6 Avotins 1975, 317–319.
7 Philostr. VS 613: Εκπεσὼν δὲ τοῦ θρόνου τοῦ Ἀθήνησι ξυστάν των ἐπ᾽ αὐτὸν τῶν Ἀπολλωνίου τοῦ Ναυκρατίτου ἑταίρων, ὧν πρῶτος

καὶ μέσος καὶ τελευταῖος Μαρκιανὸς ὁ ἐκ Δολίχης ἐγένετο.

8 Philostr. VS 601: Πρεσβεύων δὲ παρὰ Σεβῆρον ἐν Ῥώμῃ τὸν αὐτοκράτορα ἀπεδύσατο πρὸς Ἡρακλείδην τὸν σοφιστὴν τὸν ὑπὲρ

μελέτης ἀγῶνα, καὶ ἀπῆλθεν ὁ μὲν τὴν ἀτέλειαν ἀφαιρεθείς, ὁ δὲ Ἀπολλώνιος δῶρα ἔχων.

9

Philostr. VS 613: ξυνήρατο δὲ τῇ Σμύρνῃ καὶ τοῦ εἴδους ἐλαίου κρήνην ἐπισκευάσας ἐν τῷ τοῦ Ἀσκληπιοῦ γυμνασίῳ χρυσῆν τοῦ
ὀρόφου.

10 Philostr. VS 615: ἐτελεύτα γοῦν ὑπὲρ τὰ ὀγδοήκοντα.
11 TAM II 297; Puech 2002, 480, No. 271: ---θ̣έ[νιππο?]ν ἄν|δρα ἀγαθόν, ῥήτορα | ἐνδοξ[ό]τ̣α̣τ̣[όν τ]ε [καὶ κρά?]|τιστ[ο]ν τ[ῆ]ς̣

[πόλε?]|ος̣ [τὸ] κ̣ο[ινο]βούλ[ι]|[ο]ν βουλευτήν.

12 TAM II 906, 910; Le Bas – Waddington 1870, 1336; Peachin 2004, 8–9.
13 TAM II 910; Le Bas – Waddington 1870, 1336: Ἀσκληπιῶι καὶ Ὑγίαι | Ῥοδιαπολειτῶν ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος | καὶ ἡ γερουσία

ἐτείμησαν ταῖς διηνε̣|κέσιν κατ’ ἔτος τειμαῖς Ἡράκλειτον̣ | Ἡρακλείτου Ὀρείου τὸν πολείτην καὶ | Ῥόδιον, φιλόπατριν, ἱερέα
Ἀσκληπιοῦ | καὶ Ὑγίας ἰκόνι ἐπιχρύσῳ καὶ τῷ τῆς | παιδείας ἀνδριάντι· ὃν ἐτείμησαν ὁμοί|ως Ἀλεξανδρεῖς Ῥόδιοι Ἀθηναῖοι καὶ ἡ |
ἱερωτάτη Ἀρεοπαγειτῶν βουλὴ καὶ οἱ | Ἀθήνησιν Ἐπικούρειοι φιλόσοφοι καὶ ἡ | ἱερὰ θυμελικὴ σύνοδος, πρῶτον ἀπ’ αἰ|ῶνος ἰατρὸν
καὶ συνγραφέα καὶ ποιη|τὴν ἔργων ἰατρικῆς καὶ φιλοσοφίας | ὃν ἀνέγραψαν ἰατρικῶν ποιημάτων | Ὅμηρον εἶναι, ἀλιτουργησίᾳ
τιμηθέντα | ἰατρεύσαντα προῖκα, ναὸν κατασκευ|άσαντα καὶ ἀγάλματα ἀναθέντα Ἀσκλη|πιοῦ καὶ Ὑγείας καὶ τὰ συνγράμματα αὐ|τοῦ
καὶ ποιήματα τῇ πατρίδι Ἀλεξαν|δρεῦσι Ῥοδίοις Ἀθηναίοις, χαρισά|μενον τῇ πατρίδι εἰς διανομὰς καὶ | ἀγῶνας Ἀσκληπίων καὶ
ἀργυρίου | μύρια καὶ πεντάκις χίλια· ὃν ἐτεί|μησεν ἡ πατρὶς καὶ προεδρίᾳ.

14 Kleijwegt – Gieben 1991, 142.
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belirtilmesi kendisinin de Epikourosçu okulun bir üyesi olduğunu düşündürtmektedir15. Roma İmparatorluk Dönemi’nde sofist, retor ve filozoflara tanınan birtakım ayrıcalıklar doktorlara da tanınmıştır. Herakleitos da bir filozof ve doktor olarak kamusal işlerden muafiyet (ἀλιτουργησία) elde etmiştir.
Yaşam boyu hiereus’i olduğu sağlık tanrıları Asklepios ve Hygeia için tapınak inşa ettirmiştir16. Kenti
için yaptığı işler bununla sınırlı kalmayıp hem Asklepios yarışmaları hem de dağıtılması için 15,000
gümüş denarii vatanına özgürce vermiştir17. Ayrıca 2011 yılı itibariyle Rhodiapolis kazılarında ortaya
çıkarılan Asklepieion, Herakleitos tarafından yaptırılmış ve burada hastalarını tedavi etmiştir. Asklepios kültünü Rhodiapolis’e Herakleitos’un getirmiş olduğu düşünülmektedir18.
Pisidia Bölgesi kentleri Termessos, Selge, Antiokheia ve Kibyra’da ele geçen yazıtlar aracılığıyla
dört filozof ve bir retor bilinmektedir. Termessos’ta ele geçen bir yazıtta, adı bilinmeyen kişinin Platon felsefesini takip eden bir filozof olduğu öğrenilmektedir19.
Selge’de ele geçen ve Severuslar Dönemi’nin sonlarına tarihlenen Publia Plancia Aurelia Magniana
Motoksaris’in onurlandırıldığı bir yazıtta, kocası Gaius Valerius Eugenes filozof olarak anılmaktadır20.
Ayrıca aynı yazıttan Gaius Valerius Eugenes’in kamusal oyunlarda önde oturma hakkına sahip, vatansever, bütün erdemlerle donatılmış, kentin kurucusu ve besleyicisi olduğu öğrenilmektedir. Eşinin ve
eşinin ailesinin onurlandırıldığı diğer yazıtlardan ailenin kentin önde gelen ailelerinden biri olduğu
anlaşılmaktadır (Res. 1). Eşi Publia Plancia Aurelia Magniana Motoksaris, babası Publius Plancius
Magnianus Ksenon ile birlikte demiourgos’luk yapmıştır. Ayrıca Tykhe’nin rahibesi (hiereia), agonothetes ve arkhiereia görevlerini de yerine getirmiştir. Bunun yanında kentin kurucusu, besleyicisi ve
annesi olarak onurlandırılmaktadır. Kenti için pek çok gösterişli ve harika yapılar yaptırmıştır. Büyük miktarlarda parayı, boule’nin üyelerine ve onların çocuklarına dağıtılması için kente bağışlamıştır.
Motoksaris’in babası Publius Plancius Magnianus Ksenon üst sınıf mensubu olup arkhierothytes’lik,
muhteşem bir şekilde agonothetes’lik ve kenti için parlak bir şekilde demiourgos’luk yapmıştır. Ayrıca
pek çok kez kendi cebinden kenti için buğday tedarik etmiştir. Erkek kardeşi Magnianus Aelianus Perikles Arrius, Sebastosların arkhiereus’liğini yapmış, arkhierothytes’lik, demiourgos’luk, eşiyle birlikte
agonothetes’lik ve Tykhe’nin hiereus’liğini yapmıştır. Ailenin diğer üyeleri gibi Arrius’un da cömertçe
kente yardım ettiği ve her şekilde kentin yanında olduğu epigrafik belgelerde belirtilmektedir. Ayrıca
yazıtta Arrius için kullanılan λόγοις πρωτεύοντος ifadesi onun da retor olabileceğini göstermektedir.
15 Marek – Frei 2010, 600, 604.
16 TAM II 906: [θεῷ ἐπηκόῳ Ἀσκληπιῷ κ]αὶ Ὑγείᾳ καὶ Σεβαστοῖς καὶ τῇ πατρίδι | [τὸν ναὸν κατεσκεύασεν] καὶ τὰ ἀγάλματα ἀνέθηκεν

καὶ τὸν | [βωμὸν ἵδρυσεν ἐκ τῶν ἰδ]ίων Ἡράκλειτος Ἡρακλείτου Ὀρείου Ῥοδιαǀ[πολείτης | φιλόπ]ατρις, ὁ διὰ βίου ἱερεύς.

17 König 2005, 259–260.
18 Çevik – Kızgut – Bulut 2010, 34.
19 Spratt – Forbes 1847, 232; CIG 4366 t2; TAM III 1, 882: Πλατωνικὸς | φιλόσοφος.
20 Frank 1959, 788; ISelge 17: [— — — συνδη]μ̣ι̣ο̣υ̣ρ̣γ̣|ή̣σ̣α̣σαν, ἱέρειαν Τύχης πόλεως, φιλόπατριν̣ |[— — ] βουλ̣ῆς, κτίστ|ριαν καὶ

τροφόν, μητέρ[α] Πόλεως, ἐπὶ ἠθῶ|[ν κοσμιότητι καὶ σε]μν[ό]τητι βίου διαπ|[ρέ]πουσαν, ἐπεικείᾳ τε [καὶ με]γαλοφροσύνῃ | [. .
. ὑ]περβε[β]λημέ|[νῳ] ἐ̣παγα̣λ̣[λο]μένην——θυγα̣[τέρα] Μαγνιανοῦ Ξένω|νος———] [— — —] κτίστο|[υ τῆς] πόλεως καὶ τὸν
Ἄ̣ρ̣ε̣ως ναὸν τὸν κ̣ατ|[———εσκευα]κότος σὺν τῷ πε|[ρικ]ειμένῳ παντὶ κόσ[μῳ], ἐκ̣τὸς δὲ πλινθε|[ῖ———] προ|[έ]δ̣ρου καὶ [φιλο]
πάτριδος, παναρέτου, π̣ο̣λλά̣κ̣|[ις———βου]λευσαμένου τῇ πατρίδ|[ι ἔ]ν τε πρά̣γ[μασι], ἀ̣ρχ̣ὰ[ς πά]σας προῖκα ὑπ̣εσ̣χ̣[ημ|ένου ἐπὶ]
ἐπιδόσεσι χρημά|[των], γυνα[ῖκα Γαίου] Οὐα̣λ̣ε̣ρίου Εὐγέ[ν]ους, πρ[οέδρου, φιλοπά]τριδος, παναρέτο|υ, [τ]οῦ Πόλ̣[εως κτίστου τε]
καὶ τροφέως, φιλοσό|[φου, ἀδελφὴν] τοῦ μεγίστου καὶ |[ἐξ]ό̣χου Μαγν(ιανοῦ) Αἰλιανο[ῦ] Περικλέους Ἀρρ̣[ί̣]|ου, ἤθε[σί τε] καὶ λόγοις
πρωτεύ|[ον]τος, [μ]εγά[λα τ]ὴν πόλιν ὠφελήσαντος | ἐπιδόσ̣ε̣[σί τε] κ[αὶ] πάσῃ προστασ|ίᾳ —— τῇ πατρίδι κατα[σκ]ευάσ[α]σαν ἔργα
λανπ|ρὰ καὶ . [———]τατα· τό τε ἀγοραν|όμειον καὶ [τ]ὸ [Τ]υχ[α]ῖον κα[ὶ] τὸ ᾠδεῖον ἐκ | θεμελίων [σὺν] τοῖς τε ἐντὸς ἀγάλ|μασιν καὶ
τοῖς π[ερι]κει̣μένοις κόσμ|οις——ναῶν̣ μ̣ε̣γίσ[τ]ων καὶ θαυμ|αστῶν ἰσότειμα̣ τ̣ὰ̣ κ̣τ̣ί̣σ̣ματα ——, ἐκδεδεγμ|ένην καὶ τὰ παρακείμενα
χρημα|τιστήρια πά̣ν̣[τα καὶ τ]ὴ̣ν π̣α̣ρατείνουσαν | πλαγείαν στοὰν καὶ ἄλλο πλινθε̣ῖ|ον κ̣αὶ τὴν ἐξέ̣δ̣ρ̣α̣ν̣ τ̣ὴν ἐν̣ αὐτῷ ἀπὸ μυριά|δων τὰ
πάντα | καὶ ἀργυρίου [. . . . .] μυ[ρι]άδας τριάκοντα | χαρισαμέ[ν]ην εἰς συναύξησιν | τῆς πατρίδ[ο]ς [καὶ εἰς διανομ]ὰς βουλευτ̣ῶν̣ κα|ὶ
ἐκκλη̣σ̣[ιαστ]ῶν καὶ τέκνων αὐτῶν. κ|[ατὰ] τὰ γεγονότα αὐτῇ ψ[η]φ̣ί̣σ̣ματα τὸν δ[ὲ]νδρ|ιάντ̣α̣ [ἀνέστησεν] | ἡ πατρὶ̣ς ἐ[κ δημο]σ̣[ίω]ν
χρημάτων.
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Filozof Gaius Valerius Eugenes’in ailesinin onurlandırıldığı yazıtların geneline bakıldığında, ailenin
Selge’nin üst tabaka, seçkin ve varlıklı ailelerinden biri olduğu anlaşılmaktadır21. Aile, kent için gerekli
her türlü memuriyeti yerine getirip maddi olarak da her türlü desteği sağlamıştır (Res. 1). Filozof Gaius
Valerius Eugenes dâhil olmak üzere aile üyeleri yazıtlarda κτίστης, πρόεδρος, τροφεύς, τροφός gibi
unvanlarla onurlandırılmışlardır22. Ailenin, Perge’nin ünlü euergetes’i, imparator Vespasianus zamanında Asia proconsul’ü olan M. Plancius Varus ve Plancia Magna sülalesiyle akrabalık bağı olmalıdır.
Antiokheia’da ele geçen yazıtta filozof ve retor Gaius Calpurnius Collega Makedon onurlandırılmaktadır23. Otuz yaşında hayata gözlerini kapayan Makedon, kentinde bouleutes’lik yapmıştır. Antiokheia boule’sinin bir üyesi olarak seçkin ve zengin bir aileden gelmektedir. MS IV. yy.’da Antiokheia’da
bouleutes curialis’in; boule ise curia’nın karşılığı olarak kullanılmaktadır. Yazıttan anlaşıldığı üzere
Gaius Calpurnius Collega Makedon, Pisidia Antiokheia curia’sının bir üyesidir. Bu üyelik, onun seçkin ve zengin bir aileden geldiğini ve ailesinin yaklaşık MS yak. 72 yılından itibaren Roma vatandaşlık
hakkına (civitas) sahip olduğunu göstermektedir24. Kısacası, aile Antiokheia’nın en itibarlı – saygın
aileleri arasında yer almaktadır25. Ayrıca yazıt, Collega Makedon’un babası tarafından iyi bir Yunancayla yazdırılmış olup Anadolu’da alışılmış olan Yunancadan daha iyidir. Yazıttaki yüksek edebi kalite babasının eğitim seviyesinin de yüksek olduğunu göstermektedir. Babası, Antiokheia’nın hem iyi
eğitimli hem de zengin eski yerel aristokrat sınıfından olmalıdır. Büyük ihtimalle oğluna da mümkün
olan en iyi eğitimi aldırtmıştır. Yazıtta yer alan ῥήτορα ἐν τοῖς δέκα Ἀθηναίων πρώτοις ifadesi, Atinalı
on retora delalet etmektedir. Babası oğlunu Atinalı ünlü On Attik Retor seviyesinde bir retor olarak
görmektedir26. İkinci Sofistik Dönem’de, Herodes Attikos’un öncülük ettiği İkinci On Retor’dan ayırt
edilip Atina’nın On Attik Retor’u seviyesinde bir retor olarak kabul edilmesi, retorik sanatında Atinalıların seviyesine ulaşabildiğini göstermektedir. Bu durum bir retor için küçümsenmeyecek bir başarıdır. Ayrıca Sokrates ve Platon felsefelerinin öğreticisi ve filozofu olmuştur. Doktor olarak ilaç yazmada, cerrah olarak da operasyonlar yapmada, Hippokrates’in başarılarını tekrarlama cesareti olan
öncü bir doktor olmuştur. Yazıtta yer alan ἀρχίατρον ifadesi de bu düşünceyi desteklemektedir. Ayrıca
ἀρχίατρον ifadesi Collega Makedon’un, Antiokheia’nın baş doktoru olduğunu göstermektedir27.
Pisidia Antiokheia’dan bilinen diğer bir filozof Tiberius Claudius Paullinus’tur. Antiokheia’da ele
geçen bir yazıttan sadece filozof olduğu öğrenilmektedir28. MS 120-215 yılları arasına tarihlenen,
21 Selge 15, 16, 17, 18, 19, 20, 56, 57.
22 Nollé 1994, 236–244; Bremen 1996, 100–103, 109, 341; Schmitz 1997, 37, 101–102; Griffin – Clark – Rajak 2002, 295; Curnow

2006, 123; Zuiderhoek 2009, 8; Barnes 2011, 3; Zamfir 2013, 308.

23 Ramsay 1919, 1–9; SEG 32 1302; Puech 2002, 178, No. 69: Γ. Καλπ(ούρνιον) Κολλῆγαν Μακεδόνα βουλευτήν, ἄνδρα ἀξιολο[γώτατον]

| ὃς ἐγένετο ἐν πάσῃ ἀρετῇ, ὥς φησιν ὁ ἀρχαῖ̣[ος λόγος?] | ῥήτορα ἐν τοῖς δέκα Ἀθηναίων πρώτοις κλ[ηθέντα?] | φιλόσοφον τὰ
Πλάτωνος καὶ Σωκράτους ἐπα[γγειλάμενον?] | ἀρχίατρον ἐν λόγοις καὶ ἔργοις τὰ Ἱπποκράτους ΤΟ?— — — | γενόμενον ἐν ἀνθρώποις
ἔτη τριάκοντα καὶ ἡμ[έρας — — —] | θεοῦ προνοία̣ καὶ ἱερῶν ἀνγέλων συνοδία̣ με[ταλλαχθέντα̣] | εἰς [ο]ὐρανὸν ἐξ ἀνθρώπων,
θᾶττον ἢ ἔδει τοὺς γ[ονέα̣ς] | καταλιπόντα, τὸν π̣[ή]λ̣ι̣νο[ν]χιτῶνα ἐνταυθοῖ περι[ελόμενον] | κατασκευάσας τὸ ἡρῷον τῷ γλυκυτάτῳ
καὶ πο[θεινοτάτῳ] | καὶ [— — —] Γ. Καλπούρνιος Μ[ακεδών].

24 Ramsay 1919, 2.
25 Calpurnius gentilicum, Vespasianus zamanında Galatia’nın yöneticisi olan Calpurnius Asprenas ile ilişkilidir. Calpurnius Aspre-

nas imparator Galba tarafından Galatia ve Pamphylia’nın yöneticisi olarak atanmıştır (Tac. Hist. II. 9). MS I. yy.’da Antiokheia’da
diğer Calpurnii ile ilgi bk.: Halfmann 1979, 149, No. 60.

26 Atinalı On Attik Retor için bk.: Carawan 2007; Roisman – Worthington – Waterfield 2015.
27 MAMA VIII 404; SEG 49 1856: [Κ]ολλῆγαν μάκαρός τε | Μ̣ακηδόνος, ἤδ’ ἱεροῖο | βλαστὸν Κολλήγου, vac.| ἀ̣ρετῆς θάλος

ἀθανάτοι[ο] | τ̣ὸν νέον Ἀμβρόσιον μνή|[μ]η συνέφυνε παλαιοῖς | [μ]ήτηρ δ’ εὐώδειν δυσαρι[σ]|[τ]οτόκειά τε Μάγνα | [ᾧ] γεν[έ]τῃ
κάσει τε μέλο[ς] | [π]αρακάτθετο ἡδύ | [τ]ὸν σοφὸν ἰητρὸν εἰκο[σ]|τ̣ὸν ἄγοντα ἔτος. Ayrıca bk.: SEG 32 1302; Ramsay 1919, 2–4;
Jones 1982, 262–269; Puech 2002, 178–180, No. 69.

28 CIL III 302; Sterrett 1888, 148, 127: Ti. Claudio | Paullino | Philoso|pho hero.
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Pergamon Asklepieion’da ele geçen bir yazıtta ise Colonia Antiokheialı filozof olarak onurlandırılmaktadır29. Büyük ihtimalle Paullinus eğitim almak veya ders vermek için Pergamon’a gitmiş olmalıdır; çünkü II. Sofistik Dönem’de, Pergamon Anadolu’daki önemli eğitim merkezlerinden biridir. Bu
dönemde felsefi, sofistik ve retorik eğitim almak isteyen birçok kişi Pergamon’a gitmiştir. Ayrıca hasta
olup tedavi olmak isteyen pek çok kişi de Pergamon Asklepieion’u ziyaret etmiştir. Bunlardan birisi de
ayak ağrılarından sürekli şikâyetçi olan sofist Aelius Aristides’tir. Smyrna’nın ünlü sofisti Polemon’da
eklem ağrılarından kurtulmak için Asklepieion’u sık sık ziyaret etmiştir30. Ephesos’ta ele geçen ve
sofist Soteros’un öğrencileri tarafından onurlandırıldığı bir yazıtta, ünlü sofistin öğrencileri arasında
Livius Marcellus Antiokheialı bir kişi yer almaktadır31. Bu yazıt, Livius Marcellus’un dönemin en iyi
sofisti olan Soteros’un derslerine katılarak çağının gerektirdiği sofistik ve retorik eğitimi almış olduğunu göstermektedir. MS II. yy.’da Yunanlıların yüksek edebi çalışmalarına Colonia Caesarea’dan
filozof Ti. Claudius Paullinus, Collega Makedon ve Livius Marcellus’un katılmış olması, kolonide Eski
Yunan kültürünün takip edildiğini ve Eski Yunan eğitim anlayışının etkili olduğunu göstermektedir32.
Pisidia Bölgesi’nden yazıtlar aracılığıyla öğrendiğimiz diğer bir isim de retor Tiberius Claudius
Polemon’dur. Kibyra’da ele geçen yazıtlarda kendisi ve aile üyeleri onurlandırılmaktadır33. Yazıtlar
incelendiğinde de ailesinin kentin önde gelen, seçkin kişilerinden olduğu ve pek çok resmi görevi yerine getirdiği anlaşılmaktadır (Res. 2). Tiberius Claudius Polemon’un deri işçileri (skytobyrseis) derneği (synergasia) tarafından hayırseverliğinden dolayı onurlandırıldığı yazıttan ailesiyle ilgili önemli
bilgiler edinilmektedir. Yazıta göre Polemon’un babası Tiberius Claudius Hieron iki kez asiarkhes
(ἀσιάρχης) ve iki kez arkhiereus (ἀρχιερεύς); kardeşi Tiberius Claudius Deioterianos ise asiarkhes,
annesinin babası Marcius Deioterianos’un Lykiarkhes ve annesi tarafından dedesi Flavius Krateros iki kez asiarkhes ve bir kez arkhiereus görevini yerine getirmiştir34. Burada dikkat çeken nokta,
Polemon’un dedesi Flavius Krateros’un iki kez asiarkhes ve bir kez arkhiereus, babası Tiberius Claudius Hieron’un iki kez asiarkhes ve arkhiereus görevlerini üstlenmiş olmalarıdır. Ayrıca ele geçen başka
bir onurlandırma yazıtından, Polemon’un kendisinin ve kardeşi Tiberius Claudius Deioterianos’un
da asiarkhes görevini yerine getirdiği bilinmektedir35. Yazıtlardan anlaşılacağı üzere bu aile üyeleri asiarkhes’lik görevini sürekli bir şekilde yerine getirmektedirler. Ayrıca yazıtlar aracılığıyla hem
Polemon’un hem de kardeşinin equester sınıfına dâhil edildiği öğrenilmektedir36.
29 IvP III 32: [ἡ βο]υλὴ καὶ ὁ δῆμος | [τῆς] μητροπόλεως | [τῆς] Ἀσίας καὶ δὶς vac. | [νεω]κόρου πρώτης | [Περγαμ]ηνῶν πόλεως | [ἐτεί]

μησεν | [Τι. Κλα]ύδιον Παυλεῖνον | [τὸν] φιλόσοφον, Ἀντι|[οχέα] τῆς κολωνείας.

30 Philostr. VS 535: ἥκων δὲ ἐς τὸ Πέργαμον, ὅτε δὴ τὰ ἄρθρα ἐνόσει, κατέδαρθε μὲν ἐν τῷ ἱερῷ.
31 CIG 2988; Le Bas – Waddington 1870, 52, No. 158; Keil 1953, 15–16; Flaceliére 1949, 472; Puech 2002, 455, No. 243; Aytaçlar

2006, 92, No. 17.

32 Mitchell – Waelkens 1998, 11.
33 IGR IV 883, 906–910, 912; IKibyra 62, 63, 67, 69–71, 149; SEG 38 1454; SEG 42 1239; SEG 48 1647; Puech 2002, 406–413, No.

212–218; Milner 1998, 10, No. 15.10; 21, No. 48; 25, No. 50; 26, No. 51. 1–3; 29, No. 64. 5; Collignon 1878, 593–596, No. 1; Bérard
1891, 554, No. 30; Cousin 1900, 53–54.

34 IKibyra 63; IGR IV 907; Collignon 1878, 593–596, No. 1; Puech 2002, 407, No. 213: [ἀγαθῇ] τύχῃ | κατὰ τὰ δόξαντα τῇ βουλῇ |

καὶ τῷ δήμῳ τῆς λαμπρο|τάτης Καισαρέων Κιβυρα|τῶν πόλεως ἡ σεμνοτάτη | συνεργασία τῶν σκυτοβυρσέ|ων Τιβέριον Κλαύδιον |
Πολέμωνα, ἀσιάρχην, ἱπ|πικόν, Τιβερίου Κλαυδίου | Ἱέρωνος, ἀσιάρχου δὶς καὶ ἀρ|χιερέως δὶς ὑόν, Τιβερίου | Κλαυδίου Δηιοτηριανοῦ
| ἀσιάρχου ἀδελφόν, Μαρκί|ου Δηιοτηριανοῦ λυκιάρ|χου καὶ Φλαβίου Κρατέρου | ἀσιάρχου δὶς καὶ ἀρχιερέ|ως ἔκγονον, ἀνθ’ ὧν | τῶν
δημοσίων ἔργων | μετὰ ἐπιμελείας | προενοήσατο.

35 IGR IV 906; IKibyra 70: Τιβ. Κλ. Δ[η]ιοτ[η]|ριανὸν, Ἀσι[ά]ρχην | ἱππικόν, Τιβ. Κλ. | Πολέμων, Ἀσιάρχης | ἱππικός, τὸν γλυκύ|τατον

ἀδελφόν.
IGR IV 909; IKibyra 67; SEG 38 1454; SEG 42 1239; Milner 1998, 26, No. 51. 3; Puech 2002, 406, No. 212: Τιβ. Κλ. Πολέμων[α] |
ἱππικόν, ῥήτορα | ἄριστον | Τιβ. Κλ. Πολέμων [τὸν] | ϑεῖον.

36 Bk.: y. dn. 34–35. Ayrıca bk.: Milner 1998, 26, No. 51. 1; Puech 2002, 409, No. 216.
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Pisidia Bölgesi’nden ele geçen yazıtlarda Polemon’un anne tarafından, Marcius Deioterianos ve
Fl. Krateros olmak üzere gentil adları farklı iki erkek ismi yer almaktadır37. Bu iki erkek ismi iki farklı
aileye işaret etmektedir. Marcius Deioterianos (Lykiarkhes), Polemon’un annesi Marcia Tlepolemis’in
babası ve Fl. Krateros’ta Marcia Tlepolemis’in annesinin babası olmalıdır. Bu iki kişi farklı eyaletlerde
yaşamış, eyaletin önemli ve yüksek görevlerini yerine getirmiştir. Fl. Krateros, Flaviuslar zamanında
Roma vatandaşlık hakkını elde etmiş olmalıdır38. Marcia Tlepolemis de MS II. yy.’ın ilk yarısında yaşamış olmalıdır39. IGR IV 912’deki yazıt aracılığıyla Marcia Tlepolemis’in üç kez arkhiereia görevini
yerine getirmiş olduğu öğrenilmektedir40. Bu eyalet bazında bir görev olmalı ve bu görevin sorumluluklarını ya da pratiklerini tek başına değil, kocasıyla birlikte yerine getirmiş olmalıdır41. Ancak
Kibyra’da ele geçen yazıtta Marcia Tlepolemis’in kocası Tiberius Claudius Hieron iki kez asiarkhes
ve iki kez arkhiereus olarak onurlandırılmaktadır42. Marcia Tlepolemis ise arkhiereia görevini üç kez
yerine getirmiştir. Bu durumda ya yazıtlardan biri geç dikilmiş olmalı ya kocası öldükten sonra ya da
Marcia başka bir ailenin yanında üçüncü görevini yerine getirmiş olmalıdır43. Aynı yazıtta Marcia
Tlepolemis için μάμμην συγκλητικῶν (senatörlerin büyükannesi) ifadesi kullanılmıştır. Ancak yazıtlardan sadece Tiberius Claudius Celsus Orestianos adında bir torunu olduğu bilinmektedir. Tiberius
Claudius Celsus Orestianos yazıtlarda senatör olarak adlandırılmamıştır44. Marcia Tlepolemis için
kullanılan μάμμην συγκλητικῶν ifadesi birden fazla senatör toruna işaret etmektedir. Ancak Kibyra’da
ele geçen yazıtlardan öğrendiğimiz başka bir torun yoktur. Bununla birlikte Oinoanda’da ele geçen
bir yazıtta senatör sınıfından olarak ifade edilen Claudius Orestes, Marcia Tlepolemis’in torunu
olabilir; çünkü yazıtta yer alan isimler ve ilişkiler Kibyra’dan elde edilen yazıtlardaki aile bağlarıyla
örtüşmektedir. Yazıtta Tlepolemis ve Hieron’dan doğan asiarkhes Claudius Deioterianos, asiarkhes
Claudius Polemon, Claudia Euelthis ve kocası senatör sınıfından Claudius Orestes, onların çocukları
Tlepolemis ve Claudius Orestes yer almaktadır45. Kibyra’da ele geçen diğer yazıtlar aracılığıyla Marcia
Tlepolemis’in kocasının Ti. Claudius Hieron, çocuklarının Ti. Claudius Polemon ve Ti. Claudius Deioterianos olduğu bilinmektedir. Bu yazıt aracılığıyla da Polemon’un kız kardeşi Claudia Euelthis’in,
senatör sınıfından Claudius Orestes ile evlenip Tlepolemis ve Orestes adında iki çocuğa sahip olduğu
öğrenilmektedir. Kibyra’da ele geçen diğer bir yazıt Claudia Euelthis ve senatör sınıfından Claudius
Orestes’in ailesiyle ilgili tamamlayıcı bilgiler sunmaktadır46. Polemon’un yeğeni ve Claudia Euelthis’in
37 IGR IV 912: Μαρκίαν Τληπ̣ολεμίδα | μάμμην συγκλητικῶν, ἀρ|χιέρειαν τρίς, ἐκγόνην Φλ(αβίου) | Κρατέρου ἀσιάρχου δὶς καὶ |

ἀρχιερέως, θυγατέρα Μαρ̣|κίου Δηιοτηριανοῦ λυκι|άρχου, Τιβ(έριος) Κλ(αύδιος) Πολέμων | τὴν μητέρα.

38 Herz 1992, 93-100; Friesen 1993, 215-217.
39 Hall – Milner – Coulton 1996, 135, No. 82.
40 Bk.: y. dn. 37.
41 Herz 1992, 101-102.
42 Bk.: y. dn. 34. Ayrıca bk.: Milner 1998, 10, No. 15.10.
43 IKibyra 69; Milner 1998, 21, No. 48; Puech 2002, 408, No. 215.
44 IGR IV 908; IKibyra 62; Puech 2002, 412, No. 218: οἱ ἐπὶ τῆς Ἀσίας Ἕλληνες | ἐτείμησαν | Τιβέριον Κλαύδιον Κλαυδίου Πολέμω|νος

υἱὸν Κυρείνα Κέλσον Ὀρεστιανόν | φιλόπατριν, κοσμόπολιν καὶ Φλαουίαν | Φλαουίου Ἱέρωνος θυγατέρα Λυκίαν, θυγα|τέρα πόλεως,
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, ἀρχιερα|τεύσαντας τῆς Ἀσίας τῶν ἐν τῇ πρώτῃ | καὶ δὶς νεωκόρῳ Περγάμῳ ναῶν ἐπιφανῶς | καὶ φιλοτείμως |
προνοήσαντος τῆς ἀναστάσεως τῶν τει|μῶν τοῦ Καισαρέων Κιβυρατῶν δήμου τῶν | ἰδίων πολειτῶν τῆς εἰς αὐτοὺς εὐχαρισ|τίας
ἕνεκεν.

45 Puech 2002, 410; Ἀπὸ τῆς Τλ[ηπολεμίδος καὶ τοῦ] | Ἱέρωνος Κλαύ[διος Δηιοτηρια]|νὸς ἀσιάρ[χης καὶ Κλαύδιος] | Πολέμον ἀ[σιάρχης

καὶ Κλαυ]|δία Εὐελϑίς, [ ἡ γαμηϑεῖσα] | Κλαυδίῳ Ὀ[ρέστῃ συγκλητι]|κῲ, ἐξ ὧ[ν Τληπολεμὶς ἡ] | ϑυγ[άτηρ καὶ Κλαύδι]|ο[ς Ὀ[ρέστης
ὁ υἱός].

46 IGR IV 910; IKibyra 71; Puech 2002, 409, No. 217; Milner 1998, 26, No. 51. 2: Κλαυδίαν Τληπολε|μίδα, τὴν κρατίστην | [θ]

υγ̣ατέρα Κλ(αυδίου) Ἰουλιανοῦ | [συ]γ[κ]λητικοῦ, Κλ(αυδίου) Ὀρέσ|[τ]ο[υ] ὑ̣π̣α̣τικοῦ ἐκγόν[ην] | [ἀ]δελφὴν Κλ(αυδίου) Ὀρέστου
[συγ]|κλη̣τ[ι]κοῦ, γυναῖκα Αὐ[ρ(ηλίου)] | Πολέμωνος συγκλητι̣|κοῦ, μητέρα Ἀ̣ντ(ωνίου) Ἰουλι|α̣ν̣οῦ συγκλητικοῦ | [Κλ(αύδιος)]
Πολέμων, ἀσιάρχη[ς] | [ἱ]π̣πικός, τὴν γλυκυτάτην | ἀνεψιάν.
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kızı Claudia Tlepolemis’i onurlandırdığı bu yazıtta, Claudia Tlepolemis için κρατίστης ifadesi kullanılmış ve bu ifade onun senatör bir aileden geldiğine işaret etmektedir47. Claudia Tlepolemis, consul
sınıfından Claudius Orestos’un torunu, senatör sınıfından Claudius Iulianus’un kızı, senatör sınıfından Claudius Orestos’un kardeşi, senatör sınıfından Aurelius Polemon’un karısı, senatör sınıfından
Antonius Iulianus’un annesi, asiarkhes, hippikos ve retor Ti. Claudius Polemon’un yeğenidir48. Polemon, kız kardeşi sayesinde senatör ve consul soyundan bir aileyle akraba ilişkilerine sahip olmuştur.
Yazıtlar aracılığıyla Polemon’un anne tarafından üç kuşak geriye gidilebilmektedir (Res. 2). Annesi eyaletin önde gelen yüksek ailelerinden birinin üyesidir. Aile, vatandaşlık hakkı elde edip Roma
aristokrat sınıfına yükselen ilk ailelerden olmalıdır. Ancak yazıtlarda Polemon’un babasının soyuna
ilişkin sınırlı bilgiler mevcuttur. Baba tarafından; sadece babasının, oğlunun ve amcalarının isimlerine
ulaşılmaktadır. IGR IV 907’den babasının Ti. Claudius Hieron, kardeşinin Ti. Claudius Deioterianos
olduğu ve yerine getirdikleri memuriyetler öğrenilmektedir. IGR IV 909’daki yazıtta da kendisiyle
aynı adı taşıyan yeğeni Ti. Claudius Polemon tarafından onurlandırılmaktadır49. MS 150-200 yılları
arasına tarihlenen yazıtta Polemon’un amcaları Bias’ın ve Polemon’un ismi yer almaktadır50. Ti. Claudius Bias, Domitianus Dönemi Kibyra sikkelerinde arkhiereus (Asia?) olarak yer almaktadır51. Bias’ın
adına başka bir yazıtta rastlanılmamaktadır. Başka bir yazıtta ise Polemon amcası Menippos Orthagoras tarafından onurlandırılmaktadır52. IGR IV 908’deki yazıtta, Polemon’un oğlu Ti. Cl. Celsus
Orestianos’un eşi Flavia Lykia’ya ile birlikte Asia’nın önde gelen ve iki kez neokor’lukla taçlandırılan
Pergamon’daki tapınakların arkhiereus’liğini yapmış olduğu yer almaktadır53. Çift, Bergama’daki imparator tapınağında arkhiereia ve arkhiereus olarak görevlerini yerine getirmişlerdir. Bu görevi yerine
getiren her çift gibi onurlandırılmışlardır. Yazıt, çiftin arkhieraia ve arkhiereus görevlerini bitirdikten
sonra dikilmiş olmalıdır. Yazıtta yer alan κοσμόπολις ve φιλόπατρις kavramları onursal unvanlar olup
kente olağanüstü hizmetler yapmış kişiler için kullanılmaktadır. Büyük ihtimalle Orestianos kentin
imar faaliyetleriyle ilgilenmiştir. Aile üyelerinin eyalet düzeyindeki birçok görevi yerine getirmiş olması, Polemon’un sıradan bir aileden gelmediğini, bulunduğu bölgedeki en zengin ve seçkin ailelerden birinin üyesi olduğunu göstermektedir (Res. 2).
Pamphylia Bölgesi’nden, yazıtlar ve antik kaynaklar aracılığıyla dört sofist ve bir retor bilinmektedir. Roma’da ele geçen ve MS II.-III. yy.’lar arasına tarihlenen yazıtta, Seccius Trophimos karısı Iulia
Crispina tarafından onurlandırılmaktadır. Yazıttan bu kişinin Sideli ve sofist olduğu, seksen altı yıl yaşadığı öğrenilmektedir. Seccius Trophimos Pamphylialı bir sofist olarak Roma’da bazı başarılarından
dolayı biliniyor olmalıdır54. Side’de ele geçen başka bir yazıtta adı bilinmeyen bir retor onurlandırılmaktadır. Yazıttan retorun oldukça ünlü olduğu öğrenilmektedir55.
47 Arjava 1991, 31–34.
48 Bk.: y. dn. 45.
49 Bk.: y. dn. 35.
50 PIR2 C 963; Milner 1998, 25, No. 50; SEG 48 1647; IKibyra 149: a.1 [Τιβ(έριος)] Κλ(αύδιος) Πολέμων, ἀσιάρχης, ἱππικὸς τ[— —

—]. b.1 [Τιβ(ερίοις] Κλ(αυδίοις) Βίαντι κὲ Πολέμωνι τοῖς θείοις Μ̣[— — —].

51 BMC Phrygia 1906, xlvii-xlviii; PIR2 C 963; IKibyra 149; Milner 1998, 25, No. 50; SEG 48 1647.
52 IGR IV 883; Milner 1998, 29, No. 64; Bérard 1891, 554, No. 30; Cousin 1900, 53–54; Puech 2002, 408, No. 214: Τιβ. Κλ.

Πολ[έμω]|να. Ἀσιάρχην ἱπ|πικὸν ἐν πᾶσιν | εὐεργέτην τῆς | πόλεως Μένι|π(πος) Ὀρθαγόρας | [τὸ]ν γλυκύτατον | [ἀ]δελφιδοῦν.

53 Bk.: y. dn. 44. Ayrıca bk.: Kearsley 1986; 189–190; Friesen 1993, 215–217; Kearsley 1996, 129–155.
54 IG XIV 1702; IGR I 334; IGUR 626; Puech 2002, 465, No. 256: Ἰουλιὰς Κρισπεῖνα ἀνδρὶ γλυκυτάτῳ | καὶ σοφιστῇ | ᾧ οὔνομα ἦν

Σέκκιος Τρόφιμος, γένει Σιδήτης | καλὸν βίον καὶ ἀμέμπτως βιώσας μετ’ ἐμοῦ | ἔτη δυοκαίδεκα· αὐτὸς δὲ ἀποδοὺς τὸ | δάνειον τῆς
ζόης ὀγδοηκοστὸν ἕκκτο[ν] | ὧδε κεῖται οἴκῳ ἐωνίῳ παραλημφθε[ὶς] | ὑπὸ θεῶν καταχθονίων.

55 ISide II, 561, No. 253: ῥήτορα κλεινότατον [— — —] | [γ]αίησ̣ κεν καρπὸν γλυ[κερόν— — — ] | [αὐ]τοῦ [τ́] ἐκπρορέει στό[ματος(?)

— — —] | [— —]ομ— — — δ]ἄσημον ε[ — — —] | σπο[υδαῖ]αν ἄλυτον [—— —] | ψυχῇ μὲν σοφίην δε[δαημένο]ς, ὅπλα δὲ
χ[ερσίν].
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Philostratos, Perge’den Varus isimli bir sofistten bahsetmektedir. Babasının Perge’nin en önemli
yurttaşlarından biri olan Kallikles olduğunu yazmaktadır. Bu şaşırtıcı bir durum değildir; çünkü çok
az örnek dışında genellikle sofist, retor ve filozofların aileleri, kentin en zengin ve seçkin kişilerindendir. Philostratos, Varus’un öğretmeninin consul Quadratus56 olduğunu ve ondan soyut felsefi konular
üzerine doğaçlama tartışmalar yapmayı öğrendiğini yazmıştır. Ayrıca muhteşem ve iyi eğitimli bir
sese sahip olup etkili söylevler verdiğini, ateş rengi ve gaga şeklindeki burnundan dolayı takma isminin leylek (πελαργός) olduğunu belirtmiştir. Philostratos bunun espri olmadığını, Perge’nin tanrıçası
Artemis’in tapınağındaki Varus’un heykelinden bu sonucun elde edildiğini ileri sürmüştür. Genç bir
yaşta ve geride çocuklar bırakarak evinde ölmüştür. Soyu Perge’de yüksek bir itibara sahiptir57. Büyük ihtimalle sofist Varus, Perge’nin ünlü euergetes ailesi, imparator Vespasianus zamanında Asia
proconcul’ü olan M. Plancius Varus ve Plancia Magna ile aynı soydandır58.
Perge’de ele geçen ve MS III. yy.’a tarihlenen yazıt, Eragatianus Menodoros adlı sofistle ilgili bilgi vermektedir. Kızı Menodora’nın onurlandırıldığı yazıtta, Eragatianus Menodoros sofist, eyaletin
önde geleni olarak anılmaktadır. Ayrıca da consul soyundan geldiği belirtilmiştir. Kendisiyle ilgili bilinenler bununla sınırlıdır59.
Pamphylia Bölgesi’nden son olarak Attaleialı sofist Titus Flavius Modestos bilinmektedir. Aile mezarlığına ait yazıtta Titus Flavius Modestos’un sofist ve yedi bilge arasında yirmi beş yılını doldurmamış olduğu yer almaktadır. Burada MÖ VII.-VI. yy.’da Antik Yunan dünyasına damgasını vuran yedi
bilgeye gönderme yapılmaktadır60.
Kilikia – Isauria Bölgesi’nden yazıtlar ve antik kaynaklar aracılığıyla iki filozof, iki retor ve beş
sofist olmak üzere toplamda dokuz kişi bilinmektedir. Bu kişilerden biri de Tarsuslu Hermogenes’tir.
MS yak. 160’lı yıllarda Tarsus’ta doğmuş olmalıdır. Philostratos, henüz on beş yaşındayken bir sofist
olarak küçümsenmeyecek derecede bir ün elde etmiş olduğunu belirtmiştir61. İmparator Marcus
Aurelius, ününü duyup onu dinlemek için Tarsus’a gelmiştir. Büyük ihtimalle imparator doğu eyaletlerini ziyaret ettiği sırada (MS 175/176), Hermogenes’in dersine de katılmış olmalıdır62. İmparator

56 Philostratos’un bahsettiği bu şahıs, Aelius Aristides’in Söylevler’inde retor ve Asia’nın proconsul’ü olarak tanıttığı L. Statius Qu-

adratus olmalıdır. Bk.: Ael. Ar. Orat. 26: ἀφικομένου γὰρ Κοδράτου τοῦ ῥήτορος ἐπὶ τὴν τῆς Ἀσίας ἀρχὴν ᾠήθην καιρὸν ἔχειν μοι
τὴν πρὸς αὐτὸν πρόσρησιν. Ayrıca bk.: Swain 1996, 267–269; Puech 2002, 435–438; Parvis 2007, 127–130; Hartog 2013, 329.

57 Philostr. VS 576–577; Puech 2002, 466: Ἀξιούσθω λόγου καὶ Οὔαρος ὁ ἐκ τῆς Πέργης. Οὐάρῳ πατὴρ μὲν Καλλικλῆς ἐγένετο ἀνὴρ

ἐν τοῖς δυνατωτάτοις τῶν Περγαίων, διδάσκαλος δὲ Κοδρατίων ὁ ὕπατος ἀποσχεδιάζων τὰς θετικὰς ὑποθέσεις καὶ τὸν Φαβωρίνου
τρόπον σοφιστεύων. πελαργὸν δὲ τὸν Οὔαρον οἱ πολλοὶ ἐπωνόμαζον διὰ τὸ πυρσὸν τῆς ῥινὸς καὶ ῥαμφῶδες, καὶ τοῦτο μὲν ὡς οὐκ
ἀπὸ δόξης ἠστείζοντο, ἔξεστι συμβαλεῖν ταῖς εἰκόσιν, αἳ ἀνάκεινται ἐν τῷ τῆς Περγαίας ἱερῷ. ὁ δὲ χαρακτὴρ τοῦ λόγου τοιοῦτος· “ἐφ᾽
Ἑλλήσ ποντον ἐλθὼν ἵππον αἰτεῖς, ἐπ᾽ Ἄθω δὲ ἐλθὼν πλεῦσαι θέλεις· οὐκ οἶδας, ἄν θρωπε, τὰς ὁδούς; ἀλλ᾽ Ἑλλησπόντῳ γῆν ὀλίγην
ἐπιβαλὼν ταύτην οἴει σοι μένειν, τῶν ὀρῶν μὴ μενόντων;” ἐλέγετο δὲ ἀπαγγέλλειν ταῦτα λαμπρᾷ τῇ φωνῇ καὶ ἠσκημένῃ. ἐτελεύτα
μὲν οὖν οἴκοι οὔπω γηράσκων καὶ ἐπὶ παισί, τὸ δὲ ἀπ᾽ αὐτοῦ γένος εὐδόκιμοι πάντες ἐν τῇ Πέργῃ.

58 Puech 2002, 466; Boatwright 1991, 253, 266. Plancius ailesi için bk.: Jameson 1965; Houston 1972; Jones 1976; Boatwright 1993;

Şahin 1996; Şahin 1999; Şahin 2004.

59 Şahin 2004, 37–38, No. 316; Puech 2002, 349: βουλῆς καὶ δήμου | δόγματι | Ἐραγατιανὴν Μη|νοδώραν τὴν καὶ Κο̣|δρατίλλαν τὴν

ἀε[ὶ] | ἐπὶ σωφροσύνῃ καὶ | φιλανδρίᾳ καὶ φιλο|τεκνίᾳ δόξαν μεγά|λην κτησαμένην θυ(γατέρα) | Ἐραγατιανοῦ Μηνο|δώρου τοῦ
σοφιστοῦ | καὶ πρώτου τῆς ἐπαρ|χείας, γένους ὑπατι|κοῦ, Αὐρ. Φαυστεῖνος | ὁ κράτιστος ἀπὸ πραι|τωριανῶν τὴν γλυκυ|τάτην σύμβιον
μνήμης | καὶ στοργῆς ἕνεκεν.

60 IGR III 786; Puech 2002, 356, No. 179: Τ. Φλά̣β̣[ι]ος Μόδε|στος σοφιστὴ[ς] | εἷς μετὰ τῶν | ἑπτὰ σοφῶν | μὴ γεμίσας | εἴκοσι πέν|τε

ἔτη ...

61 Davis 2005, 194.
62 Cass. Dio: καὶ ἐς ἀκρόασιν τῶν ῥητορικῶν Ἑρμογένους λόγων μὴ ὀκνῆσαι παραγενέσθαι·προσέκειτο δὲ τοῖς ἐκ τῆς στοᾶς μά λιστα

δόγμασιν. Ayrıca bk.: Janiszewski – Stebnicka – Szabat 2015, 165–166.
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söylevini dinledikten sonra yeteneği ve başarısından dolayı ona muhteşem hediyeler vermiştir63.
Hermogenes söylevdeki yeteneği sayesinde elde ettiği ünle imparatoru kentine getirebilmiştir. Bu
olay, iyi bir sofiste veya retora sahip bir kentin, imparatorun ilgisini çekip onu kentlerinde ağırlama
onuruna sahip olabildiğini göstermektedir. Philostratos dışında Suda, Hermogenes’le ilgili bilgiler
sunmaktadır. Philostratos’un verdiği bilgileri desteklemekle birlikte, Hermogenes’in Marcus Aurelius zamanında yaşayan oldukça yetenekli bir sofist ve takma isminin Ksyster (Ξυστήρ) olduğunu
yazmıştır. Ayrıca Suda aracılığıyla Hermogenes’in Retorik Sanatı başta olmak üzere altı adet kitap
yazdığı ve bu eserleri 18-20’li yaşlarında yazmış olduğu öğrenilmektedir64. Atina’da okul açmış ve
Musonios onun öğrencisi olmuştur. Daha sonra ise Musonios Atina’da felsefe okulu açmıştır65. Hermogenes, oluşturmuş olduğu retorik sistem ile Ortaçağ ve Rönesans düşünürlerini etkilemiş bir
sofist ve retorik ustasıdır66.
Argos’ta bulunan ve MS 200 yılına tarihlenen yazıttan sofist Publius Anteius Antiokhos hakkında
bilgi edinilmektedir. Bu yazıt, Argos ve Aigeai arasındaki ilişkilerin devam etmesi için syngeneia’nın
yenilenmesi üzerine, stele yazılarak Apollon Lykeios tapınağına dikilmiştir67. Bu yazıt bir sofistin
kenti için ne kadar faydalı olabileceğini gösteren iyi bir örnektir. Sofist Publius Anteius Antiokhos,
Argos kenti ile Kilikia’daki Aigeai şehri arasındaki hukuki ilişkilerin yenilenmesi için Argos’a gitmiştir. Yazıtta, Publius Anteius Antiokhos’un kenti için iyi işleri canla başla çalışarak yerine getirdiğinden, kentini canı gönülden savunduğundan ve bu çabaları sonucunda da syngeneia’nın yenilendiğinden bahsedilmektedir. MS 222/225 yılına tarihlenen Sebastopolis’te ele geçen bir yazıtta P(ublius)
A(urelius) Antiokhos isimli biri logistes ve sofist olarak anılmaktadır. Yazıtta imparator Severus
Aleksandros onurlandırılmış ve bu işle sofist Antiokhos ilgilenmiştir68. Philostratos, Publius Anteius
Antiokhos’un consul’ler soyundan geldiğini, kendi olanaklarıyla yurttaşlara yardımda bulunduğunu,
kimi zaman kent için tahıl temin ettiğini, kimi zaman ise eski – dökülmüş binaları tamir ettirdiğini
63 Philostr. VS 577: Ἑρμογένης δέ, ὃν Ταρσοὶ ἤνεγκαν, πεν τεκαίδεκα ἔτη γεγονὼς ἐφ᾽ οὕτω μέγα προὔβη τῆς τῶν σοφιστῶν δόξης,

ὡς καὶ Μάρκῳ βασιλεῖ παρα σχεῖν ἔρωτα ἀκροάσεως· ἐβάδιζε γοῦν ἐπὶ τὴν ἀκρόα σιν αὐτοῦ ὁ Μάρκος καὶ ἥσθη μὲν διαλεγομένου,
ἐθαύμαζε δὲ σχεδιάζοντος, δωρεὰς δὲ λαμπρὰς ἔδωκεν.

64 Suda Lex. ε 3046 s.v. <Ἑρμογένης=Hermogenes>: Ἑρμογένης, Ταρσεύς, ὁ ἐπίκλην Ξυστήρ, σοφιστής: οὗ διήκουσε καὶ Μουσώνιος

ὁ φιλόσοφος. γέγονε δὲ ἐπὶ Μάρκου τοῦ βασιλέως, εὐφυέστατος, καὶ τῆς ἡλικίας αὐτοῦ ἐνδεεστέρας ὑπαρχούσης μᾶλλον ἡ φρόνησις
ὑπερεῖχεν. ἀλλ’ οὐκ εἰς μακρὸν ταύτης ἀπήλαυσε. γενόμενος γὰρ περὶ τὰ κʹ καὶ δʹ ἔτη ἐξέστη τῶν φρενῶν καὶ ἦν ἀλλοῖος αὑτοῦ,
μηδεμιᾶς ἀφορμῆς γενομένης ἢ ἀρρωστίας τοῦ σώματος: ὥστε καί τινας ἀποσκώπτειν εἰς τουτονὶ τὸν τρισάθλιον τόδε τὸ λόγιον:
Ἑρμογένης ὁ ἐν παισὶν γέρων καὶ ἐν γέρουσι παῖς. πλὴν περὶ τὸν ιηʹ ἢ κ΄ χρόνον γενόμενος γράφει ταῦτα τὰ βιβλία τὰ γέμοντα
θαυμάτων, Τέχνην ῥητορικήν, ἣν μετὰ χεῖρας ἔχουσιν ἅπαντες, Περὶ στάσεων βιβλίον α΄, Περὶ ἰδεῶν λόγου βιβλία β΄, Περὶ κοίλης
Συρίας β΄.

65 Janiszewski – Stebnicka – Szabat 2015, 166.
66 Patterson 1970; Kennedy 1980, 103; Matsen – Rollinson – Sousa 1990, 336–348; Mack 2011, 4–8, 26–27, 40–45, 171–175, 313.
67 PIR2 A 730; Vollgraff 1904, 421–424, No. 6; Vollgraff 1905, 318; Robert 1977, 120–128; Avotins 1971, 68–71: [Αἰγεαί]ων τῶν ἐν

Κιλικίαι ἀνανέωσις τᾶς |[παλαιᾶς π]ρὸς τὰν πόλιν συγγενήας | [Ὁ δᾶμος τ]ῶν Ἀργείων καὶ ἁ βουλὰ καὶ οἱ σύνεδροι Αἰγεαίων | [τῶν
ἐν Κιλι]κίαι τοῖς ἄρχουσι καὶ τᾶι βουλᾶι καὶ τῶι δάμωι | [τοῖς συγ]γενέσι χαίρειν. Πόπλιος Ἄντειος Ἀντίοχος | [πολίτας ὑμέ]τερος,
γενόμενος ἐν τᾶι πόλι ἁμῶν περὶ πολλοῦ ἐποι|[ήσατο ἀνανε]ώσασθαι τὰ τᾶς ὑμετέρας πόλιος δίκαια πρὸς τὰν ἁμε|[τέραν καὶ ἐγ]
γράψας στάλαι θεῖναι ἐν τῶι τοῦ Λυκείου Ἀπόλλωνος ἱε|[ρῶι, ὅπερ καὶ] ἁδεῶς ἐπετρέψαμεν αὐτῶι, διδαχθέντες ἐπιμελῶς | [περὶ
τούτω]ν, ἅμα δὲ καὶ ὁρῶντες καλὰν ἅμιλλαν τὰν ὑπερ τᾶς v | [συγγενεία]ς αὐτὸν φιλοτιμούμενον, ὅθεν βουλευτάν τε | [αὐτὸν ἐποιη]
σάμεθα καὶ τὰς λοιπὰς ἃς πρόσθεν ἐψηφισάμεθα | [ αὐτῶι δωρεά]ς, καλὸν ὑπόμναμα νομίζοντες εἶναι τὰν | [τῶν ἀγαθ]ῶν ἀνδρῶν
τιμάν· τᾶς δὲ στάλας τὸ ἀντίγραφον ἐ|[πέμψαμεν] ὑμῖν τὸ ὑπογεγραμμένον | [Ἐπειδὴ Πόπλιο]ς Ἄντειος Ἀντίοχος, ἐπιδαμήσας ἁμῶν
τᾶι πόλι κοσ|[μίως καὶ φιλο]φρόνως, ἔν τε τοῖς λοιποῖς ἐπεδείξατο τὰν ἰδίαν κα|[λοκαγαθίαν κ]αὶ τὰν ἐν παιδείαι τελειότατα, οὐκ
ἥκιστα δὲ ἐν τᾶι | [περὶ τὰν πατρί]δα σπουδᾶι τε καὶ διαθέσει, φανερὰν ἁμιν ποιήσας | [τὰν ἐκ παλαιοῦ? ὑ]πάρχουσαν ποτ᾽ Αἰγεαίους
ἁμῶν συγγένειαν· …

68 Robert 1954, No. 169; Sebastopolis 4: αὐτοκ[ρ]άτορα Κα̣[ί]σ̣[α]|ρα [Μ(ᾶρκον) Αὐρ(ήλιον)] Σεουῆρον | Ἀ̣[λέξανδρο]ν Σε|βαστὸν

[Ε]ὐσεβῆ ἡ | λαμπ̣ρο[τάτ]η Σε|βαστοπ[ολε]ιτῶν | πόλις, λογισ|τε̣[ύον]τος Π(οπλίου) Α(ὐρηλίου) Ἀν|[τ]ιόχο[υ] σοφισ|[το]ῦ,
ἐπιμελη|[θέντος —].
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yazmaktadır. Çok güçlü muhakeme yeteneği ve konuşma sanatındaki başarısıyla kentteki pek çok
davanın çözülmesinde de etkili olmuştur69. Ayrıca Philostratos, çocukken Assyrialı Dardanos’un,
gençlik çağında ise Ephesos’ta yaşayan Miletoslu Dionysios’un öğrencisi olduğunu aktarmaktadır70.
Suda ise Antiokhos’tan Kynik filozof olarak bahsetmektedir71. Askerler soğuktan acı çekerken kendini
karın içine atarak onların cesaretlenmesine yardımcı olmuştur. Bu yardımın karşılığında Severus ve
Antoninus’tan hem para hem de onur elde etmiştir. Caracalla’nın Parthlar’la savaşı sırasında, Kynik
felsefesinin öğretileri doğrultusunda Roma ordusuna hizmet etmiştir; ancak Suda’nın aktardığına
göre, savaşın ileriki süreçlerinde Parthların tarafına geçmiştir72.
Philostratos’dan öğrendiğimiz diğer bir Kilikialı sofist Philagros’tur. Lollianos’un öğrencisi olmuştur. Philostratos, sofistlerin en heyecanlısı ve hiddetlisinin Philagros olduğunu söylemiştir. Çok genç
yaşlarda kariyerinde parlak bir başlangıç yapmıştır. Söylev konusunda çok başarılı olmanın yanında
bir öğretmenin nasıl olması gerektiğinin modeli olarak görülmüştür. Atina’da eğitim aldıktan ve söylevler verdikten sonra Roma’daki retorik kürsüsüne terfi etmiştir73. Bir sofist ve retor için Atina ve
Roma’daki retorik kürsüsüne atanmak büyük bir başarının göstergesidir74.
Antiocheia ad Cragum (Gazipaşa yakınları)’da ele geçen bir yazıtta, retor Timokrates kızı tarafından onurlandırılmaktadır75. Yazıttan Timokrates’in iyi bir yurttaş ve tanrıça Rome’nin hiereus’i olduğu öğrenilmektedir. Timokrates’in, tanrıça Rome’nin hiereus’i olması, bir retor olarak kentin kamusal
işlerine kayıtsız kalmadığını göstermektedir.
Epiphaneia’da ele geçen ve MS II.-III. yy.’lar arasına tarihlenen yazıtta Demetrios Tullianos onurlandırılmaktadır76. Yazıttan sadece Demetrios Tullianos’un filozof olduğu öğrenilmektedir. Epiphaneia Kalykadnos’ta ele geçen yazıt aracılığıyla ise stoacı filozof Meleargos bilinmektedir. Meleagros,
erdeminden ve vatanına karşı iyi niyetinden dolayı oğulları Bathydikas ve Euphraios tarafından onurlandırılmaktadır. Yazıtta Apollonios’un oğlu ve stoacı filozof olarak anılmaktadır77.
Philostratos’un aktardığına göre Aleksandros, Kilikia’daki Seleukeia kentinde doğmuştur. Takma
adı Çamur-Platon’dur (Πηλοπλάτων). Mesleğiyle alakalı olarak Antiokheia, Roma, Tarsus ve Mısır’ı
ziyaret etmiştir. Dionysios ve Favorinus’un öğrencisi olmuştur. Zamanının en iyi retorlarından biri
olarak özellikle adli konuşmalarda (ἀγοραῖος λόγος) oldukça yeteneklidir. Gençken Seleukeia için
imparator Antoninus’a (MS 138-161) elçi olarak gönderilmiştir. Marcus Aurelius’un daveti üzerine

69 Philostr. VS 568: Ἀντίοχον δὲ τὸν σοφιστὴν αἱ Κιλίκων Αἰγαὶ ἤνεγκαν οὕτω τι εὐπατρίδην, ὡς νῦν ἔτι τὸ ἀπ᾽ αὐτοῦ γένος ὑπάτους

εἶναι. .. ὅ τι εἴη δυνατός, σῖτόν τε ἐπιδιδούς, ὁπότε τούτου δεομένους αἴσθοιτο, καὶ χρήματα ἐς τὰ πεπονηκότα τῶν ἔργων.

70 Philostr. VS 568: Ἀκροατὴς ὁ Ἀντίοχος ἐν παισὶ μὲν Δαρδάνου τοῦ Ἀσσυρίου, προιὼν δὲ ἐς τὰ μειράκια Διονυσίου ἐγένετο τοῦ

Μιλησίου κατέχοντος ἤδη τὴν Ἐφεσίων.

71 Suda Lex. α 2695 s.v.<Ἀντίοχος=Antiokhos>: Ἀντίοχος: αὐτόμολος, Κίλιξ μὲν ἦν τὸ γένος, ὃς φιλοσοφεῖν κυνηδὸν τὰ πρῶτα

ἐπλάττετο καὶ πλεῖστά γε ἐκ τούτου τοὺς στρατιώτας ἐν τῷ πολέμῳ ὠφέλησεν. ἀπαλγοῦντας γὰρ αὐτοὺς ὑπὸ τοῦ πολλοῦ ῥίγους
ἐπερρώννυεν, ἔς τε τὴν χιόνα ῥιπτῶν καὶ ἐν αὐτῇ καλινδούμενος: ὅθεν περ καὶ χρημάτων καὶ τιμῶν παρὰ τοῦ Σευήρου καὶ τοῦ
Ἀντωνίνου ἔτυχεν. ἐπαρθεὶς δὲ ἐπὶ τούτοις τῷ Τηριδάτῃ συνεξητάσθη, καὶ μετ’ αὐτοῦ πρὸς Πάρθους ηὐτομόλησεν.

72 Bk.: y. dn.71. Ayrıca bk.: Smith 1813–1893, 192.
73 Philostr. VS 578–582.
74 Avotins 1975, 313–324; Puech 2002, 10–15.
75 Bean – Mitford 1962–1963, 34, No. 36; Puech 2002, 465, No. 254: Τειμοκράτην ῥητῆρα | θεᾶς Ῥώμης ἱερῆα | στῆσε φίλη θυγάτηρ |

χρηστότατον | πατέρα.

76 SEG 37 1301: Δ̣ημήτριο[ν] | Τ̣υλλιανὸν | Ἡρᾶ τὸν | φιλόσοφον …
77 Heberdey – Wilhelm 1896, 102, No. 180: Μελέαγρον Ἀπολλωνίου | φιλόσοφον στωικὸν ἀρετῆς | ἕνεκα καὶ ε[ὐ]νοίας τῆς εἰς τὴν |

πατρίδα· τὸν δὲ ἀνδριάντα | Βαθυδίκας καὶ Ε[ὐ]φρ[αῖ]ος οἱ ὑοί.
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Pannonia’ya gitmiştir78. MS 170’lerde Marcus Aurelius tarafından ab epistulis Graecis olarak görevlendirmiştir79. Bu görev bir sofistin, retorun ve filozofun imparatorluk bazında elde edebileceği en
yüksek görevlerden biridir. Bu görevi yerine getiren kişi, imparatorluğun Doğu ile yapılan yazışmalarından sorumludur80.
Artanada’da (Dağlık Kilikia) ele geçen yazıtta Leonides retor olarak anılmaktadır. Ayrıca yazıttan
babasının isminin de Leonides olduğu ve bouleutes’lik yaptığı öğrenilmektedir81. Babasının bouleutes
olması, retor Leonides’in kentin ileri gelen ailelerinden birinin üyesi olduğunu göstermektedir.
Sonuç olarak sofistler, filozoflar ve retorlar, toplumun en zengin ailelerinin üyeleridir. Pek çoğunun ailesi Roma imparatorluğu ile ilişki halinde olup, Roma vatandaşlık hakkını elde etmiş kişilerden
oluşmaktadır. Toplumun zengin kesiminin üyeleri olmaları, dönemlerinin en iyi eğitimini almalarını
sağlamıştır. Gerek mahkemelerdeki savunma yetenekleriyle başarılı birer avukat olmaları gerekse doğaçlama ve söylevdeki başarıları, toplumda dikkat çekmelerine ve mensubu oldukları elit kesim içinde
ayrı bir itibar görmelerini sağlamıştır. Bu şekilde elde ettikleri ün sayesinde kentlerine karşı birçok
sorumluluğu yerine getirebilecek güce sahip olmuşlardır. Birçok kamu görevini üstlenip kentleriyle
ilgili her türlü sorunun çözülmesine yardımcı olmuşlardır. Ayrıca içlerinden bazılarının ünü kent sınırlarını aşıp imparatorlara kadar ulaşmıştır. İmparatorların dikkatini çekip ilgisini kazanan sofistler,
retorlar ve filozoflar kentleri için imparatorlardan pek çok yardım ve ayrıcalık elde edebilmişlerdir.
Bu kişilerden bazıları imparatorluk düzeyinde görevler de üstlenebilmişlerdir. İçlerinden bazıları ise
memleketini terk edip Batı Anadolu, Atina ve hatta başkent Roma’da okul açmayı başarmışlardır.
Kısaca, II. Sofistik Dönem’de sofistler, retorlar ve filozoflar aldıkları eğitim ve hitabet yetenekleri ile
dâhil oldukları elit sınıf mensuplarından daha üstün bir konum elde etmişlerdir. Gerek kentlerinde
gerekse Roma İmparatorluğu genelinde birtakım ayrıcalıklar elde edip ön plana çıkmışlardır.

78 Philostr. VS 570–576: Ἀλεξάνδρῳ δέ, ὃν Πηλοπλάτωνα οἱ πολλοὶ ἐπωνόμαζον, πατρὶς μὲν ἦν Σελεύκεια πόλις οὐκ ἀφανὴς ἐν

Κιλικίᾳ, πατὴρ δὲ ὁμώνυμος καὶ τοὺς ἀγοραίους λόγους ἱκανώτατος. … Ἐς δὲ ἄνδρας ἥκων ἐπρέσβευε μὲν ὑπὲρ τῆς Σελευκείας παρὰ
τὸν Ἀντωνῖνον. … Τὸν μὲν δὴ πλεῖστον τοῦ βίου τῇ τε Ἀντιοχείᾳ ἐνεσπούδαζε καὶ τῇ Ῥώμῃ καὶ τοῖς Ταρσοῖς καὶ νὴ Δία Αἰγύπτῳ
πάσῃ, ἀφίκετο γὰρ καὶ ἐς τὰ τῶν Γυμνῶν ἤθη. αἱ δὲ Ἀθήνησι διατριβαὶ τοῦ ἀνδρὸς ὀλίγαι μέν, οὐκ ἄξιαι δὲ ἀγνοεῖσθαι.

79 Potter 2004, 77.
80 Weaver 1972, 253–266; Schiller 1978, 478; Bowie 1982, 29–59; Austin – Rankov 1995, 140; Millar 2004, 15-16, 155, 448–453.
81 Sterrett 1888, 63, No. 96; Puech 2002, 326, No. 148: Νανόᾳ Λεωνίδου θυγα|τρὶ βουλευτοῦ Λεωνί|δης ὁ [ῥ]ήτωρ καὶ Παπί|ας τὴν

στήλην οἱ ἀδελφοί.
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Res. 1 Filozof Gaius Valerius Eugenes ve Ailesi

Res. 2 Retor Ti. Claudius Polemon ve Ailesi

Yazıtlar Işığında Roma İmparatorluk Dönemi
Lykia, Pamphylia ve Pisidia’da
curator rei publicae Olgusu
Yasemin AKIN SARGIN*

Eski Yunanca, hesap uzmanı, hesapları denetleyen kişi anlamına gelen logistes (λογιστής), Roma
İmparatorluk Dönemi idari yapısında curator rei publicae ya da curator civitatis terimleriyle ifade
edilmiştir1. Roma yeni bir kurum kurmak yerine, Hellenlerin kurduğu halihazırda var olan logisteia
kent memuriyetinin yetkilerinde bir takım değişiklikler yaparak bu kurumu kendi idari sistemine
uyarlamıştır2. Böylece yeni düzenlemeyle birlikte, curator rei publicae’ler, logistes’lerden farklı olarak
kent tarafından değil, bizzat Roma merkezi yönetimi tarafından bir ya da birkaç kent için özel olarak
atanan üst düzey görevliler (Roma yüksek memuru) olmuşlardır3. Ancak curator’luk kurumu oluşturulduktan sonra da yerel kent memuru logistes’lerin halen daha Küçük Asya kentlerinde görev yaptık-

* Arş. Gör. Yasemin Akın Sargın, Celal Bayar Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkelolji Bölümü, Manisa.

E-posta: yaseminakin@akdeniz.edu.tr

Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri bölümünde halen devam etmekte olduğum
“Roma İmparatorluk Dönemi Küçük Asya’sında curator rei publicae Olgusu” isimli Doktora tez çalışmamın Lykia, Pamphylia ve
Pisidia Bölgeleri’nde ele geçen verilerden derlenmiş bir bölümdür.
1 Latince’de λογιστεία = curatio rei publicae; λογιστεύω = curator esse rei publicae; λογιστής = curator rei publicae terimleriyle geç-

mektedir (Mason 1974, 66, 182-183). Ayrıca bk.: Cod. Iust. I, 54. 3: curator rei publicae, qui Graeco vocobulo logista nuncupatur:
“Curator rei publicae, Yunan kelime bilgisinde “logista” olarak geçmektedir.”

2 Hellenlerin kurmuş olduğu logistes kent memuriyetinin en erken örneklerine MÖ 5. yy.’da rastlanılmaktadır. D. M. MacDowell’a

(1976, s.v. “logistai”) göre logistes’ler, Atina’da MÖ 5-4. yy.’larda kamu denetçileri idiler ve bu görevliler 3 ayrı gruba ayrılırlardı:
1) MÖ 5. yy.’da 30 logistes kutsal hazineye yapılan paranın giriş-çıkışını denetlerdi. 2) Boule üyelerinden kura ile seçilen 10 kişilik
logistes grubu kamu memurlarının hesaplarını kontrol ederdi. 3) 10 logistes ve 10 avukattan oluşan grup ise, görev sürelerinin
sonuna gelmiş kamu memurlarının hesaplarını denetlerdi ve onları hesap denetiminin (euthyna) ilk aşaması olarak mahkemeye
sevk ederdi. Mahkemeyi büyük ihtimalle logistes’ler yönetiyordu. Eğer mahkeme heyeti bir memuru hırsızlık yapmak ya da rüşvet
almak ile suçlu bulursa, suçunun 10 katı kadar miktarda para cezası verilirdi. Konuya ilişkin ayrıca bk.: Sickinger 1999, 38. Asia
Eyaleti ve Asia’ya yakın Ege adalarında da erken dönemde logistes’ler belgelenmiştir. MÖ 4.-3. yy.’a ait, Paros adasının güneyindeki
Ios adasından ele geçmiş bir yazıta göre logistes’ler kamu arazilerinin yönetiminden sorumlu görevlilerdir (IG XII 5, 1005). Ionia
kenti Mylasa’da ele geçmiş ve MÖ 2. yy.’a tarihlenen bir yazıttan ise, logistes’lerin kamu arazilerini kiraya vermekle ilgilenen görevliler oldukları anlaşılmaktadır (I. v. Mylasa, 108). Logistes’ler Amorgos adasında kamuya ait malları denetlemişlerdir. (IG XII 7,
515). Lykia’nın Antiphellos kentinde bir lahit üzerinde Hellenistik Dönem’e tarihlendirilen yazıttan, mezarları tahrip edenlere karşı
başvurulan ve bunu yapanları cezalandıran kişi olarak logistes memurundan bahsedilmektedir (BCH 18, 1894, 329, no. 9).

3 Curator rei publicae Yunanca yazıtlarda halen daha logistes olarak yazılmaya devam ettiği için bu çalışmada curator rei publicae

yerine logistes sözcüğü de ara ara kullanılmaya devam edilecektir. Bunun yanısıra curator rei publicae için zaman zaman kısaca
curator da denilecektir.
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ları belgelenmektedir4. Onlar ayrıca Roma İmparatorluk Dönemi’nde yerel kent meclisi gerousia gibi
kurumlarda da görev almışlardır5.
Roma’nın eyalet idari sisteminde çok önemli bir yeri bulunan curator’luk kurumuna ilişkin modern araştırmalar, Küçük Asya eyaletleri üzerine neredeyse yok denecek kadar azdır6. Fakat İtalya,
Batı Eyaletleri ve Africa Eyaleti’ne yönelik kapsamlı çalışmalar bulunmaktadır7. Ayrıca finans ve idari
sistem gibi konular içerisinde birkaç paragraf ya da bir bölüm ile curator’luk olgusuna değinilmiş
çalışmalar da bulunmaktadır8.
Curator’luk memuriyetinin hem doğu hem de batı eyaletlerinde ne zaman ortaya çıktığı tartışmalı bir konudur. Bazı modern yazarlar batıdaki eyaletlerde bunun ilk olarak Domitianus tarafından
oluşturulduğunu ifade etmektedir. Bununla birlikte; genel görüş Traianus Dönemi’nde ortaya çıktığı
yönündedir 9. Anadolu eyaletleri söz konusu olduğunda ise Asia ile Bithynia-Pontus eyaletlerinden
ele geçen verilere göre ilk curator rei publicae örnekleri Hadrianus Dönemi’ne tarihlenmektedir10.
Asia Eyaleti’nin Trapezopolis kentine imparator Hadrianus tarafından ilk epimeletes11 olarak M. Ulpius Damas Catullinus görevlendirilmiştir.12 Catullinus’un logisteia görevi, atamanın bizzat imparator
tarafından yapılması ve asiarkhes mertebesine erişmiş olmasından dolayı onun ilk curator rei publicae olarak kabul edilmesini kuvvetlendirmektedir. Lycia - Pamphylia eyaletinde ise ele geçen veriler,
Severus’lar Dönemi’ni işaret etmektedir. Ancak Plinius’un durumu Anadolu Eyaletleri için bu tarihi
belki Traianus Dönemi’ne çekebilir.
Curator rei publicae kurumu, pax Romana neticesinde sermaye birikiminin doruğa çıkmasına
bağlı olarak kentlerin kendi mali kaynaklarını çok kötü kullanmalarından ötürü ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkmış gözükmektedir. Digesta’da Ulpianus’un günümüze kalan birkaç aktarımında, curator
rei publicae’lerin görevleri hakkında şunlar kaydedilmiştir: curator rei publicae’ler kamu arazilerini
kiraya vermek, devlet arazilerinin ya da kamu mülklerinin özel kişiler tarafından kötüye kullanımını
önlemek, kamu gelirlerini denetlemek ve özel gelirlerin toplanmasını sağlamak gibi görevlerden sorumludurlar13. Ele geçen örnekler ve antik metinler bu tür görevlilerin, eyalet kentlerinin kendi ken4 I. v. Ephesos VII.1, 3246, 3247, 3249, 3249 A.
5 MS 2. yy.’ da Ephesos gerousia’sına imparator ya da proconsul tarafından logistes’lerin atandığı bilinmektedir ve bu logistes’ler

Keramos ve Aizanoi kenti kökenlidir (I. v. Ephesos Ia, 25 ve I. v. Ephesos III, 618); Prusias ad Hypium’da da gerousia’ya atanmış
logistes belgelenmiştir (I. v. Prusias ad Hypium, 10).

6 Burton 1979; Dmitriev 2005; Ertekin 2013.
7 Liebenam’ın 1897; Duthoy 1979; Camodeca 1979, 1980, 2008; Jacques 1982, 1983, 1984; Eck 1979, 2000.
8 Kornemann 1901, 1806-1811; Jones 1966, 136-138; Garzetti 1974, 346; Arnold 1914, 259-262; Stevenson 1975, 178; Eck 1979,

180, 190-228; Levick 1979, 123; Macro 1980, 670; Burton 1987, 436; Eck 1998, 127-131, 306-307, 333-334; 2000, 278-281; Boatwright 2000, 73-78; Levick 2000, 619; Mclean 2002, 334; Burton 2004, 336-342; Bekker-Nielsen 2008, 105; Schwarz 2001, 39, 133,
144-145, 409, 414; Reitzenstein 2011, 106-107; Adak – Stauner 2013,147-148; Takmer – Oktan 2013, 75-79; Baz 2013, 268-269.

9 Batı eyaletleri için ilk örnek olarak kabul edilen L. Caesennius Sospes’in (Jacques 1983, 19-22) Domitianus döneminde mi yoksa

Traianus döneminde mi curator rei publicae olarak görev yaptığı tartışmalı bir konudur. Daha ayrıntılı bilgi için ayrıca bk.: Magie
1950, 1455, no. 13; Syme 1977, 43; Burton 1979, 466 ve dn. 3 ile birlikte.

10 Philostratos’un Vitae Sophistae adlı eserinde geçen (1,19) ve Smyrna logistes’i olarak aktarılan Rufus’un tartışmalı durumu mo-

dern araştırmacılar tarafından devam etmektedir. Bu konu hakkında tartışmalara ilişkin bk.: Liebenam 1897, 292 ve dn. 5 ile
birlikte; Magie 1950, 1454-1455, no. 13; Burton 1979, 466 ve 482’de no. 1; Dmitriev 2005, 191; Ertekin 2013, 500-501.

11 Duthoy, bu epimeletes geleneğinin Batı eyaletlerinde de var olduğunu söylemektedir (Duthoy 1979, 234; Ayrıca bk.: Boatwright

2000, 73-75).

12 OGIS 492, str.1-7: [ἡ βουλὴ κ]αὶ ὁ δ[ῆ]μος ἐτείμ[ησεν]| [τὸν πρῶτ]ον δεδομένον τῇ π[ό]|[λει] ἐπιμελητὴν ὑπὸ τοῦ μεγίστ[ου] | [αὐτο]

κράτορος Καίσαρος Τραῖα||[ν]οῦ Ἁδριανοῦ Σεβαστοῦ, Μᾶρκο[ν] | [Ο]ὔλπιον Δαμᾶν Κατυλλεῖνον | [τ]ὸν ἀσιάρχην. Ayrıca bk.: Ertekin 2013, 501.

13 Dig., 50. 8. 2. 4 ve 6; 50. 8. 5; 43. 24 .3. 4.
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dine çözümleyemediği mali bir sorun karşısında söz konusu kentin ekonomik durumunu incelemek
ve uygun gördüğü finansal düzenlemeleri yaparak kenti bu mali sıkıntıdan kurtarmak gibi sorumluluklarının da olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda curator rei publicae’ler kentlerin mali
konularla ilgili düzenlemelerini reddetmek ve kentin alacaklılarının borçlarını silmek gibi eylemlerde bulunabilmekteydiler, dolayısıyla bouleutai üzerinde yetkileri bulunmaktaydı14. Bununla birlikte
görev yılı bitiminde kendileri tarafından yapılan düzenlemelerin devam ettirilmesi ve sorumluluğu
ise yerel yönetimlerin inisiyatifine kalmaktaydı15. Curator rei publicae’ler eyalet kentlerindeki yerel
meclislerden bağımsız hareket etmesine rağmen eyalet valisinin emri altındadırlar16. Başlangıçta ordo
senatorius veya ordo equester mensubu kimselerin özgür kentlere gönderilmeleriyle oluşturulan sistem kentlere bir süreliğine olumlu bir şekilde yansımıştır. Buna karşın MS 3. yüzyılda bu üst düzey
görevlilerin atanma ihtiyacının çoğalmasıyla birlikte uygun görevli bulma sıkıntısı ortaya çıkmaya
başlamıştır. Bu nedenle bunların atamaları finansal problemler yaşayan kentlere bırakılmıştır. Kentlerin bunları kendi vatandaşları arasından seçebilmeleri sonucunda kentlerde yapılmak istenen kötüye
gidişi engelleme düşüncesi bozulmuştur17.
Ephesos’tan ele geçen ve Antoninus Pius dönemine tarihlenen bir imparator mektubu, söz konusu
üst düzey yöneticilerin görevlerinin ele aldıkları kentlerin mali sorunlarına çözüm bulmaları gerektiğini kanıtlayan çok aydınlatıcı bir örnektir18. Bu mektuba göre, İmparator bizzat logistes’ten kentin
kamu hesaplarını kontrol etmesini istemektedir. Çünkü kent kendisine olan borçları toplayamadığı
için gelirlerinden mahrum kalmıştır. Bu amaçla bir soruşturma açılması ve bunun 10 yıl öncesine
kadar götürülmesi karara bağlanmıştır. Soruşturmada hem hayatta olan hem de geçen 10 yıl içinde
ölmüş olan tüm kamu memurlarının hesapları incelenecektir. Ölen kimselerden biri eğer on yıl önce
görevde bulunmuş olup, ancak on yıl içinde ölmüşse, hesap teftişine tabi tutulacak; eğer on yıldan
önce ölmüş ise, hem kendisi hem de kendisinin varisleri bu denetime tabi tutulmayacaktır. Eğer birisi bu ödenmemiş olarak adlandırılan borçları kendi üstüne devir almışsa, ister sağ ister ölü olsun,
logistes bunları o kişiden ya da ailesinden borç olarak açık bir şekilde talep edecektir. Söz konusu
denetimin işleme sürecinde kentte görevlendirilen logistes tarafından yapılan bu soruşturmaya itiraz
dilekçesiyle başvuracak kişilerin bu talepleri geri çevrilecektir. Zira imparator böyle durumlarda bazı
kimselerin hileye başvurarak hesap denetimini engellediklerini bildiği için logistes’e hiçbir gerekçe
göstermeksizin bu itirazları kabul etmemesini emretmiştir. Son olarak da imparator logistes’ten teftişin sonuçlarını kendisine en kısa sürede bildirmesini istemektedir. Görüldüğü üzere teftiş 10 yıl
öncesine gidecek ve ölmüş olanları dahi kapsayacak kadar geniş çaplı görünmektedir.
Benzer bir teftişi MS 3. yüzyıl başlarında Lykia’nın Balboura kenti de geçirmiş olmalıdır.
Balboura’dan ele geçen yazıtlar her ne kadar Ephesos yazıtı kadar bilgi vermese de, yine de bazı
varsayımlarda bulunmak mümkündür. Yazıttan adı öğrenilemeyen kişinin, logistes Marcus Aurelius Dionysios II19 tarafından denetlendiği üzere kamusal işlerin de epimeletes’liğini kendi kesesinden
14 Magie 1950, 598 vd.
15 Burton 1987, 436.
16 Macro 1980, 670.
17 Jones 1966, 137-138; Burton 1987, 436.
18 I. v. Ephesos Ia, no. 15, str. 2-9.
19 Lykia kenti Neisa’lı ünlü Diogenes/Dionysii ailesi Constitutio Antoniniana’dan önce Roma vatandaşlık hakkını elde eden tek

ailedir ve bu hakkı MS 2. yy. sonlarında almış olmalıdır. Dionysii ailesi mensubu M. Aur. Dionysios II, MS 3. yy.’ın ilk çeyreğinde
lykiarkhes’lik mertebesine ulaştıktan sonra Balboura kentinin logistes’liğini üstlenmiş olmalıdır (Takmer – Oktan 2013, 75). M.
Aur. Dionysios II’ye ilişkin onurlandırmalar için ayrıca bk.: Takmer – Oktan 2013, 74-79 ve ünlü Dionysii ailesi için ayrıca bk.:
Takmer – Oktan 2013, 50-93; Şahin 2006, 29-47; Reitzenstein 2011, 222-223, no. 85 ve 250’de Stemmata 9.
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üstlenmiş olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte bu kişinin prytan’lık ve oğlu Aur. Marcianus adına
da gymnasiarkhos’luk görevlerini yürüttüğü; ayrıca herhangi bir kimse tarafından suçlanmaya maruz kalmayacak şekilde eikosaprotos’luk görevini yerine getirdiği öğrenilmektedir20. Logistes M. Aur.
Dionysios II, Balboura kentinin hesaplarını incelemiş ve kentin pek çok memuriyetini yerine getiren
kişinin, özellikle para konusunda işini dürüstlükle yaptığı sonucuna varmıştır. Logistes’in kentteki varlığı kentin bu dönemde maddi bir sıkıntı içinde olduğunun göstergesidir ve burada da tıpkı Ephesos’ta
olduğu gibi bir soruşturma açıldığını ve kent memurlarının teftişe tabi tutulduğunu farz etmek yerinde olacaktır. Bu teftiş sonucunda yazıtta söz konusu olan kişi suçtan aklanmış ve logistes’ten bir
nevi temiz kâğıdı aldığını belgelemek istemiştir. Attaleia’da yine çok benzer bir durumun yaşandığı ve
M. Aur. Thoantianos hakkında soruşturma açıldığı anlaşılmaktadır21. Balboura ve Attaleia vatandaşı
olan ve soyunu senatorius ve equester (atlı) sınıfına dayandıran Thoantianos, Lykia birliğinin imparator Tiberius Caesar rahipliğini dindar bir şekilde yerine getirmiştir. Ayrıca kendi vatanı Balboura
ve fahri vatandaşlık aldığı Attaleia kentinde kendisini en iyi işlerde onursever bir şekilde göstermiştir.
Anlaşılan Thoantianos, bu kentlerde euergesia faaliyetlerinde bulunmuştur. Söz konusu şahıs yaptığı
bu hizmetleriyle, son derece seçkin consularis logistes M. Ulpius Tertullianus Aquila ve Attaleia’lılar
tarafından şahitlik edilecek şekilde kendisini ispatlamıştır22. Dolayısıyla burada da hakkında soruşturma açılmış Thoantianos, logistes M. Ulpius Tertullianus Aquila’nın yaptığı teftişin ardından temize
çıkmış görünmektedir. Kremna kökenli Aquila ayrıca Nikomedeia’da da MS 212-213 yıllarında curator rei publicae olarak görev yapmıştır23.
Esas olarak bu sistemin eyalet idaresinde yaygınlaşmasına ve bunun gerekliliğinin iyi bir şekilde
anlaşılmasına imkan veren önemli bir örnek Plinius’un Bithynia-Pontus Eyaleti’ne imparator tarafından legatus Augusti pro praetore olarak atanmasıdır24. Zira bu eyalet Plinius öncesinde senato
eyaleti statüsünde iken Traianus tarafından istisnai bir şekilde imparator eyaleti haline getirilmiş
ve Plinius imparator tarafından eyalette var olan problemleri çözmek; özellikle de oradaki kentlerin
hesap denetimlerini yapmak ve mali sıkıntılarını gidermek amacıyla25 eyalete gönderilmiştir. Böylece
eyaletin kontrolü bir süreliğine el değiştirmiştir. Aslında Plinius’un görev tanımının doğrudan curator rei publicae olarak yapıldığını gösteren bir delil yoktur ve valilik görevi için kendisinin seçilmiş
olması da manidardır. Çünkü Plinius daha çok mali konularda uzman bir kişidir. Plinius geçirdiği
zor yolculuğunun ardından görev yerine vardığında ilk iş olarak Prusalılar’ın kamu harcamalarını

20 Milner 1991, 54-55, no. 18; SEG 41, 1360: --- ἐπιμε]|λησάμενον καὶ τῶν | δημοσίων ἔργων ἐκ τῶν | ἰδίων καθὼς ἐμαρ|τυρήθη καὶ

ὑπὸ τοῦ || ἀξιολογωτάτου λογισ|τοῦ Μ. Αὐρ. Διονυσίου δίς, | ὁμοίως πάλιν πρυτα|νεύσαντα φιλοτείμως, | γυμνασιαρχήσαντα || δὲ καὶ
ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ | Αὐρ. Μαρκιανοῦ καὶ τει|μηθέντα καὶ αὐτὸν | τῇ νομίμῳ τειμῇ, εἰκο|σαπρωτεύσαντα ἔτε||σιν ἱκανοῖς ὡς μὴ μεμ|φθῆναι
ὑπό τινος.

21 IGR III, 474.
22 IGR III, 474, str. 26-29: ὡς μ[ε]|μαρτυρῆσθαι αὐτῷ καὶ ὑπὸ τοῦ κρατίστου ὑ|πατικοῦ Μάρκου Οὐλπίου Τερτυλλιανοῦ Ἀκύ|λα

λογιστεύσαντος καὶ τῶν Ἀτταλέων.

23 Haensch – Weiß 2005, 454-456, no. 3 ve 459.
24 Comum’da (Günümüzde Kuzey İtalya’daki Como) bulunmuş Plinius’a ait yazıt: legat(us) pro pr(aetore) provinciae Pon[ti et Bith-

yniae pro]consulari potesta[te] in eam provinciam e[x Senatus consulto ab] Imp(eratore) Caesar(e) Nerva Traiano Aug(usto)
German[ico Dacico p(atre) p(atriae) missus]: “Pontus et Bithynia eyaletinin legatus pro praetore’si, senatus kararı ile aynı eyalette proconsul yetkisiyle (görevlendirilmiş), pater patria, Imperator Caesar Nerva Traianus Augustus Germanicus Dacicus tarafından gönderildi” (Alföldy 1999, 234; Eck 2010, 301-310). Hispellum’da bulunmuş yazıtı ise şöyledir: ex s(enatus) c(onsulto)
pro[consulari potestate legatus pr(o) pr(aetore) provinciae Ponti] et Bithyniae et legatus [in eam ab Imp(eratore) Caes(are) Nerva
Traiano Aug(usto) missus]: “Senatus kararı ile proconsul yetkisiyle (görevlendirilmiş), Pontus et Bithynia eyaletinin legatus pro
praetore’si ve aynı eyalete Imperator Caesar Nerva Traianus Augustus tarafından elçi olarak gönderildi” (Alföldy 1999, 234).

25 Plin. Epist. X. 32. Meminerimus idcirco te in istam provinciam missum, quoniam multa in ea emendanda apparuerint.
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incelemeye başlamış, kentin gelir ve borçlarını saptamıştır26. Zengin eyalet kentleri gerek Plinius’tan
önce görev yapmış Romalı valilerin kötü yönetimleri yüzünden, gerekse kent halklarının birbirleriyle
giriştikleri ateşli rekabet sonucunda özellikle mali açıdan büyük sorunlarla karşılaşmışlardır. Kentlerde yasalar ihlal edilmiş, yöneticiler ya da halktan özel kişiler kamu hazinesinden gelişigüzel harcamalar yapmışlar ve kamu hazinesi boşalma noktasına gelmiştir. Öyle ki, yeni binaların yapımına
imar planları çıkarılmadan gelişigüzel başlanılması; eski binaların çeşitli sebeplerle tahrip edilmesi;
inşaası henüz bitmeden yarım bırakılan tiyatro, gymnasion ve hamam gibi kamu binalarının bakımsızlıktan çürümeye terk edilmeleri eyaletin çözüm bekleyen önemli sorunları olarak mektuplarda
karşımıza çıkmaktadır27. İmparator Traianus’un kamu hazinesinin kötüye kullanılması hususunda
tavrı oldukça serttir. Zira Plinius’un mektuplarına verdiği cevaplarda bunu açıkça belirtmiştir ve
Plinius’tan gözünün kentlerin üzerinde olduğunu onlara bilhassa bildirmesini istemiştir28. Plinius’un
sorunların çözümünde belirlediği yöntem ilk önce kentlerin mali bütçelerini çıkarmak olmuştur.
Kentlerin kamu gelir - giderleri ile borçları saptanınca hazineden yapılacak harcamalara ihtiyaçlar
doğrultusunda yön vermek daha kolay olacaktır. Bu doğrultuda Plinius bulduğu çözümlerle mali
dökümü yapılmadan yapımına başlanan kamu binalarını da denetimi altına almaya çalışmıştır29.
Plinius’un mektuplarında ortaya çıkan bu tablo aslında kendisinin aynı zamanda bir curator rei publicae gibi hizmet etmiş olduğunu gözler önüne sermektedir. Batı eyaletlerinin bazılarında ilk curator
rei publicae’lerin Traianus Dönemi’nde ortaya çıktığı kabul edilirse, Plinius’un da Bithynia-Pontus
eyaletine valiliğinin yanı sıra sanki bir curator rei publicae gibi atandığı düşünülebilir. Ancak söz
konusu sorunlar esas itibariyle sadece Bithynia-Pontus eyaletinin kentlerine özgü olmasa gerektir.
Bu sebeple kentlerin mali problemlerinden kaynaklanan böyle sorunlar için valilikten bağımsız bir
memuriyet oluşturmak ya da halihazırdaki logistes’liği, curator rei publicae’ye dönüştürmek daha
pratik bir çözüm olarak görülmüş olmalıdır.
Bithynia kentlerinden Nikomedeia’da yirmi üç kurşun ağırlığı ele geçmiştir30. Bu kurşun ağırlıkları üzerindeki yazıtlardan sekizinde curator rei publicae’nin adı, vali ve agoranomos’un isimleriyle birlikte yazılmıştır. Kurşun ağırlıklardan üçünde vali aynı zamanda curator rei publicae olarak
görülmektedir. Bunlardan ilki legatus Augusti pro praetore Ponti et Bithyniae olarak belgelenen P.
Herennius Niger Atticianus, Bithynia-Pontus eyaletinde MS 174-175 yıllarında valilik yaptığı sırada Nikomedeia’da logistes’lik görevini de yerine getirmiştir31. Bu durum Atticianus’tan sonra göreve

26 Plin. Epist. X. 17A. Nunc rei publicae Prusensium impendia, reditus, debitores excutio; quod ex ipso tractatu magis ac magis

necessarium intellego.

27 Plin. Epist. X. 39. Plinius, İmparator Traianus’a yazdığı mektubunda Nikaialılar’ın büyük bir kısmını inşa ettikleri ve çok fazla

para harcadıkları tiyatro binasını yarım bıraktıklarını ifade etmektedir. Zira tiyatronun yapıldığı zemin nemli toprak ya da kolay
parçalanabilir taşlardan oluştuğu için yapıda çatlakların meydan geldiğini belirtmektedir. Ayrıca yine Nikaialılar’ın Plinius’un
gelişinden önce yangında harap olmuş gymnasion’u yeniden onarmaya giriştiklerini ve bu onarım işi için harcanan paranın boşa
gidebileceğini bildirmektedir. Plinius’un yazdığına göre inşaasında sorun yaşanan bir diğer yapı ise, Klaudioupolisler’in yapımına
başladıkları hamam binasıdır. Plinius, bu yapıların akıbeti için imparatora danışmaktadır ve ondan Roma’dan bir mimar göndermesini talep etmektedir.

28 Plin. Epist. X. 18. Provinciales, credo, prospectum sibi a me intellegent. Nam et tu dabis operam, ut manifestum sit illis electum

te esse, qui ad eosdem mei loco mittereris. Rationes autem in primis tibi rerum publicarum excutiendae sunt; nam et esse eas
vexatas satis constat.

29 Sherwin-White 1966; Dürüşken – Özbayoğlu 2001, 14-15.
30 Haensch – Weiß 2005; Haensch – Weiß 2007; Dönmez-Öztürk – Haensch – Öztürk – Weiß 2008a; Dönmez-Öztürk – Haensch

– Öztürk – Weiß 2008b; Haensch – Weiß 2014.

31 Haensch – Weiß 2007, 184-189, no. 14; SEG 55, 1382. A: ὑπ(ατεύοντος) | τῆ[ς] ἐ{ρ}παρχ(είας) | Π(οπλίου) Ἐρεννίου Νί|γερο[ς]

Ἀττικι|αν[οῦ, π]ρεσβ(ευτοῦ) || καὶ [ἀν]τιστρ|ατήγου Σεβα|στοῦ, λείτρα. | B. καὶ λογιστεύ|οντος τῆς μ|ητροπόλεως.
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gelen legatus Augusti pro praetore Quintus Aur. Polus (MS 176-177) için de geçerlidir32. Bu kişilerin
vali olmalarının yanı sıra sürpriz bir şekilde Nikomedeia’nın logistes’i olarak da görev yapmalarının
tesadüf olmadığı düşünülmektedir33. MS 174-176 yıllarında Markoman savaşından ve MS 175 yılında
Avidius Cassius’un Syria’da ayaklanma çıkartmasından dolayı ordunun büyük bir bölümü batıdan
doğuya sevk edilmiştir. Avidius yenilince, imparator Marcus Aurelius, Macaristan’dan geçerek Nikomedeia üzerinden Syria’ya gitmiştir. Nikomedeia Batı-Doğu bağlantısında stratejik bir konuma sahip
olduğu için kent kamu hazinesinden büyük ihtimalle imparator ve orduya büyük harcamalar yapmış
olmalıdır. Dolayısıyla bu bölgenin askerlerin geçiş güzergâhı üzerinde olması bu dönemde burada bir
karmaşaya ve mali sıkıntılara yol açmış gözükmektedir. Roma’dan ele geçen bir yazıta göre ise, MS
194 yılında Lucius Fabius Cilo adlı başka bir vali önceki örneklere benzer şekilde Bithynia-Pontus
eyalet valiliğinin yanı sıra Nikomedeia’da curator rei publicae olarak görev yapmıştır34. Cilo, MS 204
yılında ikinci consul’lüğünden önce bazı memuriyetler üstlenmiştir. Bunlar, consul’lük, dini görevler, valilik, askeri görevler ve curator rei publicae görevidir35. Vali Cilo’nun Nikomedeia’da üstlendiği curator’luk görevi Septimius Severus’un, Pescennius Niger’e karşı açtığı savaş sırasındadır (MS
193). Septimius Severus’un, Bithynia-Pontus eyaletine güvenebileceği bir kişi olan Cilo’yu vali olarak
göndermesini bilinçli bir şekilde yapmış olduğu düşünülmektedir36. Burada da anlaşılan Nikomedeia kenti yine kriz ya da savaş durumlarında orduya katkı sağlamak zorunda olmalıydı ve bu yüzden
MS 2. yüzyılın sonlarına doğru kentin finansal durumunda bir takım problemler meydana gelmeye
başlamış ve kentte mali konularla ilgilenmek üzere üst düzey memurlara ihtiyaç duyulmuştur. Her ne
kadar söz konusu örnekler Plinius’tan yarım asırdan fazla bir süre ileride olsa da, adı geçen valilerin
aynı anda hem eyalet valiliğini hem de logisteia görevini üstlenmesi Bithynia’da böyle bir geleneğin
olduğuna işaret edebilir. Bu bakımdan Plinius’un da curator rei publicae olarak görev yapmış olma
olasılığını kuvvetlendirebilir. Ancak bu durum Bithynia-Pontus eyaletinde görev yapmış her valinin
aynı zamanda curator rei publicae olarak görev yaptığı anlamına gelmemelidir.
Nikomedeia’dan ele geçen kurşun ağırlıklardan ayrıca curator rei publicae’lerin görev süreleriyle
ilgili bilgiler de öğrenilmektedir. Bu verilerden, curator rei publicae atamalarının her yıl düzenli olarak değil de, ihtiyaç duyulduğu zaman yapıldığı anlaşılmaktadır. Çünkü ele geçen yirmi üç kurşun
ağırlık yazıtından sadece sekiz tanesinde curator rei publicae’nin adı yer alırken, on beşinde curator
rei publicae ismine rastlanmamıştır. Gordianus III’ün 7. imparatorluk yılı olan MS 243/244 ve Gordianus III’ten sonra yönetime gelen Philippus’un imparatorluğunun ilk yılı olan 244/245 yıllarında, Ti.
Cl. Attalos Paterclianus’un valiliği sırasında logistes olarak Quintus Tineius Severus Petronianus’un
görev yaptığını görmekteyiz37. Böylelikle MS 244 yılının neredeyse tamamında ve 245 yılının bir kıs32 Haensch – Weiß 2014, 514, no. 21. B: ὑπατεύ(οντος) | τῆς ἐπαρχ(είας) | Κ(οίντου) Αὐρη[λ]ίου Πό|λου π[ρεσβ(ευτοῦ) κα]ὶ ἀ|ν[τιστρατ]

ήγ(ου) || C[εβαστοῦ / Cεβαστῶν κ]αὶ | λ[ογι]στ[εύ]ον(τος) | τῆς μητρο|πόλεως.

33 Haensch – Weiß 2014, 526-527.
34 CIL VI, 1408; ILS 1141, str. 13-14: leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) provin(ciae) Bith|yniae et Ponti. Str. 18-19: curat(ori)

Nico|med(iae), cur(atori) Interamnatium Nar|tium, cur(atori) Gradiscanor(um).

35 Lucius Fabius Cilo Septiminus Catinius Acilianus Lepidus Fulcinianus’un cursus honorum’una ilişkin daha ayrıntılı bilgi için bk.:

PIR2 III, 97-100, no. 27; Rémy 1989, 104-107; Doğancı 2007, 272-277.

36 Doğancı 2007, 275-276.
37 SEG 44; 1008; Haensch – Weiß 2005, 466-467, no. 7; SEG 55, 1375. A: ἔτους ζ΄ Αὐ|τοκράτορο|ς Καίσαρος Μ(άρκου) | Ἀντωνίου

Γο|ρδιανοῦ Εὐσ||εβοῦς Εὐτ|υχοῦς Σ|εβαστοῦ. | B: ὑπατεύοντος | τῆς ἐπαρχείας | Τιβε(ρίου) Κλαυδίου | Ἀττάλου Πατερκλι|ανοῦ καὶ
λογιστεύον||τος Κοίντου Τινηίου | Σεουήρου Πετρωνιανοῦ, | ἀγορανομοῦ(ν)το<ς> Ἰ|ουβεντίου Σεκουν|δείνου Γαύρου, λείτρα. Aynı
vali ve logistes’in ikinci yazıtı için bk.: Haensch – Weiß 2005, 467-469, no. 8; SEG 55, 1376. A: ἔτου|ς β΄ τ|ῶν κ[υ]|ρίων ἡ|μῶν
Αὐτο||κρατόρων Μ(άρκου) | Ἰουλίου Φιλίππ|ου καὶ Μ(άρκου) | Ἰουλίου Φ[ι]|λίππου Καίσαρ||ος, υἱοῦ τοῦ Σε|βαστοῦ. B: ὑ|πα|τεύο|ντος
Τ|ιβε(ρίου) Κλα||υδίου Ἀττά|λου Πατερκ|λιανοῦ καὶ λο|γιστεύοντος Κ|οίντου Τινηίου Σε||ουήρου Πετρωνιανοῦ, | ἀγορανομοῦ(ν)τος
| Στατίου Αἰλίου Νεικ|ομηδιανοῦ Ἀλκ|ίμου.
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mında Nikomedeia’da aynı logistes’in görev yaptığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu logistes bir yılı aşkın bir süre görevde kalmıştır ve validen bağımsız başka bir memurdur.
Curator rei publicae görevine genellikle senatorius ya da equester (atlı) sınıfına mensup kişiler
atanmaktadır38. Bununla birlikte birlik memuriyeti üstlenen eyalet eşrafından seçilen curator rei
publicae örnekleri de bulunmaktadır. Nitekim eyalet meclislerinin başkanlık görevini (ἀρχιερεὺς
τῶν Σεβαστῶν) tamamlamış asiarkhes39, bithyniarkhes40 ve lykiarkhes’lerin curator rei publicae’liği
üstlendikleri dikkati çekmektedir. Örneğin Oinoanda (Termessos Minor) logistes’i Ti. Cl. Ant[----]
Hyperekhios logisteia görevi sebebiyle onurlandırılmıştır ve bu görevi lykiarkhes olarak yani arkhiereia görevinden sonra üstlenmiştir41. Yazıtta42 Ti. Cl. Hyperekhios olarak ifade edilen logistes’in ismi
Hall – Milner tarafından yayımlanmamış başka bir yazıttan tamamlanmıştır43.
Side’den elimize geçen ve İS. 3. yy.’a tarihlenen örnekte ise, ismi bilinmeyen bir kişi hem logistes
hem de epanortothes44 (corrector) olarak karşımıza çıkmaktadır45. Adı bilinmeyen bu logistes; Side’nin
Got saldırılarına maruz kaldığı düşünüldüğünde büyük olasılıkla MS 269 ve sonrasındaki Got saldırıları yüzünden ortaya çıkan bir takım sorunları düzeltmek ve hesapları kontrol etmek için göreve getirilmiş olmalıdır. Side örneğinden daha erken bir tarihte yani İmparator Hadrianus tarafından
Bithynia’ya bizzat gönderilen G. Iulius Severus da söz konusu örneğimizde olduğu gibi hem logistes
hem de diorthetes (corrector) olarak karşımıza çıkmaktadır46.
Curator rei publicae için diğer bir temel kural, bu görevi üstlenen kişinin vazifesini tarafsız olmak
amacıyla memleketinin dışında icra etmesi gerektiğidir. Onlar normalde aynı eyalet içinden ancak
başka bir kent için seçilebilirlerdi. Tabi bazen farklı bir eyaletten de olabiliyorlardı. Bunları epigrafik belgeler aracılığıyla doğrulamak mümkündür. Arykanda ve Myra vatandaşı Aurelius Panphylos,

38 Liebenam 1897, 293-297; Burton 1979, 466.
39 Asia Eyaleti’nde logistes’lik görevi yapmış asiarkhes’ler: M. Ulpius Damas Catullinus (OGIS 492), Publius Aelius Zeuksidemos

Cassianus (MAMA IX, 26), M. Ulpius Carminius Claudianus (CIG 2782), M. Antonius Alexander Appianus (TAM V 1, 693), M.
Ulpius Appuleius Eurykles (OGIS 509), Ti. Flavius Demetrios (I. v. Iasos 10), Ti. Cl. Aelius Crispus (CIG II, 2912), Polybios (TAM
V 2, 828), M. Aur. Zosimos (I. v. Tralleis – Nysa, 60), Tib. Cl. Frontonianus (IG XII 3, 1119), L. Pescennius Gessius (IGR IV, 1642).

40 Bithynia’da logistes’lik görevi yapmış bithyniarkhes’ler: M. Aur. Mindius Mattidianus Pollio (I. v. Ephesos III, 627; SEG IV, 520),

M. Aur. Khrysenios Damatrios (I. v. Prusias ad Hypium, 29).

41 Lykiarkhes unvanı ile ilgili tartışmalara ilişkin ayrıca bk.: Şahin 2006; Reiztenstein 2011; Şahin 2012; Takmer – Oktan 2013; Şahin

2014.

42 Holleaux – Paris 1886, 222, no. 4; IGR III, 491.
43 Hall – Milner 1994, 42. Krş.: Reitzenstein 2011, 237, no. 115. Reitzenstein, söz konusu kişi Ti. Cl. Ant[----] Hyperekhios’un, MS

144 yılı Likya birlik rahibi Cl. Antimakhos ile aynı kişi olma olasılığını belirtmekle birlikte Hyperekhios’un logisteia görevinden
dolayı onu daha geç bir döneme tarihlemeyi öne sürmektedir (Reitzenstein 2011, 237, no. 115 ve Cl. Antimakhos için ayrıca bk.:
201-202, no. 50. Ayrıca krş.: Ertekin 2013, 505-506).

44 Eski Yunanca yazıtlarda epanorthotes (ἐπανορθωτής) ya da diorthetes (διορθωτής) olarak ifade edilen corrector’lar (Mason 1974,

39, 44-45, 182) kentlerdeki siyasal ve sosyal sorunları çözmek ve düzeltmek ile sorumlu imperium yetkisine sahip görevlilerdir.
Corrector’ların görev sahaları ve yetkileri curator rei publicae’lere göre daha geniştir. Onlar bir ya da birkaç kent için değil eyaletin bütün kentleri ya da bir kısmı için görevlendirilirlerdi. Corrector memuriyeti de curator rei publicae gibi MS 2. yy.’da oluşturulmuştur. Roma İmparatorluk Dönemi’nde ilk corrector Sex. Quintilius Valerius Maximus, Akhaia eyaletinde MS 103-108/109
yıllarında görev yapmıştır. Prusias’lı M. Domitius Valerianus ise MS 231-233 yıllarında Pamphylia kentlerinin corrector’u olmuştur (I. v. Prusias ad Hypium, 45). Böylelikle Lycia-Pamphylia eyaletinden Side örneği ile birlikte 2 corrector belgelenmiştir.
Corrector’lara ilişkin çalışmalar için ayrıca bk.: Premerstein 1901, s.v. corretor, 1646-1656; Guerber 1997. Krş.: Ertekin 2013, 499,
502, 510-512.

45 I. v. Side I, 66: --- | τὸν κράτιστον λογιστ[ὴν] | καὶ ἐπανορθωτὴν | ἡ λαμπροτάτη καὶ ἔνδοξος | Σιδητῶν πόλις.
46 Mitchell – French 2012, 231-232, no. 74, str. 18-21: --- πεμφθέν|τα εἰς Βειθυνίαν διορθωτὴν | καὶ λογιστὴν ὑπὸ θεοῦ Ἁδρια|νοῦ. G.

Iulius Severus’un onurlandırıldığı diğer yazıtlar için ayrıca bk.: Mitchell – French 2012, 232-236, no. 75-76.
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logistes’lik görevini Arneai’da yerine getirmiştir47. Böylelikle kendisinin bu görevi aynı eyalet içinde
ancak farklı bir kentte icra etmiş olduğu görülmektedir. Ayrıca söz konusu yazıtta lykiarkhes olarak da
belgelenen Aur. Panphylos bu unvanından dolayı Phaselis kent ve halk meclisi tarafından da onurlandırılmıştır.48 Bir başka örneğe göre ise, Pisidia’da Sagalasos’lular kentin logistes’ini hem Sagalassos’ta
hem de logistes’in kendi memleketi Termessos’ta onurlandırmışlardır49. Ancak bu durumun aksine istisna kabul edebilecek bir örnek mevcuttur. Patara’lı Ti. Cl. Aleksandros namı diğer M. Aelius
logistes’lik görevini kendi memleketinde yerine getirmiştir50. Bu görevi yazıtta geçen ἐκ βασιλικῆς
γνώσεως ifadesinden anlaşılacağı üzere imparator kararıyla üstlenmiş olmalıdır51. Aleksandros vatanın tanrıları Leto, Apollon ve Artemis’in hayat boyu arkhineokoros’u olmuş ve ducenarius rütbesiyle
askeri görev üstlenmiştir. Ayrıca Lykia birlik memuriyetlerinin en itibarlı makamı olan lykiarkhes’lik
unvanını da elde etmiştir.
Logistes’ler bizzat imparator tarafından atanan üst düzey yöneticiler olmalarına rağmen bu bazı
yazıtlarda ifade edilirken bazılarında göz ardı edilmektedir. Patara örneğinde imparator kararı ile
ifadesi yer almakta, ancak Lykia, Pamphylia ve Pisidia’dan ele geçen diğer yazıtlarda bu ifadeye rastlanmamaktadır. Bununla birlikte bunların da imparator tarafından atandıklarını kabul etmekteyiz.
Curator rei publicae’ler birden fazla kent için de görevlendirilebilirlerdi. Ephesos’tan bilinen bir yazıtta kentin danışma ve halk meclisi, Nikomedeia, Nikaia ve Prusa ad Olympum kentlerinin logistes’i
M. Aur. Mindius Mattidianus Pollio’yu onurlandırmaktadırlar52.
Asia Eyaleti’ndeki örneklerden curator rei publicae adlı memurların görevleri ve yetki alanlarına
dair daha ayrıntılı bilgiler edinilmektedir. Commodus zamanında Aphrodisias kentinde logistes’lik
yapmış M. Ulpius Appuleius Eurykles’e ait bir yazıt53 bu memuriyetin görev ve sorumluluklarına
ilişkin bazı ipuçları sunmaktadır. Buna göre, Flavius Lysimakhos adındaki kişi, Aphrodisias kentinde
dört yılda bir müzikal bir agon’un düzenlenmesini vasiyet etmiş ve miras olarak para bırakmıştır.
Ancak miras olarak bırakılan bu para bayramı kutlamak için yeterli gelmediğinden bu kutlamalara
belirli bir süre ara verilmiş olmalıdır. Bu sorunun giderilmesi amacıyla yerli halk tarafından logistes
M. Ulpius Eurykles’e başvurulmuştur. Eurykles de logisteia görevinin gereklerini yerine getirerek
agonistik faaliyetler için ihtiyaç duyulan paranın miktarını arttırmış ve bayramın gerçekleşmesini
sağlamıştır54.
47 TAM II, 771, str. 1-3: Αὐρ(ήλιον) Πάν[φι?]λον Ἀπολλω|νίου [Πίγ]ρητος Ἀρυ|καν[δέα κ]αὶ Μυρέα.
48 SEG 55, 1469.
49 TAM III, 113; IGR III 440.
50 Marek 1993, 97-98, no. 5; AE 1994, 1729; SEG 44 1210: Τιβ. Κλαύδιον Ἀλέξανδρον τὸν| καὶ Μ. Αἴλιον Μ. Αἰλίου τοῦ καὶ| Ἐπιγόνου

Παταρέα, ἀρχινεώ|[κ]ορο[ν] διὰ βίου [ἐ]κ βασιλικῆς | δωρεᾶς τῶν πατρῴων ΟΣ || Λήτους, Ἀπόλλωνος, Ἀρτέμ|ιδος, τὸν κράτιστον
δουκηνά|ριον, πατέρα συνκλητικῶν, | ἀδελφιδοῦν συνκλητικῶν | καὶ Λυκίαρχον vacat Παταρέων ἡ || λάμπρα καὶ ἔνδοξος πόλις, ἡ
μητρο|πόλις, ἡ ἀρχιπροφῆτις καὶ δὶς νε|ώκορος τοῦ Λυκίων ἔθνους τὸν | ἴδιον λογιστὴν καὶ ἐκ βασιλικῆς | γνώσεως καὶ προστάτην ἐν
πᾶ||σιν vacat καὶ εὐεργέτην.

51 SEG 44, 1240; ἐκ βασιλικῆς γνώσεως ifadesi için, L. Robert’in (Robert 1937, 227-228)“imparator tarafından bizzat tanınarak

atanan” anlamında kullandığı σεβαστόγνωστος ifadesine atıfta bulunmakta ve Ti. Cl. Aleksandros’un kendi memleketine logistes
olarak atanmasını imparatorla olan yakın ilişkisine borçlu olabileceği üzerinde durmaktadır. Ayrıca σεβαστόγνωστος ifadesinin
başka yazıtlarda kullanımına ilişkin bk.: I. v. Prusias ad Hypium, 7 ve 11; I. v. Prusa ad Olympum, 21.

52 I. v. Ephesos III, 627; SEG IV, 520, str. 20: --- λογιστὴν πόλεων τριῶν ἐν | Βειθυνίᾳ κατὰ τὸ αὐτὸ τῆς λαμπροτάτης | μητροπόλεως

Νεικομηδείας, Νεικέας, Προύσης.

53 CIG 2741; OGIS II 509; SEG 32, 1097; Reynolds 1982, 185-189, doc. 57.
54 OGIS II 509, str. 8-12: οὐδὲ τοῦτο τὸ μέρος κατέλιπον ἀδιάκριτον | ἑπόμενος τῇ κατὰ τὴν λογιστείαν τά<ξ>ε[ι] καὶ προθυμίᾳ μέχρι

νῦν τῆς περὶ | τοὺς ἀγῶνας καταστάσεως ἐνλειπούσης διὰ τὴν τῶν χρημάτων πα|ρασκευὴν ὀφειλόντων συ[ναυξ]ηθῆναι κατά τε τὰς
τῶν τελευτησάν|των γνώμας καὶ κατὰ τὸ ἀξί<ω>μα τοῦ πόρου ἀφ’ οὗ <χ>ρὴ τοὺς ἀγῶνα[ς].
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Lykia’nın Balboura kentinden ele geçmiş iki yazıtta Androbios V oğlu Tlos’lu Androbios namı
diğer Eirenaios’un logistes’liği sırasında kentte birtakım yapı işleri tamamlanmıştır. Bu yazıtlar vasıtasıyla Androbios’un logistes olarak görev yaptığı sırada, Polydeukes’in vasiyet yoluyla miras bıraktığı
paradan inşa edilmiş tripylon55 ve opistodomos56 yapılarının bitirilmesi işini varis Paulina’nın yerine
getirdiği öğrenilmektedir. Burada da bir önceki Aphrodisias örneğinde olduğu gibi vasiyet yoluyla
bırakılmış parada ya paranın yetmemesine bağlı olarak ya da varisin sorumluluğunu yerine getirmemesinden kaynaklı sorun çıktığı ve olasılıkla Plinius’un Bithynia’sında olduğu gibi yapımına başlanan
binaların tamamlanamadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda logistes konuya el atmış ve bu paranın eksiksiz olarak kentin eline ulaşmasını sağlamış olmalıdır.
Arykanda’dan ele geçen yazıtın neredeyse tümünün tamamlama olmasından dolayı (λ[ογιστὴν(?)])
Arykanda logistes’liği şüpheli olan M. Aur. Ursio muhtemelen bu kentte MS 3. yüzyıl ortalarında görev yapmış olmalıdır. M. Aur. Ursio’nun, imparator muhafız alayında görev yapmış kimseler arasından gelmesi ve yazıtta kratistos unvanı ile anılması sebebiyle equester sınıfı mensubu olduğunu kabul
etmek daha doğru görünmektedir57.
Perge’de ele geçmiş ve MS 3. yy. başlarına tarihlenen bir yazıta göre gerousia (yaşlılar meclisi)
tarafından onurlandırılan Cn. Pedanius Valerianus atlı sınıfı (equester) mensubudur ve Perge’de iki
kez logistes’lik yapmıştır.58. Yazıttan öğrenildiği üzere Valerianus gerousia üyelerinin buğday iaşesinin miktarını arttırmıştır59. Ayrıca yine Perge gerousia’sı başka bir yazıtta Valerianus’u ἀρχιερεὺς
τῶν Σεβαστῶν olarak onurlandırmaktadır60. Bu yazıt ile Perge’de başrahiplik üstlendiği anlaşılan
Valerianus’un logistes’liğinin yerel kent memuru mu yoksa Roma ataması mı olduğu kesin olarak
belirlenememektedir61. Çünkü bu memuriyetine izafeten kendisinin Pergeli olma ihtimali yüksektir.
Ancak Valerianus’un arkhireus’lik gibi üst düzey bir makama ulaşmasının yanı sıra atlı sınıfı mensubu
olması her ne kadar yerli olsa62 da onun imparator tarafından atanan curator rei publicae olabileceği
ihtimalini de düşündürmektedir.
Söz konusu örneklerin dışında Pisidia’dan ele geçen iki kişinin kent logistes’i olarak atandıkları
daha yüksek ihtimal görünmektedir. Bunlardan biri Selge’de onurlandırılan logistes M. Aur. Ceionius
Vibianus Polemon’dur63. Söz konusu yazıttan Polemon’un sosyal statüsü ve memleketi belirlenememektedir. Diğeri ise Pisidia Antiokheia’sında belgelenmiş Titus Caesennius Septimius Gellius Flaovianus Lollius’tur64. Lollius, kentin logistes’liği dışında agonothetes’lik yapmış ve vatanın tanrısı Men’in
hayat boyu başrahipliğini üstlenmiştir. Lollius’un, agonothetes’lik gibi yerel bir kent memurluğunu
55 Heberdey – Kalinka 1896, 51; IGR III, 468; SEG 41, 1355; Milner 1991, 46-49, no. 15.
56 SEG 41, 1356; Milner 1991,49-52, no. 16.
57 I. v. Arykanda, 26: τὸν κράτιστον λ[ογιστὴν(?) Μ(ᾶρκον)] | Αὐρ(ήλιον) Οὐρσίωνα [------ ἀπὸ] | πραιτωριανῶν [Ἀρυκανδέων] | ἡ πόλις

τὸν ἑαυτ[ῆς πάτρωνα] | καὶ εὐεργέ[την].

58 I. v. Perge I, 181: οἱ γεραιοὶ | Γν. Πεδάνιον | Οὐαλεριανὸν | ἱππικόν, | λογίστην τὸ βʹ || αὐξήσαντα | τὰ σειτηρέσια | αὐτῶν | ϛʹ ζʹ ηʹ θʹ

ιʹ | ιβʹ ιδʹ [??].

59 Ayrıca I. v. Prusias ad Hypium, no. 11’de, M. Aur. Asklepiodotianus Asklepiades’in buğday fonundan sorumlu tamias ve logistes

olarak görev yaptığı belgelenmektedir.

60 I. v. Perge I, 180: ἡ γερουσία ἀρχιερέα [τῶν Σεβαστῶν] | Γν. Πεδάνιον Οὐαλε[ριανὸν].
61 Kyaneai’lı Iason’un Arykanda logistes’liği de kesin değildir ve daha çok yerel kent memuru olarak kabul edilmektedir (Zimmer-

mann 1992, 269-270; Reitzenstein 2011, 106 ve 196-198, no. 46. Iason’un onurlandırma yazıtı için ayrıca bk.: IGR III, 704).

62 Krş.: yuk. Patara örneği Ti. Cl. Aleksandros namı diğer M. Aelius.
63 I. v. Selge, 26.
64 SEG LVI, 1692.
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üstlenmesi ve yazıtta kentin logistes’i (λογιστοῦ τῆς [π]όλ[ε]ω[ς]) olarak açık bir şekilde ifade edilmesi
onun daha çok yerel kent logistes’i olduğunu düşündürmektedir.
Lykia, Pamphylia ve Pisidia Bölgeleri’nden ele geçen verilere göre curator rei publicae’lerin sosyal
statüleri ve yabancı memleketli olmaları genel olarak tutarlıdır. Patara’lı Ti. Cl. Aleksandros namı diğer M. Aelius’un kendi memleketinde logistes’lik yapması dışında kökenleri tespit edilmiş diğer bütün
örnekler görevlerini aynı eyalet içinde ancak yabancı memleketlerde icra etmişlerdir. Ele geçen verilerde belgelenmiş 10 curator rei publicae65 arasından dört kişi eyalet eşrafından gelmektedir. Bunlardan üçü Oinoanda logistes’i Ti. Cl. Ant[---] Hyperekhios, Balboura’da görev yapmış M. Aur. Dionysios
II ve Arneia’da görev yapmış Aurelius Panphylos’tur. Söz konusu bu kişilerin Likya birlik rahipliğini
tamamlayıp lykiarkhes’lik unvanını almaları eyaletin en üst düzey mertebesinde olduklarının bir göstergesidir. Geri kalanlardan üç kişi equester sınıfından gelmektedir. Bunlar Perge’de görev yapmış Cn.
Pedanius Valerianus, Patara’lı Ti. Cl. Aleksandros namı diğer M. Aelius ve Arykanda’da görev yapmış
M. Aur. Ursio’dur. Ayrıca Ti. Cl. Aleksandros’un ailesinden senatörlerin çıktığı da bilinmektedir. Aynı
şey Androbios V’in ailesi için de geçerlidir. Androbios V oğlu, Androbios namı diğer Eiranaios da en
azından lykiarkhes mertebesine ulaşmış bir aileden gelmiş olmalıdır dolayısıyla eyalet eşrafındandır66.
Attaleia kentinde logistes’lik yapmış Kremna’lı M. Ulpius Tertullianus Aquila da son derece seçkin
(kratistos) consul’lük rütbesine ulaşmıştır ve dolayısıyla senatorius sınıfından gelmektedir. Side’de görev yapmış adı bilinmeyen logistes ise yazıtta kratistos ifadesiyle anılmıştır ve kendisi büyük ihtimalle
senatorius sınıfına mensup olmalıdır.
Sonuç olarak Lykia - Pamphylia - Pisidia Bölgeleri’nde tespit edilmiş yazıtların içerikleri kısa olduğundan ve konuya genel hatlarıyla değindiğinden curator rei publicae’lerin söz konusu kentlerdeki
görev sahaları ve yetkileri tam olarak belirlenememektedir. Ancak Asia ile Bithynia-Pontus kentlerinden elde ettiğimiz örneklere dayanarak logistes’ler ve kentlerin ne türden bir sorunla karşılaştığına ilişkin bazı sonuçlar çıkarmak mümkün olabilmektedir. Bir kentte curator rei publicae’nin varlığı
burada mali bir sıkıntı olduğuna işaret etmektedir. Curator rei publicae’lerin temel görevleri kentlerdeki kamu görevlilerinin hesaplarını ve kent adına yapılan harcamaları denetlemek, atandıkları kentin kamu gelirlerini ve alacaklarını toplayabilmesini sağlamaktır. Söz konusu epigrafik belgelerden,
curator rei publicae’nin bulunduğu kentte görevinin gerektirdiği dikkat ve özeni uyguladığı anlaşılmaktadır. Genellikle sorunlara çözüm yolu bulduğu ve kentin yararına olacak şekilde kararlar aldığı
görülmektedir.
Asia ile Bithynia-Pontus eyaletlerinde Hadrianus’a uzanan erken örneklere rastlanırken LyciaPamphylia örnekleri daha geç bir döneme, yani Severuslar ve sonrasına tarihlenmektedir. Bu
durum ya yazıt azlığına bağlı olabilir ya da Lycia - Pamphylia eyaletinin kendisinin çözemediği
önemli sorunlarının imparatorluğun yaşadığı siyasi, askeri ve ekonomik sorunlara paralel olarak
ancak MS 3. yy.’da ortaya çıkmasından da kaynaklanabilir. Bir diğer ihtimal de kentlerin geç bir
döneme kadar autonomia’yı korumak adına herhangi bir Roma müdahalesine başvurmamış olmaları olabilir.

65 Belgelenmiş 10 kişiye ek olarak Likya’dan Ksanthos’lu Ti. Cl. Telemakhos, Moesia Inferior’daki Kallatis kentinde curator rei publi-

cae olarak görev yapması dolayısıyla dahil edilebilir. Ti. Cl. Telemakhos Roma senatörüdür ve kendisiyle aynı isimde lykiarkhes’ler
çıkarmış bir ailenin mensubudur (Reitzenstein 2011, 107).

66 Reitzenstein 2011, 107 ve ayrıca bk.: 243’de Stemma no. 1.
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Görev yeri

Logistes’in ismi

Tarih

Memleketi

Sosyal sınıfı

1.

Attaleia

M. Ulpius Tertullianus
Aquila

Büyük ihtimalle
3. yy.

Kremna

ordo
senatorius

2a.

Balboura

MS 198-211

2b

Balboura

Androbios namı diğer
Eirenaios
Androbios namı diğer
Eirenaios

3.

Balboura

M. Aur. Dionysios II

MS 220 sonrası

Neisa

4.

Oinoanda

Tib. Clau. Ant[----]
Hyperekhios

?

?

5.

Arneai

Aurelius Panphlos

MS 3. yy. ortaları

Arykanda

Eyalet
eşrafından

6.

Patara

MS3. yy. ?

Patara

ordo equester

7.

Arykanda

8.

Perge

9.

Side

N. N.

MS 3. yy.

-

10.

Sagalassos

M. Aur. Meidianus
Platonianus Varus

MS 212 sonrası

Termessos

Ti. Cl. Aleksandros
namı diğer
M. Aelius
M. Aur. Ursio

MS 198-211

Tlos
Tlos

MS 3. yy. ortaları

Cn. Pedanius Valerianus MS 3. yy. başları

Perge ?

Eyalet
eşrafından
Eyalet
eşrafından
Eyalet
eşrafından
Eyalet
eşrafından

Aldıkları
unvanlar
aksiologotatos
Lykiarkhes
aksiologotatos
Lykiarkhes
Lykiarkhes
euergetes

ordo equester
Ordo
equester
Ordo
senatorius

kratistos

?

-

Res. 1 Lykia – Pamphylia – Pisidia’da Görev Yapmış curator rei publicae’ler

kratistos
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Lykia Bölgesi Mezar Yazıtlarında
Cezalar ve Ceza Tahsilat Kurumları
Fatma AVCU*

Bilindiği üzere mezar yazıtları mevcut epigrafik malzemenin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadırlar.
Bir mezar yazıtı genel olarak mezarı yaptıranın ismi, mezarın kimler için yapıldığı, kimlere ölü gömme hakkı verildiği, bu kişilerin baba adları ve bazen nerenin vatandaşı oldukları, meslekleri, resmi
ya da onursal görevleri, ne kadar yaşadıkları, ölüm nedenleri vs. gibi öğeleri içermektedir. Bu bilgiler
ışığında antik dönemin sosyal, kültürel, ekonomik, dini, coğrafi ve dil yapısı hakkında önemli bilgiler
elde edilebilmektedir. Ayrıca onomastik ve beşeri yapı hakkındaki çalışmaların da en temel öğelerinden birisi yine bu mezar yazıtlarıdır. Yukarıda verilen öğeler dışında ayrıca yazıtlarda genelde en son
ifade olarak da mezara, içeriğine ya da kullanımına karşı işlenen suçlara karşı alınan, lanetleme gibi
sözlü ya da para cezası gibi belirli bir kasaya yapılacak ödemeleri içeren ifadeler bulunmaktadır. Bu
ceza kasaları çeşitlilik göstermekle birlikte, ceza, genel olarak demos, fiscus, polis, hierotaton tameion,
tapınak, gerousia gibi kurumlara ödenmektedir. Bu kurumların hangisinin hangi koşullara göre ceza
mercii olarak belirlendiği ya da bu seçimi kimin ne şartlarda yaptığı çok da açık değildir.
Bu çalışmada Lykia Bölgesi’nde 2013 yılı ve öncesinde ele geçen ve mezar cezası için bir tahsilat
kurumu içeren yayımlanmış tüm mezar yazıtları incelenmiş, bölge içerisindeki dağılımlarına ilişkin
tablolar oluşturulmuştur1. Derlenen 551 adet yazıtın nereden olduğu, ödeme yapılması gereken kurumu ve ödenecek olan miktarlar bu çalışma için oluşturulan veri tabanına tek tek girilmiştir. Bunun
sonucunda yazıtlarda bahsi geçen kurumlar bölge içerisinde yapılmış olan Doğu, Batı, Kuzey ve Orta
Lykia ayrımı temelinde değerlendirilmişlerdir. Lykia Bölgesi’ndeki mezarlara karşı yapılacak olan ihlaller için ödeme yapılması gereken on bir adet kurumsal adlandırma tespit edilmiştir. Bunun dışında
maddi bir cezalandırma içermeyen ancak lanetleme gibi sözlü cezalandırmaları bünyesinde barındıran yazıtlara da değinilmiştir.
Lykia Bölgesi mezar yazıtlarında genellikle mezar sahibi yazdırdığı yazıtında önce kendisini tanıtıp daha sonrasında ise mezarın kullanımına ilişkin talimatlar vermektedir. Bu talimatlar genellikle şu
şekildedir: İlk başta mezara gömülmeye izinli olan kimselerin listesi verilir. Daha sonra hangi davranışların mezar ihlali olarak sayılacağı ve ihlali yapacak olan kişiye uygulanacak olan cezalar yer alır.
* Arş. Gör. Fatma Avcu, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Kampüs – Antalya. E-posta:

fatmaavcu@akdeniz.edu.tr

1 Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans programında

Yüksek Lisans Tezi olarak çalışılmıştır. Bu nedenle çalışmada sadece 2013 yılına kadar olan malzeme incelenmiş ve değerlendirmeler bu kapsamda yapılmıştır.
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Son olarak da pek çok yazıt ihbar sistemine işaret etmektedir. Buna göre, ihbar eden kişinin alacağı
ödüle de yer verilmiştir.
Mezar sahibi tarafından belirlenen mezara gömülecek olan kişiler genellikle aile bireylerini kapsamaktadır. MÖ 5. ve 4. yy.’da mezar sahiplerinin bazıları gömü haklarını ailenin köleleri ve beslemeleri
gibi diğer üyelerine kadar uzatabilmelerine rağmen bu hakkı çoğunlukla yalnız eşleri ve çocukları için
kullanmışlardır2. Roma döneminde ise bu listeler uzamış bu durum mezar yapılarının genişlemesine
veya mezar sahibi için özel bir yerin ayrılması geleneğine neden olmuştur. Bir mezarın 2 veya 3 sahibi
bulunuyor ise sahipler mezar içerisinde istedikleri kimselere bu haklarından pay verebilmektedirler3.
Mezar sahibinin ayrıntılı listeler halinde verdiği bu izinlerde gömü yasaklarının yalnızca yabancı kişiler için değil, aile üyeleri için de oldukları görülmektedir4. Azatlılar, köleler ve beslemelerin gömüsüne
izin verilen mezarlarda ise bu kişilerin ayrı bir yere gömülmeye izinli oldukları görülmektedir5. Ayrıca
bazı örneklerde mezar sahiplerinin bu listelere sonradan ek yapabildikleri veya ek yapabileceklerini
belirten durumlar söz konusudur6.
İzin verilen kimselerden sonra gelen ihlal ve ceza durumuna ilişkin olarak mezar sahibi tarafından ihlal kapsamına giren ve cezai yaptırım gerektiren durumları üç kategoride incelemek mümkündür.
(a) İlk kategoride karşımıza çıkan ihlal türü mezar anıtının kendisine yapılan ihlalleri içermektedir.
Örneğin mezara kısmen ya da tamamen zarar verme, altını üstüne getirme veya ortadan kaldırma, taşıma, yazıtını silme, anıta, heykel veya kabartmaya zarar verme bu grup ihlallerindendir7.
Bununla birlikte, anıtlara yazılan yazıtların silinmesine karşın bazı yazıt örneklerinde mezar sahibinin verdiği talimatlarda yazıtı korumaya da yönelik cezalar bulunması bu grup ihlaline dair kanıt

2 Bryce 1986, 116. Bryce ayrıca, bölgeye özgü dil olan Likçe yazıtlardan bu döneme ait kaya mezarları ve lahitlere yapılan gömülerin

tüm nüfusun sadece küçük bir kısmına tanınmış bir ayrıcalık olarak anlaşıldığını ve bu mezar sahiplerinin Lykia toplumunun siyasi
ve sosyal statüsüne göre dizildiğini aktarmaktadır. Ayrıca yüksek sosyal statüye rağmen gömülme hakkının sınırlı tutulduğunu,
bu nedenle mezar sahiplerinin karısı ve çocuklarının gömülmelerini sağlamaktan öteye gidemediklerini söylemektedir. Krş. Bryce
1979, 296.

3 Örnek olarak bk.: TAM II no: 119: τὸ μ|νημ|εῖον | Διογέ|νους | [τ]οῦ Φα|ρνά|κ|ου τοῦ Διογένους̣ καὶ Σερπόδιος τοῦ Ἑρμάν̣δ|ου

Τελμησέων καὶ γυναικῶ̣ν αὐτῶν | κα̣ὶ [τ]|έκν|ων | καὶ τ|ῆς ἐ|ξ αὐ̣|τῶν | γενο|μέ|νης | γενε|ᾶς π|αρα|χω|ρηθὲ|ν αὐτο|ῖς ὑπὸ | τῶν πε|ρὶ
Δημ|ήτριο|ν Πιξω|δάρου | καὶ  Φι|λώ|τ[αν] Φι[λο]κρ|ά[τους]. | καὶ τοῖς θρεπτοῖς ἐξ̣ῆ|ν αὐτ̣οῖς τεθῆναι. | τούτου τοῦ μνη|μείου κύριοί
| εἰσιν ἐκ τρίτου | μέρους Ἑρμό|λυκος καὶ Ἄρσα|σις οἱ Ἑρμολύ|κου τοῦ Φαν̣οκρά|του κατὰ τὸ γεγο|νὸς σύμφωνον | πρὸς Διογένην |
Φαρ[νά]κου καὶ Σερ|ποδιν Ἑρμάνδου | συνεχωρήθη δὲ | κατὰ κοινὸν τε|θῆναι καὶ Ἀ̣ντιό|χῳ Μόσχου μό|ν̣ῳ. Buna göre mezarın kullanım hakları mezar sahipleri tarafından yalnızca genişletilmekle kalmamış yapılan bir antlaşma sayesinde mezar içerisinde üçüncü
bir mülkiyet hakkının edinimi sağlanmıştır. Bu üçlü mülkiyet ortaklığında yapılan bir antlaşma ile de kullanım hakkı Antiokhos
için bir kez daha genişletilmiştir.

4 Harter Uibopuu – Scheibelreiter 2010, 2.
5 Örnek olarak bk.: TAM II no: 223: σωματοθήκη Μάρκων Αὐρηλίων Πτολεμαίου | τ̣οῦ καὶ Ἀριστοτέλους Σιδυμέος καὶ Δημητρίας |

Δημητρίου Πιναρίδος καὶ Σιδυμίδος εἰς ἣν κατέ|θεντο Μᾶρκον Αὐρήλιον | Δημήτριον τὸν καὶ Νει|κόλαον Ἱπποκράτους | Πιναρέα καὶ
Σιδυμέα υἱ|ὸν μὲν τῆς Δημητρίας | ἐξάδελφον δὲ τοῦ | Πτολεμαίου ἱερατεύ|σαντα θεᾶς Ῥώμης Λυ|κίων τοῦ ἔθνους· ἑτέρῳ | δὲ οὐκ
ἐξὸν θάψαι τι|νὰ ἐν αὐτῇ, ἢ ὀφειλέσει Σιδυμέων τῷ δήμῳ ✳ ͵αφʹ | καὶ ἔνοχος ἔ̣στω τοῖς περὶ τούτων ὡρισμένοις | ἐν δὲ τῷ ὑποσορίῳ
ταφήσονται δοῦλοί τε καὶ | ἀπελεύθεροι ἡμῶν. Ayrıca benzer durum TAM II no: 217, 218, 247, 322, 438, 454 de karşımıza çıkmaktadır.
TAM II 206, 212 ve 213 no’lu yazıtlarda ise durumun tam tersi olarak mezar sahibi ve yakın akrabalarının ayrı bir yere gömülmesi
durumu görülmektedir.

6 TAM II no: 1028 str. 10-25: συνεχώρη|σα δὲ καὶ Σε|ραπίᾳ Νεικε|νέτης τῇ| γυναικί μου| καὶ τοῖς ἐξ αὐ|τῆς, ᾗ καὶ διὰ| τῶν ἀρχείων|

συνεχώρη|σα,| καὶ Φιλίπ|πῳ τ̣[ῷ] κα̣ὶ| Θεοτίμῳ| Ὀλυνπηνῷ, [ὃν]| καὶ διὰ τῶ[ν]| [ἀ]ρχείω̣[ν ἀ]| [π]ηλευθ̣έ̣[ρωσα]. Burada mezar sahibi
evlenmeden önce yazdırdığı mezar yazıtına karısı için ek yaptırmaktadır. Ayrıca Petersen – Luschan 1889, no: 205 yazıtında mezar
sahibi eğer başka birine izin verecekse bunu yaşarken yazdıracağını söylemektedir.

7 Bu türden ihlallerin uyarılarına örnek olarak bk.: Schweyer 2002, no: Myra72, str. 5-6: “ἐὰν δὲ τίς τινα ἕτερον θάψῃ ἢ ἀδικήσῃ τι τὸν

τάφον ἢ τῶν περὶ τὸν τάφον τι ἢ τὴν ἐπιγραφὴν, ἁμαρτωλὸς ἔστω κτλ”. Ayrıca bk.: Diamantaras 1893, 640.

Fatma AVCU / Lykia Bölgesi Mezar Yazıtlarında Cezalar ve Ceza Tahsilat Kurumları

67

ve örnek oluşmaktadır8. Tlos kentinden bir yazıtta mezar yazıtının grammatophylaks’lar tarafından yazılmış olması bu yazıtların bir denetim ve koruma altında olduğunu kanıtlar niteliktedir9.
(b) İkinci kategori ise daha çok mezar hukukuna ilişkin konuları barındırmaktadır. Gömülme hakkı
olmayan yabancı bir kimseyi gömme, bunun için mezarı açma, mezarda bulunan kemiklere zarar
verme veya yerlerinden kaldırma ve yapılan yasadışı gömüler için yeni bir yazıt yazdırma suçları
bu kapsamdadır. Bu hususta yazıtlarda karşımıza çıkan ve en göze çarpan konu ise bu yasaklamaların yapıldığı mezarların çoğunluğunun aile mezarları veya kesin belirlenmiş bireyler için olan
mezarlar olmalarıdır. J. Strubbe bu suçun büyük olasılıkla kendilerine ve ölen akrabalarına yeni
bir mezar yaptırmaya parası olmayan fakir insanlar tarafından işlendiğini, bu sebeple var olan
bir mezarı boşalttıklarını, çalınan eşyalarla yenisini oluşturduklarını veya akrabalarının ölülerini
başka bir ailenin mezar anıtının boş bir yerine bıraktıklarını düşünmektedir10. Mezara gömüsü
yapılacak olan kişiler kimi zaman açık bir şekilde belirtilmiş kimi zaman ise tercihen varise ya da
torunlara bırakılmıştır. Adları yazılı bu kişilerin ve daha sonra eğer izin verildiyse adları yazılacak
olan diğer kimselerin kayıtları arşivlerde tutulmaktadır. Şu halde mezar yazıtlarından bu kişilerin
ve yeni eklenecek olan kişilerin gömülmesi işleminin resmi kayıtlar kontrolünde yasal bir şekilde
gerçekleştiğini anlamak mümkündür11.
(c) Üçüncü kategori ise mezarın yabancılaştırılmasına, bir başka değişle el değiştirmesine ilişkin cezaları içerir. Genellikle gömü için mezarı satmak, devretmek veya bağışta bulunmak yasaklanmıştır. Bir mezara sahip olmanın en klasik yolu satın almadır. Satın alınan mezarlar kente ait
kamu malları olabileceği gibi özel mülk de olabilmektedirler. Örneğin Kandyba’dan bir yazıtta
Lais isimli bir kadın vatandaş mezarını demos’tan almaktadır12. Pydnai’den bir yazıtta ise mezarın
kullanım hakkı bizzat özel şahıstan alınmıştır13. Bu yazıtta mezar sahibi olan Iason ve Khrysoion
kendi gömüleri için kullanım hakkını arşivler aracılığı ile satın aldıklarını belirtmektedirler. Bu
ifadeye göre de yapılan tüm bu satış kayıtlarının kent arşivlerinde tutulduğu ve bu arşivlerin mezarların denetimi için de kullanıldığı anlaşılmaktadır. Mezarın el değiştirmesinin diğer bir şekli
de devir işlemi ile yapılmaktaydı. İmparatorluk Dönemi’nde yapılan devirlerin mülkiyet hakkı
gözetilmeden yapıldığı görülmektedir. Genellikle aile mezarları olan bu gömüler için aile üyeleri
tarafından yakın kimselere de gömü hakkı verilmiş, burada herhangi bir mülkiyet hakkı istenmemiştir. συνχωρήσις altında verilen bu izinler sayesinde bu kişiler neredeyse mezarın asıl sahibi gibi
olmuşlar ve kendi kendilerine verdikleri kararlarla, yapılan gömüleri etkilemişlerdir14.
Mezarın kullanımına ilişkin sınırlandırmalar hiçbir zaman süre niteliğinde olmamıştır. Genellikle üç neslin izinli olduğu mezar yazıtlarında bu kısıtlamalar yalnızca mezarın el değiştirmesini
8 TAM II no: 247: Str 7-8: “ἄλλῳ δὲ οὐδενὶ ἐξέσται ἐν τῷ ἡρῴῳ ταφῆναι οὔτε συνχωρῆσαί τινι κατ’ οὐδένα τρόπον οὔτε προσενγράψαι

ἢ ἐκκολάψαι τῆς ἐπιγραφῆς τοῦ ἡρῴου·”

9 Bk.: TAM II 601, str. 35-45: “ἀναγέγραπται | διὰ τῶν δημο|σίων γραμμα|τοφυλακί|ων ἐπὶ ἀρχιε|{ρε}ρέος τῶν | Σεβαστῶν | Γάϊου

Ἰουλί|ου Ἡλιοδώ|ρου τοῦ καὶ | Διοφάντου̣.”

10 Strubbe 1997, XIV.
11 Örneğin, TAM II no: 171, str. 4-7: “τὸ συνχώ|ρημα ἀ[νεγράφ]η [κ]αὶ διὰ τῶν | ἀρχί|ων.” Ayrıca diğer örnekler için bk.: TAM II no:

164, 438 ve 521.

12 TAM II no: 752: “τὸν τάφον ἐ̣ωνήσατο Λαῒς Ἀπολλωνίου Κανδύβισα | παρὰ̣ Κανδυβέων το̣[ῦ] δήμου ἑα̣υτῇ καὶ | ἀνδρὶ κα̣ὶ γανβρῷ

|καὶ τέκνοις κα̣ὶ οἷς ἂν̣ σ̣υ̣[ν]χωρήσῃ.| ἡ ὠνὴ ἀναγέγραπτα̣ι”̣ . Benzer durum TAM II 41, 124 ve 624 no’lu yazıtlarda da karşımıza
çıkmaktadır.

13 TAM II no: 260: Αὐρήλιοι Ἰάσων δὶς Αλαίμιος καὶ Χρυσίον | Ἐλευθέρου Ξάνθιοι ἐωνησάμεθα δίκαι| ον Αὐρη(λίου)   Συμφέροντος

Δαμοχάρεως | Ξανθίου διὰ τῶν ἀρχείων ἀρχιερέως | Καλλιστράτου Ἀρτεμεισίου ιγ | ἐπὶ τῷ τεθῆναι ἐν τῷ ἡρῴ[ῳ] ἡμᾶς τε | καὶ οὓς ἂν
βουληθῶμεν καὶ τοὺς | ἐξ ἡμῶν γενομένους υἱούς.

14 Harter Uibopuu 2011, 193.
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önlemek amaçlı oluşturulan kişi kısıtlamaları şeklindedir. İzinli olan son kişiden sonraki kullanım
belli değildir, ancak mezarın bir aile anıtı olarak bir süre daha işlev görmesi olasıdır. Bazı örneklerde mezar sahibinin mezara gömülmesi için verilen izinleri üçüncü nesle bıraktığı görülmektedir15.
Bu durum aile mezarlarının kullanımının uzun süreli olduğuna kanıt niteliğindedir. Burada mezar
sahibi mezarın kullanımını korumak istemiştir. Böylelikle kimseyle paylaşmadan, gömü törenleri
ve yetkili olmayan kişilerin kurban etme törenleri olmadan mezar ebedi evi olabilecektir. Bu durum mezarların yabancı kişilerce açıldığını ve hem merhumun hem de hayattaki yakınlarının bu
durumdan duyduğu endişeyi yansıtmaktadır. Mezarı için yazdırdığı yazıtına beddualar ve cezalar koyarak bunu destekleyen mezar sahibi böylece mezarının el değiştirmesini engelleyerek onu
kutsadığına ve bir sonraki hayatında kullanacağı evini garanti altına almak için tedbir aldığına
inanmaktaydı.
Küçük Asya’da mezarı zarar veren kimselerden koruma geleneğinin uzun süreli ve yaygın olduğu
bölgelerden bir tanesi Lykia bölgesidir16. Öyle ki Yunanca yazıtlarda karşımıza çıkan cezalandırma
örneklerini bölgenin yerel dilinde de görmekteyiz17. Eldeki veriler ışığında bu cezalandırmaları iki
grupta incelemek yerinde olacaktır.
İlk grupta karşımıza dini bir cezalandırma çıkmaktadır. Mezara karşı suç işleyen kişi tanrı katında
dinsiz ve günahkâr olmakla tehdit edilmiştir. Cezanın derecesi tanrıya bağlıdır. Mezarını bu şekilde
koruma altına alan kişi ilahi adaletin er ya da geç sağlanacağını düşünmektedir. Zira bu, tanrının
adaleti yerine getireceğine inanma durumu Asia Minor’da güçlü bir inanıştır. Bunu Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde bulunan kefaret yazıtlarında da görmekteyiz18. Yazıtlarda geçen ifadelere göre tanrı,
işlenen suçun cezasını hastalık, delilik ya da felaket olarak vermektedir.
Bu tip cezalandırmalarda ihlalci genellikle inanılan tanrıya karşı dinsiz (ἀσέβης), günahkâr
(ἁμαρτωλός), lanetli (ἐπάρατος) ve kutsal bir şeye saygısızlık yapan kimse, tapınak soyguncusu olmakla (ἱερόσυλος) tehdit edilmektedir. Kullanılan bu terimler açık bir şekilde mezar kavramının kutsal
bir yer olarak görüldüğünü göstermektedir. Ayrıca, yaygın kullanılan bu terimlerin yanı sıra, Myra
kentinden bir yazıtta mezar sahibinin mezarına saygısızlık yapan kişiye çocuk sahibi olmaması ve de
toprağın bereketli olmaması için beddua edildiğini görmekteyiz19. Mezar sahibinin mezarı korumak
için yazdığı bu yazıtın okuma yazma bilmeyen insanlar üzerindeki etkisi tartışılabilir20. Ancak uygulamanın uzunca bir dönem sürmesi bu lanetlerin kulaktan kulağa yayılarak etkili olduklarını kanıtlayabilir niteliktedir. Bunların dışında bölgede mezar ihlalleri ile ilgili bir νόμος τυμβωρυχίας (mezar
soygunculuğu yasası) veya ἀσεβείας’ın (dinsizlik) varlığı da belgelenmektedir21. Cezai uygulamalar
ile ilgili yeterli derecede bilgi bulunmamasına rağmen kullanılan ifadelerden bir yargılama sistemi
olduğu anlaşılmaktadır. Ancak νόμος τυμβωρυχίας terimi kullanılmasına rağmen şaşırtıcı bir şekilde
yazıtlarda gerçek anlamda bir mezar soygunculuğundan yani mezarın içerisinde bulunan eşyaların
çalınmasından bahsedilmemektedir.
15 Örneğin TAM II no: 58, str 10-13: “μετὰ δὲ τὴν |ἐμὴν τελευτὴν εἶ|ναι τὴν ἐξουσίαν τ|ῶν τέκνων μου·”
16 Arkwright 1911, 269, dn. 2: Bu uygulamanın Lykia Bölgesi’nde Küçük Asya’nın diğer bölgelerinden daha erken dönemlerden

itibaren kullanıldığını ve daha tamamlanmış bir gelenek olduğunu söylemektedir.

17 Likçe yazıtlardaki ceza ifadeleri için bk.: Bryce 1976; Ayrıca Bryce 1981 ve 1986.
18 Kefaret yazıtlarıyla ilgili olarak ayrıntılı bilgi için bk.: Petzl 1994.
19 Yazıt için bk.: Schweyer 2002, 251-253, no: 61.
20 Bu konu daha önce tartışılmıştır. Bk.: Pleket 1992, 423 ve Mitchell 1993, Vol. I, 174 ve II, 105.
21 Örneğin TAM II 88, str. 13-15: “ὑποκείσε̣[ται] τῇ τυμβωρ[υχί]ᾳ.”, ayrıca diğer örnekler için bk.: TAM II no: 217, 224, 225, 246, 326,

338, 630, 722, 953, 1032, 1052, 1122.
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İkinci grupta ise, ceza kapsamında para cezaları bulunmaktadır. Mezarın mülkiyetine sahip olan
kişi, ölümünün ardından belirttiği talimatlar yerine gelmezse bunu ihlal eden kişinin çeşitli tahsilat
kurumlarına çeşitli meblağlar ödemesini karara bağlamaktadır. Meblağlar ait oldukları döneme göre
hem miktar bakımından hem de para değeri (çoğunlukla denarius, drakhme ve kitharephoros) bakımından çeşitlenmektedir. Miktarların neye göre belirlendiği açıklık kazanmış bir konu değildir22.
Ancak çeşitli dönemlerde yaşanan enflasyonlar yüksek olasılık ile bu durumu etkilemiş olmalıdır. Son
olarak yazıtlarda göze çarpan bir durum da ihbarcılık sistemidir. Genellikle belirlenen cezanın üçte
biri veya yarısı ihlali yapan kişiyi ihbar eden kişiye verilmekteydi. Bu hususta yapılan ihlali gün yüzüne çıkaran veya şikâyette bulunan kişi de aynı oranda ödüllendirilmekteydi. Öbür taraftan da çeşitli
kurumlar bu paraları tahsil ederek ilgili kurum için gelir sağlamış olmalıdır.
Bunların dışında, çoğu yazıtta mezar sahibinin mezarını korumak için hem dini cezalandırmayı
hem de maddi cezalandırmayı seçtiğini görmekteyiz23. Şu halde buradan mezar sahibinin mezarının
korunmasını, belirlediği maddi cezalar için oluşturulan bu ihbar sistemi ve dini korkutmalar ile garanti altına almak istemesi mezarların kişiler için büyük önem taşıdığı anlatılmaktadır.
Yazıtlar, verilen zararların karşılığı olan cezalar için dini veya resmi kurumlar seçilirken bu kurumların adaleti sağlayıp sağlamadığı konusunda bilgi vermemektedir. Buradan mezarların üzerlerinde yazan bu talimatlardan gerçekte kimin sorumlu olduğu sorusu ortaya çıkmaktadır. Likçe mezar
yazıtlarında mezarlardan sorumlu kimseler olabileceği düşünülen miñti topluluğu karşımıza çıkmaktadır24. Topluluğun aile fertlerinden oluşabileceği düşünülse de kesin olarak kimlerden oluştuğu bilinmemektedir. Pek çok Likçe yazıt miñti’ye yapılacak olan ödemeleri içermektedir. T. R. Bryce bu
ödemelerin mezar sahibi adına bütün gömü uygulamalarını yapacak olan miñti için bir ücret olduğunu düşünmektedir. Çünkü söz konusu para birimi ada’nın parasal değeri çok küçüktür ve genellikle
yazıtlarda belirtilen miktarlar 2 veya 3 ada’dan oluşmaktadır. En fazla söylenen miktar 10 ada’dır.
Bu miktarda yaklaşık olarak 2 ya da 3 mina’ya eşittir. Miñti’nin bu miktarlara böylesi hizmetler sağlaması mümkün değildir25. Yunanca yazıtlarda yalnızca erken dönemden 3 yazıtta miñti’den bahsedilmektedir26. Roma Dönemi’ne ait yazıtlarda topluluğun adının belgelenmemesi işlevinin kalmadığı biçiminde yorumlanmıştır. Ayrıca Roma Dönemi’nde mezarın kullanım haklarının geniş kitlelere
yayılmasından dolayı, kullanılacak olan mezarlara daha fazla kişinin özen göstereceği kanısının bu
işlevsizliği desteklediği düşünülmüştür27. Bu durum ile ilgili çeşitli öneriler bulunmaktadır. Bryce’a
göre bu kurumların adaleti sağlayacak güçte olmaları ve bu cezaların tahsilatının kurumlara inzibati
güçlerini pratik yapmada ek bir teşvik sağlaması makul bir durumdur. Durum ne olursa olsun cezayı
tahsil edip adaleti sağlamak rutinin parçasıdır28. W. Arkwright ise, mezara karşı işlenen suçların yasal suç oluşturduklarını ve bunlara karşı kamu davası açılması gerektiğini; bu davaların başta mezar
sahipleri ya da varisler tarafından açıldığını, ancak zamanla varislerin ilgisizliği ve başarısızlığı ile
davaların açılması için adı geçen bu kurumların seçildiğini düşünmektedir. Ayrıca, söz konusu olan
22 W. Arkwright miktarların değişmesinin sebebini bu miktarların mezara verilebilecek olan zararın mezar sahibi tarafından belir-

lenen tahmini tazminat ücretine bağlamaktadır. Bk.: Arkwright 1911, 269.

23 Örneğin TAM II no: 51, str. 11-20: ἄλλῳ δὲ μηδενὶ ἐξεῖναι ἐν τῷ | πυργίσκῳ τεθῆναι με|τὰ τὸ ἐνταφῆναι αὐτήν | ἐπεὶ ὁ θείς τινα

ἀσε|βὴς ἔστω θεοῖς κατα|χθονίοις καὶ ἐκτὸς | ὀφειλέτω τῷ Τελ|μησσέων δή|μῳ ✳ ͵ε. Diğer örnekler için bk.: TAM II no: 77, 87, 213,
221, 228, 329, 448, 451, 488, 522, 524, 526, 613, 637, 927, 1028, 1081, 1145.

24 Miñti için ayrıntılı olarak bk.: Schürr 2008.
25 Bryce 1986, 121.
26 TAM II, no: 40, 62 ve Petersen – Luschan 1889, no: 27 miñti kavramını içeren Yunanca yazıtlardır.
27 Bryce 1980, 175.
28 Bryce 1981, 91.
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cezanın aslında para cezası olmadığını, verilen zararın bir dava ile giderilmesi gerektiğini, belirlenen
bu miktarların da açılan davalardaki tazminatları gösterdiğini düşünmekte ve bu durumun meblağlardaki çeşitliliği açıkladığını, aksi takdirde mezar sahibi tarafından belirtilen miktarların anlamsız
olduğunu söylemektedir29.
Mezar sahipleri bazı durumlarda mezarının korunması için yalnızca bir kurum ile yetinmeyip
birden fazla kurumu tayin etmektedir30. Seçilen bu kasaların karakterleri genellikle kent ve imparatorluk şeklindedir. Yani, başka bir değişle tahsilat kurumu olarak polis veya demos ile birlikte fiscus ve
hierotaton tameion tercih edilmiştir. Ancak bunun yanı sıra bir kente ait iki farklı dini kurumun ya da
farklı kentlere ait iki farklı dini kurumun tercih edildiği durumlar bulunmaktadır. Dini kurumların bu
şekilde tercih edilmesi aslında mezar sahibinin ya da kentin dindar yapısını göstermektedir.

Kullanımı Yoğun Olan Kurumlar
Bazı kurumların diğer kurumlara nazaran tercih edilişlerinin daha yoğun olduğu gözlenmektedir.
Nedeni tam olarak bilinmese de demos, polis vb. gibi daha genel kullanıma açık olan kasalar olmaları
bu durumun nedenleri arasındadır. Bilinen kurumlardan yedi tanesi bu grupta değerlendirilmiştir.

DEMOS (Res. 2)
Res. 1’e göre Demos kasası seçilen kurumlar arasında en çok tercih edileni olmuştur. Demos kasasını gösteren Myra’dan 21, Kyaneai’den 17, Phellos’tan 14, Sidyma’dan 12, Tlos’tan 11, Pinara’dan
6, Kadyanda’dan 6, Limyra’dan 5, Patara’dan 5, Arykanda’dan 4, Telmessos’tan 4, Ksanthos’tan
4, Rhodiapolis’ten 3, Aperlai’den 2, Idebessos’tan 2, Nysa’dan 2, Antiphellos’tan 2, Korba’dan
2, Simena’dan 2, Kandyba’dan 1, Korydalla’dan 1, Lydai’dan 1, Oinoanda’dan 1, Arsada’dan 1,
Andriake’den 1, Isinda’dan 1, Olympos’tan 13 olmak üzere toplam 144 yazıt bulunmaktadır. Bu yazıtların 66 tanesi Orta Lykia’dan, 51 tanesi Batı Lykia’dan, 26 tanesi Doğu Lykia’dan ve 1 tanesi Kuzey
Lykia’dandır.
Demos kasası için ödenecek olan miktarlar genel olarak 500 denarii ile 5000 denarii arasında değişmektedir. Yalnızca Tlos kentinden Aurelius Prytanikos’a ait bir mezarda 200 denarii gibi düşük
bir miktar belirlenmiştir31. Bunun yanı sıra demos kasası için drakhme ve kitharephoros32 cinsinden
ödemeler de mevcuttur.

POLIS (Res. 3)
Polis kasasını gösteren Telmessos’tan 9, Tlos’tan 7, Ksanthos’tan 6, Limyra’dan 5, Phellos’tan
5, Idebessos’tan 3, Sidyma’dan 2, Patara’dan 2, Trebenna’dan 2, Kyaneai’den 2, Arykanda’dan
2, Kadyanda’dan 1, Phaselis’ten 1, Antiphellos’tan 1, Boubon’dan 1, Myra’dan 1, Aperlai’dan 1
ve Oinoanda’dan 1 olmak üzere toplam 94 adet yazıt bulunmaktadır. Bu yazıtların 28 tanesi Batı
Lykia’dan, Olympos yazıtları hariç 13, toplamda 55 tanesi Doğu Lykia’dan, 10 tanesi Orta Lykia’dan ve
1 tanesi Kuzey Lykia’dandır.
29 Arkwright 1911, 270.
30 Birden fazla kurumun tayin edildiği yazıtlar için bk.: Avcu 2014, seçilmiş kaynakça.
31 SEG LIV, no: 1455.
32 Kitharephoros arka yüzünde Apollon liri’nin tasvir edildiği Lykia Birliği tarafından MÖ 167’den MS 43 yılına kadar basımı yapılan

bir para cinsidir. Aynı betimlemeye sahip sikkelerin basımı Traianus dönemine kadar devam etmektedir. Ayrıca bk.: Robert 1951,
151-152.
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Tabloya göre kasa en fazla Doğu Lykia bölgesinde tercih edilmiş gözükmektedir. Ancak burada
Olympos kentinden kaynaklanan bir artış söz konusudur33. Çünkü Olympos kentini ayrı tutacak olursak kullanım alanı en fazla olan yer Batı Lykia’dır. Ayrıca polis kasası genel olarak bölge bazında tercih
edilen kasalar içerisinde de ikinci sırada yer almaktadır (bk.: Res. 1).
Polis kasası için ödenen miktarlar da 500 ile 5000 denarii arasında değişmektedir. Ksanthos kentinden Epitimios’a ait mezar yazıtında miktar 250 denarii olarak belirlenmiştir ve mezar sahibi Epitimios mezar üzerindeki kendi payından Aurelius Zosimos’a hak vermektedir34. Mezar sahibinin ekonomik durumu, neden Aurelius Zosimos için böyle bir hak sağladığı ve Aurelius Zosimos ile olan
ilişkisi açık değildir. Şu halde miktarın diğerlerine oranla daha az seçilmesinde Aurelius Zosimos’a
verilmiş olan hakkın etkin bir rol oynaması olasıdır. Mezarı için düşük miktar belirleyen bir diğer şahıs ise Telmessos’lu Epaphrodeitos’tur. Kendisi için başkasının mezarında kullanım hakkı alan Epaphrodeitos bu hakkın yanlış kullanımı için 50 denarii’lik çok küçük bir miktar belirlemiştir35. W. Tietz’e
göre, çok aşırı az olan bu ceza mezar sahibinin mezarının korunması konusunda vatanına duyduğu
güvensizlik olarak yorumlanmıştır36. Hem Ksanthos hem de Telmessos örneğinde mezar sahiplerinin kendileri için yeni bir mezar yaptırmak yerine bir başkasının hakkından yararlandıklarını görmekteyiz. Bu hususta mezar cezalarının düşük şekilde belirlenmesinin bu durumdan kaynaklanması
olasıdır. Bunların yanı sıra Olympos kentinden Soteimos II adlı bir şahsa ait mezarda ceza miktarı
11000 denarii olarak belirlenmiştir37. Aynı şekilde Telmessos kentinde kimin tarafından yaptırıldığı
bilinmeyen bir mezarda da ödeme yapılması gereken diğer kasalarla birlikte Polis kasası için miktar
10000 denarii olarak belirlenmiştir38.

FISCUS (Res. 4)
Genel tabloya göre (bk.: Res. 1) Fiscus kasası diğer kasalar içinde kullanımı yaygın olan üçüncü kasa
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölgenin Doğu kısmı Fiscus kasasını mezarlarının koruyucusu olarak
daha çok tercih etmiştir. Fiscus kasasını gösteren Limyra’dan 6, Telmessos’tan 5, Arykanda’dan 4,
Patara’dan 3, Sidyma’dan 2, Idebessos’tan 2, Akalissos’tan 2, Kyaneai’dan 2, Ksanthos’tan 1, Tlos’tan
1, Nysa’dan 1, Korydalla’dan 1, Arnea’dan 1, Balboura’dan 1, Oinoanda’dan 1, Ördek Beleni’nden 1,
Apollonia’dan 1 ve Olympos’tan 58 olmak üzere toplam 93 yazıt bulunmaktadır. Yazıtların 58’i Olympos 15’i diğer kentlerden olmak üzere 73 tanesi Doğu Lykia’dan, 13 tanesi Batı Lykia’dan, 5 tanesi
Orta Lykia’dan ve 2 tanesi Kuzey Lykia’dandır.
Fiscus kasasına ödenen miktarlar da yine 500 ile 5000 denarii arasında değişiklik göstermektedir.
Sidyma kentinden kim tarafından yaptırıldığı belli olmayan bir mezarda miktar 10000 denarii olarak
belirlenmiştir39. Akalissos’tan Hermaios ve Hermasta’ya ait mezarda ise miktar 50 denarii olarak belirlenmiştir40. Kasa için drakhme cinsinden ödemeler de vardır.

33 Olympos kentinden günümüze ulaşan çok fazla veri bulunmaktadır. Bu nedenle ayrı olarak değerlendirilmelidir.
34 TAM II no: 259.
35 TAM II no: 58.
36 Tietz 2003, 309.
37 TAM II no: 961.
38 Avcu 2014, no: T9.
39 TAM II no: 218; yazıtın büyük kısmı eksiktir. Ancak beslemeleri olan bir aile olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda ailenin ekono-

mik durumu iyi olmalıdır ve mezar için belirlenen miktarın yüksek oluşu bununla ilişkilendirilebilir.

40 TAM II no: 886.
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HIEROTATON TAMEION (Res. 5)
Hierotaton Tameion kasasını gösteren Ksanthos’tan 13, Telmessos’tan 6, Sidyma’dan 4, Tlos’tan
3, Oinoanda’dan 3, Phaselis’ten 2, Arykanda’dan 2, Patara’dan 1, Nysa’dan 1, Rhodiapolis’ten 1,
Antiphellos’tan 1, Myra’dan 1, Limyra’dan 1, Ördek Beleni’nden 1, Arsada’dan 1, Andriake’den 1 ve
Olympos’tan 12 olmak üzere toplamda 54 yazıt bulunmaktadır. Bu yazıtların 28 tanesi Batı Lykia’dan,
18 tanesi Doğu Lykia’dan, 4 tanesi Kuzey Lykia’dan ve 4 tanesi de Orta Lykia’dandır.
Hierotaton Tameion kasası bölgenin batı kesiminde daha çok tercih edilmiştir. Ayrıca Res. 1’den
edindiğimiz bilgilere göre de kasa genel kullanım açısından en çok tercih edilen dördüncü kasadır.
Kasaya yapılan ödemeler diğer kasalardaki oranlarla benzer şekilde 500 ile 5000 denarii arasında değişmektedir. Telmessos kentinden üç ayrı kasaya ödeme yapılması istenen bir mezar yazıtında
kasalardan birisi Hierotaton Tameion kasasıdır ve ödenecek olan miktar 50000 denarii’lik yüksek bir
meblağdır41. Mezarın sahibi bilinmemektedir, ancak mezar sahibi mezarının koruması için üç ayrı
kasayı görevlendirmiş ve mezarına zarar verecek olan kimselere karşı bir de lanetleme eklemiştir. Kişinin mezarı için duyduğu endişenin büyüklüğü açıktır. Arykanda’dan Gerontios adlı şahıs ise yaptırmış olduğu lahit için 200 altın uncia istemektedir42. Ceza miktarının bu şekilde verilmiş olması başka
herhangi bir örnek olmadığından ilginçtir. Yazıt tahmini olarak 3. yy. sonlarına tarihlenmektedir. Bu
durumda belirlenen miktarın o yüzyılda gerçekleşen devalüasyona tabii olması olasıdır. Aynı durum
Olympos’tan Hoplon’nun mezarı içinde geçerlidir43. Ceza miktarı burada 20000 Argurion (gümüş)
olarak belirlenmiştir. Çünkü aynı kişi tarafından daha önceki bir tarihte yaptırılmış bir başka lahitte
belirlenen ceza miktarı 1000 denarii’dir. Bu hususta enflasyon etkisi bir kez daha söz konusu olmuştur. Ayrıca Oinoanda kentinden Licinnia Flavilla’ya ait bir mezar yazıtında44 ve aynı şekilde Nysa kentinden Aurelius Men (?) Diogenes’e ait mezar yazıtında45 miktar 10000 denarii olarak belirlenmiştir.
Kasa için yukarıda sözü edilen birimler dışında yalnızca denarius para birimi kullanılmaktadır ve
miktarlar 500 denarii altına düşmemektedir.

Tapınaklar (Res. 6)
Eldeki yüzdelik dilim grafiğine bakıldığında ikinci büyük dilimi Tapınak kasası oluşturmaktadır. Kasa
bazı durumlarda sadece tapınak olarak tanımlanırken çoğu zaman özel bir tanrı ismi ile verilmiştir46.
Adalet için tapınaklarına güvenilen tanrılar Demeter, Artemis, Apollon (Krateanos ve Patroos), Dioskouroi, Hephaistos, Zeus Olympios ve Solymeos, Athena, Leto, Eleuthera, Nymphe, Sozon, Isis ve
Serapis’tir. Tanrılar kentlere göre farklılık gösterseler de aslen işlevsellik bakımından kasa genel olarak
aynı anlamı kapsamaktadır. Tapınak kasasını gösteren;
(a) Tanrı Apollon için Patara’dan 2, Idebessos’tan 1, Korba’dan 2, Myra’dan 1,
Apollonia’dan 2, Trysa’dan 1 ve Kyaneai’dan 1 olmak üzere toplamda 10 yazıt bulunmaktadır. Bu yazıtların 2 tanesi Batı Lykia’dan, 1 tanesi Doğu Lykia’dan ve 7 tanesi
Orta Lykia’dandır.
(b) Artemis için Sidyma’dan 3, Kitanaura’dan 1 ve Rhodiapolis’ten 1 olmak üzere top41 Yazıt için bk.: Avcu 2014, no: T 9.
42 IK 48, no: 122.
43 SEG XLI, 1388.
44 IK 52, no: 360.
45 TAM II no: 747.
46 Sadece Tapınak olarak belirtilen yazıtlar için bk.: TAM II no: 226, 1083; Schweyer 2002, no: Myra 72; Davies 1895, no: 8.
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lamda 5 yazıt bulunmaktadır. Bu yazıtların 3 tanesi Batı Lykia’dan 2 tanesi de Doğu
Lykia’dandır.
(c) Athena için yalnızca Doğu Lykia’dan Rhodiapolis kentinden 2 yazıt bulunmaktadır.
(d) Demeter için Batı Lykia’dan Telmessos kentinden 1 yazıt bulunmaktadır.
(e) Dioskouroi için Doğu Lykia’dan Idebessos kentinden 6 adet yazıt bulunmaktadır.
(f ) Eleuthera için Rhodiapolis’ten 1, Myra’dan 1 olmak üzere toplamda 2 adet yazıt bulunmaktadır.
(g) Isis ve Serapis için Rhodiapolis’ten 1, Korydalla’dan 1 olmak üzere toplamda 2 adet
yazıt bulunmaktadır.
(h) Leto için Rhodiapolis’ten 1, Phellos’tan 1 olmak üzere toplamda 2 adet yazıt bulunmaktadır.
(ı) Nymphe için Antiphellos kentinden 1 adet yazıt bulunmaktadır.
(i) Sozon için Kitanaura’dan 1 adet yazıt bulunmaktadır.
(k) Zeus Olympios için Limyra’dan 4, Olympos’tan 1 olmak üzere toplamda 5 ve Zeus
Solymeus için Mnara’dan 1 yazıt bulunmaktadır.
(l) Hephaistos için ise Olympos kentinden 62 adet yazıt bulunmaktadır.
(m) Bunların dışında herhangi bir tanrı veya tanrıçanın adının geçmediği, ödemenin
sadece tapınak olarak belirtilen yere yapılacağını gösteren Batı Lykia’dan 2, Doğu
Lykia’dan 1 ve Orta Lykia’dan 1 yazıt bulunmaktadır.
Buna göre Tapınak kasalarının kullanımı Doğu Lykia’da daha fazla görülmektedir. Kuzey Lykia’ya
ilişkin olarak elimizde yeterli miktarda veri bulunmadığı için bir şey söylemek mümkün değildir.
Apollon genel olarak bölgenin üç kısmında da seçilirken; Athena, Dioskouroi, Zeus, Hephaistos, Sozon, Isis ve Serapis sadece doğu kısmında tercih edilen tanrılar olmuşlardır. Adları geçen bu tanrıların
bulundukları kentlerde tapınak ve kültleri47 olduğu açıktır ve mezar sahibi mezarı için onu yaptıracağı
yer ile alakalı olan bir tanrının korumasını istemiştir. Yazıtların bazılarında ödemelerin tapınaklar
adına rahiplere yapılması gerektiğini söylemektedir48.
Tapınak kasası için belirlenen miktarlar kentlere ve tapınım gören tanrılara göre değişmektedir.
Miktarlar 200 denarii gibi düşük bir meblağdan başlayıp 2500 denarii’ye kadar çeşitlenmektedir. Ayrıca drakhme ve kitharephoros da tapınak kasası için kullanılan para birimleri içerisindedir.

GEROUSIA (Res. 7)
Gerousia kasasını gösteren Telmessos’tan 2, Sidyma’dan 3, Ksanthos’tan 7, Patara’dan 2, Tlos’tan 2,
Kyaneai’dan 8, Myra’dan 5, Limyra’dan 3, Andriake’den 1 ve Sura’dan 1 olmak üzere toplam 34 yazıt
bulunmaktadır. Gerousia kasasının bölgenin batı ve merkezi kısmında neredeyse eşit miktarda tercih
edildiğini görmekteyiz.
Gerousia kasası için yapılan ödemeler genel olarak 500 ila 2500 denarii arasında değişmektedir. Yalnızca Kyaneai’dan Ptolemaios’a ait mezar yazıtında 230 denarii gibi düşük bir miktar belirlenmiştir49.
47 Frei 1990.
48 Yazıtlar için bk.: TAM II no: 487, 1225; Davies 1895, no: 18.
49 SEG XLVIII, no: 1716.
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Ayrıca Telmessos kentinden Aurelius Hermolukos’a ait mezar yazıtında miktar 1 talanton olarak belirlenmiştir50. 1 talanton ise 6000 drakhme ile eş değerdedir. Bu 1 talanton’luk ödeme dışında geri
kalan bütün ödemeler denarius cinsindedir.

TAMEION (Res. 8)
Tameion terimi en basit şekilde kasa anlamına gelmektedir. Tameion kasası Tameion terimi adlandırmasından dolayı çalışmada ayrı bir şekilde değerlendirilmiştir. Mezar yazıtlarında ki bu kullanımını
kent kasası şeklinde anlamak mümkündür. Tameion kasasını gösteren Sidyma’dan 1, Ksanthos’tan 3,
Tlos’tan 3, Idebessos’tan 2, Kitanaura’dan 1, Araxa’dan 1, Phaselis’ten 1, Myra’dan 1, Arykanda’dan 1
ve Olympos’tan 13 olmak üzere toplam 27 yazıt bulunmaktadır. Buna göre kasanın kullanımı bölgenin doğu ve batı kesimlerinde diğer kesimlere nispetle daha fazladır.
Tameion kasası için yapılan ödemeler 500 ila 2500 denarii arasında çeşitlilik göstermektedir. Ancak diğer kasalarda olduğu gibi Tameion kasası içinde bazı istisnalar bulunmaktadır. Bunlardan ilki
Araksa kentinden Aurelius Stephanos’un mezarıdır51. Burada miktar 20000 denarii olarak belirlenmiştir. İkincisi ise Tlos kentinden Hermaios’un mezarıdır52. Burada ise miktar 7500 denarii olarak
belirlenmiştir.

Kullanımı Daha Az Olan Kasalar
PATRIS

Çalışmada kullanılan yazıtlardan ikisi Olympos, diğer ikisi Phaselis ve Boubon kentlerinden olmak
üzere toplam dört yazıtta tahsilat kurumu olarak “Patris” yani “vatan” tercih edilmiştir. Patris kasası
tarafından tahsil edilen ceza polis kasasına gidiyor olmalıdır. Kasaya ödenecek olan miktarlar 500 ve
5000 denarii olarak belirlenmişlerdir.

Özel Şahıs
Kullanılan kasalara ilişkin en ilginç örneklerden birisi ödemenin özel şahsa yapılmasıdır. Buna ilişkin
Kyaneai53 ve Pinara54 kentlerinden 2 adet yazıt bulunmaktadır Yazıtlara göre mezar sahipleri mezarları için tahsilat yapacak özel bir kişiyi belirlemişler ve bunun bir gelenek olduğunu da belirtmişlerdir.
Şu halde Kyaneai kentinde bulunan yazıtta adı geçen tahsildar kesin olmamakla birlikte büyük olasılıkla mezar sahiplerinin varisi olmalıdır. Diğer yazıtta ise tahsildarın varis olduğu kesindir. Buradan
anlaşıldığı üzere varislerin mezara yapılan bir ihlal karşısında söz sahibi oldukları anlaşılmaktadır.
Yapılan ödemeler ise drakhme cinsindendir.

50 TAM II no: 122.
51 TAM II no: 706.
52 TAM II no: 611.
53 Petersen – Luschan 1889, no: 108: Τὸν τάφον κατεσκευάσαντο [. . . . . . . . .] | Ἡγίας Σεδεπλέμιος ἑαυτῷ καὶ τῇ γυναικὶ αὑτοῦ|[. . . .

. . . . . . . . . . . .] ἄλλωι δὲ μη<ι> ἐξέστω<ι> θάψαι|ἢ ὀφειλήσει ὁ παρὰ ταῦτα θάψας ἐπιτίμιον|καθάπερ ἐ[γ] δίκης Θρασυμάχῳ ἢ τοῖς
ἐγγόνοις αὐτοῦ δραχμάς χιλίας|καὶ Θραςύμαχος Ἀρχίου ἑαυτῷ καὶ τῇ γυναικὶ αὑτοῦ Νο[σ]σί[δι] | Μενεκράτου καί τοῖς τέκνοις αὐτῶν
κ[α]ί [το]ῖς τούτ[ω]ν ἐγγόνοις.

54 TAM II, no: 526; SEG XLIII, no: 983: Ἑρμόας Μεννέου Ἀλοαν|δεὺς ἑαυτῶι καὶ τῆι γυναι|κὶ τὸν τάφον κατεσκευάσα|το καὶ τοῖς

τέκνοις ἄλ|λωι δὲ μηθενὶ ἐξέσ̣τω ταφῆναι || ἐν τῶι προγ̣ε|γραμμένωι τάφωι· ἢ ἀπ̣ο|τισάτω ὁ θάψας τῶι τε υἱ|ωνῶι μου Ἑρμολάωι
δρα|χμὰς τρὶς χιλίας καθάπερ || ἐγ δίκης καὶ τῶι δήμωι τὸ ἴσον | πλῆθος, καὶ ἁμαρτωλὸς ἔστω ὁ | παρὰ τὰ προγεγραμμένα θάψας |
θεοῖς πᾶσι καὶ πάσαις.
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LYKIA BİRLİĞİ
Lykia Birliği’nin mezar cezaları tahsildarlığı yaptığına ilişkin yalnızca Telmessos kentinden iki adet
yazıt bulunmaktadır55. Kasaya yapılacak ödemeler konusunda eldeki veriler ışığında yalnızca 50000
denarii’lik bir ödeme bilinmektedir. Roma Dönemi’nde birlik gelir kaynaklarını üye olan kentlerden
iç işlerine karışmadan belirli miktarlarda aldığı aidatlardan ve bölgenin giriş gümrüğünden elde etmekteydi. Ayrıca birliğe üye kentlerle bire bir yapmış olduğu anlaşmalar sonucu kendisine yeni gelir
kaynakları elde etmiştir56. Bu hususta mezarlar için yapacağı korumadan sağlayacağı ek gelir karşılığında birliğin bu görevi üstlenmesi mümkün gözükmektedir.

PERIPOLION
Peripolion terimi kent merkezinden ayrı, fakat civarında yaşayan halkı ifade etmektedir. Peripolion’un
Polis ile birlikte veya tek başına kararlar aldığı bilinmektedir57. Kısmi özerkliğe sahip olan ve genellikle onurlandırma yazıtlarında karşımıza çıkan bu yerleşimin mezar cezası toplama gibi bir yetkiye
sahip olduğunu hem başka bölgelerden58 ele geçen hem de Kyaneai (Phellos) teritoryumunda Tyinda
Peripolion’una ait Kıran Dağı, Kapaklı civarından bir yazıttan anlamaktayız59. Burada ceza miktarı
drakhme cinsinden belirtilmiş olup 3000 drakhme’dir.

KOME
Limyra kentinden ele geçen bir başka yazıtta ise Kome ceza tahsilatı ile görevlendirilmiştir. Bonda
Tepesi’nde bulunan bir mezar yazıtında mezar sahibi Kome’yi tahsildar olarak seçmiştir60. Kome bu
yetkiyi bağlı olduğu Polis’ten alarak yapıyor olmalıdır. Kome kasası için ödenecek olan miktar 1000 denarii olarak belirlenmiştir. Ayrıca Oinoanda’dan bir yazıtta da Kome, Polis ile birlikte tahsilat kurumu
olarak belirlenmiş, her iki kasaya da ödenmesi için 500 denarii istenmiştir61.
Ödeme yapılması gereken kurum adlandırmaları sırası ile Demos, tapınak, Polis, Fiscus, Hierotaton Tameion, Gerousia, Tameion, Patris, Lykia Birliği, Peripolion ve Kome’dir. Bu kasalardan Demos,
Polis ve Tameion kasaları farklı adlandırmalara sahip olmalarından ötürü ayrı ayrı değerlendirilmişlerdir. Ancak söz konusu bu kasalar kent kasasına işaret ediyor olmaları muhtemeldir. Bunların dışında yazıt içerisinde ödemenin nereye yapılacağı hususunda herhangi bir veri içermeyen bir grup
da bulunmaktadır. Ayrıca varis gibi özel şahıslara da ödemeler yapıldığı görülmüştür. Oluşturulan
istatistik sonuçlarına göre Demos kasasının Orta Lykia’da en yaygın kullanıma sahip olduğu daha sonra Batı Lykia’nın geldiği ve en az kullanıma Kuzey Lykia’da sahip olduğu görülmüştür. Genel kasalar
grafiği % 26’lık payla Demos kasasının bölge genelinde en yoğun kullanılan kasa olduğunu göstermektedir. %18’lik pay ile kullanımı yoğun olan diğer kasanın tapınak kasası olduğu tespit edilmiştir. Kendi
içerisinde çeşitli tanrılara ayrılan tapınak kasası en fazla Doğu Lykia’da tercih edilmiştir. Genel yüzde
grafiğinde bir sonraki büyük dilimi Polis kasası oluşturmaktadır. %17’lik dilime sahip olan Polis kasasının en yoğun kullanımının doğu Lykia’da olduğu görülmektedir. Bu sırayı %16’lık bir dilimle Fiscus
55 Yazıtlar için bk.: TAM II no: 77, 86.
56 Takmer 2006, 191.
57 Çelgin 1997, 28-29.
58 Bk.: Çelgin 1997, 29.
59 Yazıt için bk.: Davies 1895, no: 19.
60 Wörrle 2012, no: H II 79.
61 Avcu 2014, no: T19.
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kasası takip etmektedir. Genel yüzdelik dilimde 4. sırada bulunan Fiscus kasasının en yoğun tercih
edildiği kısmın Doğu Lykia olduğu belirlenmiştir. Bir diğer kasa Hierotaton Tameion kasasıdır. Genel yüzdelik dilimde 5. sırada olan Hierotaton Tameion kasası %10’luk bir paya sahiptir ve en yoğun
kullanıma Batı Lykia’da sahiptir. 6. sırada Gerousia kasası bulunmaktadır. % 6’lık bir dilime sahip olan
Gerousia kasasının kullanımı Batı ve Orta Lykia’da neredeyse eşit durumdadır. Bu kasaya ilişkin Kuzey Lykia bölgesinden hiç veri ele geçmemiştir. Kullanımı yoğun olan kasalardan sonuncusu Tameion
kasasıdır. % 5’lik dilime sahip olan Tameion kasasının en çok Doğu Lykia’da tercih edildiği tespit edilmiştir. Patris, Lykia Birliği, Peripolion ve Kome kasalarının kullanımları sınırlı sayılarda kalmaktadır.
Bunların dışında gerek doğal şartlar gerekse bölge halkı tarafından verilen zararlar neticesinde bazı
yazıtlar elimize kırık veya eksik ulaşmaktadır. Bu nedenle ceza tahsilatı için bir kurumun belirlendiğini bildiğimiz, ancak kuruma dair herhangi bir bilgi edinemediğimiz bir grup yazıt bulunmaktadır.
Kurumların işlevselliğine dair ise, belirlenen bu kasaların hem kendilerine ek gelir sağlamaları
hem de kolluk güçlerini kullanma açısından mezar koruma görevlerini gerçek anlamda yerine getiriyor olmaları anlamlı gözükmektedir. Bu açıdan bakıldığında mezarların korunması açısından bir
çelişki ortaya çıkmaktadır. Zira ücreti kendisine alacak olan kurum bunun gerçekleşmesi için önce yapılacak olan ihlale göz yummalıdır. Ancak paranın gerçek anlamda tahsili ihlalciyi caydırmaya yönelik
olmalıdır. Böylece ihbarcılık sistemi devreye girmiştir. Bu bağlamda kurumların mezar ihlalcilerinden
belirlenen miktarı tahsil ettiği ihbarcılık sisteminin de bu tahsilata yardım ettiği önerisi getirilebilir.
Kurumlara ödenecek olan cezalar ise en az 200 denarii ile en fazla 50000 denarii arasında çeşitlilik
göstermektedir. Bunun yanı sıra para birimi olarak denarius ile birlikte drakhme ve kitharephoros
kullanılmakta olup nadir olarak bazı örneklerde altın uncia, İskender Drakhmisi, argurion (gümüş)
ve attika cinsinden para birimleri de karşımıza çıkmaktadır. Miktarların belirlenmesinde nelerin rol
oynadığı açık değildir. Ancak bu hususu mezar sahiplerinin sosyo-ekonomik durumları, mezarların
yapıları ve o günün ekonomik şartları etkilemiş olmalıdır.
İzin verilen kimseler için oluşturulan listeler resmi kayıtlar altında yapılmaktadır ve bu listelere
yapılacak olan ekleme veya çıkarmalar aynı resmiyet altında gerçekleştirilmelidir. Bu görevin kent
arşivlerinde grammatophylaks’lar tarafından yapılıyor olması olasıdır. Ayrıca bu belgelerin birer kopyasını arşivler bünyelerinde barındırmaktadırlar62.

62 Harter Uibopuu 2014, 161: “Die Abschrift dieser Urkunde auf Stein wird in den Grabinschriften ἐπιγραφή genannt, zusätzlich gab

es in vielen Fällen ein ἀντίγραφον, eine Zweitschrift, die im Archiv hinterlegt wurde.” Ayrıca bk.: Harter Uibopuu 2014, 161, dn.
20.
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Liman Yerleşimciliğine Bir Örnek:
Myra’nın Limanı Andriake
Ç. Afşin AYGÜN*

Myra Antik Kenti’nin limanı olan Andriake1, 2009 yılından beri Kültür Bakanlığı ve Akdeniz Üniversitesi Myra-Andriake Kazıları kapsamında yazar tarafından incelenmektedir. Andriake’de gerçekleştirilen kazılar genellikle yerleşimin merkezi liman yapılarına odaklanmıştır. Bugüne dek yapılan kazılarda yerleşimdeki her dönemi temsil eden ve liman geçmişini kanıtlayabilecek kalıntı ve bulgulara
ulaşılmıştır.
Klasik’ten Ortaçağ’a kadar kesintisiz kullanımının devam etmesi, daha da önemlisi, kentten ayrı
salt bir liman yerleşimi olması, Andriake’yi yerleşim planlaması bağlamında detaylı olarak inceleme
kararımızın temel gerekçeleri olmuştur. Çalışmanın büyük bir kazı kapsamında ve olanakları içerisinde yapılmış olması yerleşimi tümüyle detaylı olarak incelemek için zaman, işgücü ve özgürlüğü
sağlamıştır. Ayrıca kazı sonucu ortaya çıkan yerleşim ve mimarlık verilerinin de yüzey gözlemlerinin
yetersizliklerini örtmüş olması, çalışmanın gereken nitelikte veriyle yapılabilir olmasını sağlamıştır.
Andriake üzerine, kazılar başlamadan önce yapılmış yüzey araştırmaları mevcuttur. J. Borchhardt,
1975 tarihli Myra kitabında Andriake’nin bir krokisini de yayınlamıştır2. Onun ardından, Wurster’in
1996 tarihli planı3, 2000 yılında M. Tekinalp’in kiliseleri konu alan doktora çalışması4, son olarak
da 2004-2008 arasında T. Marksteiner’in yüzey araştırmaları5 vardır. Urbanistik çalışmaları üzerine,
daha önce herhangi bir yayın yapılmamıştır. Yerleşimle ilgili asal çalışmalar ilk kez 2009 yılında MyraAndriake Kazıları kapsamında N. Çevik başkanlığında başlatılmıştır. Yazarın da üyesi olduğu kazılar
kapsamında gerçekleştirilen çok sayıda yayın ve 2010 tarihli Myra/Demre kitabı6 da, bu çalışmanın
bilimsel geçmişini temsil etmektedirler.
Myra antik kenti, orta Lykia’da, günümüz Demre ilçesinde yer alır. Modern yerleşimin kuzey kenarında, zirvesinde farklı dönem duvar tiplerinin birlikte görüldüğü bir kale olan akropol tepesi ve
* Araş. Gör. Ç. Afşin Aygün, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Dumpupınar Bulvarı 07058 Antalya.

E-posta: caaygun@akdeniz.edu.tr

1 Andriake Yerleşim Planı (Res. 1), yazarın 2012 yılında başladığı doktora tezinin altyapısını oluşturan çalışmadır. 2009 ile 2012

sezonları arasında Myra-Andriake Kazıları kapsamında çalışılmıştır.

2 Borchardt 1975, 61-74.
3 Wurster 1996, 171, Res. 8.
4 Tekinalp 2000.
5 Marksteiner 2006; Yener-Marksteiner 2009.
6 Çevik – Bulut 2010, 37-48; Çevik v.d. 2014.
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çevresinde başlayan erken yerleşim ile Roma ve sonrası dönemde güneydeki alüvyon ovasına doğru
yayılmış haldedir. Ovadaki yerleşimin büyük bölümü günümüzde, çay yatağından akan alüvyonlar
tarafından neredeyse tamamen gömülmüştür. Akropol çevresindeki en erken kalıntılar, mimari ve
plastik tarihlemeyle 4. yy.’da yoğunlaşan zengin kaya mezarlığıdır7. Kazılarda ele geçen küçük buluntularla belki bir miktar daha erkene gitse de, doğu komşusu Limyra’nın güçlenmeye başladığı dönemle paralel bir şekilde ortaya çıkan bu mezarlığın, kentin görülen ilk büyük yerleşim evresini temsil
ettiği anlaşılmaktadır. Kasaba Ovası hinterlandı ile Myra’nın önemi, Roma İmparatorluğu kontrolü
altında artan Akdeniz ticaret hacmine paralel bir şekilde artmıştır. Kentin, özellikle Roma İmparatorluk Dönemi’nde güneyindeki ovaya yayılmış olduğu yüzeydeki kalıntıların dağılımından ve kazı ve jeofizik araştırma verilerinden anlaşılmıştır. Geç İmparatorluk ve Bizans Dönemi’nde de kent, piskopos
Aziz Nikolaos’un türbe/mezar manastırı vesilesiyle 13. yy.’da Selçuklular tarafından ele geçirilmesine
dek yoğun yerleşim görmeye devam etmiştir. Myra, yerleşim gördüğü her dönemde büyük bir metropol niteliğindeydi. Bunun da nedeni kuşkusuz Lykia kıyılarında Bronz Çağı Gelidonya Batığı’ndan8
beri varlığı bilinen deniz ticareti ile, liman yerleşimi Andriake aracılığıyla bağlantı kurmuş olmasıdır.
Andriake liman yerleşimi, Myra kent merkezinin yaklaşık 3.5 km güneybatısında, ana kentten ayrı
bir şekilde kurulmuştur. Antik kaynaklarda Andriake, Myra’nın limanı veya ticaret merkezi olarak
anılmaktadır9. Kuzeydoğusuna doğru Myra’ya ulaşan yol uzanır. Kuzeybatı tarafında sahilin ilerisinde
de Sura Apollon kehanet tapınağı bulunur10. Yerleşim bugün bataklık halini almış olan liman yatağının kuzey ve güneyinde yer alır (Res. 1-4). Ana yerleşim alanları üç merkezde toplanmıştır. Bunlar, özellikle Roma dönemi liman merkezinin bulunduğu Güney Yerleşim, limanın güney tarafında
olmakla birlikte yarımadanın en ucundaki tepenin zirvesinde bir yamaç yerleşimi olan Güneybatı
Yerleşim, ve limanın kuzey tarafında, liman girişini kontrol eden bir kastron görüntüsünde olan Kuzey Yerleşim’dir. Andriake yerleşiminin kuzey ve güney yakalarının bağlanabildiği en yakın yer liman
koyunun doğu dip tarafında arazinin boğaz oluşturduğu kesimdir. Burada Myra’dan gelen su kanalı
ikiye bölünüp kuzey ve güney kanatlara ayrı ayrı iletilmektedir. Buna paralel kara yolu da bu alan boyunca yayılmış nekropolleri izleyerek yerleşime ulaşmış olmalıdır.
Limanın Oluşumu ve Roma Öncesi Dönemi: Jeolog E. Öner’in jeomorfolojik araştırmasıyla çıkardığı Demre alüvyon ovasının oluşum tarihine göre günümüzden 7000 yıl önce Andriake bir adaydı. 1.binden itibaren adanın kuzeyi limanlaşmaya başlamış MÖ 4. yy.’dan itibaren yaklaşık 1000 yıl
boyunca da liman olarak kullanılmıştır11.
Andriake’de Roma İmparatorluk Dönemi öncesinde yerleşim olduğu tarihi ve arkeolojik verilerle
bilinmekteydi. Andriake hakkında tarihi kaynaklar MÖ 197’de Lykia’nın Seleukos Krallığı tarafından
Ptolemaioslar’dan alınması ile başlamaktadır12. Myra’da geç klasikteki ünlü kaya mezarlığının da ortaya koyduğu zengin yerleşimle eş dönemli olarak bu liman bölgesinde de bir yerleşim beklenmelidir.
Yerleşimin içindeki kazılarda da Myra kaya mezarlığı ile paralel olarak, şimdilik en erken geç Klasik
Dönem’e ait malzeme ele geçmiştir13. Bu dönemle ilgili Andriake’de arkeolojik veri çok az olup urbanistik bilgi şu anda yoktur.
7 Borchhardt 1975, 95-147.
8 Bass 1967.
9 Ševčenko 1984, 30; Zimmermann 1992, 219-220; Takmer 2006, 27.
10 Çevik 2010, 192-195.
11 Öner 2000, 1-7, Res. 6-7.
12 Borchhardt 1975, 75; Takmer 2006, 69; Çevik-Bulut 2010, 38; Çevik v.d. 2014, 226.
13 Çevik – Bulut 2010, 37-48; Bulut – Şengül 2014, 79-88.
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Andriake içerisinde bu erken dönemle muhtemelen bağlantılandırılabilen tek kesim Güneybatı
Yerleşim alanıdır (Res. 5). Burası liman yatağını oluşturan koyun güney yakasındaki yarımadanın batı
ucundaki tepenin zirvesini kaplayan bir yamaç yerleşimidir. Yerleşimin zirvesinde 90 m kadar bir
rakım vardır. Tepenin sırt tarafında ve güney çevresinde surlar çevrilidir. Liman tarafında da teraslardan oluşan bir yerleşim planı izlendiği ve yerleşimin büyük ölçüde liman kıyısına yakın yere kadar
indiği anlaşılmaktadır. Arazinin uygun olduğu yerlerde sarnıçlar yapılarak su tedarik edilmiştir. Bu
zirveden tüm liman ve açık deniz kontrol altında tutulmuştur. Tepenin sırtından limana doğru olan
kuzey yamaç teraslanarak yerleşim alanı haline getirilmitir. Batı taraf çok sarp kayalıklarla sınırlanmış
olduğundan sadece kayanın olmadığı yerlerde duvarlar yapılmıştır. Surlar doğu tarafta da aşağı uzanmakta ve yerleşimin tamamen çevrilerek korunduğu anlaşılmaktadır14.
Batı tepe yerleşiminin çevre duvarları isodomik bosajlı blok taştandır. Lykia yüzey araştırmalarında savunma çalışan araştırmacıların yerine göre geç klasik, erken-orta Hellenistik gibi tarihlendirmeler yaptığı duvar tipidir15. Lykia’da birçok farklı klasik yerleşimde benzeri olan bir tekniktedir. Burada
tepedeki iç kalede yapılan sondajlarda çoğunlukla geç Roma ve Bizans olmak üzere Hellenistik’e kadar inen malzeme ele geçmiştir16. Kale sürekli olarak kullanıldığından hem erken malzeme ortadan
kalkmış, hem de tüm erken duvarlar da korunmamış olmalıdır.
Batı yerleşimin doğusundaki sırt üzerinde ondan tamamen bağımsız bir kule bulunmaktadır. Bu
yapı ve benzerleri de genellikle Hellenistik Dönem’e tarihlendirilmekle birlikte Batı Tepe yerleşiminden ayrı bir örgütlenme ile birlikte düşünmek gerekir. Bu çevrede aynı teknik ve organizasyondaki
bir ağ ile bağlantılı “Kule-Çiftlik” olarak adlandırılan yapılar mevcuttur17. Andriake’de bulunan kule,
çerçeve içinde bosajlı isodomik bir duvar tekniği ile yapılmış, zeminde iki odalı, benzerleri 2, 3, 4 katlı
olabilen, çevresinde genellikle bir veya birkaç işlik ve küçük bir nekropol olan bir yapıdır. Andriake’dekinin giriş yolu güneyden Andriake’den tamamen ayrı şekilde verilmiştir. Bu yönde zeytinliklere
inen bir kaya merdiveni, aşağıda bir kaya işliği bulunmaktadır. Patika ve kaya basamakları da yerleşimin geri kalanından tamamen ayrı bir kurgu içerisindedir. Dolayısıyla bu yapıyı çevresindeki döşemler dikkate alındığında bir “kule çiftlik” olarak tanımlamak mümkündür. O dönemde güney yerleşim,
yani Horrea’nın bulunduğu alanda elbette büyük oranda yapılaşma yoktu. Ancak kule çiftliğin, Batı
Tepe yerleşimi ile nasıl bir ilişkisi olduğu veya bu yerleşimle eş zamanlı mı inşa edildiği soruları henüz
netlik kazanmış değildir.
Roma İmparatorluk Dönemi: Doğu Akdeniz çevresinde, Hellenistik Dönem’deki egemenlik
mücadelesi zamanından itibaren ticari ve askeri liman şehir ve yerleşimleri oluşmaya ve var olanlar
önem kazanmaya başlamıştı. Bu süreçte sahilde daha önce küçük yerleşimler şeklinde var olan Patara, Myra, Phaselis, Olympos gibi kentler diğerlerinden öne çıkarak büyüdüler. Xanthos, Tlos, Pınara,
Trysa, Kyaneai, Limyra gib Klasik Dönem’in güçlü karasal kentleri de kendileri için sahilde liman
yerleşimlerine sahip olmaya başladılar.
Andriake çevresinde, aynı dönemde kendisi gibi korunaklı koylar halinde olan başka alanlar da
mevcuttur. Kekova koyu çevresinde, yerleşim olan ve olmayan birçok sığınak alanı bulunur18. Bunlardan özellikle Aperlai, Hellenistik Dönem’de oldukça gelişkin bir liman kenti konumundadır ve me14 Çevik – Bulut 2010, 40.
15 McNicoll – Winikoff 1983, 311-323; Konecny 1997, 25-26; Çevik – Pimouguet-Pédarros 2011, 308-319; Çevik – Pimouguet-

Pédarros 2012, 272-273.

16 Çevik – Pimouguet-Pédarros 2012; Çevik v.d. 2012, 70; Pimouguet-Pédarros – Çevik 2014, 256-257.
17 Konecny 1997, 25-26; Çevik – Bulut 2007.
18 Aslan 2010, 257 vd.; Çevik 2010, 218-228.
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zar yazıtlarından anlaşıldığı kadarıyla çoğunlukla Klasik dönemin güçlü kenti Kyaneaililer tarafından
yerleşim görmüştü19. Daha küçük ölçekte Theimioussa da oldukça korunaklı bir koyun içinde yer alır.
Andriake’yi bu yerleşimlerden ayıran en etkili faktör, Hellenistik ve Roma ile sonraki dönemlerde ana
kent Myra’nın kontrolü altındaki geniş tarım hinterlandı olmalıydı.
Tarihçi Appianos’un, Marcus Brutus’un ordusuna asker toplamak için MÖ 42 yılında gelen komutan Lentulus Spinther, Xanthos’u yakıp esirler alıp Patara’yı işgal edip anlaşmaya zorladıktan sonra da
Myra’ya geldiği ve Andriake Limanı’nı kapatan zinciri kırıp yerleşimi işgal ettiği anlatımında20, liman
girişini oluşturan bölgede bir savunma yapısı olması beklenir ancak mevcut durumda böyle bir veriye
henüz ulaşılamamıştır. Sonraki dönemlerde yıkılarak ortadan kalkmış olması mümkündür. Yerleşimin büyük kısmını örten kum dağlarının altında kalıntıları bulunuyor olabilir, veya su seviyesinin
yükselmesi ile bir kısmı su altında kalmış olmasını düşünmek de mümkündür.
Henüz İmparatorluk haline gelmediği dönemde Roma, Hellenistik’te oluşmuş olan idari yapı ile
birlikte Asia’nın sahil kesimlerini devraldı. Roma egemenliğinde, özellikle Julius Caesar suikasti sonrasındaki iç savaştan galip çıkan İmparator Augustus ve sonrası dönemde Akdeniz’de tam egemenlik
sağlanıp eyaletlerin kalkındırılmasına girişildi. Andriake’de Liman kıyısı yakınlarında İmparator Nero
dönemine ait Lykia Eyaleti Gümrük Yasası yazıtı ele geçmiştir. Henüz ele geçen toplam 3 örneği olduğundan bu, epigrafik olarak da çok önemli bir buluntudur21. Farklı ürünler üzerindeki gümrük
vergilerini listelemesiyle, Andriake’deki ticari hareketliliğe de iz vermekte ve limanın işleyişinin anlaşılmasına da katkı sağlamaktadır. Ayrıca MS 1. yy. tarihli yine liman kıyısındaki bir anıtta Myralılar’ın
Demos’unun imparatorluk ailesi üyelerini yazıtlı heykellerle onurlandırdıkları anıtlar bulunmaktadır.
MS 1. yy. sonu itibarıyla Asia’nın tamamında ve doğu Akdeniz’de İmparatorluk egemenliğini tehdit eden tüm faksiyonlar Roma’nın güçlü lejyonlarının müdahalesi veya müdahale tehdidi tarafından
etkisiz hale getirilmiş ve ‘Roma Barışı’ tesis edilmişti. Bu kalkındırma politikası özellikle İmparator
Hadrian döneminde eyaletlere imparatorluk tarafından yapılan veya onursal Roma vatandaşlığı karşılığı yerel zenginlere yaptırılan yatırımlarla kendisini göstermiştir. İmparator’un doğu eyaletlerine
özel bir ilgisi de bulunmaktaydı ve uzun yıllar birçok Anadolu ve doğu Akdeniz kentine ziyaretlerde
bulunmuş, buralarda sikkeler bastırmış, ziyaret veya daha fazla yatırım beklentisiyle onuruna anıtlar
dikilmiş, sivil binalar ona adanmıştır.
Yapıların büyük bir kısmı, çoğunlukla da kamu yapıları, güney yerleşimde yer alır. Güney yerleşim,
kıyı hattını izleyecek biçimde arazi elverdiğince yamaca doğru ama limana yakın kalacak şekilde oluşturulmuştur. Hemen hemen 700 m uzunluğunda 40 ila 100 m’ye varan genişlikte bir şerit biçiminde
bir dağılım göstermektedir. Liman kıyısının büyük kısmı bugünkü bataklık alanının içinde kalmış
olmalıdır. Kazılar ilk sezonlarda güney yerleşim kamu merkezine yoğunlaştırıldığından yerleşimin en
çok veri üretilmiş olan sektörü Güney Yerleşimdir. 2. yy. imparatorluk limanı ile ilgili olarak Horrea
ve Agora yapıları ile sahil boyunca dükkan, işlik ve diğer mekanlar sırasında uzanan rıhtım caddesi
yerleşim merkezinin temelini oluşturur. Liman kıyısındaki bu yapılarda Hellenistik, Roma ve Bizans
Dönemi verileri ortaya çıkmıştır22. Yerleşimde tanımlanabilen sokak ve cadde güzergahları vardır.
Roma yerleşimi, liman kıyısında, sahile paralel ilerleyen ana sokak üzerinde bir düzen içindedir. Yerleşim merkezinden batıya doğru ilerleyen patika, MS 2. yy. Horrea binası yokken bu kesimden bir
yolun geçtiğini ve muhtemelen Batı yerleşimin ana bağlantı yolu olması gerektiğini göstermektedir.
19 Carter 1978; Hohlfelder – Vann 1998; Aslan 2009; Aslan 2010, 261-264; Çevik 1010, 218-221.
20 App. civ. IV, 82.
21 Nitekim bir doktora tezi olarak çalışılmıştır: Takmer 2006; ayrıca bk.: Takmer 2007.
22 Çevik – Bulut 2010, 39-46.
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Horrea’nın batısında içinde lahit parçaları bulunan bir tonozlu mezar, ayrıca birkaç tane de khamosorionlu lahit mezara ait kalıntılar mevcuttur. Aynı zamanda yerleşimin doğu girişinde de bulunan
nekropol kalıntılarıyla birlikte, bu antik yol güzergahının üzerindeki nekropolün kalıntıları olmalılar.
Liman merkezindeki yoğunluk ve anıtsal yapı sürecinin başlangıcının MS 1. yy. olduğu anlaşılmaktadır. Liman kıyısındaki MS 1. yy. tarihli imparatorluk ailesi onurlandırma anıtları ve bir liman meydanı23, agoranın hemen kuzeyindeki yapı adasının içinde Nero dönemi tarihli gümrük yasası yazıtı24,
ayrıca dükkanların doğu bitişiğinde Hellenistik Dönem özellikleri gösteren duvar gibi veriler, 2. yy.
öncesinde burada bir şekilde ticari ve sosyal içerikli bir liman organizasyonu bulunduğuna ilişkin
önemli verilerden bazılarıdır.
Güney yerleşimin merkezinde bulunan, cephesindeki yazıtıyla İmparator Hadrian’ın Depoları
(Horrea Hadriani) olarak adlandırılmış olan bina Andriake’nin ayakta kalmış en görkemli yapısıdır.
Günümüzde restorasyonu da tamamlandıktan sonra arkeoloji müzesi olarak hizmet vermektedir.
Toplam 2307 m2 alanı derinlemesine 8 büyük depo mekanına bölünmüştür. Hemen yanı başındaki
agora yapısıyla eş zamanlı olarak yapıldığı anlaşılmaktadır. Her ikisi de limana gelen gemiler tarafından açıklıkla görülecek şekilde cephe odaklı bir mimari anlayışla yapılmışlardır. Andriake’de Roma
İmparatorluğu’nu temsilen böylesi yapıların yapılmış olması ile yerleşim tam bir imparatorluk limanı
görünümüne kavuşturulmuş, yerleşim 2. yy.’da altın çağını yaşamıştır25 (Res. 6).
Andriake Horrea’sının oldukça yakın bir benzeri, batı Lykia liman kenti Patara’da bulunmaktadır.
Yine liman kıyısında 8 mekanlı, cephesel bir mimariyle yapılmış ve üzerinde İmparator Hadrian’a
atfedilmiş aynı yazıt bulunmaktadır. Klasik ve öncesi dönemini komşu Xanthos’un gölgesinde zayıf bir yerleşim olarak geçirmiş olan Patara’nın da önemi, tıpkı Myra ve Andriake gibi Hellenistik
Dönem’de katlanarak artmış ve sur duvarlarıyla çevrili güçlü bir liman şehri haline gelmiştir. Hellenistik Dönem’in idari yapısı üzerinde yükselen Roma egemenliği altında da Hellenistik Dönem Lykia
Birliği’nin başkenti konumunu korumuştur26.
Andriake’de bulunan Hadrian Depoları’nın benzerinin Patara’da da bulunması, bu yapıların eyaletlerde imparatorluğa ait limanlar oluşturma programının bir parçası olarak buralara yaptırıldığını
düşündürmektedir. Andriake limanı, Myra’nın kuzey kesiminde yer alan verimli ve geniş Kasaba Ovası ve çevresindeki zirai üretimin dünya ticaretine katılabilmesi için en elverişli konumdadır. Ovanın
suyunu toplayıp Myra’da denize ulaştıran Myros Çayı, geniş vadisi aracılığıyla bu hinterlandı sahile
bağlamaktadır. Benzer şekilde Patara da tüm Xanthos Vadisi ve çevresindeki yerleşimler için uygun
bir liman konumundaydı ve bu tarihsel ve coğrafik elverişlilikten Hadrian döneminde de yararlanıldığı görülmektedir. Bu dönemde doğu eyalatlerinin mimari olarak nasıl kalkındırıldığı zaten arkeolojik
olarak bilinmektedir. Bunlar elbette misliyle geri dönüşün de beklendiği, Roma’nın sürekli artan zirai
ürün ihtiyacını eyaletlerin kaynaklarıyla karşılamak için girişilmiş olan yatırımlardı. Hadrian dönemi
itibarıyla doğu Akdeniz ticaret ve ürün tedarik ağı artık iyice gelişip yerleşmiş ve bazı stratejik limanlar bu sistemin merkezleri ve uğrak noktaları halini almıştı. Andriake’nin de bu ağ içerisindeki yerini
sağlam bir şekilde aldığı, limanın en merkezi konumunda inşa edilmiş olan İmparator’un Depoları ile
açıkça görülmektedir.

23 Çevik – Bulut 2010, 46.
24 bk.: dn. 21.
25 Çevik – Bulut 2010, 40-45.
26 Işık 2000, 142 vd.; İşkan Koçak 2014, 272 vd.
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Geç Roma ve Bizans Dönemleri: İmparator Hadrian zamanında işler durumda olduğunu, Horrea yapılarının varlığı sebebiyle bildiğimiz ürün tedarik sistemi, Doğu Roma egemenliği zamanında
da sürmüştür. Son triumvirlik dönemindeki iç savaştan,imparatorluğun doğu kesiminin egemeni
olarak çıkan I. Constantius yönetimindeki Doğu Roma İmparatorluğu’nun, egemen olduğu bölgelerin ürün tedarik sistemini yeni başkent Constantinoupolis’i besleyecek şekilde devam ettirdiği
anlaşılmaktadır. Andriake’deki Horrea’nın üzerindeki II. Theodosius döneminden yazıtta, başkentten, esnafın kontrol edilebilmesi için ağırlık standartlarının gönderilmiş olduğu yazmaktadır. Ayrıca
çevre yerleşimlerin de bağlı olduğu bir ticari kontrol kurumunun merkezinin burası olduğu anlaşılmaktadır27.
En geç Justinian dönemi itibarıyla, Andriake limanının bir dini uğrak yeri haline gelmesi söz konusu olmuştur. Myra’nın MS 4. yy.’daki piskoposu Aziz Nikolaos’a atfedilmiş türbe/mezar manastırının
kentte bulunması, Andriake’yi Kudüs’e hac yolculuğuna giden seyyahların uğrak limanı haline getirmiştir28. Yerleşimde her birisi çevrelerindeki ek yapılarla birer kompleks halinde planlı en erken 6. yy.
başı tarihli eş zamanlı 6 kilise bulunmaktadır29.
Yerleşimin Sonu: Limanın kuzeybatı ucunda da bir yerleşim alanı mevcuttur (Res. 7). Erken
Roma nekropolünün daha yoğun ve nitelikli örnekleriyle gözlenebildiği bu yerleşim bölgesi, erken dönemde ağırlıklı olarak nekropol alanı olmuş olmalıdır. Limanının iyice büyümesi ile tek başına güney
yerleşim, burada artan ticari faaliyete mekan ihtiyacını karşılayamaz hale gelmiş olmalıdır. Limanın
merkezini oluşturan depolar, agora, merkezi meydan, çekek yerleri, hamamlar gibi donanım güney
yerleşimde yer alır. 2. yy.’da imparatorluk limanının artan trafiğine hizmet edebilmek için yerleşimin
bu kesimlere yayılmış olduğu anlaşılmaktadır.
Plana ilk bakışta bir Orta Bizans veya Ortaçağ Haçlı yerleşimi gibi görünen bu alanda, aksine
mimari işçilik karakteri güney yerleşimdekinden farklı değildir. Görülebilen Roma Dönemi kalıntılarının duvar işçilik tarzı, güney yerleşimde liman kıyısı boyunca görülen teknikle benzerdir. Ayrıca
yapılar yine güneydeki gibi adeta bir liman caddesini izlermiş gibi sıra sıra konumlandıkları gözlenmektedir. Her iki yerleşim alanına da Myra’dan gelen ve liman girişinde ikiye ayrılan bir kanalla su
getirilmektedir. Yerleşim alanını çevreleyen surlar Doğu Akdeniz çevresinde, bazıları resmi tarihçi
Procopius tarafından da kaydedilmiş olan, Justinian dönemine tarihlendirilen Roma Dönemi devşirme malzemeden yapılan duvarlara benzemektedir. Yerleşimin kıyı kesimleri bugün bataklığın ve deniz seviyesinin altındadır. Üzerinde de yoğun bir kum tepesi oluşumu bulunmaktadır. En az üç tarafı
surlarla çevrilidir. Liman kıyısındaki yapılaşma görünür durumda değildir.
Doğu Akdeniz’de birçok liman kentinde bu şekilde ortaçağ kaleleri vardır. Horrea da bulundurması sebebiyle Patara örneği verilecek olursa, Akdeniz’de İslam egemenliği döneminde kent, iç limanın kıyısında bir kaleye indirgenmiş durumdadır. Doğu Roma’nın deniz gücünün bulunmadığı
ve sahilleri kontrol edemediği bu devirlerde Selçuk Türkleri henüz Anadolu’ya yerleşmemişti. Emevi
ve Abbasi hanedanlığı altındaki İslam donanmaları ile bağımsız korsanlar sadece yağma ve köle ele
geçirme amacıyla sahillere çıkmaktaydılar. Doğu Akdeniz’de sahil yerleşimlerinin büyük oranda terk
edilmeleri ya da kaleler içine çekilmeleri bu devirde beklenen bir durumdu. Andriake’de Orta Bizans
varlığı şimdiye kadarki verilerde yok denecek kadar azdır. Örneğin seramik çerçeveli duvar işçiliği gibi
Simena, Patara ve başka yerlerde gözlenen karakteristik özellikler burada hiç yoktur. Ayrıca net olarak
8. yy. ve sonrasına tarihlenebilir seramik ve sikke gibi küçük buluntular ise sadece birkaç tanedir. Bir
27 Çevik – Bulut 2010, 45.
28 Çaylak Türker 2010; Çorağan Karakaya 2010; Akyürek 2014, 55-57.
29 Tekinalp 2000; Çevik – Bulut 2010, 47-48; Akyürek 2014, 55.
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başka olumsuzluk da limanın Myros Çayı taşkınları ve denizden gelen alüvyonlarla dolarak muhtemelen artık kapanarak bataklığa dönüşmüş olmasıdır.
Andriake limanı, MÖ 1. bin ve MS 1. bin boyunca korunaklı bir koy halinde olmalıydı. Myros
Çayı tarafından büyük sel felaketleriyle taşınan alüvyonların ve denizin getirdiği kumlarla limanlaşan
topografya, aynı akıntıların devamıyla zamanla limanın daralması ve bataklığa dönüşmesine de yol
açmıştır30. Bu oluşumun da tarihlenmesi konusu iyi bir aşamadadır. Burada hem arkeolojik buluntular, hem de ortaçağ kaynaklarını örtüştürmek mümkün olacaktır. Kazılar ilerledikçe özellikle liman
kullanımının başlangıç ve bitiş tarihlerinde değişiklikler olması beklenmektedir.
Yerleşimin tüm dönemlerinde burada bir liman işleyişi söz konusudur. Başlangıcı ana kent Myra ile
paralel bir şekilde Geç Klasik – Erken Hellenistik’tir. Hellenistik Krallıkların mücadele dönemlerinde
3. ve 2. yy.’da farklı egemenlerin yönetiminde daha askeri bir düzen beklenebilir. Erken Roma’da yeni
gümrük reformu ile eyalette ticaretin hareketlendirilmeye çalışılması, 2. yy.’da Roma barışı zamanında
altın çağını yaşayarak bir imparatorluk limanına dönüştürülmesi, Horrea yapısının yapılması gibi gelişmeler hep farklı ama sürekli olan liman işleyişlerinin değişik evrelerini anlatmaktadır. Doğu Roma
İmparatorluğu’nun Akdeniz egemenliğini İslam Hilafeti Devleti karşısında kaybettiği 7. yy. ortasına
II. Constans’a (MS 641-668) kadar sürekli yerleşime iz veren arkeolojik buluntular ele geçmiştir. Doğu
Hamam kazılarında ele geçen ve MS 11. yy.’a tarihlenen az sayıdaki buluntu, yerleşimde MS 7. yy.’ın
ortalarından MS 11. yy.’ın başlarına değin bir kesintinin yaşandığına işaret eder31. Ortaçağ’dan itibaren artık limanın tamamen dolduğunu düşünmek olasıdır. Ortaçağ portulanlarında Andriake’nin
anılmaması da bu düşünceyi destekler. Ortaçağ yazar ve portulanlarında anılan “Stamira”nın ise sahil
üzerinde güneydoğudaki Taşdibi olduğu düşünülmektedir32.
Farklı dönemlere ait yukarıda özetlenen veriler, özellikle Hellenistik Dönem ve sonrasında Akdeniz deniz egemenlik mücadeleleri ile ilgili tarihsel sürecin aydınlatılmasında önemli bilgiler sağlamaktadırlar. Her şeyden önce Andriake bir liman şehri değil, ancak halihazırda var olan bir şehrin deniz
kıyısında kurduğu bir liman yerleşimidir. Bu vesileyle farklı dönemlerde Lykia Bölgesi’nin mevcut
jeopolitik varlıklarının bölgenin egemeni kimse onun tarafından kendi idari ihtiyaçlarına göre nasıl
düzenlendiğini iyi anlatmaktadır. Yerleşim, sivil hayatla ancak minimal derecede ilgilidir, asıl fonksiyonu ticari ve stratejiktir. Dolayısıyla bu yerleşimdeki incelemeler de, yerleşimde kentten bağımsız
olarak liman urbanistiğini incelemek mümkün olduğundan, farklı konulardan ayrışmış bir biçimde,
kazıların da ilerlemesiyle antik Akdeniz liman işleyişinin anlaşılmasına ve denizcilik, gemicilik, deniz
ticareti gibi limanın diğer yönlerine ilişkin kendine özgü bir şekilde katkı sağlamaktadır.

30 Öner 2000.
31 Çevik – Bulut 2010, 37-39; Bulut – Şengül 2010, 119-121; Bulut – Şengül 2014, 88.
32 Duggan – Aygün 2010, 161-168; Duggan – Aygün 2014, 245 vd.
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Denizcilik Kültür Mirasının Korunması:
Türkiye Deniz Fenerleri Işığında Akdeniz ve Ege Kıyıları
Özge BAŞAĞAÇ*

Giriş
Tüm dünyada kıyılar yüzyıllar boyunca insanlara bir barınak sağlamış, sınırlardan bağımsız bir
kültür yaratmış ve denizcilik kültür mirasını oluşturmuştur. Jeolojik süreçlerle karasal yapı dönüşüme uğrarken deniz seviyesi de iklimsel sebeplerle keskin değişimlere maruz kalmaktadır. Bu
yüzden kıyıların doğal bağlamları sürekli evrim geçirmektedir. Kentleşme, turizm, tarım, enerji
üretimi, endüstri, ulaşım ve altyapı üretimi gibi insan eliyle oluşmuş etkenler yüzünden de denizcilik mirasının özgün doğal, fiziksel, sosyal, kültürel ve ekonomik bağlamları büyük ölçüde
değişmiştir. Gelişen teknolojilerle denizcilik mirası ve deniz fenerlerine olan ihtiyaç azalmış, hem
işlevleri hem de sosyal bağlamları yok olmuştur. Yapıların terk edilmesi yıkımlarının da önünü
açmıştır.

Dünyada Denizcilik Kültür Mirası, Korunması ve Yönetimi
Denizcilik kültür mirası, insanların deniz üstünde ya da kıyısında gerçekleştirdikleri etkinliklerin somut ve soyut özelliklerine odaklanır. Tekneler inşa eden, deniz taşımacılığı yapan, yelkenlileri yüzdüren, deniz fenerlerini işleten, batan gemileri kurtaran, balık avlayan, deniz rotalarını açık tutan
insanları ve toplumları kapsar. Bunun yanında ticaret, ulaşım, savunma ve dinlenme amaçlı olarak
suyollarının kullanılması, geçmişteki denizcilik uğraşılarını yansıtan gelenekler, beceriler, sanat ve el
sanatları, eşyalar, belgeler, binalar, yapılar ve tekneler de bu mirasa dâhildir1. Başka bir deyişle, denizcilik kültür mirası yalnızca tarihi batıklar ve tarihöncesi arkeolojik alanlar gibi fiziksel kaynakları içine
almaz. Aynı zamanda yüzyıllardır okyanuslarda/denizlerde yaşayan ve buraları kullanan yerel kültürlere dair arşiv belgeleri, sözlü tarih ve hikâyeleri de bünyesinde barındırır2. Mirasın somut ögeleri
kıyılara yayılmış durumda bulunan limanlar, iskeleler, antrepolar, tersaneler, çekek yerleri, rıhtımlar,
balıkçı barınakları, deniz fenerleri ve tahlisiye binaları gibi taşınmazlar ile gemiler, denizaltılar, sual* Özge Başağaç, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Kültür Varlıklarını Koruma Doktora Prog-

ramı, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No:1 06800 Çankaya, Ankara. E-posta: ozgebasagac@yahoo.com

Bu bildiri halen yürütülmekte olan “Denizcilik Kültür Mirasının Korunması: Deniz Fenerleri Örneği, Ege Kıyıları, Türkiye” isimli
doktora araştırmamız kapsamında hazırlanmıştır. Tez danışmanı Sayın Doç. Dr. Güliz Bilgin Altınöz’dür. Araştırma, AKMED
tarafından 2014 Doktora Araştırma Bursu ile desteklenmiştir.
1 ABD UPS 2013.
2 NOAA 2013.
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tında bulunan deniz taşıtları ve objeler gibi taşınırlardan oluşur. Balıkçılık gelenekleri, deniz mutfağı,
tekne yapımına ilişkin el sanatları, deniz yapılarının inşasına ilişkin el sanatları ve fener bakıcılığı ise
mirasın somut olmayan ögelerini oluşturur.
Denizcilik kültür mirasının tamamını koruma altına alan bütüncül bir uluslararası yasa bulunmamaktadır. Ancak mirasın farklı ögeleri ayrı belgelerde tartışılmış ve zaman içinde önlemler alınmıştır.
1926 yılında Norveç’in bir denizcilik müzesini açması denizcilik kültür mirasının tanınması ve
koruma bilincinin ortaya konması açısından en erken örnektir3.
1960lı yıllarda sualtı kültür mirasının belgelenmesi ve koruma altına alınması için Avustralya ve
Yeni Zelanda’nın başlattığı girişimler İngiltere, Fransa gibi Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da yankı
bulmuştur4. Bu doğrultuda pek çok kıyı ülkesinde özel “batık” yasaları oluşturulmuştur.
1970lere gelindiğinde; sayıları artmış olan deniz parkları ve denizcilik müzeleri ile denizcilik kültür mirası bilinci Japonya’dan Amerika’ya kadar yayılmıştır. 1978 yılında Avrupa Konseyi tarafından
yayınlanan “Sualtı Kültür Mirası Önergesi” sualtı ve karada bulunan denizcilik kültür mirasının bütünlüğünü vurgulayan ilk uluslararası belgedir5. Aynı yıllarda artan çevre sorunları ile birlikte deniz
bilimleri araştırma kurumları oluşmaya başlamıştır. Denizel çevrenin korunması için başta Amerika
olmak üzere okyanus kıyılarına deniz koruma alanları oluşturulur6.
1982 yılında “Birleşmiş Milletler Deniz Kanunu Bildirisi” yayımlanmıştır7. Bu bildiri hem kıyı ülkelerinin haklarını ve görevlerini hem de uluslararası sularda düzenlemeleri içermektedir. Deniz kirliliğinin önlenmesi, azaltılması ve kontrol altına alınması ile denizel çevrenin kıyıları da kapsayacak
biçimde korunmasının altı çizilmiştir. Küresel ve bölgesel işbirliği, deniz bilimleri araştırmalarının
desteklenmesi, sualtı ve kıyılarda ele geçen arkeolojik ya da tarihi taşınırların korunması konularına
da bildiride değinilmiştir. 1980’lerden itibaren denizcilik kültür mirasının korunmasına dair akademik çalışmalar da yoğunlaşmıştır.
1990’lı yıllarda çevre kirliliği ve iklimsel değişimler artarken kıyılar ile denizel çevrenin korunması
tartışmaları da devam etmiştir8. Kıyıların planlanmasında ve yönetiminde pek çok girdinin olması bu
alanlar için yeni bir yöntem arayışına neden olmuştur. “Bütünleşik kıyı alanları yönetimi” kavramının
ortaya çıkışı ve uygulanması bu kapsamda değerlendirilebilir. Yöntemin temel amacı, doğal çevresel
faktörlerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimle dengelenerek kıyıların sürdürülebilir gelişiminin
sağlanmasıdır9.
2000’li yıllar hem doğal çevrenin hem de denizcilik kültür mirasının korunması için uluslararası
yasal düzenlemelerin ağırlık kazandığı dönemdir. 2001 yılında Unesco “Sualtı Kültür Mirasının Korunmasına Dair Bildiri”10, 2008 yılında ICOMOS Kültür Rotaları bildirisi yayımlanmıştır11.
3 Molaug 1987, 328-336.
4 Kelly 1987, 932.
5 Madran – Özgönül 1999, 216-7.
6 NOAA 2015.
7 BM 1982.
8 BM UNEP 1990; AK 1990; AK 1997.
9 AK 1999, BM 2008.
10 UNESCO 2001.
11 ICOMOS 2008.
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Deniz fenerlerinin korunmasına duyulan ihtiyaç 1980li yıllarda ortaya çıkmıştır. 80’lerin sonuna gelindiğinde Norveç’teki deniz fenerlerinin önemli bir bölümü koruma altına alınmıştır12. Ancak
2000lere kadar fenerlerin korunmasına dair kapsamlı çabalar görülmemiştir.
1988 tarihli “Amerika Birleşik Devletleri Denizcilik Kültür Mirası” envanteri “Denizcilikle İlgili
Ulusal Tarihi Anıtlar” listesinin oluşmasına yol açmıştır13. Bu anıtların arasında deniz fenerleri ile birlikte taşınır ve taşınmaz denizcilik kültür varlıkları bulunmaktadır. 1990 yılında ABD’de “Tarihi Seyir
Yardımcılarının Değerlendirilmesi ve Belgelenmesi için Rehber” yayımlanmıştır14. Bu rehber, Ulusal
Tescil kriterleri ile tutarlı bir değerlendirme oluşturulmasını amaçlamıştır. Bir seyir yardımcısının
Ulusal Tescil’e girmesi onun korunması yönünde teşvik de sağlamıştır. Rehberin ilk bölümü araştırma, alan çalışması ve belgeleme üzerine bilgi içermektedir. Ulusal Tescil’e aday olabilmek için bir seyir
yardımcısının sahip olması gereken özellikler; Amerikan tarihi, mimarlığı, arkeolojisi, mühendisliği
ya da kültürü için önem taşımak ve bütünlüğünü (özgünlüğünü) korumaktır.
ABD, 2000 yılında yürürlüğe koyduğu “Ulusal Tarihi Deniz Fenerlerinin Korunması Kanunu” kapsamında, ışık ve lenslerin bakımını ABD Sahil Güvenliği’nin sağlaması koşuluyla, fenerlerin yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına aktarılmasını sağlamıştır15. Fenerlerin korunması konusunda
ilgili taraflara rehberlik etmek üzere Ulusal Park Servisi tarafından ayrıntılı teknik bilgi içeren bir
elkitabı da hazırlanmıştır16. Yalnızca Ulusal Tarihi Yerler Tescil Listesi’nde yer alan fenerler bu kanundan yararlanabilmektedir. Her yıl Ulusal Park Servisi listeye girebilecek durumda olan fenerleri
duyurmaktadır. Bu duyuru, fenerin ve yakın çevresinin fiziksel tanımı ile hasar durumunu ve onu belirgin kılan diğer özellikleri içermektedir. Olası kullanımlar genelde eğitsel, park, rekreasyon, kültürel
veya tarihi koruma amaçlı olarak bildirilmektedir. Neredeyse tüm örneklerde ticari etkinlikler yasaklanmıştır. Yapıdan kıyı çizgisine uzanan 360 derecelik alan içerisinde görüş açıklığının korunması
esastır. Bu alan içinde görünürlüğü bozacak yükseklikte hiçbir yapının inşasına ya da var olan yüksek
yapıların korunmasına izin verilmemektedir. Yapının toprak/deniz altında kalan bölümü devlete aittir. Kullanımı için ayrıca izin alınması gerekmektedir. Listede açıklanan her fener ilgili taraflarca izin
alınarak incelenebilir ve hakkında teklif verilebilir. Ancak Amerikan merkez hükümeti yapı sahibi
olarak kalmaktadır.
Ulusal Park Servisi’ne bağlı olarak çalışan denizcilik kültür mirası programları ve toplulukları, bütünleşik planlama ve koruma süreçleri için bilgi sağlamaktadır17. Eğer bir deniz feneri ulusal denizcilik
parkı içerisinde yer alıyorsa yapı parkın genel yönetim planı kapsamında ele alınmaktadır. Fener, sergilere ev sahipliği yapmakta, doğa içinde yürüyüşlerle yapı bütünleştirilmekte, çocuklardan yetişkinlere
her grup için denizcilik kültür mirası ve eğitim programları düzenlenmektedir. Ancak fenerin parktan
uzakta yer aldığı durumlarda yönetim yalnızca bu yapı için geçerli olmaktadır. Dolayısıyla, deniz feneri
ile daha geniş ölçekte ait olduğu denizcilik kültür mirası arasındaki ilişki aktarılamamaktadır.
Kanada’da 2008 yılında Nova Scotia Deniz Feneri Koruma Derneği, Sambro Adası Deniz Feneri
için kültür mirası statüsünü kazanmıştır. Aynı yıl “Miras Deniz Fenerlerini Koruma Yasası” kabul
edilmiştir18.
12 Kloster 1987, 310-327.
13 ABD UPS 1988.
14 ABD UPS 2015a.
15 ABD Yasa 2000.
16 ABD UPS 2015b.
17 ABD UPS 2015b.
18 Douglas 2008.
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Tüm dünyada deniz fenerlerini korumak ve onarmak üzere pek çok topluluk kurulmuştur. Dünya
Deniz Fenerleri Derneği ve ABD Deniz Fenerleri Derneği bu gruplardan ikisidir19. Uluslararası bir
başka grup da Amatör Radyo Deniz Feneri Derneğidir. Dernek ücra noktalarda bulunan deniz fenerlerinin korunması konusunda kamuoyu oluşturulması için amatör radyo operatörlerini dünyanın
dört bir yanına göndermektedir20. Tüm dünyada 50000’den fazla deniz fenerinin bulunduğu tahmin
edilmektedir21.
Deniz fenerleri hakkındaki akademik çalışmalar batıda 1980’lerin sonunda başlamıştır. Tezler tekil
deniz fenerlerinin sorunları ve fenercilik mesleği üzerine yoğunlaşmaktadır. Yapıların yerinde koruma sorunları kadar başka konumlara taşınmaları da tartışılmaktadır. Geliştirilen koruma önerileri üst
ölçekte denizcilik kültür mirası ile bağlantılı mimari, yönetsel, ekonomik ve yasal çözümleri yansıtmaktadır22.

Türkiye’de Denizcilik Kültür Mirasının Korunması ve Yönetimi
Türkiye’de yasal düzenlemeler mimari koruma ve kıyı alanlarının yönetimi olarak iki farklı koldan
gelişmiştir. Mimari koruma yasalarının geçmişi 19. yy.’a kadar uzanmaktadır. Türkiye 20. yy.’da uluslararası koruma yasalarının tamamına taraf olarak imza atmıştır. Dolayısıyla denizcilik kültür mirasının korunması için belli bir altyapı mevcuttur. Ancak uygulamalar sözkonusu olduğunda birkaç yasa
geçerliliğini sürdürmektedir.
1973 tarihli 1710 sayılı yasa ile tek yapı ölçeğinde korumadan alan ölçeğinde korumaya geçilmiştir.
Kültür varlıkları envanterinin hazırlanmasına başlanmıştır23. 1983 yılında 2863 sayılı yasa yürürlüğe
girmiştir24 ve koruma alanında halen en etkin kullanılan yasadır. Bu uygulama ile Koruma Bölge Kurulları kurulmuş, kültür varlıklarının korunması merkeziyetçilikten kurtulmuştur. Yasal olarak tescilli
alanlarda planlama kararlarını tanımlamak için “Koruma Amaçlı İmar Planı” kavramı oluşturulmuştur. Böylece şehir ve bölge planlama süreçleri ile arkeolojik, doğal, kentsel ve tarihi sitlerin korunması
süreçlerinin bütünleşik hale gelmesi amaçlanmıştır. Koruma amaçlı İmar Planlarının hazırlanması belediyelerin sorumluluğuna verilmiştir. 2004 yılında 5226 sayılı yasa ile 2863 sayılı yasada bazı
değişiklikler yapılmıştır25. Kültür varlığı tanımına somut olmayan değerlerin eklenmesi, arkeolojik
alanların “Örenyeri” olarak tanımlanması, Koruma Amaçlı İmar Planlarının hazırlanmasında bazı
değişiklikler, arkeolojik alanlar için “Çevre Düzenleme Projesi” ve “Alan Yönetimi Planı”nın oluşturulması, “Koruma Uygulama ve Denetim Büroları”nın (KUDEB) kurulması ve yerel ölçekte koruma
ve planlama çalışmaları için yeni mali desteklerin oluşturulması bu kanun kapsamındadır. 2009 yılında yürürlüğe giren 5835 sayılı yasa ile yerel yönetimlerin koruma amaçlı projelerine mali destek
konusunda iyileştirmeler sağlanmıştır26. 5228 sayılı yasa ile vergi indirimleri/muafiyeti verilerek özel
sektörün kültür varlıklarının korunmasına/onarımına, kurtarma kazılarına, arkeolojik kazı ve yüzey

19 TUSLS 2012.
20 ARLS 2012.
21 ARLS 2012.
22 Proquest 2010.
23 Güçhan – Kurul 2005; Resmî Gazete 1973.
24 Resmî Gazete 1983.
25 Resmî Gazete 2004.
26 Resmî Gazete 2009.
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araştırmalarına destek vermesinin önü açılmıştır27. 07.12.2014 tarihinde kabul edilen yönetmelik ile
KUDEB’ler ele alınmıştır28. Hak ve görevleri “düzenli bakım” iken “onarım ve yenileme” olarak değiştirilmiştir. Böylece koruma bölge kurullarının onayı olmadan çalışma koşulları sağlanmıştır.
Osmanlı’dan bu yana kıyılar devlet mülkiyetindedir. Kullanımları da kamu yararına düzenlenmiştir. Kıyı alanlarının yönetimi tartışmaları 1980’lerden sonra başlamıştır. Gerek 5 yıllık kalkınma planları ile gerekse çıkarılan diğer kanunlarla 1960’lardan bu yana kıyı kullanımlarında turizm ve inşaat
sektörünün gelişimine ağırlık verilmiştir.
1933-1957 arasında kıyı kullanımı 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunu ile sağlanmıştır29.
Kıyı çizgisinden sonraki 10 m kıyı şeridi olarak belirlenmiş ve korunmuştur. İlk kıyı kanunu 1605
sayılı yasadır. Bu yasada 10 m genişliğindeki kıyı şeridine imar yasağı getirilmiş ve yalnızca kamu
binaları bu yasaktan muaf tutulmuştur. 18.1.1975 tarihli, 15122 sayılı yönetmelik “kıyı çizgisi, kıyı,
kıyı-kenar çizgisi” kavramlarını tanımlamaktadır30. 1982 Anayasası kıyıların kullanım haklarının ve
sorumluluğunun devlette olduğunu söylemektedir. Deniz, göl ve nehir kıyılarının iyileştirilmesinde
temel kaygı kamu yararıdır. Kıyı ve kıyı şeritlerinin kamu yararına kullanım koşulları yasa ile belirlenmiştir. Mart 1982’de 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu yürürlüğe girmiştir. “Turizm Alanları”
ve “Turizm Merkezleri”nin geliştirilmesi ile turizm yatırımlarının artırılması amaçlanmıştır31. Kıyı
alanları yasa kapsamında geliştirilecek en önemli turizm bölgeleri olmuştur. 1983 tarihli, 18301 sayılı
“Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik”32 hazine arazilerinin Kültür ve
Turizm Bakanlığı’na tahsisini ve bu alanlarda özel ya da tüzel kişilerin faaliyetlerine izin verilmesini
içermektedir. Ayrıca turizm alanlarına bitişik parsellerde yapılaşmaya olanak da sağlanmıştır. Aynı
yönetmelik kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı izni ile ormanlık alanların, hatta Milli Parkların
turizme tahsisi de mümkün kılınmıştır.
1984’te 3086 sayılı Kıyı Kanunu kabul edilmiştir33. Kamu yararından bahsedilmekle birlikte kalkınma planlarında kıyılara endüstriyel, eğitsel ve turizm amaçlı gelişim izinleri verilmesi, özel sektörün kabulü çelişkilidir. Kıyıların “iyileştirilmesi” adı altında kamu yararının zedelenmesi sebebi ile
kanunun bazı maddeleri 1986’da iptal edilmiştir. Geri kalan maddelerin de işlerliğini kaybetmesi ile
kanun tamamen yürürlükten kaldırılmıştır34. 1992 yılında kabul edilen 3621 sayılı Kıyı Kanunu, ilk
kez kıyı alanlarının kültürel ve doğal özellikleri ile korunması gerektiğini ifade etmiş, kıyılardaki kültürel miras kavramını getirmiştir35. Yasa kıyı alanını karaya doğru uzanan, karasal ve denizel bir bölge
olarak tanımlamıştır. Böylece deniz ve karanın bütünlüğü ile arka bölgenin önemi vurgulanmıştır.
Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği, kıyı çizgisinden 50 m sonra kıyı şeridi oluşturulmasını ve yalnızca belirlenen yapı tiplerinin burada inşaatına izin verilmesini şart koşmuştur36. Kıyı alanlarındaki taşınmaz kültür varlıkları, 2863 sayılı yasa kapsamında Koruma Bölge Kurulları tarafından ele alınmıştır. Bu yüzden kıyı alanlarının ve denizcilik kültür mirasının korunması genel planlama, karar alma
27 Resmî Gazete 2004.
28 Resmî Gazete 2014.
29 Resmî Gazete 1933; Eke 1995, 7.
30 Resmî Gazete 1975.
31 Resmî Gazete 1982.
32 Resmî Gazete 1983.
33 Resmî Gazete 1984.
34 Eke 1995, 7-11; Keleş 2006, 735.
35 Resmî Gazete 1990a.
36 Resmî Gazete Web 1990b.

96

Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II / International Young Scholars Conference II

ve yönetim süreçlerinin dışında kalmıştır. Kıyı Kanunu yeni yapılaşmayı engellemiştir. Ancak kültür
mirasının korunmasına dair bir öneri geliştirmemiştir. 2003’te 4957 sayılı yeni bir turizm kanunu
yürürlüğe konmuştur37. Daha önce tanımlanan turizm alanları ve merkezleri “Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgeleri” ilan edilmiştir. Bu alanlar “yoğun kültürel ve doğal değerleri ve yüksek
turizm potansiyelleri sebebiyle korunması gereken yerler” olarak tanımlanmıştır. Kamu yararı gözetilerek burada yapılaşmanın önü açılmıştır. Ancak yasa içeriğine bakıldığında korumanın ikinci planda
kaldığı, yapılaşma sebebiyle kıyı bölgelerinde kara, deniz ve denizaltında geri dönülemez değişimlere
zemin hazırlandığı görülmektedir. Kıyı ve denizcilik kültür mirasına dair tamamlanmış bir envanterin
olmaması meydana gelecek zararın ölçülmesini de engellemektedir. Yasayla kıyıların kamuya ait bölümleri özel sektöre açılmakta, kamunun denize ulaşımı engellenmektedir. Turizm ile birlikte ikinci
konutlar da yaygınlaşmaktadır. Böylece kullanıcılar değişmekte yerli halk uzaklaşmaktadır. Küçük
belediyeler sabit nüfusunun azlığı sebebiyle düşük ödenekler almaktadır. Oysa altyapı yaz aylarında
artan nüfusu karşılayamaz durumdadır. Bu koşullar hem denizde hem karada denizcilik kültür mirası
üzerinde bir baskı yaratmaktadır. Yoğun turizm deniz canlılarına ve balıkçılara zarar verdiği için geleneksel yaşamını denizcilik ile sürdüren toplulukları da etkilemektedir.
Mimari koruma yasaları ile planlama yasalarının entegre olamaması kıyılardaki denizcilik kültür
mirasının planlama, karar alma ve yönetim sürecine dahil olmasını da engellemiştir. Deniz fenerlerinin korunması için de tek yöntem 2863 sayılı yasadır. Yalnızca tescillenen fenerlerin bu yasadan
yararlanabildiği unutulmamalıdır. Denizcilik kültür mirasını ve özelde deniz fenerlerini belgeleyen
tamamlanmış bir envanter ve değerlendirme yoktur. Kıyılarda artan turizm, inşaat ve diğer kentleşme
etkinliklerinin miras üzerindeki etkileri saptanmamıştır38. Başka bir deyişle denizcilik mirasının korunması ve yönetimi Türkiye’de göreceli olarak yenidir ve halen tartışmaya açıktır.

Türkiye Denizcilik Kültür Mirası
Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye çeşitli ve farklı dönemlere ait bir denizcilik kültür mirasını oluşturmuştur. Bu miras, deniz ile kara arasında değişen ilişkilerin ve ağların hem sonucu hem de göstergesidir. Dolayısıyla, kara - deniz ara kesitinde bir kültürel yaşam alanı olarak nitelenebilir (Res. 1).
Türkiye’nin coğrafi yapısına bakıldığında dağ sıraları Karadeniz ve Akdeniz’de kıyıya paralel uzandığı için kıyılar geniş ve göreceli olarak düz hatlıdır. Ege Bölgesi’nde ise dağlar denize dik olarak konumlandığı için kıyılar oldukça girintili çıkıntılıdır. Bu yüzden deniz fenerlerinin dağılımı bölgelere
göre farklılık göstermektedir. Karadeniz ve Akdeniz fenerleri genelde anakarada yer alırken Ege fenerleri adalar, adacıklar veya deniz içindeki kayalıklarda konumlanmıştır.
Ege kıyılarının girintili çıkıntılı yapısı, Akdeniz ile Çanakkale Boğazı’na açılması dolayısıyla taşıdığı trafik 3000 yıl boyunca pek çok geminin bu sularda batmasına sebep olmuştur. MÖ 1200 yılına
ait Kaş Uluburun Batığı’ndan II. Dünya Savaşı gemi ve denizaltılarına kadar Ege Denizi sualtı kültür
mirası ile doludur39. Akdeniz ise kıyısında yer alan pek çok uygarlığı yüzyıllar boyunca birbirine bağlayan bir denizcilik ağının ev sahibidir. Deniz üzerinden kurulan bu ilişkiler zaman zaman kazalara,
savaşlara maruz kalmış ve somut kanıtlar sualtına gömülmüştür.
37 Resmî Gazete 2003.
38 Akademik çalışmalara baktığımızda deniz fenerlerinin mimari koruma sorunları üzerine 2 yüksek lisans tezi bulunmaktadır: Ay

2000; Yerlikaya 2011.

39 IWMODAORAMC 2014. Harita ilk kez 2007’de yayınlanmıştır ancak sürekli güncellenmektedir. Pelagios 2014; Google Maps

2014; INA 2014; Aydemir 2004.
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Ağırlıkla Roma İmparatorluğu döneminde gelişen antik dönem yol ağlarının temeli MÖ 5. yy.’da
“Pers Kral Yolu” ile atılmıştır40. Bu ağ Hellenistik Dönemde Anadolu topografyasını izleyerek, dağ
sıralarının izin verdiği ölçüde gelişmeye devam etmiştir. Roma sistemi ise topografyanın zorluklarını
aşmanın yollarını bulmuş ve sonunda kıyıdaki önemli liman kentlerine geçit vermiştir41. Denizcilik
dolaşımı hız kazanmış ve dünyanın daha uzak noktalarına ulaşmıştır. Türkiye kıyılarında bulunan bütün antik dönem deniz fenerleri; Heraklia Pontika, Abydos, Datça, Patara, Soli Pompeiopolis ve Aigai,
bu dönemin önemli liman kentleri içerisinde ya da yakınlarında yer almaktadır. Roma Döneminde,
bir deniz fenerine sahip olmak kentlere seyrek olarak tanınan bir ayrıcalıktır. İmparatorluk sınırlarında yer alan 200 fenerden en az 10 tanesinin Türkiye kıyılarında konumlandığı bilinmektedir. Antik
dönem fenerlerinin yerleri günümüzde de deniz dolaşımı için çok önemlidir. Dolayısıyla, 19. ve 20. yy.
deniz fenerleri, antik dönemden kalan yoldaşları ile yakın noktalarda durmaktadır.
Ortaçağ’ın başlarında Anadolu’daki yollar ve onu çevreleyen denizlerdeki rotalar Haçlılar, Bizans
Devleti ve Anadolu Selçukluları gibi farklı güçler tarafından kullanılmıştır. Ege ve Marmara’daki rotalar Bizans ve Haçlı donanmaları tarafından kontrol altındadır. Selçuklular, Anadolu’da kervansaraylar
ile desteklenen kapsamlı bir kervan yolu ağı oluşturmuştur42. Alanya Selçuklu devletinin tersanesi ve
önemli bir limanıdır. 12.-14. yy. arasında Alanya Kalesi’nin bir çeşit deniz feneri ya da işaret ateşine
sahip olduğunu düşünmek olasıdır. (Alanya Kalesi bugün hala çağdaş bir deniz fenerine ev sahipliği
yapmaktadır)43. Dönemin diğer devlet ya da beylikleri Ege’nin kuzeyinde Çanakkale’de Gelibolu ve
Behramkale’yi denetlemiştir. Bu yönetimler İzmir’de Ayasuluk’a da erişmiştir44.
8. yy.’dan itibaren Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz Ceneviz ve Venedik devletleri tarafından
kullanılmaya başlanmıştır. 14. yy.’a kadar bu devletler deniz güçlerini geliştirmeye devam etmişlerdir.
Birçok Ege adası, anakara Yunanistan, batı Anadolu, İstanbul, Samsun, Trabzon’da üsler kurmuşlar,
hatta Karadeniz’in kuzeyinde Odessa ve Kırım’da koloniler oluşturmuşlardır. Venedik45 ve Ceneviz46
rotaları ilk başlarda antik dönem denizcilik rotalarını izlemiştir. Zamanla bu devletler Akdeniz’i daha
iyi tanımış, denizciler daha uzun seferler yapmaya başlamıştır.
1453’te İstanbul’un fethi denizlerdeki dengeyi değiştirmiş ve Osmanlı Devleti komşu denizleriyle
birlikte Akdeniz’in hâkimi olmuştur. Selçuklulardan miras kalan yol ağı menziller ile güçlendirilmiştir. Başkenti batıdan doğuya imparatorluğun uzak bölgelerine bağlayan 3 ayrı yol güzergâhı bulunmaktadır. Bu yol ağı askeri, ticari ve haberleşme sebepleriyle kullanıldığı kadar dini bir amaca da
hizmet etmektedir. Çünkü hacıları kutsal topraklara taşımaktadır47. Osmanlı devleti pek çok tersane
kurmuştur. Bunlar İstanbul Ana Tersanesi/Tersane-i Amire, Gelibolu, Sinop, Izmit, Süveyş, Birecik,
Samsun ve Kefkendir. Ayrıca daha küçük ölçekli gemi inşa iskeleleri de bulunmaktadır. Varna, Ahyolu, İğneada, Trabzon, Semendire, Niğbolu, Mohaç, Budin, Sakarya, Kemer, Silivri, Biga, Samanli,
İstanköy, İnebahtı, Preveze, Avlonya, Nova, Antalya ve Alanya bu amaçla kurulmuştur48. Şaşırtıcı biçimde, 15.-17. yy.’larda Osmanlı topraklarında neredeyse hiç deniz feneri inşa edilmemiştir. İstanbul
40 Bektaş 1999, 23.
41 Pelagios 2014; IWMODAORAMC 2014.
42 Bektaş 1999, 25.
43 Merçil 2009, 21-30 .
44 İnalcık 2009, 31-47.
45 Wikipedia 2014b.
46 Wikipedia 2014a.
47 Aktüre 1994, 13.
48 Bostan 2009, 73-96.
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Boğazı’nda bulunan Kız Kulesi49, Fenerbahçe deniz feneri50 gibi birkaç örnek bu anlamda istisnadır.
Osmanlılar denizlerde yerli halktan seçilmiş gözcüleri kullanarak sefer yapmışlardır.
Yerel ürünleri dünyanın geri kalanına satarak ve ihtiyaç duyulan malzemeleri imparatorluğa getirerek Osmanlı Devleti’nin deniz gücünü destekleyen pek çok liman bulunmaktadır. Limanlarda fener
görevi gören seyir yardımcıları olması da muhtemeledir. Bu liman kentlerinin arasında yer alan, bazıları Helenistik dönemden bu yana kullanılan kıyı kaleleri de güvenliği sağlamaktadır51.
Kırım Savaşı’na kadar Osmanlı Devleti deniz fenerlerinin inşa edilmesine ihtiyaç duymamıştır.
1855’te Fransızlara verilen imtiyaz ile Michel Marius girişiminde, “Fenerler İdaresi” kurulmuş ve deniz fenerleri Karadeniz’den Kızıldeniz’e kadar İmparatorluk kıyılarına yayılmıştır52. 45 yılda 225 fener
inşa edilmiştir. Fener inşalarının ikinci dalgası II. Dünya Savaşı öncesi ve sonrasına rastlamaktadır.
Bugün Türkiye kıyılarında 459 tane deniz feneri bulunmaktadır.
Geleneksel balıkçı köyleri yavaş yavaş daha profesyonel balıkçılık endüstrisine dönüşmüştür. Kıyılarda balıkçılar için birçok balıkçı barınağı inşa edilmiştir. Bu barınaklara yeni deniz fenerleri de
konmuştur53.
Karadeniz bölgesinde balıkçılık her zaman önemli bir geçim kaynağı ve geleneksel hayatın bütünleyici bir parçası olmuştur. Karadeniz bölgesinde kentsel veya kırsal balıkçı barınaklarının yoğunluğuna bakılarak tüm kıyının balıkçılık endüstrisi tarafından kullanıldığını iddia etmek mümkündür.
20. yy.’da da Türkiye denizcilik kültürünü anlatan pek çok deniz müzesi kurulmuştur. Bu müzelerin
bir kısmı askeri bir kısmı da özel girişimler sonucunda ortaya çıkmıştır.
Yukarıda açıklandığı üzere antik limanlar, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi tersaneleri, balıkçı köyleri,
vapur iskeleleri54, deniz fenerleri, tahlisiye yapıları, batıklar, kıyı kaleleri, kamusal ve özel denizcilik
müzeleri, deniz parkları55 Türkiye denizcilik kültür mirası içinde yer alan somut ögelerdir. Fenercilik
mesleği, geleneksel tekne yapımcılığı, geleneksel balıkçılık, denizcilikten beslenen yazılı ve sözlü edebiyat eserleri, şarkı ve türküler ile görsel sanat ürünleri ise bu mirasın soyut kısmını oluşturmaktadır.
Özgün bağlamların değişmesi bu soyut ve somut değerler için bir tehdit kaynağıdır.

Türkiye’nin Ege ve Akdeniz Kıyısındaki Deniz Fenerleri ve Mimari
Özellikleri
Akdeniz’de önemli bir noktada bulunması ve deniz seyrine uygunluğu nedeniyle Türkiye kıyıları antik
dönemden itibaren pek çok deniz fenerine sahip olmuştur.
Faroloji56 bilimine göre deniz feneri, seyir yardımcısı olarak kullanılmak üzere bir ışığı taşıyan ve
içeriden ışığı kontrol edebilmek ya da bakımını yapabilmek için en az bir kişinin sığabildiği, tama49 Kız Kulesi, Bizans gümrük yapısı iken 1453 sonrası Fatih’in emriyle yeniden inşa edilmiştir. Türkhan 2008, 653- 664.
50 1562’de inşa edilmiştir. Ay 2000, 25.
51 Cesur 2009.
52 Toroslu 2008, 15; Ay 2000, 30.
53 SÜHDB 2004.
54 Sert 2014.
55 TDAV 2014.
56 Trethewey – Forand 2003. Faroloji deniz fenerlerini çalışan bilimdir. “Faroloji” kelimesi Yunanca deniz feneri anlamına gelen pha-

ros, sözcüğünden türemiştir. LTL 2012, Deniz fenerleri Fransızca’da “phare”, Almanca’da “leuchtturm”, İspanyolca ve İtalyanca’da
“faro” olarak adlandırılmaktadır.
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men veya kısmen kapalı bir yapıdır. Bu yüzden deniz fenerleri ışık yapılarından farklıdır. Işık yapıları
üzerinde seyir yardımcısı olarak kullanılan bir ışık taşıyan ancak içine bir insanın giremeyeceği yapılardır57. Benzer bir biçimde bikınlar (çakar) da inşa edilmiş ya da yüzen, görünen ya da uzaktan fark
edilebilen, karada ya da denizde sinyal vermek veya uyarı amacıyla kullanılan ancak her zaman seyirle
ilişkili olmayan yapılardır58.
Bugün Türkiye Cumhuriyeti kıyılarında tamamı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne (KEGM) ait
459 fener bulunmaktadır59. Ancak bu sayı gerçekte deniz feneri, ışık yapısı ve bikın (çakar) olarak
tariflenen tüm yapıları içermektedir. Faroloji tanımına göre incelendiğinde Karadeniz’de 21, Ege’de
21, Akdeniz’de 9 ve Marmara’da 12 deniz feneri bulunduğu anlaşılmaktadır. İstanbul Boğazı’nda 16,
Çanakkale Boğazı’nda ise 18 deniz feneri yer almaktadır. Toplam 102 deniz fenerinin 6 tanesi antik
döneme aittir60.
102 fenerden 22 tanesi tescillenerek koruma altına alınmıştır. Diğer fenerler için kapsamlı bir envanter ve değerlendirme bulunmamaktadır. Bütüncül bir değerlendirme yapılmadığı halde 2006 yılından bu yana deniz fenerleri kiralanarak farklı işlevler yüklenmektedir. Bu durum yapıların ciddi
müdahaleler görmesine sebep olmuştur. Tek yapı ölçeğinde kalan bu müdahaleler deniz fenerlerinin
bölgedeki planlama sürecinden kopuk durumda kalmasını da zorunlu kılmaktadır.
Araştırmamız kapsamında 102 deniz feneri incelenmiş ve hem bağlamları hem de yapıların kendileri ile ilgili problemler saptanmıştır. Bu ilk belgeleme sürecine dayanarak araştırmanın odak alanı
Çanakkale Boğazı’nın doğusundan başlayarak Bozcaada ve Gökçeada’yı kapsayan, Balıkesir, İzmir,
Aydın üzerinden güneye devam eden ve Muğla’nın doğusunda sonlanan Ege bölgesi kıyıları olarak
seçilmiştir. Çalışma alanında 39 deniz feneri yer almaktadır (Res. 2).
Deniz fenerlerinin fiziksel belgelemesi 1/100 ölçek detayında yapılmıştır. Bu ölçek, temel ölçümlerin yapılması, fener binaları ile diğer servis yapılarının özelliklerinin saptanması ve alan ölçeğinde
mekansal ilişkileri yansıtmak açısından yeterli görülmüştür. Ölçümler reflektörsüz bir total station
ile yürütülmüştür. Arazi ve iklim koşullarının elvermediği durumlarda veya zaman kısıtlaması varsa
çelik metre ile manuel ölçüm tercih edilmiştir. Dijital fotoğraflar ve videolar aracılığıyla belgelemenin
detayı artırılmıştır. Belgeleme; alan özellikleri, tekil yapıların iç mekân ve dış cephe karakterlerini
saptamaya yönelik fiziksel envanter fişleri ile desteklenmiştir.
Fenercilik mesleği ve fenerlerdeki hayatı belgelemek için sosyal inceleme fişi oluşturulmuştur. Bu
fiş, fener bakıcıları ve teknisyenleri ile biçimlendirilmiş bir görüşme yapmak için kullanılmıştır. Görüşmenin başında istedikleri soruya cevap vermeme haklarının olduğu belirtilmiştir. Görüşmeyi ses
ve görüntü ile kayıt altına almak amaçlanmış ve bunun için görüşmecilerin rızası istenmiştir. Ancak
genel eğilim kayıt altına alınmak istemedikleri yönündedir. Bu yüzden cevaplar araştırmacı tarafından not alınmıştır.
İncelenen fenerler içerisinde antik dönemden kalan 6 deniz feneri bulunmaktadır. Bunlar, Adana
Aigai (MS 3. yy.), Mersin Soli Pompeiopolis (MS 2. yy.), Antalya Patara (MS 64-65), Datça Knidos,
Çanakkale Abydos/Nara (MS 222), Zonguldak Karadeniz Ereğli Heraklia Pontika (MS 2. yy.) deniz
fenerleridir.
57 Trethewey – Forand 2003.
58 Trethewey – Forand 2003.
59 KEGM 2014.
60 Adana Aigai, Mersin Soli Pompeiopolis, Antalya Patara, Datça Knidos, Çanakkale Abydos, Zonguldak Karadeniz Ereğli Heraklia
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19. yy. deniz fenerleri aslında fener kulesi, bakıcı konutu ve servis mekanlarından (müştemilat)
oluşan bir yapılar grubudur. Yerleşimlerden uzak, ulaşılması güç noktalarda konumlandıkları için
kendi kendilerine yetebilecek şekilde tasarlanmışlardır. Genellikle bakıcı konutları ile fener kuleleri
birbirlerine bitişik ya da yakın konumdadır. Servis mekanlarında kuyu, sarnıç, rokethane, kayıkhane,
depo, tuvalet, banyo, kümes gibi farklı işlevlere rastlanmaktadır. Fener yapılar grubuna genellikle bir
avlu ya da bahçe içinden ulaşılmaktadır.
İncelenen fenerlerin plan tiplerine bakıldığında 5 ayrı grup ortaya çıkmaktadır. Bunlar; T biçimi
planlı bakıcı konutu ve bitişik fener kulesi, dikdörtgen veya kare planlı bakıcı konutu ve bitişik fener
kulesi, dikdörtgen veya kare planlı bakıcı konutu ve bağımsız fener kulesi, L biçimi planlı bakıcı konutu ve bitişik fener kulesi, değişken planlı bakıcı konutu ve bitişik fener kulesi olarak isimlendirilebilir
(Res. 3).
En çok çeşitleme T planlı ve dikdörtgen/kare planlı bakıcı konutlarında izlenmektedir. Fener yapılarının tasarımı bir merkezden yürütülmüş, alan özellikleri ikinci planda tutulmuştur. Bu sebeple
aynı plan tipine Türkiye’nin iki farklı ucunda rastlanabilmektedir. Örneğin İzmir Sarpıncık Deniz
Feneri, Artvin Hopa ile aynı plana sahiptir. Yalova Bozburun Feneri de Aydın Bayrak Adası’nın tıpatıp aynısıdır. İlk üç plan grubu 19. yy.’ın ikinci yarısında gelişmiştir. L plan tipi ise 1900’lerin başında
kullanılmaya başlanmıştır.
19. yy.’da inşa edilen fener kuleleri yığma moloz taş/tuğla parçalı ve kireç harçlı örülmüştür. Fener
kulesinin tepesinde yer alan ışık odasının çatısı küçük, demir bir kubbe ile örtülüdür. 19. yy.’da dökme
demir ya da çelik iskelet kulelere de rastlanmaktadır. 1900’lerin başından itibaren betonarme kuleler
ortaya çıkmıştır. Benzer bir durum bakıcı konutları ve müştemilat yapıları için de geçerlidir. Ağırlıklı
olarak yığma taş/tuğla parçalı inşa edilmişlerdir. Açıklık söveleri için genellikle kesme taş ya da tuğla
kullanılmıştır. Duvarlar genellikle kireç sıvalıdır. Duvar bitimlerinde saçak hattı boyunca ilerleyen taş
silmeler ya da tuğla kirpi saçaklar göze çarpmaktadır. Kuleler dışındaki yapılar genelde kırma çatılıdır.
Ahşap iskelet üzerine kiremit ile kaplanmışlardır. İç mekânlar sıvalıdır. Yüklük, niş, dolap, tabak rafları, ocak gibi mimari elemanlar göze çarpar. Oda döşemeleri ve tavanları ahşaptır. Dolaşım hacimleri
ve ıslak hacimler karo siman ile kaplıdır (Res. 4).

Türkiye’nin Ege ve Akdeniz Kıyısındaki Deniz Fenerlerinin Sorunları
İnşa edildikleri andan bugüne deniz fenerleri farklı sebeplerle pek çok değişime uğramışlardır. Denizcilik kültür mirası ile fenerler arasındaki ilişkinin değişmesinde en önemli etken bağlamların
farklılaşmasıdır. Üst ölçekte kıyılarda ve denizcilik kültür mirası üzerinde başlayan sorunlar daha
özelde fener tek yapı ölçeğine kadar inmektedir. Tek yapı ölçeğinde ise en köklü değişimleri tetikleyen etken teknolojinin ilerlemesi olmuştur. Deniz fenerinin ışığını sağlayan optik sistem ve bu
sistemi işletmek için gereken enerji biçimi yapı değişimlerinin temel belirleyicisidir. Başlangıçta
kullanılan odun ve kömür yakıtları zamanla hayvan yağları, gaz yağı ve hava gazına evrilmiştir. Hava
gazı daha sonra petrol gazı ve propana dönüşmüş, en sonunda asetilen kullanımı yaygınlaşmıştır. 1850’lerden sonra deniz fenerlerine elektrik gelmiş ve buna yönelik ayarlar yapılmıştır. Ancak
ulaşımı zor fenerlerde 1960’lara kadar asetilen kullanımı sürmüştür. Son dönemde başlayan çalışmalarla 2014 yılında tüm Türkiye deniz fenerleri güneş enerjisi ile çalışır duruma getirilmiştir. Işık
kaynakları merkezi sistemle kontrol edilir hale geldiği için bakıcıların alanda bulunma zorunluluğu
ortadan kalkmış, neredeyse tüm fenerler insansızlaştırılmıştır. Yapı değişimleri teknolojik aletlerin
eklenmesi gibi küçük ölçeklerden yapısal rekonstrüksiyon gibi kapsamlı müdahalelere kadar büyüyebilmektedir.
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En üst öçekte bağlama dair sorunlar yer almaktadır. Fiziksel bağlamdaki değişim doğal (küresel
ısınma ve denizin yükselmesi, toprak erozyonu veya kıyı erozyonu, depremler, büyük gelgitler, sel,
ormansızlaşma) ve insan kaynaklı (kıyı yapılarının inşası, turizm, ulaşım, enerji, endüstri, kentleşme)
sebeplerle gerçekleşmektedir. Sosyal bağlamdaki değişim; fener bakıcılarının yapılardan ayrılması,
genel bakımın ihmali, mülkiyetin değişmesi, kullanıcı sayısının artması/azalması gibi sebeplerle ortaya çıkmıştır (Res. 5).
Yapı parseli ölçeğindeki sorunlar en hafiften ciddiye doğru sıralandığında; çevresel sınırların değiştirilmesi (çevre duvarı, parmaklık, peyzaj vb…), özgün yapılara ek yapılması, yeni yapıların inşa
edilmesi, açık/kapalı alan ilişkisinin değiştirilmesi, kısmi rekonstrüksiyon ve tam ölçekli rekonstrüksiyon karşımıza çıkmaktadır (Res. 6).
Tek yapı ölçeğindeki sorunları bina dış kabuğunda ve iç hacminde görülenler olarak iki ayrı grupta
incelemek mümkündür. Bina dış kabuğuna yönelik sorunlar, en hafiften en ciddiye doğru sıralandığında, dış cephe bitim malzemesinin değişmesi, kapı/pencere/açıklık malzemesinin ve detayının
değişmesi, kapı/pencere/açıklık boyutlarının değişmesi, cephelere mimari eleman eklenmesi/varolanların yok edilmesi, kapı/pencere/açıklıkların kapatılması, cephe yapım sisteminin değiştirilmesi,
çatı yapım sisteminin değiştirilmesidir (Res. 7). Bina iç hacmine yönelik sorunlar ise iç cephe bitim
malzemesinin değişmesi, kapı/pencere/açıklık malzemesinin ve detayının değişmesi, kapı/pencere/
açıklık boyutlarının değişmesi, mimari eleman eklenmesi/var olanların yok edilmesi, döşeme/tavanın
yapım sisteminin değiştirilmesi, duvarların yapım sisteminin değiştirilmesi, yeni yapısal elemanlarla
mekanın bölünmesi, duvarların/yapısal elemanların kısmen ya da tamamen kaldırılmasıdır. Yapıların
genel malzeme ve yapısal sistem sorunları ile hasar dereceleri üzerine bir değerlendirme yapıldığında
karşımıza çıkan sorunlar; kısmi malzeme bozulması, malzeme bozulması, malzeme bozulması ve kısmi yapısal deformasyon, malzeme bozulması ve yapısal deformasyon, harabedir (Res. 8).
Yapıların boşaltılması, fenercilerin alandan ayrılması ile yerinde müdahalenin gecikmeli gerçekleşmesi ve babadan oğula geçen geleneğin kesintiye uğraması fenercilik ile ilgili en önemli iki sorundur. Fenercilerin yakın çevre ile kurduğu sosyal ilişki kaybolmuştur. Pek çok bölgede teknoloji ilk defa
fenerlere gelmiş, bu anlamda fenerciler bir öğretmen gibi yerel halkı aydınlatmıştır. Deniz fenerlerinde hayatın son bulması toplumsal bellekte kayıplara sebep olmaktadır (Res. 9).

Türkiye’nin Ege ve Akdeniz Kıyısındaki Deniz Fenerlerinin Değerleri
Deniz fenerleri sahip oldukları değerler sebebi ile korunması gereken kültür varlıklarıdır. Türkiye deniz fenerleri de üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin kültür varlıkları içinde ayrı bir öneme sahiptir.
Seyir yardımcısı olarak deniz fenerleri işlevsel bir değere sahiptir. Bütün teknolojik gelişmelere
rağmen deniz fenerleri ve sis düdükleri deniz araçlarının güvenli seyri için halen önemlidir ve kullanımları şarttır.
Tarihi dönemlerin temsilcisi olarak deniz fenerleri teknik/belge değerine sahiptir. Hellenistik
Dönem’den bugüne deniz fenerleri belli bir mimarlık ve mühendislik sorununa cevap olarak gelişmişlerdir. Her fener özgün yapım dönemine ait bir iz taşır ve bize malzeme kullanımının nasıl geliştiğini
anlatır.
Roma Dönemi’nde deniz fenerleri içinde bulundukları kentin gücüne işaret etmektedir. Bu sebeple
gurur kaynağı olarak sikkelerin üzerine basılmış61, pek çok rölyefe işlenmişlerdir. Fenerlerin taşıdığı
61 Özkan 2009.
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güçlü görsel kodlar onları limanların simgesi haline getirmiştir. Örneğin antik döneme ait dini panellerde, lahitlerde elinde bir deniz feneri tutan tanrı/tanrıça aslında önemli kentlerin limanlarını yüceltmektedir. Belirgin biçimleri, konumları ve bir ışık kaynağı olarak deniz fenerlerinin her zaman estetik
bir değeri olmuş ve güzel sanatlarda konu edilmiştir. Resim, heykel, grafik tasarım ve sinema deniz
fenerlerinin estetik potansiyelini değerlendirmiştir62. Fenerler mimari açıdan da estetik bir değere sahiptir. Malzeme kullanımı, dokuları, boyutları, yatay servis yapılarına karşılık uzun kuleleri ile farklı bir
perspektif sunmaktadır. Bulundukları her ortama görsel ilgi kattıkları da bir gerçektir (Res. 10).
Yazılı ve işitsel sanatlar da tema olarak deniz fenerlerini kullanmıştır. Deniz fenerleri edebiyatta
önemli eserlere konu olmuştur. Yalnızlık ve toplumdan soyutlanmışlık kadar insanın denizle mücadelesini ve arkadaşlığını, doğaya karşı zaferini, macerayı, keşfi ve teknolojiyi anlatmıştır63. Denizciliğin temel geçim kaynağı olduğu toplumlarda deniz, tekneler ve fenerler gündelik hayatın dilindedir.
Hikayeleri nesilden nesile anlatılır ve sözlü edebiyatın bir parçası haline gelir. Türkiye’de özellikle
Karadeniz bölgesinde deniz fenerleri bilmecelerde, tekerlemelerde yaşamaktadır. Benzer bir biçimde
fenerler şarkılara da ilham vermiştir. Karadeniz türküleri aşkı, umudu ve çaresizliği simgeleyen deniz
fenerleri üzerine kuruludur64.
Belirgin biçimleri, konumları ve ışık kaynağı olarak deniz fenerleri ayırt edilebilir simgeler/sembollerdir. Dolayısıyla birçok çevrede fenerlerin varlığı kolayca hatırlanır, o bölgenin “ruh”unun ayrılmaz parçasıdırlar. Fenerlerin önemi sadece seyir yardımcısı olmalarından kaynaklanmaz. Efsaneler,
hikayeler, şiirler, türküler ve hatta tarihi bir olayın kahramanı olarak toplumsal belleğe yerleşirler.
İnsanlar fenerlere doğrudan ulaşamasa bile onları uzaktan görmek deneyimlemek için yeterli olur.
Yakın çevreleri ile deniz fenerleri ve ait oldukları silüet onları daha büyük bir kentsel/kırsal/doğal ölçekte referans noktası haline getirir. Bu yerlerin silüeti yeni yapıların inşa edilmesi ile bozulmamalıdır.
İstanbul Kız Kulesi, Sinop İnceburun Deniz Feneri ve İzmir Sarpıncık Karaburun Deniz Feneri imge
değeri yüksek, ilk akla gelen örneklerdir.
Pek çok deniz feneri zamanla bir kültür peyzajının parçası haline gelir. Ege’deki uzak adalarda
(Bozcaada ve Gökçeada haricinde) deniz fenerlerinden başka bir yapıya rastlanmaz. Fenerciler buralardan ayrıldıktan sonra hayvanlar ve bitkiler adayı ele geçirmiştir. Bugün, o adaların her biri eşsiz
bitki örtüsü ve hayvan topluluğu ile kendi içinde bir ekosistemdir. Fener bekçilerinin yılda 2-3 defa
adayı ziyaret etmelerinin dışında bu sistemi rahatsız eden kimse yoktur. Deniz fenerleri ve içinde bulundukları çevre, doğal değeri yüksek bir kültür peyzajına dönüşmüştür ve kişiye büyülü bir deneyim
sunar. Foça Oğlak Adası, ismini sahip olduğu keçilerden almaktadır ve binlerce martıya evsahipliği
yapmaktadır. Adadaki tek yapı deniz feneridir. Aydın Kuşadası Güzelçamlı Milli Parkı’nın karşısında
yer alan Bayrak Adası da martıların çoğalıp büyüdüğü, adadaki tek yapının deniz feneri olduğu bir
yerdir. Yerli halk yabani domuzların bile zaman zaman yüzerek adaya geçtiklerinden bahsetmektedir.
Balıkesir Ayvalık’ta Cunda Alibey Adası açığındaki Çıplak Ada’da yüzlerce tavşan ve keçi yaşamaktadır. Adada bir deniz feneri ve çok az sayıda yapı bulunmaktadır. Hayvan nüfusu insanlardan kat kat
fazladır (Res. 11).
Deniz fenerleri sosyal yapıların/toplumların parçası olarak sosyal bir değere sahiptir. Fenerler
uzak bölgelerde yaşayan insanlar için yıllar boyu devletle olan yegâne bağlantıyı sağlamıştır. Radyo,
62 Acar – Erkmen 2008, 1-6.
63 Jules Verne Dünyanın Sonundaki Deniz Feneri, Virginia Woolf Deniz Feneri ve Robert Louis Stevenson tarafından 1875 ve 1892

arasında yazılan tüm eserler ilk akla gelen örneklerdir.

64 “Dağ Başı Fener” Giresun türküsü. “Deniz Üstünde Fener” Karadeniz Türküsü: “Deniz üstünde fener bir yanar bir de söner./Deniz

üstünde fener bir yanar bir de söner./Bu gaybana sevdaluk ne yana olsa döner./Bu gaybana sevdaluk kırk tarafa da döner.”
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televizyon gibi teknolojilerin ilk defa fenerlere gelmesi yerli halkın buralarda toplanması için bir vesile
olmuştur. Televizyon izlemek için insanlar her akşam birlikte yürüyerek fenerlere gelmişlerdir. Böylece
en uzak köylere bile en son haberler iletilmiş, beraberce eğlenilmiştir. Bazı fenerler bahar ve yaz aylarında halen bu geleneği sürdürmektedir. Kıyılara yakın olan deniz fenerleri ziyaretçiler için bir durak
ve toplanma noktasıdır. Yola devam etmeden önce insanlar burada piknik yapıp bir şeyler içmektedir.
Deniz fenerleri bireysel ve toplumsal belleğin bir parçasıdır. Fenerler, fener bakıcılarının aileleri
için anı değerine sahiptir. Pek çok örnekte fener bakıcılığı en az üç nesildir süregelmektedir ve tüm
hayatlar fenerler etrafında şekillenmiştir. Ancak özellikle kırsal alanlarda ve ulaşılması zor bölgelerde,
sosyal rolleri dolayısıyla fenerler toplumsal hafızanın da bir parçası haline gelmişlerdir. Özellikle yaşlılar fenerlerin nasıl inşa edildiğini, orada nasıl toplandıklarını, komşularını hatırlamaktadır. Gençler
ise fenerlerin etrafında geçen çocukluk anılarını hatırlamaktadır. Bakıcıları için fenerler birer gurur
kaynağıdır. Pek çoğu fırtınalı havaları, asetilen tüplerini ya da aküleri taşımak için geçtikleri zorlu
patikaları, bozulan fener ışığına ulaşıp tamir etmek için kış denizinde yüzdüklerini, batan gemileri ve
yolcularını kurtardıklarını, karşılığında nasıl minnet kazandıklarını anlatmaktadır. Bir deniz fenerinin işlemesine yardım etmek, tüm zorluklarına rağmen ihtiyacı olan insanlara bir ışık sağlamak yok
olmakta olan fenercilik mesleğinin arkasındaki temel itici güçtür.
Deniz fenerleri bir finans kaynağı olarak önemli ekonomik değere sahiptir. Bu değer kültür mirasının kendisinden kaynaklanan ya da onarımı sonrası oluşan değer olarak düşünülebilir. Turistik,
Ticari, Kullanım ve Tesis değeri ekonomik değeri oluşturan unsurlardır.
Turistik Ekonomik Değer: Son yıllarda deniz fenerlerinin kamuda ilgi çekmeye başlaması ile İstanbul65 ve İzmir’de66 bulunan turizm acentaları fenerlere günlük kültür gezileri düzenlemeye başlamıştır. Bu turların bir kısmı deniz üstünde teknelerle yapılmakta ve fenerler uzaktan izlenmektedir.
Bazen de turlar belirli deniz fenerlerinin ziyaret edilmesine ve yapıların yakından incelenmesine olanak vermektedir.
Ticari Ekonomik Değer: Deniz fenerleri ticari bir ürün olarak sikkeler, pullar, piyango biletleri, hatıra
paraları/madalyonları, ev dekorasyonu ürünleri gibi pek çok eşya üzerinde yüzyıllardır kullanılmaktadır.
Kullanım Ekonomik Değeri: Deniz fenerleri tüm deniz taşıtlarına hizmet vermektedir. Türk karasularına giren bir deniz taşıtı, deniz fenerlerinden faydalanmak için tonajı ve işlevine göre bir ücret
ödemek zorundadır. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün temel geliri, deniz fenerleri ve sis düdükleri
kullanım ücretleri ile gemi kurtarma (tahlisiye) ücretlerinden oluşmaktadır. Ücretler her yıl güncellenerek müdürlük web sayfasında ilan edilmektedir67. Bir deniz taşıtı transit geçiş, Boğazlardan geçiş,
liman ve iskelelere yanaşma/ayrılma yaptığı her sefer için ücret öder. Bunun yanında yıllık ücretler de
alınmaktadır. Bu ücretleri ödemeyen her taşıt cezalandırılır ve seyirden men edilir. Deniz fenerleri ya
da diğer seyir yardımcılarına zarar veren her taşıt onarım masraflarını ödemekle yükümlüdür.
Tesis Ekonomik Değeri: Deniz Fenerleri, ek işlevler üstlenmek üzere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kiralanmakta ya da dönüştürülmektedir. Yeni kullanımlar çoğunlukla ticari, az
65 Anadolu Deniz Feneri, Fenerbahçe Deniz Feneri, Ceneviz Kalesi ve Rumeli Deniz Feneri, Ahırkapı Deniz Feneri ve Yeşilköy Deniz

Feneri günlük tur listesindedir.

66 Pasaport Deniz Feneri, Narlıdere’deki Yenikale/Sancakkale Deniz Feneri, Pelikan Deniz Feneri, Güzelbahçe ve Urla İskeleleri De-

niz Fenerleri ve Mordoğan Balıkçı Barınağı Deniz Fenerleri tur kapsamında yakından incelenen fenerlerdir. Karaburun Saip Adası
ve Sarpıncık Deniz Fenerleri, Ildırı Ufak Adalar Deniz Feneri, Dalyanköy Deniz Feneri, Çeşme Üçburunlar Batığı Deniz Feneri,
Çeşme Kızılburun Deniz Feneri, Sakız Boğazı /Paspariko Deniz Feneri ve Alaçatı Bozalan Deniz Feneri ise günlük tur kapsamında
olup uzaktan, tekne ile görülebilen fenerlerdir.

67 KEGM 2014.
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rastlanan örnekte kültürel amaçlıdır. İzmir’deki Foça Değirmen Burnu Deniz Feneri, disko/bara dönüştürülmüştür. Fethiye Kızılada Deniz Feneri bir restoran ve tatil köyü olarak kullanılmaktadır. İstanbul Yeşilköy, Muğla Bodrum İskele ve Hüseyin Burnu Deniz Fenerleri de restoran olarak hizmet
vermektedir. Bozcaada Polente Deniz Feneri önce bağevine dönüştürülmüş, sonra rüzgar enerji santrali içinde kalarak bu işleve dönük kullanılmaya başlanmıştır. Sivrice Deniz Feneri bir kütüphaneye,
Şile Deniz Feneri de bir müzeye dönüştürülmüştür (Res. 12).
Deniz fenerleri devlet gücünün işareti olarak politik bir değere sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti’nin
ilk yıllarında bağımsız ekonomik gücün oluşturulması en önemli kaygılardan biridir. Ulusal bir ulaşım ağının inşa edilmesi bu amaca doğru atılan ilk adım olmuştur. Demiryolları bu projenin bir ayağıdır. Kabotaj bayramının kutlanmaya başlaması, vatandaşların bağışları ile yeni gemilerin alınması
ise projenin ikinci ayağı olan denizciliğin güçlendirilmesidir. Osmanlı devletinden miras kalanlar ile
birlikte yeni inşa edilen deniz fenerleri bu hedefte önemli rol oynamıştır. 1920’lerin sonu – 1930’ların
başında çıkan gazetelere bakıldığında bu politikanın yansımaları okunabilir. Deniz fenerleri halen
Türkiye denizcilik ilişkilerinin canlandırılması için önemli bir rol oynamaktadır. Son yıllarda Türkiye
önemli bir yat üreticisi konumuna gelmiş, Boğazlar politikasını yenilemiş, hem ulusal hem uluslararası bölgelerde marina projelerini desteklemiş ya da bizzat üstlenmiş, deniz taşımacılığını önemli
ölçüde geliştirmiş, kruz turizmini hızlandırmıştır. Bu ağı desteklemek için deniz fenerleri elzemdir.
Deniz fenerleri ülke sınırlarını gösteren/ileten yapılardır. Türkiye’nin Ege kıyısındaki pek çok deniz feneri adalarda yer almaktadır. Bu adalar, Türkiye’nin batıda sahip olduğu en uç topraklardır. Dolayısıyla bu fenerlerin her biri Türkiye’nin Yunanistan’a karşı deniz sınırlarını tutan kritik noktalardır.
Politik anlaşmazlıklar kadar barış dönemlerinde de bu deniz fenerlerinin o noktalarda bulunması
jeopolitik ve lojistik öneme sahiptir. Sakız Adası ile Çeşme arasındaki Süngükaya (Paspariko) Feneri,
Sisam Adası ile Kuşadası arasındaki Bayrak Adası (Panagya), Midilli ile Ayvalık arasındaki Çıplak Ada
deniz fenerleri bu tip örneklerdir. Günümüzde, bu adalarda yakalanan, Avrupa’ya geçmek isterken
deniz fenerlerini durak olarak kullanan Suriyeli mülteciler de bu önemi göstermektedir. Bu adalar,
üzerindeki deniz fenerleri ile birlikte iki ülke arasında bir arayüz oluşturmaktadır. Yabancı turistler
tarafından çekilerek internete konulan fotoğraflar incelendiğinde en çok seçilen konunun ada fenerleri olduğu görülmektedir. Çünkü Türk karasularına girilir girilmez ilk gözlenen öge bu fenerlerdir.
Deniz fenerleri türünün son örneği olarak nadirlik değerine de sahiptir. Türkiye deniz fenerleri
için farklı açılardan eşsiz değerler sunmaktadır: Dünyada çok azı ayakta kalabilmiş sayılı antik dönem deniz fenerlerinden Patara ve Heraklia Pontika Türkiye’dedir. Soli Pompeiopolis, Aigai, Knidos
ve Abydos gibi daha az korunmuş örnekler de bulunmaktadır. 19. yy.’dan kalan, lens özellikleri, yapı
mimarisi veya alan yerleşimi açısından kayda değer mimari nitelik sunan örnekler de bulunmaktadır.
Bunlar tipolojik çalışmalar ile öne çıkmaktadır. Ayrıca, sualtı kültür mirası, antik yerleşimler, denizcilikle geçinen köyler, denizcilikle ilgili geleneksel el sanatları, kadın deniz feneri bakıcıları, tarihi
alanlar ve kentlerin kesişiminde yer alan ve böylece karmaşık denizcilik kültür mirası ağlarını farklı
katmanlarıyla temsil eden deniz fenerleri de bulunmaktadır.

Türkiye’nin Ege ve Akdeniz Kıyısındaki Deniz Fenerlerinin Korunması
İçin Öneriler
Deniz fenerlerinin değerlendirilmesi ve korunması yalnızca fener yapıları ile sınırlandırılamaz. Deniz
fenerlerinin anlamını ve önemini kavramak için fenerlerin birbirleri arasındaki ve hem yakın hem de
uzak çevreleri, hizmet sağlayıcıları ve kullanıcıları ile olan karmaşık ilişkilerini yorumlamak gerekir.
Bu ilişkiler zaman içinde tek bir anda ya da dönemde oluşmamıştır, yüzyıllardır süregelmektedir.
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Dolayısıyla herhangi bir deniz feneri için geliştirilecek koruma önerisi onun ait olduğu denizcilik
rotalarını ve yakınında bulunan diğer kültür varlıkları ile olan ilişkisini göz önünde bulundurmak
zorundadır.
Koruma sorunları ve bunlar için geliştirilecek öneriler yasal, yönetsel ve teknik konular etrafında
yoğunlaşmaktadır.
Deniz fenerleri ve parsellerinin mülkiyetleri her zaman devlet elinde, tek merkezde tutulmuştur.
Bugün de mülkiyet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı altında bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde (KEGM) bulunmaktadır. Merkezi mülkiyet deniz fenerlerinin yerel planlama süreçlerinde dışlanmasına sebep olmuştur. Gelişim planlanırken deniz fenerlerinin bulunduğu parseller
adeta yalıtılmıştır. KEGM bünyesinde yerel yönetimlerle planlama süreçlerinde koordinasyon kurabilecek bir birimin oluşturulması önemlidir. Bunun ilk aşaması KEGM’ne mimari ve mimari koruma
alanlarında çalışabilecek teknik personelin alınmasıdır. Halihazırda teknik ekip İstanbul’da bulunan 1
mimar ve 2 teknikerden oluşmaktadır. KEGM elinde bulunan, Türkiye’nin tüm kıyılarına yayılmış 442
ışık yapısı ve bunların içinde yer alan 102 deniz feneri düşünüldüğünde bu sayının yetersizliği ortaya
çıkmaktadır. Teknik ekibin güçlendirilmesi sonrasında fener envanteri, belgeleme ve mimari değerlendirme hızla tamamlanmalıdır. Böyle bir durumda tüm fenerlerin tek elde ve devlet bünyesinde
bulunması koruma açısından bir avantaj haline dönüşebilecektir. Hızlı işleyen bir bürokrasi koruma
sürecinin uygulamaya konmasını da kolaylaştıracaktır.
Denizcilik kültür mirasının ve özelde deniz fenerlerinin korunması konusunda farklı yasalar bulunmaktadır. Ancak hiçbiri kıyılarda yer alan bu mirasın tam olarak korunmasını sağlayamamaktadır. Kıyıların karasal ve denizel coğrafyanın arayüzünde yer alması bu alanlara özel fiziksel koşulları
gözeten yasaların oluşumunu gerektirmektedir. Halen en geçerli koruma yasası 3869 sayılı yasadır.
Fenerlerin bu yasa kapsamında koruma altına alınabilmeleri için kültür varlığı olarak tescillenmeleri
gerekmektedir. Halihazırdaki tescilli fener sayısı 22’dir. Bu yüzden fener envanteri, belgeleme ve değerlendirme süreci KEGM eliyle hızla tamamlanmalıdır. Süreç sonunda da niteliği saptanan (ki büyük
çoğunluğu bakıcı konutlu fenerlerdir), bugün sayısı 102 olarak bilinen tüm deniz fenerleri tescillenmelidir.
Koruma süreci planlanırken fenerlerin ve denizcilik kültür mirasının içinde bulunduğu kıyıların
ard alanındaki coğrafya ile bütünlüğü gözetilmelidir. Bu coğrafya karasal ya da denizel olabilmektedir
ve oldukça değişkendir. Bugün pek çok fener özgün fiziksel bağlamından farklı bir noktada bulunsa da
kültürel ve doğal değerlerin birarada yaşaması gerektiği açıktır. Güncel kullanım her ne olursa olsun
kamuya açık ve kamu yararı için bir öneri geliştirilmelidir. Çözüm, tekil parsel bazında koruma değil
özel koruma alanları oluşturulmasıdır. Koruma planlamasında öncelik sıralaması yapılırken özgünlük/korunmuşluk düzeyi, müdahale aciliyeti (hasar düzeyi), nadirlik, sosyal öncelikler gibi konular
değerlendirilmelidir.
Deniz fenerleri ile ilgili pek çok kurum ve kişi bulunmaktadır. KEGM ve Deniz Kuvvetleri altında
görev yapan Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, fener bakıcıları, profesyonel denizciler, amatör denizciler, balıkçılar, yerel yönetim, yerel halk, turizm acentaları, ziyaretçiler, Kültür
ve Turizm Bakanlığı ilk akla gelenlerdir. Planlama sürecinde sosyal bağlamın oluşturulması ve ilgili
taraflarla görüşme yapılması önemlidir. Bu süreçte kiralanan fener yapılarına kapasitelerinin üzerinde
yeni bir işlev yüklenmemelidir.
Fenerlerin ışık sistemlerinin merkezileşmesi, uzaktan kumanda edilebilir hale gelmesiyle fener
bakıcıları alandan çekilerek kent ofislerine çağırılmışlardır. Ancak fener bakıcıları sadece ışığı gözetmekle kalmayıp yapıların düzenli temizlik ve bakımlarını da yapmaktadır. Çoğu zaman yakınlarda
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kaza geçiren teknelere, gemilere ilk müdahale eden kişiler de fener bekçileri olmuştur. Türkiye’nin
en uzak noktalarında teknoloji ilk önce deniz fenerlerine ulaşmıştır. İlk radyo, ilk televizyon yerel
köy ve kasabalılar için ilgi kaynağı olmuş, fenerler bu teknolojiyi görmek ve haber almak isteyen yerli
halk için bir anlamda toplantı odası gibi işlemiştir. Fenercilerin alandan ayrılmasıyla yapıların hızla
yıprandığı görsel belgelerle kanıtlanmaktadır. Fenerlerin yakın çevresiyle kurduğu sosyal ilişki de bozulmuştur. Fenercilik babadan oğula nesiller boyu geçen bir meslektir. Fener bakımının sadece teknik
ekibe devredilmesi bu mesleğin ortadan kalkmasına sebep olmaktadır. Her fenerde olmasa bile belli
bölgelerde merkez bir fener seçilerek bakıcılarının alanda görevlendirilip barındırılması uzun vadede
en ekonomik ve sağlıklı pasif koruma yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Deniz fenerlerinin yapısal durum ve malzemeleri incelendiğinde kendini tekrar eden sorunlara
rastlanmaktadır. Bu sorunlara daha kolay ve hızlı müdahale edebilmek için deniz fenerleri el kitabı
oluşturulması ve merkezden fener bakıcılarına/teknisyenlere ulaştırılması önerilmektedir. Düzenli
bakım/adi onarım kapsamında yapılacak sistemli müdahaleler deniz fenerlerinin ömrünü uzatacaktır.
Önemli bir sorun meydana geldiğinde uzakta bulunan merkezden yardım gelmesi beklenmeyecektir.
Buna karşılık bütüncül bir sistem önerildiği için müdahaleler yamalı görünmeyecek, hangi müdahalenin nasıl bir süreçte uygulandığı takip edilebilecektir.
Yukarıda tartışılan önerilerin etkin olabilmesi farklı ölçeklerde, tüm paydaşlar ile planlama stratejilerinin geliştirilmesi ve bu ölçeklerin birbirleri ile ilişkilendirilmesi ile mümkündür. Deniz fenerleri
önemli bir kültür mirası olarak korunmalı, kullanılmalı ve yaşatılmalıdır.
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Res. 1 Türkiye Denizcilik Kültür Mirası. Kıyılar ve iç bölgelerin ilişkisi, karadaki yollar ile
deniz rotalarının kesişiminde biçimlenir. Ö. Başağaç, 2015.

Res. 2 Ege kıyıları denizcilik kültür mirası, Ö. Başağaç, 2015.
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Res. 3 Aydın, Bayrak Adası Feneri (yapım tarihi 1902), L planlı bir deniz feneri, Ö. Başağaç, 2015.

Res. 4 Demir kuleli fenerlere örnek,
Çanakkale Kepez Feneri, Ö. Başağaç, 2015.

Res. 5 Bağevi olarak işlevlendirilip restore edilen Bozcaada Polente Feneri
bugün rüzgar enerji santrali içinde kalmış ve özgün
fiziksel-sosyal bağlamı tamamen değişmiştir, Ö. Başağaç, 2015.
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Res. 6 Farklı dönemlerde fırtına yüzünden yıkılan ve
iki defa kısmi rekonstrüksiyon yapılan
Aydın Güvercinada Deniz Feneri kulesi, Ö. Başağaç, 2014.

Res. 7 Balıkesir Ayvalık Güneş Adası Deniz Fenerinin
bakıcı konutu büyük ölçüde yıkılmıştır ancak yapı temel izleri ile
plan şemasını okumak mümkündür, Ö. Başağaç, 2015.

Res. 8 İzmir Sarpıncık Deniz Fenerinde
beton fener kulesinin çekirdeğinde
yapısal çatlaklar, Ö. Başağaç, 2014.

Özge BAŞAĞAÇ / Denizcilik Kültür Mirasının Korunması

Res. 9 Kulesi dışında tüm yapıları yıkılmış/ yıktırılmış bir deniz feneri,
Antalya Baba Burnu Deniz Feneri, Ö. Başağaç, 2015.

Res. 10 Çanakkale Boğazı’nın en batısında, Marmara ile Ege Denizi arasında bir simge,
Mehmetçik (Hellespont) Deniz Feneri, estetik değeri yüksek bir yapıdır, Ö. Başağaç, 2015.
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Res. 11 Binlerce martı ve yüzlerce keçinin ev sahibi İzmir Foça Oğlak Adası Deniz feneri
artık bir kültür peyzajı haline gelmiştir, Ö. Başağaç, 2014.

Res. 12 Kiralanarak disko-bara dönüştürülmüş İzmir Foça Değirmenburnu feneri, Ö. Başağaç, 2015.
Kulenin denetimi halen Kıyı Emniyeti İzmir Bölge Müdürlüğü’ne aittir.

Perge’de Bulunmuş
Geç Roma Dönemi Damgalı Unguentariumları
Sevingül BİLGİN*

1. Hellenistik ve Roma Dönemi Unguentariumları
Unguentarium (çoğulu unguentaria) terimi Latince kökenli unguent sözcüğünden türemiş olup günümüzde içlerinde kokulu yağlar ve/veya merhemler taşındığı düşünülen kaplara verilen isimdir. İlk
kez Atina’daki Kerameikos kazılarında rastlanan bu form en erken MÖ 4. yy.’ın üçüncü çeyreğine tarihlenmiştir1. Yüzyıllar içinde form bakımından değişime uğrayan unguentariumlar erken Hellenistik
Dönem’de minyatür karınlı amphoraları anımsatırken, MÖ 2. yy.’ın ortalarında iğ biçimi dediğimiz
şekli alır2. Son belirgin tip, MÖ 1. yy.’dan MS 1. yy.’a dek yaygın olarak kullanılan yuvarlak gövdeli ve
düz dipli unguentariumlardır3 (Res. 1).
Hellenistik ve Roma dönemlerinde Filistin’den İspanya’ya dek kullanılan bu formun işlevi hakkındaki teorilerden birine göre, bu kaplar parfüm ve/veya kokulu yağlar hazırlayan atölyeler tarafından
üretilip piyasaya sunulmaktaydı4. Bununla birlikte son yıllarda yapılan araştırmalar kapların fazlasıyla geçirgen olduğunu ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla parfüm gibi pahalı bir malzemeyi, uzun süreli
yolculuklarda sorun yaratacak unguentariumların içinde muhafaza etmek pek olası değildir5. Bu da
unguentariumların aslında tek bir amaç doğrultusunda üretilmediğini ve çeşitli mezar ritüellerinde
kısa süreli kullanım görmüş olduklarını akla getirmektedir.

2. Geç Roma Unguentariumları
Özellikle Akdeniz çevresinde yapılan kazılarda ortaya çıkan ve makalemizin konusunu oluşturan tipin bahsi 20. yy.’ın başından itibaren birkaç yayında geçmişse de, ismi ve işlevi üzerinde yeterince
durulmamış, ancak 1971 yılında John W. Hayes tarafından detaylı bir biçimde ele alınmıştır6. Hayes,
* Arş. Gör. Sevingül Bilgin (M.A.), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Gülümbe Kampüsü
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Bu çalışma, 2013 yılında tamamlamış olduğum Yüksek Lisans tezimin derlemesi niteliğindedir. Çalışmam boyunca yardımlarını
esirgemeyen değerli hocalarım H. Abbasoğlu ve S. Çokay Kepçe’ye en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
1 Kurtz – Boardman 1971, 164; Thompson 1934, 472.
2 Anderson-Stojanović 1987, 105.
3 Thompson 1934, 473.
4 Khairy 1980, 88.
5 Hellström 1965, 24.
6 Hayes 1971, 243.
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makalenin başlığında Akdeniz dünyasında kullanılmış ve Hıristiyan hacıların kutsal sularını taşıdıkları kaplar olan ampullalara atıf yapmış ancak metin içinde bir daha bu isme değinmemiştir. Hellenistik
Dönem unguentariumlarıyla (Res. 2) olan form benzerliğinden ötürü verdiği “geç Roma unguentariumu” ismi günümüz yayınlarında da geçerliliğini korumaktadır (Res. 3).
Form olarak kulpsuz ve dibe doğru daralan silindir gövdeli bu unguentariumların büyük çoğunluğu sivri diplidir. Çömlekçi çarkında çekilen unguentariumların dip kısmında genellikle çarktan alırken oluşan izler ve dibin kenarında birikmiş fazla hamur görülebilir (Res. 4). Kapların içinde çark
izleri belirgindir, ancak ağız ve boyun bölgesine gelindiğinde bu izler ortadan kalkar. Dış yüzeyden
bakıldığında da, kabın alt yarısı özensiz ve kaba işlenmişken üst yarının ince bir işçilik gösterdiği gözlemlenmektedir. Ağız hafifçe dışa çekilerek şekillendirilmiştir ve ağızla gövdenin yumuşak bir geçişle
birleştiği boyunda kabartma halinde bir halka bulunmaktadır (Res. 5). Kapların fırınlanması standart
olmadığından kırmızımsı sarı hamurlu örnekler olduğu gibi, bu unguentariumların büyük çoğunluğunu çok pişmiş ve dolayısıyla gri renk almış parçalar oluşturur. Kabın hamur renginden bir veya iki
ton daha koyu olan astar yüzeyde gelişügüzel akmış bir şekilde görülebilir (Res. 6). Bu görünüm kabın
dibinden tutularak yarıya dek astara batırılması ve sonrasında düz olarak kurumaya bırakılmasının
sonucu olarak ortaya çıkar.
Perge ve Laodikeia’dan ele geçen sağlam örneklerde unguentariumların ağzının yassı ve dairesel
tıpalarla kapatıldığı anlaşılmıştır (Res. 7). Kabın, formu dolayısıyla herhangi bir destek olmaksızın
dik durmasının mümkün olmaması, ağzın, içerdiği maddenin sızmasını önlemek amacıyla tıpaya ek
katran gibi maddelerle desteklenmesini gerektirmiş olmalıydı. Zira boyunda yer alan çıkıntıya işlev
kazandıran bir teoriye göre, tıpanın üzerine sarılan bir çeşit bez parçası, çıkıntının altından ip yardımıyla tutturulmaktaydı7. Bu durum üst kısmı ince yapılı olan unguentariumların kırılarak kullanıldığı
görüşünü doğurmuştur ki, malzemenin genellikle yalnızca alt yarılarının ele geçmesi bu önermeyi
desteklemektedir8. Unguentariumların bir kısmı ilerde detaylı değerlendirileceği üzere, fırınlama işleminden önce dibe yakın bir noktadan damgalanmaktaydı.
Bu unguentariumların içinde bulunan malzemenin kabın formuna uygun olarak sıvı veya akışkan
formda olduğu düşünülmektedir. Malzemelerin niteliği hakkında ise halen bir fikir birliğine varılamamış olsa da yakın dönemde Laodikeia’da yapılan tortu analizleri içeriğin organik olduğunu ortaya
koymuştur9. Küçükçekmece Gölü çevresindeki kazılarda ortaya çıkan toplu buluntunun içlerinde de
öncü çalışmalara göre psikoaktif sakinleştirici ve yaraları iyileştirici özellikleri bulunan ilaç formülleri
olduğu tespit edilmiştir10.
Geç Roma unguentariumlarının üretildiği merkez veya merkezler hakkında da çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Buna göre Hayes, kapları incelediği ilk yayınında malzeme yapısının Filistin’deki merkezlerde sıklıkla rastlanan ve MÖ 1. ile MS 3. yy.’a tarihlenen Nabatae keramiklerinde görüldüğünü
belirtir. Ancak iki tipin üretimleri arasında yüzyıllar olması ve söz konusu bölgede buluntunun yoğun
olmaması bu ihtimali ortadan kaldırmıştır11. Buna karşılık geçtiğimiz yıllarda, buluntu miktarına bağlı olarak teoriler Pamphylia ve Pisidia üzerinde yoğunlaşmıştır12. Ayrıca buluntu merkezlerinden biri
7 Hayes 1971, 243.
8 Minčev 1992, 134; Metaxas 2005, 69-70.
9 Şimşek – Duman 2007, 296.
10 Acar 2014, 9.
11 Degeest v.d. 1999, 247.
12 Hayes 2008, 116.
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olan Hierapolis’teki hamur analizleri13 Kilikia ve Rodos’u işaret ederken14, Halikarnassos’taki örneklerin Phokaia üretimi Geç Roma C mallarının yapısı ile benzeştiği saptanmıştır15. Kibyra’daki keramik
fırınlarının eteğinde bulunan Bouleuterion’da bir tabaka halinde ortaya çıkan ve üretim atığı olduğu
düşünülen 1000’in üzerinde unguentarium burada yerel üretim olduğunu gösterir niteliktedir16. Ephesos’taki malzeme arasında da hamurundaki farklılığa dayanarak yerel olduğu tespit edilen bir grup
mevcuttur17.
Geç Roma unguentariumlarının yayılım alanlarıyla ile ilgili çalışmalar, buluntuların Konstantinopolis dışında, Akdeniz kıyılarında toplandığını göstermekteydi. Günümüzde bu durum geçerliliğini
korusa da artık dağılımın Karadeniz çevresindeki kentler ile İspanya’nın Pasifik kıyılarına dek ulaştığını söyleyebilmekteyiz (Res. 8)18.
Bu merkezlerden biri olan Perge’deki çalışma 1956’dan 2012 yılına dek kazı ve yüzey buluntusu
olarak kentin çeşitli sektörlerinde ele geçen damgalı unguentariumları kapsamaktadır (Res. 9). Kapların üzerindeki damgalar daire, dikdörtgen, kare, oval veya üçgen formlu olabilmektedir (Res. 10).
Bunların içinde ise basit X’ler, blok veya haç merkezli monogramlar ile figürler ve yazıtlar bulunur.
Baskı yönleri sayesinde kullanılan damgaların - hammaddeleri metal veya taş olsun daima intaglio
tekniğinde yapılmış olduklarını söyleyebiliriz.
Perge’deki buluntular incelendiğinde damgaların içindeki tiplerin alt kategorilere ayrılması uygun
görülmüştür (Res. 11). Bunlardan ilki X biçimli veya kelebek formlu olarak isimlendirilen tiptir (Res.
12). Unguentariumlar üzerinde görülen en erken form olduğu düşünülmektedir. Perge’deki örneklerde bu X biçimi üzerinde detaylandırmalar yapıldığı da tespit edilmiştir19. Kentteki buluntunun yüzde
ellilik bölümünü ise blok monogram içeren damgalar oluşturur. Bu grupta temel ilke merkezde X,
M, N, Π, E ve A harflerinin olması kaydıyla, bunların çevresine toplanan diğer harflerden bir isim,
unvan veya her ikisini birden oluşturmaktır (Res. 13). Kurşun mühürler üzerindeki kronolojiden yola
çıkılarak anlaşıldığı üzere MS 4. yy.’ın sonlarından itibaren görülen bu blok monogramlara ek olarak
MS 6. yy.’ın ikinci yarısından itibaren haç merkezli monogramlar ortaya çıkmıştır20. Bu yeni tip unguentarium damgalarına da yansır. Bu tipte, harfler bir Yunan haçının kollarının ucuna ve bazen de
ortasına yerleştirilir (Res. 14). Bir diğer grubu damgasının içinde figür bulunduran parçalar oluşturur
(Res. 15). İnsan ve/veya hayvan tasvirlerinin bulunduğu bu örnekler paganizmin yanısıra Hıristiyanlıkla ilgili betimlemeler içeren öğeler taşır. Tüm bu öğelerin iç içe geçmesi Geç Roma dönemindeki synkretik ortam ile bağdaştırılmıştır21. Damgalı grup içinde son kategori yazıtlı parçalardır ve
bunların yazıtları Eski Yunanca’dır (Res. 16). İncelenen 261 örnekten yalnızca ikisinde ise kazıma ile
yapılmış şekiller bulunmaktadır. Bunlardan “X” biçimli olan (Res. 17) kap fırınlandıktan sonra kazınmışken, ikinci örnekteki “H” biçimi kap henüz nemliyken yapılmıştır (Res. 18). Amphora kulpları için
13 Hierapolis’te sekiz farklı hamur tipi tespit edilmiştir, bk.: Cottica 2000, 1005-1006.
14 Peacock – Williams 1986, 185-187.
15 Briese – Pedersen 2003, 264.
16 2011 yılında Ege Üniversitesi’nde düzenlenen “Keramos. Seramik: Kültürel Yaklaşım. 9-13 Mayıs 2011” adlı sempozyumda, Kiby-

ra Kazısı ekip üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülşen Dikbaş’ın “Kibyra Yerel Seramik Üretim Programının Özellikleri” adlı bildirisi ve birebir
görüşme üzerine.

17 Sauer – Ladstätter 2005, 125 vdd.
18 Geç Roma unguentariumlarının bulunduğuna dair bilgi veren kentler referanslarıyla birlikte derlenmiştir, bk.: Bilgin 2013, 21-25.
19 Uzun kenarları kapatılmış X, kısa kenarları kapatılmış X, kısa kenarları kapatılmış çentikli X, kenarları açık X, dört kenarı kapalı

X, kısa kenarlarından ve ortasından yatay çizgi geçen X.

20 Zacos – Veglery 1972, 366.
21 Metaxas 2005, 86.
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böyle bir uygulama söz konusudur ve amphoraların içindeki malzemenin kontrolünün yapıldığına
işaret ettiği düşünülmektedir22, ancak aynı işlemin unguentariumlara da uygulandığını söylemek için
henüz erkendir.
Perge23, Laodikeia24 ve Sardis25 gibi merkezlerden anlaşıldığı üzere en erken örnekleri damgasız
olan bu unguentariumlar, Atina Agorası kazılarından elde edilen sonuçlara göre MS 6. yy.’ın ilk yarısından itibaren damgalanmaya başlamıştır26.
Özellikle bir yüzü monogram öteki yüzü ise aynı monogramın yazıtlı açılımını veren kurşun
mühürler sayesinde kesin olarak çözülebilen monogramlar ile yazıtlar ve figürler göz önüne alındığında karşımıza birden fazla tema çıkmaktadır. Bunlardan ilki klerji ile bağlantılı ünvan ve isimlerdir. Perge’de birden fazla örnekle temsil edilen yazıtlı bir tip CEVHP/IANOY/EΠICKO=Σευεριανοῦ
ἐπισκό[που], yani “Piskopos Severianos’un” ismini vermektedir (Res. 16). Ayrıca yazıtın altında ve
üstünde haç motifi vardır. Unguentariumlarla çağdaş olabilecek bu isimdeki kişilerden biri kaynaklara
göre MS 5. yy.’da yaşamış olan Suriye’deki Gabala (modern ismi Cebele) kentinin piskoposu27, ötekisi
ise MS 6. yy.’da yaşamış olan yine Suriye’deki Arethusa (modern ismi El Rastan) kentinin piskoposudur28. Monogramlı damgalarda ise doğrudan “Piskopos’un” (Res. 19) veya “Eparkhos’un”29 (Res.
20) olarak açılabilen örnekler olduğu gibi salt kişi ismi olarak çözümlenen damgaların bir kısmında
da monogramın üstünde haç motifi olduğunu belirtmek gerekir. Bu da söz konusu isimlerin dini bir
mevkisi olabileceği fikrini de akla getirmiştir. Ayrıca parçaların bazılarında, okunuşu ἀββας (abbot)
olarak yapıldığı takdirde manastırlardaki topluluğun başındaki kişiye verilen bir ünvan karşımıza çıkmıştır (Res. 21).
Doğrudan kiliseye bağlanamasa da dini motiflerin ağırlıkta olduğu örnekler de mevcuttur. Figürlü
bir damgada karşımıza çıkan atlı betimi, sahnedeki ikonografik özellikler dolayısıyla Aziz Georgios
olarak yorumlanmıştır (Res. 22). Bir yazıtlı parça da “Christophoros’un yakarışını duy Ey Tanrım!”
şeklinde okunmuştur (Res. 23).
Son kategorideki örnekler ise figürlü damgalarla temsil edilir. Aslan, timsah, akrep kurt gibi hayvanların yanısıra yine şimdilik yalnızca Perge’den bilinen bir örnekte Nike tarafından taçlandırılan
boğa figürü bulunmaktadır. Bu ikonografi ilginç olarak MÖ 450’lerde basılmaya başlamış olan Magna
Graecia kentlerinden Neapolis sikkelerinin arka yüzünde görülen sahneyle neredeyse aynıdır (Res. 24).
Ortaya çıktıkları ilk dönemde damgalanmayan bu kapların daha sonraları hangi sebeplerle damgalanmaya başlandığına dair de bazı teoriler sunmak gerekir. Buna göre öncelikle MS 5.-6. yy.’lardan
itibaren Doğu Roma’nın yönetim kademeleri tarafından kontrol ve/veya onaylama amacıyla geniş
bir alanda damgalama işleminin yapıldığını belirtmemiz gerekir30. Unguentariumlar üzerinde de
bulunan bu damgaların ışığında, kapların içerdiği malzeme ve üretim yerleri hakkında yorum yap22 Adamsheck 1979, 38, Lev. 11, nr. 106.
23 Atik 1995, 180-181.
24 Şimşek – Duman 2007, 290.
25 Rautmann 1995, 49 ve 63.
26 Hayes 2008, 116, 287, 302.
27 Baur 1912, Severian.
28 Skolastikos 2000, 178-179; Gams 1931, 436.
29 Amphora damgaları üzerinde de görülen bu makam, Doğu Roma’nın erken dönemlerinde ticarette önemli bir oynamaktaydı, bk.:

Grünbart – Metaxas 2004, 183-185. Bununla birlikte söz konusu terimin kilise hiyerarşisinde de yeri vardır.

30 Vikan – Nesbitt 1980.
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mak mümkün olmaktadır. Örneğin Rhodos’tan31 ve Perge’den üzerinde Piskopos Severianos ismini
taşıyan damga, Iasos’tan32 Piskopos Erasinos, Amorium’dan33 elinde globus olduğu halde tahtta oturan İsa, Myra’dan34 kucağında çocuk İsa ile tahtta oturan Meryem Ana ve Perge’den Aziz Georgios,
taşıdıkları dini anlamlardan ötürü kilise ile özdeşleştirilmiştir. Dolayısıyla, unguentariumların içerdiği
malzemenin muhtemelen manastırlarda35 iyileştirici olduğuna inanılan sıvılarla doldurulmuş olabileceği ve böylece unguentariumlarla birlikte36 içindeki ürünün de satışa çıkarılmış olması söz konusudur37. Bu durumda damgalamanın amacı, unguentariumların içindeki ürünün güvencesini vermek
için olabilir38. Tüm bunlarla birlikte kapların form bakımından kişisel kullanım için de uygun olduğu
ve Perge’de “Christophoros’un yakarışını duy Ey Tanrım!” şeklinde okunan yazıtın da belli bir bireye
işaret ettiğini düşündüğümüzde, damgaların yalnızca üreticinin değil zaman zaman müşterinin ismini de barındırdığını varsaymaktayız39.
Perge’nin bu kapların üretimi ve ticaretindeki yeri ile ilgili bazı tespitler yapmak mümkün olmuştur. Farklı merkezlerin yayınlarındaki fotoğraf ve çizimlerle bir karşılaştırılma yapıldığında Perge’deki
bazı damgaların ve içlerindeki tiplerin biçim bakımından örtüştüğü gözlemlenmiştir (Res. 25-26).
Bu durumda söz konusu kapların aynı üretici tarafından damgalanıp farklı merkezlere gönderildikleri ihtimali doğmaktadır. Perge’deki malzemenin hamur yapısına da baktığımızda iyi elenmiş ve iyi
pişmiş örnekler azınlığı oluştururken Ephesos üretimi olduğu tespit edilen yoğun mikalı, orta pişmiş ve yumuşak dokulu unguentariumlardan bir hayli bulunmuştur. Böylece Ephesos ile MS 5. ve 6.
yy.’lar arasında ticari bir ilişki söz konusu olabilir. Bu örneklerden başka hamur yapılarındaki en yoğun
maddenin kireç olduğu parçalar da vardır. Bölgenin, özellikle de Aksu nehri çevresindeki toprakların
kalker açısından zengin olduğu düşünüldüğünde söz konusu malzemenin Perge’de veya yakın çevresinde üretilmiş olduğunu söyleyebiliriz.
Bu teoriye ek olarak tekrar damgalara dönersek, unguentariumlardan bazılarının “Eulogios’un”
şeklinde açılabilen monogramlar barındırdığını görürüz (Res. 27). Piskoposluk listelerinde MS 6.
yy.’ın ilk yarısında Perge’de, Eulogios adını taşıyan bir piskopos bulunmaktadır40. Piskopos isimlerinin
unguentariumlar üzerinde kullanıldığını bildiğimizden, diğer merkezlere nazaran Perge’de yoğun olarak karşımıza çıkan bu tipin yerel üretimde kullanılmış olabileceğini düşünmekteyiz.
Bundan başka Perge’nin özellikle Agora ve Sütunlu Cadde dükkanlarından ele geçen unguentariumlar değerlendirildiğinde en erken tip olduğu düşünülen ve “X Biçimli” olarak tabir ettiğimiz damgayı taşıyan örneklerin, en geç tip olduğu düşünülen ve haç merkezli monogramları içeren örneklerle
aynı tabakadan çıktığı anlaşılmıştır. Bu durumda tipler arasında ortaya çıkış bakımından yıl farkı
olsa dahi, geç tipler kullanıma girdikten sonra dahi erken tiplerin üretiminin devam ettiğine kanaat
getirilmiştir.
31 Hayes 1971, 244, dn. 7.
32 Baldoni – Franco 1995, 124.
33 Lightfoot – Arbel 2004, 5.
34 Türker 2005, 313, Res. 8. 11.
35 Arthur 1989, 85.
36 Perge’de bulunan iki adet unguentarium üzerindeki monogram açılımı “ἀββας”, olarak yapıldığında “Manastır Babası’’ anlamına

gelebileceğinden, manastırda üretim ve damgalama teorisi güçlenmektedir.

37 Metaxas 2005, 94.
38 Hayes 1971, 244.
39 Pülz – Ruggendorfer 1995, 70.
40 Le Quien 1958 t.b., 1016.
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Dikkati çeken bir diğer bulgu, nekropolis buluntularının Perge’de çok yoğun olmasıdır (Res. 28).
Geç Roma unguentariumlarının Hellenistik ve Roma dönemleri unguentariumlarının aksine mezar
buluntusu olarak ele geçmediği pek çok yayında vurgulanmaktadır. Zira Perge’den başka bilinen tek
örneğe İspanya’daki Tarragona kenti buluntularında rastlanılmıştır41. Bu nedenle Erken Hıristiyanlık
Dönemi’nde mezarın başında yapılan ve kişiyi son kez kutsama amacı taşıyan “ölünün üzerine üç kez
yağ dökülmesi” ayininde42 unguentariumların kullanılmış olması ihtimali akla gelmiş olsa da kesin bir
şey söyleyebilmek için daha çok veriye ihtiyaç duyulmaktadır.
Geç Roma unguentariumlarının kullanımdan kalkışı Perge dahil diğer tüm buluntu merkezlerine
bakılarak MS 7. yy.’ın ortalarına tarihlenmektedir. Bu yüzyılın başında Anadolu’ya yapılan Sasani saldırıları43 ile sonraki dönemlerde gerçekleşen Arap istilaları sonucunda muhtemel üretim merkezlerinin düşmesi Geç Roma unguentariumlarının sonunu getirmiştir.

41 Bándedas de la Peña 2003, 152-153.
42 Velkovska 2001, 35-36.
43 Hayes 1971, 245.
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Res. 1 Unguentarium öncülleri ve tipleri (Hübner 2006, Res. 1)

Res. 2 Hellenistik Dönem
iğ biçimli unguentarium

Res. 3 Geç Roma Dönemi
unguentariumu (damgasız)
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Res. 4 Düz dipli Geç Roma Dönemi
unguentariumlarında ip izleri görülebilmektedir.

Res. 6 Astar detayı

Res. 5 Unguentariumların boynundaki ince,
kabartma biçiminde halka. Ağız kısmını örten kumaş
parçalarının bu halka çıkıntısının altından iple
bağlanarak sabitlendiğine dair bir teori vardır.

Res. 7 Unguentariumların ağzını kapatmaya yarayan
tıpanın olduğu bir örnek in situ biçimde Laodikeia’da
bulunmuştur (Şimşek – Duman 2007, Res. 18).
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Res. 8 Geç Roma tipi unguentariumlarının yayılım alanı
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Res. 9 Perge’de Geç Roma tipi unguentariumların bulunduğu alanlar
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Res. 10 Farklı damga biçimleri

Res. 11 Perge’deki unguentariumların damgalarının içinde görülen tiplerin miktarı

Res. 12 X veya kelebek formlu tipin farklı versiyonları
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Res. 13 Blok monogramlar. Üstte soldan başlayarak X, M, N merkezliler,
altta soldan başlayarak Π, E, A merkezliler.

Res. 14 Haç merkezli monogramlar

Res. 16 Yazıtlı damgalara örnek

Res. 17 Kazıma X

Res. 15 Figürlü tiplere örnek
olarak aslan (?)

Res. 18 Kontrol işareti?
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Res. 19 Blok monograma örnek,
“Piskopos’un” olarak okunabilir.

Res. 20 Haç merkezli monograma
örnek, “Eparkhos’un” olarak
okunabilir.

Res. 21 İstisnai bir tip olarak
değerlendirilen bu monogramın
okunuşu kesin olmamakla
birlikte “ἀββας” olarak açılması
durumunda kilise örgütlenmesine
işaret etmektedir.

Res. 22 Figürlü tiplere örnek olarak Aziz Georgios tasviri.

Res. 23 Yazıtlı tiplere örnek, “Christophoros’un yakarışını duy Ey
Tanrım!” diye okunmakta.

Res. 24 Figürlü tiplere örnek, Nike tarafından taçlandırılan bir boğa tasviri.
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Res. 25 Soldaki damga Perge’de bulunan bir örnek, sağdaki damga ise (Hayes
2008, Lev. 90, Res. 1785) Atina’daki Agora kazılarında bulunmuştur. Tipler ve
çizgi biçimleri birbiri ile örtüştüğü için aynı elden çıkmış olma ihtimali üzerinde
durulmaktadır.

Res. 26 Soldaki damga Perge’de, sağdaki damga ise
(Metaxas 2005, Lev. 2, Nr. 7a) Ephesos’da bulunmuştur.
İki damganın aynı elden çıkmış olabileceği üzerinde durulmaktadır

Res. 27 “Eulogios’un” monogramı

Res. 28 Geç Roma tipi unguentariumlarının Perge’deki buluntu alanlarına göre sayısal dağılım

Karain, Suluin ve Öküzini Mağaraları
Kemik Alet İşçiliğinde Tekno-Tipolojik Özellikler ve
Karşılaştırmalı Değerlendirmeler
Hande BULUT*

Akdeniz Bölgesi, genel olarak Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros dağ kuşağını kapsamaktadır.
Bölgenin İç Anadolu ile olan sınırı, Toros Dağları’nın kuzeye bakan yüksek kesimlerinden geçmektedir. Doğu sınırını ise Ceyhan Nehri Havzası’nın doğusu oluşturmaktadır. Akdeniz Bölgesi, adını komşusu olduğu Akdeniz’den almaktadır. Yüzölçümü 178 bin km2 olan bölge, Türkiye’nin %15’lik kısmını
kaplayan bir coğrafyada yer almaktadır1. Batı Toroslar üzerindeki Beydağları sisteminin bir parçası
olan Katran ya da eski isimleriyle Sam-Şam-Çam Dağı, Antalya’nın kuzeyinde yer alan üst traverten sekisinin batısında, kuzey-kuzeydoğu / güney-güneybatı doğrultusunda uzanmaktadır2. Katran
Dağı’na kolayca sızan yağış suları, kalkeri eriterek bu dağın içinde çok sayıda mağara oluşumuna olanak vermiştir. Özellikle traverten düzlüğüne bakan doğu yamaçlarda, eteğe yakın alanlarda dışarıya
açılan birçok mağara bulunmaktadır3. Katran Dağı yamaçları içinde kazıları yapılmış ve yapılmakta
olan Karain, Suluin, Öküzini gibi arkeolojik açıdan son derece önemli olan mağaralar ile Kızılin, Çarkini, Mustanini, Sırtlanini, Kılıçini, Macarini, Koyunini, Balcak I, Balcak II, Deliktaş kayaaltı sığınağı,
Boynuzluin (Bibişini), Çevlikbaşı İni I, Çevlikbaşı İni II, Arif İni, Harun İni, Pınarbaşı İni, Güvercinini
gibi kazılmayı bekleyen önemli mağara ve kaya altı sığınakları yer almaktadır4. Sözü edilen mağaralar,
Katran Dağı’nın traverten düzlüğüne bakan etekleri boyunca sıralanmışlardır. Paleolitik açıdan en
yoğun iskân bu mağaralarda kendini göstermektedir. Bunda mağaraların yapısı ve çevre koşulları
büyük ölçüde rol oynamıştır.
Batı Toros Mağaraları’nı öne çıkaran bir diğer faktör, esasen Anadolu’nun prehistorik dönemler boyunca iskan edilmiş zengin Paleolitik buluntulara sahip bir alan olmasıdır. Anadolu gerek göç
- geçiş yolları üzerinde yer alması gerekse iklimsel ve çevresel koşullarının uygun olması sebebiyle
uzun süreli bir iskana zemin oluşturmuştur. Anadolu içlerine uzanan yayılım, Fırat-Dicle gibi nehir
yataklarını takip eden hatlar üzerinde yoğunluk kazanmaktadır. Homo erectus insanının göç yollarını
gösteren, bir kolu Akdeniz Bölgesi içlerine uzanan hat üzerinde konuşlanan Paleolitik yerleşimler,
* Hande Bulut, Düzce Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Konuralp/Düzce. E-posta: handebulut@duzce.edu.tr
1 Atalay – Mortan, 1995, 305.
2 Yalçınkaya 1995, 55.
3 Kayan 1990, 16.
4 Yalçınkaya 1995, 56.
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devamlılıklarını Batı Toros dağ silsilesi üzerinde yer alan Karain, Suluin ve Öküzini mağaralarında
sürdürmektedir. Batı Toros mağaralarında gerçekleştirilen kazılar, selektif kazı yönteminden tamamen uzak ve tüm buluntuların dikkate alınarak değerlendirildiği sistemli, bilimsel kazılardır. Buna
karşın Anadolu’da selektif kazı yöntemleriyle kazılan bazı merkezler, ne yazık ki endüstri ve teknik
özellikler hakkında doğru ve yeterli bilgi verememektedir. Özellikle kemik aletler, bu anlamda göz
ardı edilmiş ve bu nedenle kemik alet teknolojisine ilişkin bir ilerleme kaydedilememiştir. Sivri bir ucu
olan tüm kemiklerin alet kapsamında değerlendirilmesi uzun bir dönem için geçerliliğini korumuş
büyük bir yanılgı olmuştur. Günümüzde ise doğru tanımlama yapabilmek için kasıtlı ya da bilinçli bir
“antropojenik değişikliğin aranması gereği” kabul edilen bir gerçektir.
İnsan atasının çevresine olan zihinsel ve biyolojik adaptasyonu, düşünme yetisi, konuşarak ya da
hareketler aracılığı ile sağladığı iletişim becerisi, alet üretme becerisi, avlanma yetisi gibi tek bir ölçütten ziyade çok yönlü değerlendirilmesi gereken anatomik, teknolojik ve sosyokültürel gelişim, insanlaşma yolunda atılan önemli ve büyük adımları temsil etmektedir. Alet yapmanın çeşitli ön koşullar
gerektirdiği ve insanların alete gereksinim duyduğu aşikârdır. Bazı temel aktiviteler söz konusu olduğunda var olan bedensel yetersizlik ya da eksiklik, ancak alet üretilerek giderilebilecek bir durumdur.
Doğada ham halde bulunan bir maddeden alet elde edebilme fikri başka bir deyişle soyutlama yetisi,
rastlanan doğal bir taş veya kemiğin içinde bir alet yattığının bilincine varılmasını gerektirmektedir.
İnsanın kemiği hangi amaçlarla kullandığı sorusu ise halen tartışılmaktadır. Akla ilk gelen avcılık
faaliyetleri düşünüldüğünde; kemik aletlerde belli bir standartlaşmanın, belli boyutların ve belli uygulamaların varlığından söz etmek gerekli olacaktır. Taş ile kıyaslandığında onarımı ve şekillendirmesi
daha kolay gibi görünen kemik, taşa göre daha fonksiyonel ya da daha sembolik bir avantaj sağlamak
zorunda kalmış olmalıdır. Avcı - toplayıcı topluluklarda sivri kemik formları, gerek avlanmada gerekse sembolik amaçlar doğrultusunda kullanılmıştır. Bız ve iğne gibi kemik aletler, hangi amaçlar için
üretildiği bilinen başka bir deyişle fonksiyonel özellikleri tespit edilebilmiş olan aletlerdir. Bızın üretimi için ulna gibi doğal olarak sivri uçla sonlanan kemik formlarının daha çok tercih edilmesi, hem
zamandan hem de hammaddeden tasarrufa işaret etmektedir. Diğer yandan bu tercih ya da odaklanma durumu, varılan bilincin veya aktarılan genetik mirasın bir göstergesi olarak da kabul edilebilir.
Karain, Suluin ve Öküzini mağara kazılarından ele geçen kemik aletlerin tekno tipolojik çalışmaları çerçevesinde birtakım sorular belirlenmiş ve bu sorulara cevaplar aranmıştır. Bu sorular, öncelikle kemik öğeyi tanımlamaya ve daha sonra aletin fonksiyonunu belirlemeye yöneliktir. Alet haline
dönüştürülen kemik tanımlanabilir durumda mıdır, Kemik aletin morfolojik / tipolojik tanımlaması
nedir, Kemik aletin kullanım fonksiyonu nedir, Alet haline dönüştürülen kemik hangi hayvan türüne
aittir ve Türü saptanan hayvanın hangi kemiği kullanılmıştır? gibi sorulara verilen cevaplar, endüstrinin anlaşılabilmesi için önem teşkil etmektedir.
Genellikle kırık halde ele geçen kemik buluntuların değerlendirmeye alınabilmesi için söz konusu
kırılmanın ne şekilde gerçekleştiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Başka bir deyişle kemiğin aldığı
şeklin bilinçli (intentional) bir kırma sonucunda mı, tesadüf î kırıklar (unintentional) neticesinde mi
oluştuğu belirlenmelidir. Bununla ilgili yapılan deneysel çalışmalar sonucunda bilinçli kırılan kemikler ile tesadüfen kırılan kemikler arasında görünümde farklı özellikler ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Bilinçli kırılan kemikler, alet haline dönüştürülmeye daha elverişli bir forma sahipken tesadüfen
kırılan kemikler, rastgele parçalar olarak kalmaktadır5. Sonrasında kemik, işlenmiş (modified-worked) veya işlenmemiş (unmodified-unworked) tanımlamaları yapılarak bir ayrıma tabi tutulmaktadır.
Bu ayrım, çalışmanın ilk aşamasını oluşturacak olan ve eldeki kemik parçanın alet olup olmadığı
5 Sadek Kooros 1972, 373, 374, Fig. 4-5.
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sorusuna cevap verecek olan aşamadır. “Unmodified-unworked” bu alanda bir kategori olarak kabul
edilmekle birlikte herhangi bir alet türü ya da grubuna bağlanamayan parçalar veya öğeleri temsil etmektedir. Buna karşın işlenmiş (modified-worked) özgün veya orijinal görünümü değiştirilmiş; üzerinde kesme izi, aşınma izi, parlama, kasıtlı yapılan herhangi bir biçimsel değişiklik taşıyan örnekler
için kullanılmaktadır.
Kemik alet kavramı; hayvanların kemik, boynuz, fildişi gibi sert dokuları kullanılarak üretilen
aletlerin tamamını kapsamaktadır6. Kemik ve boynuz işçiliğinin en güzel örneklerini, Üst Paleolitik
Dönem’de kendini gösteren Magdalénien kültüre ait öğeler temsil etmektedir. Özellikle boynuzlar söz
konusu dönemde kırılarak işlenmiş ve çeşitli form ile ebatta mızraklar, harponlar, delikli bastonlar,
savurgalar ve diğer çeşitli aletler üretilmiştir7. Anadolu’da henüz bu işçilikteki örneklere rastlanmamış olsa da kemik ve boynuzun yaygın bir şekilde hammadde olarak çok erken dönemlerden itibaren
kullanıldığı bilinen bir gerçektir. Bugüne kadar sıkça karşılaştığımız kemik veya boynuzdan yapılmış
alet tipleri arasında fonksiyonel özellikleri hakkında net bir bilgi sahibi olmadığımız örnekler yanında
ne amaçla kullanıldığı kesin olarak saptanabilmiş olan bız, mızrak ucu, delikli iğne, harpon, savurga,
delikli baston, bıçak, kaşık gibi örnekler de bulunmaktadır.

Karain, Suluin ve Öküzini Mağaraları Kemik Alet İşçiliği

Karain Mağarası, 1946 yılında Prof. Dr. İ. K. Kökten tarafından Antalya çevresinde tarih öncesi araştırmaları yaptığı sırada bulunmuştur8. Mağara, Antalya’nın yaklaşık 30 km kuzey - kuzeybatısında yer
alan ve birçok boşluktan oluşan bir mağaradır. Eski Antalya - Burdur karayoluna 5-6 km uzaklıktaki
Yağca Köyü’nün sınırları içindedir. Katran Dağı’nın Akdeniz’e bakan ve Kretase Dönemi’ne ait kalkerli yamaçları üzerinde yer alan Çadır Tepesi’nin içine oyulmuştur. Denizden yaklaşık olarak 450 m,
hemen önünde bulunan geniş ovadan 150 m yükseklikte yer alan bir mağara kompleksidir9. Kökten
tarafından 1946 yılında başlatılan Karain kazıları, 1973 yılına kadar aralıklı olarak sürdürülmüştür10.
Uzun bir aranın ardından 1985 yılında Prof. Dr. I. Yalçınkaya başkanlığında yeniden başlatılan kazılar, 2015 kazı sezonuna kadar devam etmiştir. Karain kazıları 2015 yılından itibaren ise Prof. Dr. H.
Taşkıran başkanlığında halen devam etmektedir. Kazılarda arkeolojik değerlendirmelerin yanı sıra
sedimantolojik, mikro morfolojik, palinolojik, malakolojik, tafonomik, paleontolojik incelemeler ile
C14, Uranium - Thorium, Termolüminesans, Elektron Spin Rezonans yöntemleri kullanılarak tarihlendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir11. Tüm bu çalışmaların yanı sıra ekolojik verilere ulaşılması amacıyla bölgede yüzey araştırmaları da gerçekleştirilmiştir.
Karain mağara kompleksini oluşturan ve karışıklığa meydan vermemek amacıyla A-B-C-D-E-F-G
gibi harfler ile adlandırılmış olan 7 göz içinde en kalın dolguya sahip göz, E Gözü’ dür. Kökten tarafından mağaranın gözleri isimlendirilirken A-B-C-D olmak üzere dört göz belirlenmiş ve en kalın dolguyu barındıran, aynı zamanda ana sondajın yapıldığı göz, “üst büyük ışıklı boşluk” şeklinde
tanımlanmıştır. Yalçınkaya başkanlığında yürütülen yeni dönem kazıları ile bu göze “E Gözü” ismi

6 Jin – Shipman 2010, 91.
7 Piel-Desruısseaux 1986, 211.
8 Kökten 1957, 46.
9 Yalçınkaya 1986, 201; 1987, 21.
10 Kökten 1955, 74.
11 Yalçınkaya 1995, 58.
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verilmesi uygun görülmüştür12. E Gözü, ana mağaranın üst ışıklı boşluklarından biridir ve mağara kompleksinin güneydoğusunda yer almaktadır. Bu galeri, gittikçe karanlıklaşmakta ve dibe doğru
eğimli bir yüzey sergilemektedir. Birbirini izleyen diğer iki salona doğal giriş ve koridorlar aracılığıyla
bağlanmaktadır13. Alt ve Orta Paleolitik Dönem katlaşımının en yoğun olduğu E Gözü’nün doğu duvarına yaslanmış olan kısım “Doğu Profili” olarak isimlendirilmiştir14. E Gözü’ndeki ilk kazı çalışmaları Kökten tarafından yapılmıştır15. Buradaki sondaj çukuru, mağaranın daha önce sözü edilen ana
sondaj çukurudur16. E Gözü’nde tespit edilebilen geç tabakalar, Geç Üst Paleolitik kalıntıları barındıran yaklaşık 40 cm kalınlığa sahip I. jeolojik üniteye ait dolgu içinden açığa çıkarılmıştır. Kökten salonu olarak anılan E Gözü’nde, Geç Üst Paleolitik buluntular veren 4 arkeolojik seviye tespit edilmiştir.
Bu ilk dört seviyenin altında ise çok kalın bir Orta Paleolitik tabakalaşma ile az sayıda endüstri içeren
bir Alt Paleolitik katlaşım saptanmıştır17. Kökten tarafından gerçekleştirilen kazılar sonucunda belirlenmiş olan katlaşım, mağaranın üst büyük boşluğunda açılmış olan ve daha sonraki yıllarda batıya
uzanan, yaklaşık 10 m derinliğindeki dolgu dikkate alınarak belirlenmiştir18. Yapılan yeni dönem çalışmaları ve elde edilen interdisipliner veriler, sözü edilen katlaşıma yeni bakış açıları kazandırmıştır.
Bu katlaşımın en üstünde, I. jeolojik ünite içinde bulunan ilk 4 arkeolojik seviye, B ve C gözlerinden
taşındığı anlaşılan Epi-paleolitik Dönem’e ait kalıntılar yanında az sayıda Orta Paleolitik seviyelere
ait buluntular içermektedir. Karain Mağarası E Gözü’nde I.1, Geç Üst Paleolitik Dönem buluntuları
olan dilgicikler ile mikrolitleri barındırmaktadır. Bunların B Gözü’nden buraya sürüklendiği düşünülmektedir19. E Gözü’nün Holosen Dönem başlarında dolmuş olabileceği ve bu alanın Geç Üst Paleolitik insanları tarafından yoğun olarak iskân edilmediği düşünülmektedir20. V. arkeolojik seviyeden
itibaren III.2 jeolojik ünitenin tabanına kadar olan katlaşım, Orta Paleolitik endüstriler içermektedir.
I.2’den III.2’nin sonuna kadar olan bu seviyelerde Zagros ya da Karain tip Moustérien olarak tanımlanan endüstri öğeleri karşımıza çıkmaktadır. Bunlar arasında Levallois teknoloji ürünleri yanında
çok sayıda kazıyıcı ve uç yer almaktadır. Başka bir deyişle Karain ya da Zagros tip Moustérien olarak
adlandırılan bu kültür evresi, kenar kazıyıcı ve uçların yoğun olarak karşımıza çıktığı evredir21. İçerdiği Moustérien kalıntıların yanı sıra Orta Paleolitik insanına, Neanderthal kalıntılarına sahip bir
mağara olması ve Pleistosen ekolojisi hakkında bilgi vermesi bakımından da kuşkusuz gerek Anadolu arkeolojisi gerek dünya arkeolojisi için Karain Mağarası’nın önemi tartışılmazdır22. Karain Orta
Paleolitik’i için, Elektron Spin Rezonans (ESR) yöntemiyle AH 16-AH 27 seviyelerinden elde edilmiş
olan 18 diş üzerinde tarihlendirme çalışmaları yapılmış ve GÖ 160.000-60.000 tarih aralığı elde edilmiştir23. Karain tip Moustérien seviyelerin altında bulunan ve kullanılan teknik ve yöntemlerin farklılığı ile kendini gösteren III.3 ve III.4 jeolojik üniteleri, Levallois tekniğin kaybolduğu ve Charentien
12 Yalçınkaya 1987, 22, dn. 7
13 Yalçınkaya 1987, 25.
14 Otte vd. 1998, 415.
15 Kökten 1957, 48.
16 Yalçınkaya 1987, 25.
17 Yalçınkaya 1995, 58.
18 Yalçınkaya 1989, 80.
19 Yalçınkaya vd. 1993, 102.
20 Yalçınkaya 1988, 18.
21 Yalçınkaya – Özçelik 2012, 4.
22 Yalçınkaya – Özçelik 2012, 3.
23 Rink vd. 1994, 839-849.
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karakterlerin baskın şekilde karşımıza çıktığı bir evreye işaret etmektedir24. III.3 itibariyle V. jeolojik
seviyeye kadar Proto-charentien öğeler kendini göstermektedir ki bunlar; kalın yongalardan, yoğun
düzeltili, çontuklu ve dişlemeli parçalardan, basamak pulcuklu kenar kazıyıcılardan oluşmaktadır.
III.5 - IV.5 jeolojik üniteleri, Levallois tekniğin kesinlikle uygulanmadığı, dişlemeli Proto-charentien
bulguların hâkim olduğu bir dönemi temsil etmektedir25. V. jeolojik seviyeden itibaren Clactonien
öğeler çontuklu parçalar ile karşımıza çıkmaktadır26. Karain Mağarası’nın 11 m kalınlığa sahip bu
katlaşımı içinde barındırması, burada yapılan uzun süreli ve sürekli iskânın en temel kanıtını teşkil
etmektedir27.
E Gözü ile arasında doğal koridorlar ve kapılar aracılığıyla geçiş olduğu saptanan B Gözü, E Gözü
ile karşılaştırıldığında çok eskiye dayanmayan bir kazı tarihçesine sahiptir28. “B” isimlendirmesi, mağaranın üst büyük boşluğunu ifade etmek amacıyla Kökten tarafından bu göze verilmiştir29. B Gözü,
ana mağaranın batısında bulunan oldukça geniş bir yan mağaradır. Bu gözün giriş kısmının büyük bir
bölümü ilk olarak Kökten tarafından kazılmıştır. 1985 senesinde yeniden başlayan kazılar ile 1,5 m
kalınlığa sahip olduğu anlaşılan Neolitik ve Kalkolitik Çağ katlaşımları tespit edilmiştir30. B Gözü’nde
Pleistosen seri ile Holosen seri arasında travertenle örtülmüş bir tabaka tespit edilmiştir. Bu tabaka ile
Holosen katlaşımlar arasında binlerce yıl sürdüğü düşünülen bir hiatüs bulunmaktadır31. B Gözü’nde
Pleistosen ve Holosen serileri ayıran bu traverten katlaşım, E Gözü’nde de Geç Üst Paleolitik’i örtmektedir32. Bunun yanında yeni dönem çalışmaları ile ortaya çıkarılan ve Paleolitik Çağ’ın 3 farklı
evresini yansıtan katlaşım önem arz etmektedir.
Mağaranın Holosen evreyi temsil eden en üst tabakaları Roma ve Bizans dönemlerine aittir. Alt
seviyelerde ise Eski Tunç Çağı, Kalkolitik Çağ ve Neolitik Çağ tabakaları yer almaktadır33. Holosen
sedimanlar yeniden eskiye doğru H.I, H.II, H.III, H.IV ve H.V olarak isimlendirilmiştir. H.I jeolojik
birimi Roma ve Bizans dönemlerinde kilise olarak kullanıma işaret eden bulgular verirken H.II jeolojik birimi, Eski Tunç Çağı tabakalarına sahiptir. AMS tarihlemesine göre kalibre edilmiş MÖ 4740 alt
tarih ve MÖ 4510 üst tarih, bu jeolojik birime ait elde edilen tarihlerdir. H.III jeolojik birimi Kalkolitik
Çağ’a tarihlenmiş olup AMS tarihlemesine göre kalibre edilmiş MÖ 4920 alt tarih ve MÖ 4700 üst
tarih aralığını vermiştir. H.IV jeolojik birimi Kalkolitik, kısmen erken Kalkolitik, ile tarihlenmiştir. Bu
tabakaya ait 4 farklı tarihlendirme sonucu bulunmaktadır. Alanda H.IV A, erken evreyi temsil ederken H.IV B geç evreyi temsil etmektedir. H.IV B’ ye ait kalibre edilmiş tarihlerden alt tarih MÖ 5290,
üst tarih ise MÖ 4930’dur. İkinci yaşlandırmaya göre H.IV B’den MÖ 5370 kalibre edilmiş alt tarih ve
MÖ 4990 kalibre edilmiş üst tarihtir. Üçüncü tarihlendirme, H IV A’dan alınan, kalibre edilmiş MÖ
5490 alt tarih ve MÖ 5070 üst tarihtir. Dördüncü tarihlendirme ise yine H. IV A’dan alınan, MÖ 6160
kalibre edilmiş alt tarih, MÖ 5800 kalibre edilmiş üst tarihtir. H.V birimine ait iki adet tarihlendirme
bulunmaktadır. Geç Neolitik, Erken Kalkolitik bulguları veren bu birime ait tarihlerden biri, kalibre
24 Yalçınkaya – Özçelik 2012, 4.
25 Yalçınkaya – Özçelik 2012, 5.
26 Otte vd. 1995, 291.
27 Yalçınkaya 1995, 59.
28 Özçelik 2003, 83.
29 Kökten 1957, 48.
30 Yalçınkaya 1995, 58.
31 Yalçınkaya 1987, 24.
32 Yalçınkaya 1987, 28.
33 Yalçınkaya 1987, 23.
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edilmiş alt tarih MÖ 6430 ve üst tarih MÖ 6090’ dır. Diğeri ise MÖ 7050 alt tarih ve MÖ 6250 üst tarih şeklindedir34. Holosen dolguların altında ise Epi-paleolitik (P I), Üst Paleolitik (P II) ve Orta Paleolitik (P III-P XI) dolgular yer almaktadır 35. Pleistosen Dönem’e ait olan tabakalaşma ile ilgili önemli
ve aydınlatıcı veriler ortaya konulmuştur. P.XI - P.VIII jeolojik seviyeleri, Orta Paleolitik Dönem’in
eski bir kültürel aşamasını temsil etmektedir. P.VII ile P.IV jeolojik seviyelerinde ise Karain E Gözü’
nün Orta Paleolitik katmanlarından bildiğimiz Karain tip Moustérien ya da Zagros tip Moustérien
geleneği kendini göstermektedir. P.III jeolojik ünite ile 24-28. arkeolojik seviyeleri içine alan I. kültürel
evre, şimdilik en erken Pleistosen dolguları temsil etmektedir. Bu dolgular, Orta Paleolitik Dönem’e
tarihlenen bulgular içermektedir. I. ve III. kültürel evreler arasında yer alan P.II jeolojik ünite ve 21-23.
kısmen de 20. ve 24. arkeolojik seviyeleri içine alan II. kültürel evre, Üst Paleolitik (Aurignacien) sürece işaret etmektedir36. B Gözü Geç Üst Paleolitik seviyelerinden alınmış olan bir odun kömürü eşantiyonu, yapılan tarihlendirme çalışmaları sonucunda GÖ 16.250±790 Cl4 yaşını verirken37 Karain B
Gözü’nden Üst Paleolitik Dönem (P.II) için alınan en yeni tarih, kalibre edilmemiş GÖ 28.100’dür38.
P I (P I.1 - P I.2 – P I.3) jeolojik ünite ve 15-20. arkeolojik seviyeleri, kısmen de olsa 21. arkeolojik
seviyeyi içine alan ve III. kültürel evre olarak tanımlanan dolgular ise Epi-paleolitik Dönem’in temsilcisidir39. Karain Mağarası B Gözü’ne ilişkin çok sayıda C14 tarihlendirmesi bulunmaktadır. Bunlar
gerek Pleistosen gerekse Holosen Dönem tabakalarından elde edilmiş kalibre edilmiş alt ve üst tarihler olarak belirlenmiştir.
Yukarıda sözü edilen arkeolojik ve kronolojik silsilenin bir arada temsil edildiği Karain Mağarası,
bu özelliği ile Anadolu Prehistoryası açısından önemi yadsınamaz bir veri kaynağıdır. Kemik aletler
açısından bakıldığında bu silsile son derece sağlıklı bir teknolojik evrim ortaya koymaktadır. Karain
Mağarası E gözü kazılarından ele geçmiş 1 adet kemik alet bulunmaktadır. Söz konusu aletin, su aygırı
ya da fil gibi iri bir hayvana ait olduğu tespit edilmiştir. 2011 yılı kazıları sonucunda ele geçen bu örnek, söz konusu hayvana ait bacak kemiğinden üretilmiştir. Buluntu, VI. jeolojik üniteden ele geçmiştir. 400.000 yıldan daha eski tarih veren bu ünitenin, su aygırı ve fil gibi hayvanları içeren bir faunaya
sahip olduğu bilinmektedir. Yayınlarda “Dişlemeli Alet” olarak tanımlanan bu buluntu, Alt Paleolitik
Dönem içerisinde 500.000 ile 600.000 yılları arasına tarihlendirilmiştir. Söz konusu dişlemeli alet, Alt
Paleolitik’e ait bilinen ilk ve dolayısıyla en eski alet olarak nitelendirilmiştir40. Üzerinde herhangi bir
yanma ya da kırık taşımayan dişlemeli alet, I 14 plankaresinden ele geçmiştir. Dişlemeli aletin uzunluğu 14,2 cm, genişliği 7 cm’ dir. Kalınlığı 2,2 cm olarak belirlenmiş olan aletin ağırlığı 209,34 gr.’dır.
Karain Mağarası B Gözü kazılarında 2013 kazı sezonu sonuna kadar toplam 395 adet kemik alet
ele geçmiştir. Tanımlanabilen kemik aletlerin tipolojik incelemeleri sonucunda 7 grup alet tipi belirlenmiştir. Bunlar; “Ağaç Kabuğu Soyucu (Bark Extractor)”, “Bızlar”, “İğneler”, “İşlenmiş kemik ve
boynuzlar”, “Kaşıklar”, “Spatulalar” ve “Uçlar” şeklindedir.
Bızlar: % 56 oran ve 222 adet ile sayısal çoğunluğu bız ve bızlara ait parçaların oluşturduğu Karain
B Gözü kemik aletleri içerisinde bız ucu ve bız gövdesi olduğu anlaşılan çok sayıda parça yer almaktadır. 139 adet bızın tespit edildiği buluntu grubu içinde 79 adet bız ucu, 4 adet bız gövdesi olduğu
34 Yaman 2011, 246-248.
35 Özçelik 2011, 214.
36 Özçelik 2003, 83.
37 Yalçınkaya 1987, 24; Albrecht vd. 1987, 133.
38 Özçelik 2011, 220.
39 Özçelik 2003, 85.
40 Yalçınkaya vd. 2013, 8, Res. 1.
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anlaşılan örnek bulunmaktadır (Res. 1a). Tam bızlar bu grubun % 63’lük bir kısmını oluşturmaktadır.
Bızların baskın olduğu bir endüstri içerisinde kırık bız uçlarının ele geçmesi beklenen bir durumdur.
Karain B Gözü’nden ele geçen tam bız sayısının 138 olduğu düşünüldüğünde 79 adet kırık bız ucu
da bu tam bız sayısına eklenerek bir değerlendirme yapılmalıdır. Dolayısıyla yoğun bir bız kullanımı
göze çarpmaktadır. Kırık bız uçları % 35’lik bir orana sahipken bızlara ait gövde parçaları olduğunu
düşündüğümüz parçalar 4 adet ile % 2’lik bir yüzdeye sahiptir. Bızların gövde parçaları için herhangi
bir çıkarsamaya gitmek çok doğru olmayacaktır. Bu parçaların kırık olan uçlara ait gövdeler olup olmadığı sorusuna net bir cevap alınamadığından bunları, ele geçen bız uçlarından ayrı değerlendirmek
daha yerinde bir yaklaşım gibi görünmektedir.
Karain Mağarası B Gözü’ne ait olan kemik bızların ele geçtiği jeolojik üniteler dikkate alındığında belirgin farklılıklar olduğu göze çarpmaktadır. Jeolojik üniteler arasında kademeli bir artış ya da
azalış yerine iki kat farka kadar çıkabilen ani artış ya da azalışlar kendini göstermektedir. Pleistosen
Dönem’e tarihlenen 20 adet, Holosen Dönem’e tarihlenen 119 adet bız bulunmaktadır. Pleistosen
Dönem’e ait bızların sayıca en fazla P.I.2 ünitesinden ele geçtiği anlaşılmaktadır. Epi-paleolitik Dönem
ortaları denebilecek olan bu evrenin gerek öncesinde gerek sonrasında çok daha az sayılarda olmak
kaydıyla kemik bızlar ele geçmiştir. Holosen Dönem bızlarının en fazla ele geçtiği jeolojik ünite ise 46
adet ile H.IV’tür. Kalkolitik Çağ’a tarihlenen bu ünitenin öncesinde ve sonrasında da çok sayıda kemik
bız kullanılmıştır.
İşlenmiş Kemik ve Boynuzlar: Karain B Gözü kemik alet buluntu topluluğu içerisinde 122 adet ve
% 31’lik oran ile işlenmiş kemik ve boynuzlar yer almaktadır. Bu grup, bızlardan sonra sayıca en fazla
olan grubu temsil etmektedir. Elde edilen verilere göre 122 adet işlenmiş kemik ve boynuz içerisinde
tanımlanamamış 80 adet, tanımlanabilmiş 42 adet örnek bulunmaktadır. Buna ek olarak işlenmiş kemiklerin sayısı 115, işlenmiş boynuzların sayısı 7 olarak belirlenmiştir (Res. 1b). 79; 6
Spatulalar: Toplam 18 adet olan spatula ve spatulalara ait çeşitli parçalar, Karain Mağarası B Gözü
kemik alet buluntu topluluğunun % 5’ini temsil etmektedir. 18 parça içerisinde 1 adet spatula ucu,
11 adet çeşitli spatula parçası ve 6 adet spatula bulunmaktadır (Res. 1c). Spatula, tipolojik özellikleri
sebebiyle tür tanımlaması güç yapılan alet formlarından biridir. Spatula formunun kazandırılabilmesi
için kemik parçanın uzunluğu boyunca işlenmesi ve inceltilmesi gerektiğinden kemiğin tanımlanması
güçleşmektedir. Bununla birlikte bu alet formu için kaburga kemiklerinin tercih edilmesi rasyonel bir
yaklaşım gibi görünmektedir. B Gözü’nden ele geçen spatula ve spatula parçalarının tamamı Holosen
Dönem’e aittir. Pleistosen Dönem’e ait bir örneğin ele geçmemiş olması, spatulanın Holosen Dönem
itibari ile kullanılmaya başladığı şeklinde yorumlanabilir.
Delikli İğneler: Karain Mağarası B Gözü kemik alet buluntu topluluğu içerisinde % 3 orana sahip
olan toplam 11 adet iğne ve çeşitli iğne parçaları bulunmaktadır. Grup içerisinde 1 adet tam iğne, 3
adet iğne ucu, 4 adet iğne başı ve 3 adet iğne parçası yer almaktadır (Res. 1d). % 37’lik oranla 4 adet
iğne başı, iğne uçlarına nazaran daha fazla ele geçmiştir. İğne uçlarının az sayıda olması şaşırtıcı değildir. Bunların gerek üretim sürecinde gerek kullanım esnasında gerekse tabaka içerisinde kırılmış
olma ihtimali yüksektir. Ele geçen iğne başlarının iğne uçları ya da diğer parçalar ile ilişkilendirilmesi
mümkün olamamıştır. Bu durum, iğne sayısının 5’den fazla olduğunu göstermektedir.
Uçlar: Karain Mağarası B Gözü kemik alet buluntu grubu içerisinde % 3’lük oranla temsil edilen
11 adet uç, ok ucu olarak tanımlanan örneklerden ve ok / mızrak ucu olarak tanımlanan örneklerden
oluşmaktadır (Res. 1e). 2 adet ok / mızrak ucu yanında 9 adet ok ucu bulunmaktadır. Uçların üretiminde hangi hayvanın tercih edildiğine ilişkin bir saptamada bulunmak son derece zordur. Kemiklerin
tamamen eklem yerlerinden ayrılmış olması ve inceltilmiş olması gibi durumlar kemiği tanımlamayı
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olanaksız hale getirmektedir. Ok ucu olarak tanımlanan örnekler % 82’lik bir orana sahipken ok /
mızrak ucu olarak tanımlananlar % 18 oranında ele geçmiştir. Sayıları 2 olan ok / mızrak uçlarının
diğerlerinden farklı olarak tanımlanmasının sebebi uzunluklarıdır. Ok uçları 6 cm’ye kadar değişken
özellik gösterirken ok / mızrak ucu olarak tanımlananlar 9 cm’den fazla uzunluğa sahiptir. Bu nedenle
bunların ok uçlarından ayrı değerlendirilmesi gereği ortaya çıkmış ve mızrak ucu olarak kullanılmış
olabilecekleri göz ardı edilmemiştir. B Gözü’nden ele geçen uçların farklı birtakım tipolojik özellikler
taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle “Karain Tip Uç” olarak tanımlanan bir tip ortaya çıkmıştır. Bu uç
tipinde; yuvarlatılmış taban, proximale doğru düzleştirilmiş lateral (yanal) kenarlar, sivriltilmiş üçgen
form gibi özellikler mutlak suretle görülmektedir.
Ağaç Kabuğu Soyucu / Bark Extractor: Karain B Gözü kemik alet buluntu topluluğu içerisinde
% 2’lik bir yere sahip olan bu alet, 8 adet ile sınırlıdır (Res. 1f ). Ele geçen kabuk soyucuların tamamı
Holosen Dönem’e ait olan seviyelerden ele geçmiştir.
Kaşıklar: Karain Mağarası B Gözü kemik alet buluntu topluluğu içerisinde 2 adet ve % 1’lik oranla en ez sayıda bulunan grup, kaşık ve kaşık parçalarıdır. 1 adet kaşık ve 1 adet kaşık parçasından
ibaret olan bu grup, B Gözü kemik alet gruplarının sonuncusunu temsil etmektedir. Elbette ki çok
daha fazla kullanım alanı ve üretim alanı olması beklenen kaşıkların bu kadar az sayıda ele geçmesi
düşündürücüdür. Bu durum, kaşıkların genel formları itibari ile ince ve dayanıksız olması sebebiyle
günümüze ulaşamamış olmasından ziyade alternatif kullanımlarının bulunması ile de ilgili olabilir.
Bu durum genel hatlarıyla 3 olasılık dâhilinde değerlendirilebilir. Kaşıkların kalınlıklarının az olması,
genel formları gereği dayanıksız olması nedeniyle korunamamış olmaları düşündüğümüz ilk olasılıktır. İkinci olasılık, kaşıkların günlük kullanımları dışında farklı bir kullanım alanı ya da amacı olduklarıdır. Bu durumda; kaşıkların alternatif kullanımları olduğu göz önüne alınmalıdır. Üçüncü olasılık
ise kaşıkların üretim amacının fonksiyonel olmadığı ve kaşık olarak kullanılmadığı, tamamen ritüel
amaçlı üretildiği yönündedir. Karain B Gözü insanlarının 2 kaşıktan çok daha fazlasına sahip olması
gerektiği şüphesiz kaçınılmazdır. Sadece bir parçası ele geçen kaşığın ikinci kaşık olduğu düşünüldüğünde akla bazı olasılıklar gelmektedir. Gerçek bir kaşık formuna sahip olan bu örnekler dışında, B
Gözü insanlarının kullandığı daha basit formlu kaşıklar bulunmaktaydı. Bu nedenle günümüz kaşık
formuna yakın olan bu 2 kaşığın formunda bir araca çok fazla ihtiyaç duyulmamış olabilir. Bu durumda sıvı malzemenin taşınabileceği uygun formda başka bir aracın bulunması gereği ortaya çıkmaktadır. B Gözü insanlarının sıvı malzeme tüketmedikleri ihtimali çok akla yatkın görünmemektedir. Elde
edilen veriler ile bu formun kullanımının günlük ihtiyaca yönelik olamayacağını söylemek mümkün
görünmektedir.
Karain Mağarası’nda olduğu gibi Suluin Mağarası’nda da çok sayıda ve çeşitli formlarda kemik
aletler tespit edilmiştir. Suluin Mağarası, 1956-1957 yıllarında Kökten tarafından yapılan prehistorya
gezileri sırasında keşfedilmiştir. Dönemin öğrencilerinden B. Güner Soylu’nun da katıldığı geziler ile
Suluin’in de içinde bulunduğu, Karain Mağarası çevresindeki mağaralarda sondaj çalışmaları gerçekleştirilmiştir41. 1984 senesinde “Batı Toroslar Yüzey Araştırması Projesi” kapsamında Yalçınkaya başkanlığındaki ekip tarafından ikinci bir inceleme yapılmıştır. Gerek hayvanlar tarafından gerek
insanlar tarafından Suluin Mağarası’nda, devam eden tahribatın önüne geçilebilmesi ve kontrol altına alınması amacıyla 2007-2009 yılları arasında Taşkıran’ın bilimsel başkanlığında kazılar gerçekleştirilmiştir. Bunu takiben 2010 yılı itibari ile Bakanlar Kurulu kararlı sistemli kazılara başlanmış ve
2015 yılı itibari ile sona ermiştir42. Suluin Mağarası, Antalya’nın yaklaşık 32 km kuzeybatısında yer
41 Kökten 1959, 11.
42 Taşkıran – Aksu 2009, 90; Taşkıran vd. 2012, 1.
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almaktadır. Yağca Köyü sınırları içerisinde, Katran Dağı’nın doğuya doğru alçalan yamaçları üzerinde,
Kretase kalkerleri içine oyulmuş bir mağaradır. Karain Mağarası’nın 1 km kuzeydoğusunda, Öküzini
Mağarası’nın ise 125 m kuzeybatısındadır. Deniz seviyesinden 320 m, önünde bulunan ovadan ise 20
m yüksektedir. Ağzı doğuya açılan mağara, tek boşluktan oluşmakta ve iç kısmında bir göl bulunmaktadır. Mağara tavanının doğu kesiminden zemine dökülen kalker bloklar, mağara zeminini büyük
ölçüde kaplamıştır43. Ortaçağ, Bizans, Roma ve Helenistik dönemlere ait seramik parçaları karışık
halde ilk 3 arkeolojik seviyeden ele geçmiştir. 4. arkeolojik seviyeden itibaren 6. arkeolojik seviyenin
sonuna kadar Erken Kalkolitik - Geç Neolitik dönemlere ait olduğu anlaşılan seramik parçaları tespit
edilmiştir44.
Suluin kazıları ile toplam 340 adet kemik alet ele geçmiş ve gerekli incelemeler ile değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan klasifikasyon çalışmaları neticesinde 5 ayrı grup belirlenmiş ve bunlar ayrı ayrı
incelenmiştir. Sayıca en fazla olan 1. grup bızlardan (162 adet) oluşmaktadır. Bunları azalan sayılarla
işlenmiş kemik ve boynuzlar (133 adet), spatulalar (24 adet), iğneler (15 adet), kaşıklar (6 adet) takip
etmektedir.
Bızlar: Suluin kemik alet buluntu topluluğu içerisinde % 48’lik bir orana sahip olan 162 adet bız ve
bızlara ait çeşitli parça bulunmaktadır. Bunların 72 adedi “Bız” 86 adedi “Bız Ucu” 3 adedi “Bız Dibi”
ve 1 adedi “Bız Parçası” olarak tanımlanmıştır (Res. 2a). Suluin bızlarının ait oldukları jeolojik seviyeler açısından değerlendirmeler yapılmış ve baskın bir şekilde IV. jeolojik seviyenin ön plana çıktığı
anlaşılmıştır. Sayısı 110 olan IV. jeolojik seviye bızlarının yanında III-IV. jeolojik seviyeden 23 adet,
III. jeolojik seviyeden 15 adet bız ele geçmiştir. II. ve V. jeolojik seviyelerde 5’er adet olan bızlar, IV-V.
jeolojik seviyesinde 4 adet ile kendini göstermektedir. Suluin Mağarası IV. jeolojik seviyesi kalibre
edilmiş tarihlere göre MÖ 5990-5810 aralığını vermektedir. Bu durumda söz konusu tarih aralığı
Suluin’de sayıları 110’u bulan bızlar ile en fazla bız kullanımının olduğu döneme işaret etmektedir. Bu
sürecin öncesinde ve sonrasında da bız kullanımı mevcut olmakla birlikte hiçbir jeolojik seviyede bu
sıklığa ulaşmamıştır.
İşlenmiş Kemik ve Boynuzlar: İşlenmiş kemik ve boynuzlar, Suluin kemik alet buluntu topluluğunun % 40’ını oluşturan 133 adet örnekten oluşmaktadır. Bunların 121’i “İşlenmiş Kemik”, 12’si ise
“İşlenmiş Boynuz” olarak tanımlanmıştır (Res. 2b). İşlenmiş kemik ve boynuzların ele geçtiği jeolojik
seviyelere göre dağılımına bakıldığında en fazla buluntunun IV. jeolojik seviyeden ele geçtiği anlaşılır.
Sonrasında azalan sayılarda III – IV. jeolojik seviye, III. jeolojik seviye, II. jeolojik seviye, V. jeolojik
seviye, II – III. jeolojik seviye ve IV – V. jeolojik seviye takip etmektedir.
Spatulalar: Suluin kemik alet buluntu topluluğunun % 7’sini oluşturan spatulalar, 24 adet ile 3.
grubu oluşturmaktadır. Grubu oluşturan 24 örnek; spatulalara ait çeşitli parçalardan, spatula uçlarından ve spatulalardan oluşmaktadır (Res. 2c). Grubun % 54’ü çeşitli spatula parçalarından oluşurken %
33’ü spatula uçlarından ve % 13’ü çok kırık olmayan spatulalardan meydana gelmektedir. Spatulaların
ele geçirildiği jeolojik seviyeler ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda en fazla buluntunun IV.
jeolojik seviyeye ait olduğu görülmektedir. Sonrasında azalan sayılarda II. ve III. jeolojik seviyeler, IIIIV. jeolojik seviye ve V. jeolojik seviye takip etmektedir.
İğneler: Yapılan klasifikasyon çalışmaları sonucunda Suluin Mağarası kazılarından ele geçen kemik aletlerin 4. grubunu temsil eden iğneler, 15 adet ile buluntu topluluğunun % 5›ini oluşturmaktadır (Lev. 2d). Bu grubu oluşturan öğelerin tamamı iğne uçlarından ibarettir. İğne uçları dışında
43 Taşkıran – Aksu 2009, 90.
44 Taşkıran – Aksu 2011, 39.
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tam bir iğne ya da iğne başı örneği ele geçmemiştir. Bu durum, iğnenin son derece dayanıksız, kırılgan bir alet olmasından kaynaklanmaktadır. İğne uçlarının ele geçmiş olması iğne kullanımının
varlığına kanıt teşkil etmektedir. İğne ucu olarak tanımladığımız bu buluntular, boyları son derece
kısa ve kalınlıkları son derece az olan örneklerdir. İğne uçlarının ele geçirildiği jeolojik seviyelere ve
bunların sayısal olarak dağılımlarına baktığımızda en fazla iğne ucunun IV. jeolojik seviyeden ele
geçtiği görülmektedir. Sonrasında V. jeolojik seviye, III-IV. jeolojik seviye ve III. jeolojik seviye takip
etmektedir.
Kaşıklar: Suluin kemik aletleri açısından son grubu oluşturan kaşıklar tüm kemik alet buluntu
topluluğunda % 2’lik bir yere sahiptir. Grubu oluşturan öğeler kaşıklardan ve kaşıklara ait olan çeşitli
parçalardan oluşmaktadır. Bunlar; 2 adet kaşık ucu, 3 adet kaşık parçası ve 1 adet kaşıktan oluşmaktadır (Res. 2e). Grubun % 50’si kaşıklara ait çeşitli parçalardan meydana gelmektedir. Bunun yanında
% 33’ lük oranı kaşık uçları ve % 17’lik oranı 1 adet kaşık temsil etmektedir.
1956 yılında Kökten tarafından yapılan araştırmaların en önemli sonuçlarından biri Öküzini
Mağarası’nın keşfi olmuştur. Öküzini, Karain’in yaklaşık 1 km kuzeydoğusunda bulunan; ovadan 2
m, denizden 502 m yüksekte yer alan ve çevresinde zengin su kaynakları bulunan bir mağaradır.
Mağaranın Kökten tarafından keşfinin ardından aynı yıl giriş boşluğunda büyük bir sondaj çukuru
açılmıştır45. 1989 yılında Yalçınkaya başkanlığındaki ekip tarafından kazılarına yeniden başlanmış
olan Öküzini’nde eşantiyon almak amacıyla bir temizlik çalışması yapılmış, 1990-1999 yılları arasında
da sistemli kazılar gerçekleştirilmiştir. Öküzini, dağın karstik sistemi ile ilgili olan suların, yeryüzüne çıkmaya çalıştığı noktada oluşan hareketler ile biçimlenmiş olan bir mağaradır. Mağaranın bir
kısmının çökmesiyle düşen bloklar suyun yolunu kapatmış ve yönünü değiştirmiştir. Bu süreç sonrasında mağaranın kuruması iskânın başlaması için uygun koşulları hazırlamaya yetmiştir46. Adını
duvarlarından biri üzerinde tespit edilen fakat bugün görülemeyen bir öküz tasvirinden47 almış olan
Öküzini, böylelikle Karain’e göre çok daha geç bir dönemde iskân edilmiştir48. Mağara içi ölü gömme
geleneğinin ilk temsilcisi olan Öküzini Mağarası’nda yaklaşık 9 m’lik bir alanda mezarlar tespit edilmiştir. Neolitik Çağ’a ait olduğu anlaşılan bu mezarlar, Öküzini insanlarının yaşam biçimlerine ilişkin
ipuçları sunmaktadır49.
Öküzini Mağarası kazıları ile ele geçmiş olan kemik alet buluntu topluluğu, toplam 117 kemik
aletten oluşmaktadır. Söz konusu 117 kemik alet, yapılan çalışma ve değerlendirmeler sonucunda 7
grup altında toplanmıştır. Bunlardan sayısal ve oransal olarak en baskın alet tipi, birinci grubu oluşturan bızlardır. Ardından sayısal çokluklarına göre spatulalar, işlenmiş kemik ve boynuzlar, iğneler, bıçaklar, perdah aleti, tığ / harpon gibi alet grupları yer almaktadır. 1990 ve 1999 yılları arasında sistemli
kazıları gerçekleştirilen Öküzini Mağarası’ndan ele geçen kemik aletler içerisinde 76 adet ile en fazla
bızların olduğu anlaşılmaktadır. Bunu takiben 20 adet spatula, 12 adet işlenmiş kemik ve boynuz, 5
adet iğne, 2 adet bıçak, 1 adet perdah aleti ile ele geçtiği kazı sezonunda ve ilgili yayınlarda tığ olarak
tanımlanan fakat tarafımızdan Avrupa mezolitiğindeki örneklerinden yola çıkarak harpon olabileceği
de düşünülen 1 örnek bulunmaktadır.
Bızlar: Öküzini kemik aletleri arasında tam halde ele geçen bızların sayısı 37’dir (Res. 3a). Buna ek
olarak 38 adet bız ucu ve 1 adet bız dibi olduğu anlaşılan parça tespit edilmiştir. % 49 oran ile temsil
45 Kökten 1959, 11-13.
46 Pawlikowski 1994, 366-368.
47 Kökten 1962, 41, Lev. XXXVII, Res. 2; Yalçınkaya 1992, 55, dn. 4.
48 Yalçınkaya 1995, 61.
49 Özbek 2000, 135.

Hande BULUT / Karain, Suluin ve Öküzini Mağaraları

141

edilen tam bızlar yanında % 50 oran ile bız uçları yer almaktadır. Bu bız uçlarının da ayrı ayrı birer bızı
temsil ettiği düşünülürse mevcut bız sayısı 75’e ulaşacaktır ki bu da sayısal olarak azımsanamayacak
bir sonuç teşkil etmektedir.
Spatulalar: 20 adet spatula, Öküzini kemik alet buluntu grubunun % 17’sini temsil etmektedir
(Res. 3b). Spatula ve spatula parçası altında incelenen bu 20 örnek; 10 adet spatulalara ait çeşitli parçalardan, 6 adet spatula ucundan, 3 adet spatuladan ve 1 adet spatula dibinden oluşmaktadır.
İşlenmiş Kemik ve Boynuzlar: İşlenmiş kemik ve boynuzlar, Öküzini kemik alet grubu içerisinde 3.
grubu temsil etmektedir (Res. 3c). 12 adet işlenmiş kemik ve boynuz, % 10’luk kısmı oluşturmaktadır.
9’u işlenmiş / düzeltili parça olan grupta 2 düzeltili / işlenmiş boynuz ve 1 adet düzeltili/işlenmiş diş
bulunmaktadır.
İğneler: Öküzini kemik alet buluntu topluluğunda 4. grubu oluşturan iğneler, topluluğun % 4’
ünü temsil eden 5 adet iğneden ibarettir (Res. 3d). Grubu oluşturan 2 adet iğne başı ve 3 adet iğne
ucu bulunmaktadır. İğne uçlarının kullanım sırasında kırılması ve yeniden şekillendirilerek ikinci kez
kullanılmış olması kuvvetli bir olasılıktır. Sayılarının az oluşu, formu gereği ince ve kırılgan olmalarından kaynaklanmış olmalıdır. Ele geçen iğne başları ile iğne uçlarının aynı parçaya ait olmadığı tespit
edilmiştir. Bu durum bize en azından 5 ayrı iğnenin varlığını kanıtlamaktadır.
Bıçaklar: 1995 yılı kazıları ile 1 adet ve 1991 yılı kazıları ile 1 adet olmak üzere toplam 2 adet bıçak, Öküzini kemik alet buluntu topluluğunun % 2’sini oluşturmaktadır (Res. 3e).
Perdah Aleti: 1994 yılı kazıları ile 1 adet perdah aleti ele geçmiştir (Res. 3f ). VI. jeolojik üniteden
ele geçen alet, olasılıkla diğer kemik aletleri ve/veya boncuk vb materyali cilalamada kullanılmaktaydı.
Harpon / Tığ: Avrupa Mezolitik kültürleri bünyesinde harpon olarak tanımlanan bu tip aletlerin
balık avcılığında kullanıldığı bilinmektedir. Ele geçtiği 1994 yılında “Tığ” olarak tanımlanan bu buluntunun Avrupa Mezolitiğinde sıklıkla karşımıza çıkan harponlar gibi bir kullanımı olabileceği de
göz ardı edilmemelidir. Öküzini VII. jeolojik seviyesinden ele geçmiş olan ve tığ olarak tanımlanan bu
buluntunun, Öküzini ve çevresindeki su kaynakları da düşünüldüğünde balık avcılığında silah olarak
kullanılmış olması son derece olası bir durumdur (Res. 3f ).

Sonuç
İnsan, canlılar arasında gereksinimlerini karşılamada en yetkin türdür. Bunun sebebi kendisine yardımcı olacak alet ve silahları üretebilme yetisine sahip olmasıdır. Bu noktada karşısına çıkabilecek tek
problem belki de hammadde arayışıdır. Esasen insanoğlu için bu arayış bir problem olmaktan çok bir
birikim ve deneyim olarak değerlendirilmelidir. Bu süreçte insanoğlu, karşısına çıkan her hammaddeyi denemiş sonuçta hangisinin daha fonksiyonel ve daha dayanıklı olduğunu öğrenmiştir. Taş, kemik,
boynuz ve odun sık kullanılan belli başlı hammaddeleri oluşturmaktadır. Çeşitli hammaddelerden
alet üretme geleneği, bir süre sonra alet yapmak için aletten faydalanmaya dönüşmüştür. Alt Paleolitik Dönem’de karşımıza çıkan kemik ile ilgili faaliyetler, çoğunlukla ilik elde etmeye yöneliktir. Bu
uygulamaların gelişmesi veya farklılaşması ise ilik kaybına engel olmak için ya da elde edilecek iliğin
zarar görmemesi adına yapılan değişiklikler olmalıdır. Buna ek olarak ilik elde etmek amacıyla kırılan
kemiklerin, sonrasında alet olarak kullanılmaya elverişli formlarda olması önem kazanmış olabilir.
Böylelikle Paleolitik’in erken aşamalarında kemiğe ilişkin uygulamalar, çok basit yöntemler olarak
kullanılagelmiştir. Ateşi kullanarak boynuzu enine bölmek veya uzun kemikleri vurarak darbe ile şekillendirmek gibi bilinçli metotlar yanında uzun ve düz kemiklerin yontulması ancak Alt Paleolitik’in
geç evreleri ve Orta Paleolitik Dönem itibari ile karşımıza çıkacaktır.
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Yapılan değerlendirme ve tipolojik analizler sonucunda Karain, Suluin ve Öküzini kazıları ile ele
geçen kemik aletler, her mağara için ayrı ayrı sınıflamaya tâbi tutulmuş ve çeşitli alet grupları belirlenmiştir. Karain Mağarası’ndan ele geçen kemik alet sayısı 396 adettir. Bunların 1 adedi E Gözü’nden
395 adedi ise B Gözü’nden ele geçmiştir. Suluin’den ele geçen kemik alet sayısı 340, Öküzini’nden ele
geçen kemik alet sayısı ise 117’dir. B Gözü’nden ele geçen 395 adet kemik alet içerisindeki en baskın
tipi bızlar oluşturmaktadır. 222 adet bız, tüm kemik alet buluntu topluluğu içerisinde % 56’lık bir oran
taşımaktadır. Suluin Mağarası kazıları sonucunda 162 adet ve % 48’lik oran ile baskın alet tipinin bız
olduğu anlaşılmıştır. Öküzini Mağarası’nda en fazla üretilen kemik alet formunu 76 adet ve % 65’lik
oran ile yine bızlar oluşturmaktadır. Karain Mağarası kemik aletlerinin üretiminde büyük oranda koyun / keçi kemikleri kullanılmıştır. 35 adet ve % 30’luk oranla sayısal ve oransal olarak üstünlük koyun
ya da keçi olarak tanımlanmış olan kemiklerdedir. Suluin Mağarası kemik aletlerinin üretiminde 13
adet koyun (% 4), 13 adet koyun / keçi kemiği tercih edildiği anlaşılmıştır. Öküzini’nde ise kemik alet
üretimine en fazla konu edilen hayvan 11 adet ve % 10’luk oran ile koyundur.
Karain Mağarası kemik aletlerinin üretiminde en fazla kullanılan kemik türü ulna kemikleridir. 68
adet olduğu tespit edilen ulnalar, % 47’lik bir yere sahiptir. Suluin Mağarası’nda ise kemik alet üretiminde en fazla metapodial kemikler kullanılmıştır. 17 adet metapodial kemik, % 5’lik oran taşımaktadır. Öküzini kemik aletlerinin ise tanımlanabilen örnekler dikkate alınarak değerlendirildiğinde, en
fazla scapula üzerine yapıldığı anlaşılmaktadır. 10 adet ve % 57 oran ile en fazla tercih edilen kemik
türü scapula / kürek kemikleri olmuştur. Karain Mağarası’ndan ele geçen kemik aletlerin tipolojik
tanımlamalarına ilişkin sonuçlar doğrultusunda 124 (% 31) adet kemik aletin epifiz taban taşıdığı
buna karşın 58 (% 15) adet kemik aletin diyafizden alınarak üretildiği anlaşılmıştır. Suluin Mağarası
kemik aletlerinde 37 adet epifiz tabanlı (% 23) 26 adet diyafizden alınan (% 16) kemik alet bulunmaktadır. Öküzini Mağarası ise 22 adet epifiz tabanlı (% 19) ve 35 adet diyafizden alınan (% 31)
kemik alet ile temsil edilmektedir. Yapılan kırık alan analizleri sonucunda gerek Karain gerek Suluin
gerekse Öküzini mağaralarından ele geçen kemik aletlerin yüksek oranda kırık olduğu tespit edilmiştir. Karain Mağarası kemik aletlerinde 287 kırık (% 73), Suluin Mağarası kemik aletlerinde 311
kırık (% 91) ve Öküzini Mağarası kemik aletlerinde 105 kırık (% 90) kemik alet bulunmaktadır. Batı
Toros Mağaraları’nda kemik aletlerin üretimi sırasında uygulanan teknikler içinde ısısal işlemin olup
olmadığına ilişkin değerlendirmeler sonucunda her üç mağarada da yanma ya da yakılmaya maruz
kalmış veya maruz bırakılmış kemik aletlerin tespit edilmiş olmasına dayanılarak, bu uygulamanın
var olduğu ortaya konabilmiştir. Karain Mağarası kemik aletleri içerisinde % 3’lük oran ile 13 kemik
alet, Suluin Mağarası’nda % 14’lük oran ile 47 adet kemik alet, Öküzini Mağarası’nda % 5’lik oran ile
6 adet kemik alet yanmış ya da yakılmış halde ele geçmiştir. Batı Toros Mağaraları’nda kemik alet
üretiminde hemen hemen bilinen tüm tekniklerin uygulandığı anlaşılmıştır. Bunun yanında Rasping
/ Aşındırma başka bir deyişle aşındırarak şekillendirme tekniği her üç mağarada da en sık başvurulan
ve uygulanan teknik olarak karşımıza çıkmaktadır. Karain’de 315 kemik alet üzerinde bu teknik saptanırken Suluin kemik aletlerinin 241’i üzerinde Rasping / Aşındırma tekniği uygulanmıştır. Öküzini
Mağarası’nda ise 95 kemik aletin üretiminde bu tekniğe başvurulmuştur. Sonuç itibari ile her üç mağarada da uygulanan baskın teknik Rasping / Aşındırma tekniği olmuştur.
Batı Toros Mağaraları’nda Alt Paleolitik’in temsil edildiği Karain Mağarası E Gözü, daha önce de
sözü edildiği gibi Alt Paleolitik’e tarihlenmiş olan 1 adet dişlemeli aletin ele geçtiği gözdür. Suluin ve
Öküzini mağaralarında bu döneme ait bir iskân söz konusu değildir. Orta Paleolitik Dönem, Karain
Mağarası E ve B gözlerinde temsil olunmakla birlikte bu döneme ait herhangi bir kemik alet ele geçmediği bilinmektedir. Üst Paleolitik Dönem ise Karain Mağarası B Gözü’nde P.II ile temsil edilen evre
ve aynı zamanda kemik aletlerin ortaya çıkmaya başladığı evreyi temsil etmektedir. Buradan ele geçen
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2 adet bız, tüm Pleistosen kemik alet buluntu grubunun % 6’sını oluşturmaktadır. B Gözü’nde P.I.1 ve
P.I. 2, Epi-paleolitik dolguları barındırmaktadır. B Gözü Geç Üst Paleolitik tabakalardan alınan odun
kömürü eşantiyonuna göre elde edilen tarih, 16.250 ± 790 (C14) dır. Bu tarih baz alınarak dönemsel
paralellik çerçevesinde değerlendirildiğinde Öküzini Mağarası buluntuları, 33. arkeolojik seviyeden
başka bir deyişle Öküzini I. evreden itibaren dönemsel paralellik bakımından elverişli görünmektedir.
Holosen seviyelerden ele geçen kemik aletler içerisinde her bir jeolojik seviyeye ait belirlenen baskın
alet tipini istisnasız bızlar oluşturmaktadır. Bızlar, işlenmiş kemik ve boynuzlar, spatulalar ve iğneler
Batı Toros Mağaraları kemik alet gruplarının ortak paydasını oluşturmaktadır. Bu alet grupları her 3
mağarada da üretilen ve kullanılan ortak tanımlamalara sahip aletlerden oluşmaktadır.
İnsanın biriktirmeye başladığı kültürel miras ve beraberinde kaçınılmaz olarak gelişen genetik mirasın yarattığı “kültür” kavramı; farklı gelenekler arasında etkileşim, iletişim ve aktarılan yenilikler ile
beslenen ve zaman gibi bir destekleyici unsur ile gelişen bir olgudur. Arkeologlar bu olgunun somut
verileri ile çıkarımlara ulaşmanın yanında soyut verileri ile de yol almak zorundadır. Ancak bu birliktelik sağlandığında bir toplum ya da topluluğun yaşam biçimi, kullandığı gereçler ve onlara yüklenen
anlam - değer anlaşılabilir. Bu sayede bir aletin ne amaçla ve ne şekilde üretildiği sorularına cevap
bulunabilir. Prehistorik insanın verdiği yaşam mücadelesi, sahip olduğu kaynaklar ve yaşadığı çevrenin bir resminin çizilebilmesi için tek tip bir arkeolojik verinin temel alınması yeterli olmayacaktır. Bu
bağlamda; yontmataş, kemik alet, fauna, flora, seramik, mimari kalıntı ya da ölü gömme gibi verilerin
başlı başına değerlendirilmesi eksiklik yaratacağı gibi yanıltıcı da olacaktır. Tek veri kaynağı ile sonuca
ulaşmaya çalışmak yerine geniş tabanlı bir sistem oluşturmaya çalışmak daha akılcı bir yaklaşımdır.
Aksi halde durum, arkeolojik buluntuların arkeolojik olmayan verilere dayandırılarak açıklanmasından ileri gidemeyecektir. Bu nedenle, bugüne kadar genellikle göz ardı edilmiş olan kemik alet endüstrisine gereken önem verilmeli ve bir topluluğu anlamlandırmada başvurulacak en temel unsurlardan
biri olduğu kabul edilmelidir. Kemik aletlerin incelenmemesi, yorumlanmaması ve bu teknolojiye
ilişkin bilgi sahibi olunmaması, omurgasız bir bedeni ayakta tutmaya çalışmaktan farksız olacaktır.
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Computational methods in Archaeology:
reconstructing the past.
The case of the so-called
“Little Baths”of Elaiussa Sebaste
(Cilicia Tracheia)
Emanuele CASAGRANDE CICCI*

Introduction
Elaiussa Sebaste1, a very important strategic and trading center on the coast of the ancient province of
Cilicia Tracheia2, preserves the remains of several bathing complexes pertaining to different periods3.
Thanks to archaeological investigations at least five bath buildings4, located both inside and outside
the urban area, are well known and mostly documented. One of these is known as the “Little Baths,”
located between the Byzantine Palace5 and the domestic and productive area6 of the city. Excavation
activities, which started in 2012 when only the roofs of the warm rooms were partially visible, have
* Dr. Emanuele Casagrande Cicci, Sapienza University of Rome, Rome – İtaly

E-mail: e.casagrande.cicci@gmail.com

First of all, I would like to thank Prof. Eugenia Equini Schneider and Prof. Annalisa Polosa for their kindness in permitting me to
supervise, study, and publish the results of the excavation of the “Little Baths” of Elaiussa Sebaste. Particular thanks go also to my
friends and colleagues, Prof. Emanuela Borgia, Dr. Rachel Opitz, and Tyler D. Johnson for their precious support.
1 Concerning the city of Elaiussa Sebaste, see the three monographs already published: Equini Schneider 1999; Equini Schneider

2003; Equini Schneider 2010.

2 Concerning the geographical and the historical background of Cilicia, see Desideri – Jasink 1990; Hild – Hellenkemper 1990.

Concerning the Roman Cilicia, see Freeman 1986. About the Late Antique Cilicia, see Edwards 1987; Mutafian 1988; Hild – Hellenkemper 1990, 34-43; Elton 2000, 393-407.

3 Concerning the bath buildings of Elaiussa Sebaste, see Casagrande Cicci 2014, 1517-1521.
4 Starting from the monumental public area of Elaiussa Sebaste, there are the so-called “Great Baths,” partially published within the

first monograph of the city (Spanu 1999, 94-103). Close to the Roman temple of the city the so-called “Opus Mixtum Baths” have
been discovered and partially documented (Spanu 1999, 103-114). On the promontory of the city three different bath buildings
have been recognized. The so-called “Harbor Baths” have been completely investigated and the results of the excavation have been
published in the second monograph of Elaiussa (Borgia – Spanu 2003, 247-336). In the middle of the promontory another bathing
complex (the so-called “Sand Baths”) has been only partially mapped. The so-called “Little Baths” are the fifth bath building found
at Elaiussa.

5 Concerning the Byzantine Palace, see Equini Schneider 2003, 347-380; Equini Schneider 2004, 305-306; Equini Schneider 2008;

Morselli – Ricci 2009, 105-109.

6 Concerning the domestic and productive area of the city, see Equini Schneider 2008; Borgia – Iacomi 2010, 1029-1054.
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exposed the general layout, construction methods, transformations, and abandonment activities of
the building.

The “Little Baths”: Construction Chronology
The area of the bath building was previously occupied by several structures, probably pertaining to the
Hellenistic period of the city. The most important evidence of this overlapping is the long-polygonal
wall with a northwest-southeast orientation that became the southern limit of the complex. Leaning
on it, a trilithic-system door, Hellenistic in date, was inserted into the bath building and transformed
in a window. Other architectural evidence of these earlier phases was discovered elsewhere in the
area, serving as a reminder of the urban development of Elaiussa Sebaste in the Hellenistic period.
The construction chronology of the “Little Baths” is still uncertain. The ceramic material evidence
coming from the lower stratigraphic levels has been dated to the 1st century B.C.E. to the 1st century
C.E. The materials coming from the lower levels of the apodyterium and the praefurnium have been
dated to the 2nd-3rd century C.E. The identification of a first construction phase at the present state
of the research is only a hypothesis. The lack of any kind of archaeological evidence pertaining to
this first phase precluded more precise considerations. Technical, architectural, and structural comparisons with the other baths of the city such as the so-called “Harbor Baths” (in particular the third
phase of the complex dated to the 1st-2nd century C.E.)7, however, suggest a 2nd-3rd century C.E.
dating. Future analysis, above all below the hypocaust of the warm rooms, will increase our understanding of the origins of the bath building.
Well known, moreover, is the second phase of the complex dated to the 4th-5th century C.E. with
the transformations of some spaces pertaining to the service area and the laying of the impressive
“four seasons” mosaic of the apodyterium (Room VI).

Brief Introduction of the General Layout of the Complex
The complex8 was built in an area previously built. The southern walls of the bath were laying on the
long northwest-southeast polygonal wall, which constituted the northern limit of an important street
linking the central area of the promontory and its westernmost part close to the sea.
Each room of the building was conceived as a single architectural block with a double-face curtain
in limestone masonry and an internal conglomerate. The outer walls of the warm rooms were covered
by a thin, pink cocciopesto surface.
The 4th-5th century C.E. phase complex was accessible from the east thanks to a limestone paved
street whose route is not completely clear. The apodyterium (Room VI), a square room with two
steps at its entrance, was the biggest of the whole complex. It, together with the corridor (Room VIII)
situated further south, was paved with a polychrome-figured mosaic. The mosaic had an outer frame
constituted by colored squares with a floral decoration and four main carpets, two in the square space
and the other two in the corridor itself. At the entrance the mosaic pavement had a three-row Greek
inscription, which is partially incomplete.
The text reads as follows:
7

Concerning the third phase of the so-called “Harbor Baths”, see Borgia – Spanu 2003, 305-310.

8

Except for this article concerning the so-called “Little Baths,” only the yearly excavation reports of the Italian Archaeological
Mission at Elaiussa Sebaste have been published. See Equini Schneider 2014, 31-37; Equini Schneider – Ritti 2015, 23-29.
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[---]AΣΔEMOΣTRATIANAΣ
[---] [T]OYΣANATOΛIANAΣ
[---]ΣEYΓIENΩN
The inscription, only partially studied9, probably represents a sort of welcoming for the visitors of
the complex. In fact, the third line is a wish for well-being. The first and second line perhaps list two
prominent local benefactors by name: Demostratiana (the first line) and Anatoliana (the second line).
The latter is attested by a funerary inscription found in Elaiussa; the other is not attested in the region.
The central carpet of the apodyterium contains the so-called “four seasons” mosaic. The central
part of the representation is the only one featuring figural decoration and was highly damaged in
ancient times. Despite this, the general layout along with a few key details can still be discerned.
The main carpet consists of a central circular motif inscribed within a square framed by linear polychrome decorations. It was decorated with a central circle; on its four sides there were four more
circles. Between them four trapezoids border the personified figures of the seasons and their names.
Unfortunately, only two of the original four decorations are still visible and preserved.
The westernmost trapezoid contained the Greek inscription M E Π O R I N E (“Autumn”) decorated by a red cornucopia. The easternmost trapezoid, on the other hand, shows the bust of a veiled
woman featuring the Greek inscription X I M [....], “XIMONAΣ,” which has been interpreted as “Winter.” The circles host animals as shown by the presence of a bird close to the Autumn panel. South of
the entrance the mosaic had a gap. That space probably was covered by an additional carpet of an uncertain decoration. The southern carpet, rectangular in shape, was decorated by four black cruciform
elements divided into four parts by a central white tessera. Four red rhombuses were added close to it.
The corridor (Room VIII) was paved with two different rectangular carpets: the northernmost
one hosts petals and the southernmost one flowers. The outer frame to the south ended in a slightly
elevated, rectangular opus sectile decoration, which gave access to a square, brick-paved immersion
tub (Room III). The water that filled the tub probably came from the vaults of the warm rooms where
a well, fed by the city aqueduct or rainwater flowing northward into a bedrock-cut cistern, was identified. The corridor probably also gave access to an area situated further east which has not yet been
investigated. The first warm room of the complex, the tepidarium (Room II), was accessible from
the western part of the corridor. The internal space of the room was divided in two by a north-south
limestone wall. The easternmost part of it, unheated, was paved with a geometric polychrome rectangular mosaic, while to the south a niche decorated with a white mosaic floor and frescoes covering
the inner walls was located. The central part of the room lacks any kind of pavement and the only
visible things are the pilae pertaining to the hypocaust system. On the western part of the room a tub
opened in the inner space of the apse was recognized. A similar layout is seen in the caldarium (Room
I), accessible to the south from the tepidarium. Marble square tiles covering the tub opened into the
inner space of the apse, while the central area of the room had an unknown paving. The easternmost
part of the caldarium, partially paved with a white mosaic floor, probably hosts a tub. In the northern
wall of the room there were two niches, both destroyed as a result of the various phases of the complex. The westernmost one, the larger of the two, was built on top of the tile duct of the praefurnium
(Room VII), located further north. West and north-west of the warm rooms there was the service
area of the complex. Further north but not accessible from the warm rooms, the praefurnium has
been recognized. It was entered from a door opening to the west. Behind the apses of the caldarium
9

The inscription has been studied and partially published by E. Equini Schneider and T. Ritti in 2015 (Equini Schneider – Ritti
2015, 23-29).
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and the tepidarium was recognized another vaulted roof room (Room IV) situated probably on a
lower level. The closing wall of the bath building was found to the west of this room. The complex
was abandoned around the middle or later 6th century C.E., probably as a result of the collapse of
the city aqueduct (530 C.E.). Several later phases modifying the internal spaces and functions of the
complex have been identified inside all the rooms of the bath building. Between the second half of the
6th century C.E. and the first half of the 7th century C.E. the building became a productive/domestic
area with the construction of new structures.
Some sporadic occupations of the complex are attested during the 11th century C.E. Between the
12th and the 13th centuries C.E. Armenians occupied the spaces once related to the bath building.
Partially or totally destroyed, some areas were reused for domestic purposes or as shelters for animals
with the construction of several drywalls.

The so-called “Little Baths”: from the Excavation to the Virtual
Reconstruction
The archaeological investigations carried out on the building during the 2012, 2013, and 2014 seasons
included the collection of various data concerning its layout and plan. New technical approaches10
such as SfM photogrammetry and virtual reconstruction were applied in the study of the complex
for a better comprehension and visualization of the ancient structures. Thanks to the crossing of
traditional archaeology and the new technologies, this new form of documentation of the “Little
Baths” should become a pioneering case study both for the city of Elaiussa Sebaste and for the ancient
province of Cilicia.
The overall process11, from the collection of raw data up to the finished product, is summarized
as follows:
1. Acquiring Images
2. Creating the 3D Textured Meshes
3. Georeferencing the Models
4. Exporting the Models (.obj - .pdf – orthophoto)
5. Retopologizing the Original Meshes
6. UV – Mapping the New Models
7. Creating New Textures and Normal Maps
8. Inserting Low-Resolution Models into a Game Engine
9. Building the Game (Pc – Ios – Android – Blackberry)
This visualization will take into account not all the structures of the complex but the last three
rooms excavated in 2014 including the main entrance, the apodyterium, and the tub12.
10 In this note I would like to mention some pioneering work in digital humanities that constituted my personal background and

my starting point for the present research. R. Opitz and J. Nowlin in 2012 published a small article (Opitz – Nowlin 2012, 46-49)
about the use of photogrammetric models combined with GIS software for a better understanding and visualization of the data.
A broader contribution to 3D archaeology was given in recent years by Prof. Maurizio Forte (Duke University) whose publications (see, for example, Forte 2013 and Forte 2014) are a strong starting point for any future research about digital archaeology.

11 The present author became familiar with the whole workflow thanks to his participation as topographer at the Gabii Project

Research (University of Michigan) directed by N. Terrenato.

12 The final goal of the present author is to create different 3D models (in terms of resolution, scale, and textures quality) of the whole

complex of the so-called “Little Baths”. Its study and its publication, therefore, must be considered as a guideline for future research.
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The basic and first step of the whole process was the acquisition of the digital images of Rooms
III and VI, and the entrance. Once the images were acquired, they were processed in photogrammetric processing software such as Agisoft Photoscan13. The digital images of the rooms were
added and aligned to generate spatial 3D data. The information collected also allowed for the
building of a 3D mesh as well as a textured model. Once the models were created they were not
geometrically accurate and needed to be georeferenced using the points shot with the total station.
Upon adding the values of each point and connecting them to the markers on each model, they
were reprocessed into high-quality spatial models. The georeferenced models were then exported
in different extensions (i.e., PDF or TIF). In order to take measurements, get section images,
and characterize the CAD plan of the building, the orthophotos were used as TIF files. The same
models at the end of the photogrammetric process get exported as .obj files. This is a geometry
definition file format that represents 3D geometry including the position of each vertex, the UV
position of each texture coordinate vertex, the vertex normal, and the faces that make each polygon defined as a list of vertices and the texture vertices. The models created with a high poly-count
could not be processed by the gaming software in the original version, so it was necessary to reduce the numbers of polygons, vertices, and the related information. This process of reduction is
called retopology. Once the .obj models were exported from Photoscan, they were processed with
a retopology software like Pilgway 3D Coat14. This results in the original high poly-count models
being converted into a new lower poly-count 3D model with a new UV set. The process allowed us
to import the original high-resolution mesh into the software and manually rebuild the polygons
and the UV islands.
After exporting the new models, the normal maps and new textures for each retopologized mesh
were reconstructed using the original wavefront obj files and textures created on Photoscan. The
software Xnormal15 allowed new maps with a high resolution (4096 x 4096) to be made16.
Finally, these newly retopologized meshes were visualized using the game engine Unity 3D17,
which has excellent capabilities for managing 3D meshes, textures, normal maps, and first-person
movement. Since Unity 3D is a software package used by a variety of game studios, it offers a flexible
toolset which is useful for archaeologists who wish to visualize their 3D data. Even for non- specialists, the process is rather straightforward. For this project, the georeferenced models, textures, and
normal maps were simply imported into the game engine’s editor. Then basic lighting and a firstperson controller from Unity’s stock assets were added. Even with this rudimentary design, it is now
possible to navigate within the rooms of the ancient bath building. This is an important step forward
because it allows us to analyze the structure from an intuitive spatial perspective. This provides a
level of illustration not conveyed with traditional archaeological plans. Future research will seek to
profit from this advantage. The scene has been saved as a stand-alone application for the Microsoft
operating system but could also be published for the web or mobile devices. The aforementioned
workflow is very useful not only as an archaeological tool but also for an engaging presentation of the
13 To use the Agisoft Photoscan software a fee is required (after a 30-day free trial). There are two different types of software; the

cheapest one does not allow georeferencing the meshes.

14 The software is available online but after the 30-day free trial a fee is required.
15 Xnormal is totally without cost and easily downloadable online.
16 The software “bakes” new normal maps and new textures using the original ones from the high-resolution meshes created with

Photoscan.

17 Unity is a game development platform. There are two different versions of the software (Personal and Professional). The personal

one (for free) has all the required tools for post-processing the data coming from the field.
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excavation results to the scientific community and the general public (for example, virtual tours and
reconstructed views of the building itself )18.

Concluding Remarks
The study of the so-called “Little Baths” of Elaiussa Sebaste represents an important starting point for a
widespread analysis of how a specific building category, such as the baths, could testify the assimilation
process of a province (such as Cilicia) into the Roman Empire. Even if the excavation activities are not
concluded, it has been possible to outline some preliminary considerations concerning the structure’s
layout, technical characteristics, and peculiarities in light of the other baths of the region.
The “Little Baths” belong to the small-plan baths category, widely attested in Cilicia. Comparisons with other regional complexes, such as those at Asar Tepe19, Korasion20, and Catabolos (Küçük
Burnaz)21 show the construction of small buildings with different plans and layouts mainly due to the
topography of each settlement.
The building technique of the “Little Baths” reflects well-attested regional practices. The limestone blocks were the most important raw materials in Cilicia. Bricks and tiles were used for the
most important and structural elements of the bathing complexes, such as the vaults and the hypocaust systems. Some examples located, above all, in Cilicia Pedias (the eastern area of the province)
show the widespread use of bricks façades (for example, Anazarbos22, Hierapolis Kastabala23, and
Yumurtalık-Aigeai24 but also elsewhere) with a caementicium conglomerate. In the area of Elaiussa
Sebaste (Cilicia Tracheia, the western area of the province) the availability of limestone reduced the
use of the bricks, sometime associated with stones in particular building techniques (for example,
associated with cubilia in the so-called “Opus Mixtum” Baths). The use of limestone façades for
the baths is well known in the surrounding area of Elaiussa such as at Korasion25, Korykos26, and
Üçtepe27, for example.
Some interesting considerations are related to the chronology of the “Little Baths”. While the
phase belonging to the 4th-5th century C.E. is well attested and studied, the previous phases of the
complex are less well defined. The study of the Cilician cities clarified the relevant economic and
building growth of the region during the 2nd century C.E. Future archaeological investigations will
extend our knowledge about the chronology of the baths buildings, which is now only hypothetical
and based upon structural comparisons.
18 The present article will provide of several screenshots of the game created with Unity. The future goal of the author is the online

publication of the excavation results and the 3D modeling meshes.

19 Concerning Asar Tepe, see Bean – Mitford 1965, 33; Hild – Hellenkemper 1990, 199; Rauh et al. 2009; Hoff 2013, 144-156;

Townsend 2013, 118-125.

20 See Keil – Wilhelm 1931, 102-117; Hild – Hellenkemper 1990, 311-312; Hill 1996, 241-243.
21 Concerning Catabolos (Küçük Burnaz), see Tobin 2004.
22 To better understand the development of the ancient city of Anazarbos, see Gough 1952; Ziegler 1993, Posamentir – Sayar 2006;

Posamentir 2011, 97-120; Casagrande Cicci 2013, 141-166.

23 See Hild – Hellenkemper 1990, 293-294; Krinzinger – Reiter 1993, 269-281; Hill 1996, 104-105.
24 See Budde 1972, 61-68; Bloesch 1989; Hild – Hellenkemper 1990, 160-161; Haymann 2007, 47-56.
25 Concerning Korasion, see Keil – Wilhelm 1931, 102-117; Hild – Hellenkemper 1990, 311-312; Hill 1996, 241-243.
26 Concerning Korykos, see Keil – Wilhelm 1931, 118-219; Hild – Hellenkemper 1990, 315-320; Durugönül 1998, 24-25, 66; Duru-

gönül 2006, 21-24; Spanu 2013, 625-646.

27 Heberdey – Wilhelm 1896, 46; Hild – Hellenkemper 1990, 452-453; Hill 1996, 249-250.
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The topographic relationship between the bath building and the domestic and productive area of
the city situated further southwest should be helpful to reconstruct its use and designation. The small
size and the proximity of the building to a domestic space testifies to the strict relationship between
them. The local benefactors of the complex, however, are still unknown. The epigraphic support and
the texts are not significantly helpful for further suggestions, even if the Greek inscription on the
mosaic floor of the apodyterium contains the name of two residents (probably women) who might
have given financial support for the hypothetical second-phase construction complex or even for the
mosaic itself.
The “Little Baths” were used by the inhabitants of the domestic area on the promontory of Elaiussa
Sebaste. The nature of the complex, public or private, lacks any precise definition and only a wider
topographic analysis of the area and the additional research will extend our knowledge about the
building.
SfM photogrammetry and the game engine were used and applied to the study of the bath building as a complementary tool to the field archaeology. The aforementioned workflow has been very
useful as an archaeological tool. Using software like Agisoft Photoscan, it is possible elaborate georeferenced orthophotos, sections and 3D models.
The possibility to navigate virtually through the rooms provides an immersive and comprehensive
experience that is impossible with the normal form of representation (i.e., photos and plans). The use
of virtual reality technology is not only a valuable tool for archaeological studies, but also an innovative way to present the results to the scientific community and to the public.
To conclude, future research will use the game-based visualization to investigate different hypotheses of architectural phasing.
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Fig. 1
Plan of Elaiussa Sebaste and
location of so-called
“Little Baths”
(Plan Braini 2014).

Fig. 2
“Little Baths”: general view
of complex in 2012 (above)
and in 2014 (below).
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Fig. 3 Plan of “Little Baths” at end of 2014 campaign
(Braini 2014 with current author’s additions).

Fig. 4 Excavated portion of entrance
(Room IX) of bath building (viewed from south).

Fig. 5 “Little Baths” (viewed from north) at end of 2014 campaign; in
foreground mosaic floor of apodyterium (Room VI) is visible.
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Fig. 6
At left, view of mosaic floor
of corridor (Room VIII); at
right, view of tub (Room III)
of the baths.

Fig. 7
“Little Baths”: General
view of tepidarium (at left),
caldarium (top right), and
praefurnium (bottom right).

Fig. 8 Structure-from-motion photogrammetry: aligning, georeferencing, and exporting (.obj,
orthophoto and 3Dpdf ) the information using Agisoft Photoscan.
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Fig. 9
Retopologizing and
UV-Mapping with software
Pilgway 3D Coat.

Fig. 10
Textures and normal map
“baking” using software
Xnormal (above); Creating
3D game with Unity
Webplayer (below).

Fig. 11
Screenshot of game created
with Unity 3D: overall view
of apodyterium (Room VI)
from north.

Fig. 12
Screenshot of game
created with Unity 3D;
tub (Room III) viewed
from north.
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Perge’nin Hellenistik Dönem ve
Roma İmparatorluk Dönemi Kültleri
İpek DAĞLI DİNÇER*

Küçük Asya’nın güneyinde yer alan, doğuda Lykia, batıda Kilikia Trakheia, kuzeyde Toros sıradağları
ve güneyde Akdeniz ile sınırlanmış Pamphylia’nın en önemli kentlerinden biri olan Perge, Antalya ilinin 18 km kuzeydoğusunda yer alır. Aspendos ve Sillyon ile birlikte bölgenin iç kesimlerinde
kentlerden biri olan Perge, güneyinde ve doğusundaki verimli ovalar sayesinde zenginleşmiş, denize
uzaklığına rağmen doğusundaki Kestros (Aksu) Çayı sayesinde deniz ticareti ve deniz taşımacılığından faydalanabilmiştir1.
Kentin akropolisinde yapılan çalışmalar, burada yerleşimin Geç Neolitik-Kalkolitik arası bir dönemde başladığını ortaya koymuştur2. Kentin Hellenistik Dönem yerleşmesine ait arkeolojik kanıtlar
arasında akropolisin güney yamacında yer alan yapı kalıntıları3 ile aşağı kenti çevreleyen surlar ve
Yuvarlak Kuleli Kent Kapısı bulunur4 (Res. 1). Augustus Dönemi’yle başlayan Pax Romana sırasında Roma İmparatorluğu’nun sağladığı güvenlik ve refah ortamı sayesinde güneye doğru genişleyen
kent, çok sayıda anıtsal yapının, heykeltıraşlık eserinin ve epigrafik verinin gösterdiği üzere en parlak
dönemini Roma İmparatorluk Dönemi’nde yaşamıştır5. Perge askeri ve politik önemini MS 7. yy.’da
gerçekleşen Arap akınlarına değin korumuştur6.
Bu bildiride Perge’de Hellenistik Dönem’de ve Roma İmparatorluk Dönemi’nde tapınılmış tanrı/
tanrıçalar, dini nitelikli festivaller ve kült görevlileri arkeolojik, epigrafik ve yazınsal verilerin ışığında
kronolojik olarak ele alınmıştır.

Artemis

Perge’de kültü hakkında en fazla bilgiye sahip olunan tanrıça, yerel dilde Vanassa Preeia (ИΑNΑΨΑΣ
ΠΡΕΙΙΑΣ), Yunanca Artemis Pergaia ve Latince Diana Pergaea olarak bilinen Artemis’tir. Kentte Ar* İpek Dağlı Dinçer, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Ordu Cad., No: 196, 34459 Beyazıt – İstanbul.
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Bu bildiri Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Doktora Programı’nda I. Uytterhoeven danışmanlığında sürdürmekte olduğum doktora tezinin bir ön çalışması niteliğindedir.

1 Özdizbay 2012, 5.

2 Kentin Akropolis’inde yapılmış çalışmalar için bk.: Abbasoğlu – Martini 2003.
3 Martini 2003, 13-25.
4 Aşağı kenti çevreleyen surlar için bk.: Türkmen 2008, 1187-1200. Yuvarlak kuleli kent kapısı için bk.: Bulgurlu 1999.
5 Kentin Roma İmparatorluk Dönemi’ndeki gelişimi için bk.: Abbasoğlu 2001, 172-188; Özdizbay 2012.
6 Kentin Geç Antik Dönem’deki önemi için bk.: Hellenkemper – Hild 2004.

164

Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II / International Young Scholars Conference II

temis kültüne dair ele geçmiş en erken epigrafik veri, kentin güneyinde yer alan ve Septimius Severus
dönemine tarihlenen çeşme yapısında (F4) devşirme olarak kullanılmış ve MÖ 5. yy.’ın ikinci yarısı ya
da MÖ 4. yy. başına tarihlenen adak yazıtıdır7 (Res. 2). İ. Kaygusuz tarafından bir yapı yazıtı olabileceği öne sürülen bu yazıttan, Wa isimli bir kadın ile L. Faramus isimli bir adamın oğlu olan Klemutas’ın
Vannassa Preiia’ya bir adak sunduğu anlaşılmaktadır8. Anadolu pantheonu kökenli bir tanrıçayı betimleyen ИΑNΑΨΑΣ kelimesi ile Sillyon9 ve Aspendos’ta10 bulunmuş yazıtlarda da karşılaşılmıştır.
Luvi dillerinde –assa, -assas ve –assis soneklerinin tanrı, kişi ve yer isimlerini işaret etmesinden hareketle, Vanassa Preiia MÖ 3. binyıla ait Anadolu’nun yerli tanrıçalarından biri olarak kabul edilmektedir11. Bölgenin denizden uzak iç kesiminde yer alan bu üç kentinde de Pamphylia lehçesinde adak
yazıtlarının bulunması, bu kentlerde yerel kültlerin varlığını ortaya koymaktadır. Tanrıçanın Artemis
olarak isimlendirildiği en erken yazılı belge Pseudo-Skylaks’ın Periplous isimli eseridir12. Yazar Lykia
Bölgesi’nin kentlerini aktardığı bölümden sonra Pamphylia Bölgesi’ne değinmekte ve Olba ile Magydos kentlerini geçtikten sonra Katarraktes ırmağına (Düden çayı) ulaşıldığını, buradan ise Perge’ye ve
kentin koruyucu tanrıçası Artemis’in tapınağına varıldığını söylemektedir13. Dolayısıyla MÖ 5. ve 4.
yy.’lardaki epigrafik ve yazınsal verilerden, tanrıçanın yerel halk tarafından Vanassa Preiia (Perge’nin
Kraliçesi) olarak onurlandırıldığı, yazılı metinlerde ise tanrıçanın Artemis ile özdeşleştirildiği, Perge
Artemis’i olarak nitelendirildiği ve MÖ 4. yy.’da Perge territoryumunda bir tapınağı olduğu anlaşılmaktadır. Şair Kallimakhos da (MÖ 310/305 – 204) tanrıçaya Perge kentinde büyük saygı duyulduğunu aktarmaktadır14.
Kentin güneydoğusundaki İyilik Belen tepesinde bulunmuş, kutsal alan adak listesini içeren ve
Hellenistik Dönem’e tarihlenen bir yazıtta Side, Aspendos, Selge ve Tarsus gibi kentlerden tanrıçanın
tapınağına gelerek adak adamış kişilerin isimleri ve adadıkları eşyalar listelenmiştir15. Bu yazıttan
tapınağın adak eşyası bakımından son derece zengin olduğu anlaşılmaktadır ve bu durum Cicero’nun
Kilikia quaestoru Verres’i Artemis kült heykeli üzerindeki altınları çalmakla suçladığı aktarımına da
uygunluk göstermektedir16. Artemis Tapınağı’nın zenginlikleri arasında sadece adak eşyaları değil
aynı zamanda kentin ileri gelenlerini onurlandırmak üzere dikilen bronz heykellerin de bulunduğu epigrafik verilerden anlaşılmaktadır. Strategosluk ve gymnasiarkhosluk yapmış olan Bokios oğlu
Stasis altın bir çelenkle ödüllendirilmiş ve bronz heykeli Artemis Tapınağı’nda en göz alıcı yere dikilmiştir17. Kentin ileri gelenlerinin heykellerinin tapınak içine dikilmesi geleneği sadece Hellenistik
Dönem ile sınırlı kalmamış, Roma İmparatorluk Dönemi’nde de devam etmiştir18. Bunlar dışında
Hellenistik Dönem’e tarihlenen ve içinde Artemis’in adı geçen üç yazıt daha vardır. Bunlardan ilki
tiyatroda devşirme olarak kullanılmış mermer bir kaidedir; Melanthios oğlu Magnesialı Khimaros
7 Kaygusuz 1980, 249-256; Şahin 1994, n. 1, 2.
8 Kaygusuz 1980, 255.
9 Brixhe 1976, n. 1.
10 Brixhe – Tekoğlu 2000, n. 274 ve 276.
11 Onurkan 1969, 304; Abbasoğlu 2007, 21-22; Işık 1996, 23-35.
12 Avrupa, Asya ve Afrika’da yaşayan çeşitli kavimler ile bölgeler, ırmaklar, limanlar, kentler ve bu kentlerde yer alan tapınaklar

hakkında bilgi veren eser bilinen ilk kuramsal coğrafya çalışmalarından biri olarak kabul edilmektedir. Aslan 2012, 239- 257.

13 Aslan 2012, n. 101, 251.
14 Kallimakhos, Artemis Hymnosu 3, 183, (çevrimiçi) http://www.theoi.com/Text/CallimachusHymns1.html, 1.3.2015.
15 Şahin 1999, n. 10, 7-12.
16 M. Tullius Cicero, Actionis in C. Verrem, (çevrimiçi), http://www.thelatinlibrary.com/cicero/verres.2.1.shtml, 25.02.2016, 2, 1.
17 Şahin 1999, n. 14, 17-22.
18 a.e. n. 23, 37-43.
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tarafından Artemis Pergaia’ya adanmış, Herakleialı Philon tarafından yapılmıştır19. İkinci yazıt 1977
yılında Güney Hamam’da palaestra’nın sınırlarını saptamak amaçlı açılan sondajlar esnasında bulunmuştur ve adı korunagelmemiş bir kişinin Artemis Pergaia’ya yaptığı adağı içermektedir20. Üçüncü
yazıt ise kentin güneybatısında modern bir Türk mezarlığında mezar taşı olarak kullanılmış bir kaide
üzerindedir ve Artemidoros, karısı Antigone ve oğulları Antigonos’un vasiyet uyarınca bir Artemis
heykeli adadıklarını aktarmaktadır21. Yazıtı bulan Lanckoronski’ye göre bu kaide bir mezar anıtına ait
değildir ve Artemis kutsal alanında duruyor olmalıdır22.
Kentin Hellenistik Dönem’e tarihlenen nümizmatik verileri de Perge’deki Artemis tapımı hakkında bilgi verir niteliktedir. Mevcut verilere göre kent, en erken sikkelerini MÖ 3. yy.’da darp etmeye
başlamıştır23. MÖ 3. ve 1. yy. arasına tarihlenen sikkelerde Artemis uzun veya kısa khiton ve avcı
botları ile elinde asa, meşale, çelenk, ok, yay gibi çeşitli atribülerle ve yanında kutsal hayvanı olan
geyik ile betimlenmiştir24. Yunan tarzında çeşitli ikonografik özellikler gösteren Artemis betimlerine
bazen yerel lehçede ИΑNΑΨΑΣ ΠΡΕΙΙΑΣ, bazen ise eski Yunanca APTEMIΔOΣ ΠΕΡΓAΙΑΣ lejandı
eşlik etmektedir25. Bir sikke tipinde ise ön yüzde iki sütunlu Ion düzeninde bir tapınak içinde Artemis
Pergaia’nın kült heykeli görülmektedir. Tanrıçanın kült heykelinin baitylos olarak betimlendiği sikkeler de MÖ 2. ya da 1. yy.’da basılmaya başlamış ve bu sikke tipi Roma İmparatoru Tacitus Dönemi’ne
kadar devam etmiştir26.
Artemis Pergaia Tapınağı’nın yerini tespit etmek üzere birçok araştırma yapılmıştır fakat bunlar
sonuçsuz kalmıştır. MS 1. yy.’da yaşayan Strabon, Geographika’da Kestros (Aksu) Çayı’ndan 60 stadia
kuzeye ilerlendiğinde Perge’ye ve kentin yakınında yüksek bir tepede inşa edilmiş tapınağa ulaşıldığını
aktarır27. L. Robert’e göre Katarraktes Nehri’nden ilk önce Perge’ye buradan da Artemis Tapınağı’na
varıldığını yazan Pseudo-Skylaks da tapınağın kent dışında konumlandığını belirtmektedir28. Sofist
Polemon da (MS 2. yy.) büyüklük ve güzellik açısından benzersiz olan tapınağın kent dışında olduğunu yazmıştır29. Tiyatroda bulunmuş ve MS 1. yy.’ın başına tarihlendirilmiş bir vakıf yazıtı da Artemis
Tapınağı’nın konumu hakkında bilgi verir niteliktedir30. Marcus Feridius’un sahip olduğu üzüm bağını kentin yaşlılarına (geraioi) bağışladığını söylediği bu yazıtta bağın, Artemis Tapınağı’nın sınırında
yer aldığı aktarılmaktadır. Perge’nin aşağı kenti üç tepe ile çevrelenmiştir: kuzeyde en erken yerleşme
kalıntılarının bulunduğu ve ayrıca Bizans Dönemi’ne tarihlenen yapıların da yer aldığı akropolis, güneydoğuda İyilik Belen ve güneybatıda tiyatronun yamaçlarına yaslandığı Koca Belen. Tapınağın yerini
belirlemek amacıyla A. M. Mansel ve A. Akarca 1946 yılında akropoliste A ve B isimlerini verdikleri
iki tepede kazılar yapmış fakat çoğunlukla Bizans Dönemi’ne tarihlenen yapı kalıntıları bulmuşlardır.
19 a.e. n. 5, 5.
20 a.e. n. 4, 4.
21 a.e. n. 2, 3.
22 Lanckoronski 2005, n.51, 171.
23 Boehringer 1972, 57-58.
24 Onurkan 1969, 318.
25 Üzerinde bir tanrıçanın adının ilk defa ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ ΠΕΡΓΑΙΑΣ olarak görüldüğü Attika ölçüsündeki ilk otonom tetradrahmi-

ler, Seyrig tarafından MÖ 235-231 arasına, Mørkholm tarafından ise MÖ 235 yılına tarihlendirilmiştir. Mørkholm 2000, 157-158;
Seyrig 1963, 7- 64.

26 MacKay 1990, 2049.
27 Strabon, Geographika, XIV, IV, 2.
28 Robert 1948, 64-69.
29 Mansel - Akarca 1949, 33.
30 Yazıt ve tarihlendirilmesi için bk.: Şahin 1999, n. 66, 94-96; Jones 1999, 8-17.
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Aynı sene Koca Belen ve İyilik Belen tepelerinde de araştırmalar yapılmış, fakat bunlar da tapınağın
konumunu belirleme açısından sonuçsuz kalmıştır31. 1994-2004 yılları arasında Perge Akropolisi’nde
kazılar yürüten W. Martini, tapınağı ve kenti birbirine bağladığını düşündüğü kuzey-güney doğrultulu
caddenin akropolise ulaşması, akropolisin güneyinde yoğunlaşan mağaralar ve kült alanları, güneybatıda yer alan Bazilika III’ün bulunduğu alanda Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait devşirme kullanılmış
anıtsal mimari parçalar ve yazıtlar bulunması gibi nedenlerle Artemis Pergaia Kutsal Alanı’nın akropoliste yer alabileceğini öne sürmektedir32. Bununla birlikte, tapınağın kuzey-güney doğrultulu caddenin
güney devamında olabileceği fikrinden hareketle 1968-1970 yılları arasında, Mansel tarafından kentin
güneyinde kazılar yapılmış, MÖ 2. yy.’a tarihlenen Dor düzenli bir tapınak ile Ion düzenli bir tapınak
keşfedilmiştir33. Bunların boyutları itibariyle görkemli Artemis Pergaia tapınağı olamayacağı fakat Perge pantheonunun diğer tanrı/tanrıçalarına ait kutsal alanlar ya da hazine binaları olabileceği yönünde
yorumlanmıştır34. Alandaki kutsal yapıların yoğunluğu, yine aynı yerde bir Bizans kilisesine ait yapı
kalıntılarının yer alması, yukarıda bahsedilen tapınak envanter yazıtının ve üzerinde Artemis betimi
olan bir zodyak diskinin35 İyilik Belen’de bulunması araştırmaların bu aşamasında Artemis Pergaia tapınağının konumu için en elverişli yerin İyilik Belen Tepesi olduğunu düşündürmektedir. Tüm bu araştırmalar ve yorumlar Perge’de kent dışı kutsal alanların bulunduğunu ortaya koymaktadır.
Doğu Lykia kentlerinden Limyra’da36 ve Kuzey Lykia’daki Oinoanda’da37 Artemis Pergaia’ya adanmış yazıtlar bulunmaktadır. Halikarnassos38, Rhodos39, Lindos40 ve Ambrakia41 kentlerinde Artemis
Pergaia rahip/rahibelerine ilişkin yazıtlar ele geçmiştir. Thera’da Pergeli Artemidoros tarafından kurulmuş bir temenosta bulunan ve MÖ 3. yy.’a tarihlenen yazıtlar, Artemidoros’un doğduğu kentin tanrıçası olan Artemis Pergaia kültünü Thera’ya taşıdığını, tanrıça onuruna bir rahibe görevlendirdiğini
ve tanrıçanın kendisinin doksan yaşına kadar yaşayacağı kehanetinde bulunduğunu aktarmaktadır42.
Aynı temenosta, tanrıçanın başının Hellenistik Dönem’e tarihlenen bir sikke tipinden örnek alınarak
yapılmış kabartması da bulunmaktadır43. Tanrıçanın kültü sadece batıya değil doğuya, Mısır’a da yayılmıştır. Naukratis’te44 MÖ 4. yy.’a, Arsinoitis’te45 MÖ 2. yy.’a tarihlenen ve Pergeliler ya da Pamphylialılar tarafından yapılmış adak yazıtları vardır. Mevcut epigrafik ve arkeolojik verilerden Helenistik
Dönem’de Artemis Pergaia kültünün sadece Pamphylia Bölgesi’yle sınırlı olmadığı, batıda Lykia, Karia
bölgeleri ile Rhodos, Lindos kentleri ile Thera adası ve kuzeybatı Yunanistan’ın Ambrakia kentine,
doğuda ise Mısır’a kadar yayıldığı anlaşılmaktadır.
31 Mansel – Akarca 1949, 35-43.
32 Martini 2004, 479- 486.
33 Mansel 1969, 95-96; MacKay 1990, 2066-2067.
34 Mansel 1969, 95-96.
35 Onurkan 1969, 313-317.
36 Artemis kültü Doğu Lykia’da son derece yaygındır bk.: Tıbıkoğlu 2012, 454-465. Yazıt için bk.: Wörrle 1999, n. 2, 269.
37 Bir tapınak nizamnamesi olan bu yazıtta Leto, Artemis Ephesia, Artemis Pergaia, Apollon ve Poseidon’un isimleri geçmektedir ve

harf karakterlerinden dolayı yazıt MÖ 2. yy.’a tarihlendirilmiştir. Hall 1977, n. 2, 194.

38 MacKay 1990, 2059, dn. 35.
39 IG XII 1. n. 66.
40 Blinkenberg 1941, n. 384.
41 MacKay 1990, 2060.
42 Palagia 1992, 171-178; MacKay 1990, 2060.
43 a.e. Res.48b.
44 Yazıt için bk.: Bernard, 1970, n. 8, 748; MacKay 1990, 2060.
45 MacKay 1990, 2060.
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Roma İmparatorluk Dönemi’nde Artemis kültüne dair daha fazla ikonografik ve epigrafik veri bulunmaktadır. Kentin güneybatısında, sur dışında yer alan tiyatroda üç adet baitylos kabartması bulunmuştur. Bunlardan ikisi paye üzerinde, diğeri ise tiyatronun birinci katındaki Porta Regia’nın üzerinde
bulunan kesik alınlık içinde yer alan ve MS 3. yy.’a tarihlenen kurban frizi sahnesinde merkezi konumda
tahtta oturur şekilde tasvir edilmiş Tykhe’nin elinde yer almaktadır46. Paye üzerindeki kült heykeli betimlerinden birisi tüm olarak, diğeri ise yarısı kırık durumda bulunmuştur fakat her iki kabartmanın
da aynı ikonografik özelliklerle betimlendiği açıktır. Payelerin üzerinde sfenks protomları betimlenmiş,
yüksek bir polos takan, kymbalon, hilal ve meşale gibi atribüler ve çeşitli büstler ile çelenk taşıyan
Nikelerle çevrelenmiş tanrıçanın büstü ve müzik yapan, dans eden figürlerle bezeli üç frize ayrılmış
etek kısmı mevcuttur (Res. 3). Bu kült heykeli betimleriyle aynı ikonografik özellikleri taşıyan diğer
bir baitylos heykelciği Kremna’da bulunmuştur47. Khiton giyimli, sol omzunda bir sadak, omuzlarının
arkasında bir hilal, hilalin uçlarında iki yıldız ve etrafında ise çeşitli göksel figürlerle tasvir edilmiş diğer bir Artemis büstü, İyilik Belen tepesinde bulunmuş zodyak diski üzerinde betimlenmiştir48. Yunan
tarzında, khiton giyimli, yanında kutsal hayvanı geyik ile tasvir edilmiş bir Artemis kabartması da kentin güneyindeki çeşme yapısının (F4) alınlığında bulunmaktadır (Res. 4). Farklı ikonografik özellikler
taşıyan diğer iki Artemis kabartmasının biri kentin güneyinde yer alan Severuslar dönemine tarihlenen
çeşmenin (F2) alınlığında49 (Res. 5), diğeri ise kuzey-güney doğrultulu caddenin doğu galerisindeki kabartmalı bir sütunun üzerinde yer alır. Bunların her ikisinde de uzun bir khiton giyimli tanrıça, başının
arkasındaki bir hilalin içinden çıkan bir ışın tacı takmakta, yukarı kaldırdığı sağ elinde meşale, sol elinde ise yay tutmaktadır. Hem Yunan, hem yerel hem de doğulu nitelikler gösteren Perge Artemisi’nin
Aphrodite ile de benzer yönleri olduğu ve her iki kültün doğu etkili olabileceği de ileri sürülmüştür50.
Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenen epigrafik belgeler de, tanrıçanın epithetlerine, tanrıça
onuruna düzenlenen festivallere ve kült görevlilerine dair bilgi verir. Tanrıçanın Pergaia51 dışında, Asylos52, Soteira53, Asylos Epiphanes54 gibi sıfatları da vardır. Strabon, Artemis Pergaia onuruna her sene
düzenlenen bir festivalden (panegyris) bahsetmektedir55. Roma İmparatorluk dönemi agonlarından bir
olan Artemisia Vespasiana agonu, tapınağın asylia, kentin ise neokhoros imtiyazına sahip olduktan sonra düzenlenmiştir56. Tıpkı Kybele gibi, Artemis Pergaia’nın da dilenci rahip/rahibeleri vardır ve bunlar
agyrtai veya planetai olarak isimlendirilmiştir57. Bunlarla birlikte Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenen yazıtlardan Artemis rahip/rahibeliğini yapmış kişilerin isimleri de öğrenilmektedir58.
46 Kabartmalar için bk.: Onurkan 1969, 302-323; 1969-1970, 289-298; 1987, 86-88.
47 Fleischer 1973, 233-236.
48 Onurkan 1969, 312-316.
49 F2 çeşmesinin tarihlendirilmesini sağlayan yapı yazıtı için bk.: Sahin 1999, n. 196, 230.
50 Tulunay 1986, 415-421.
51 Yazıtlar için bk.: Sahin 1999, n. 4, 5, 56, 58, 65, 75, 89, 141, 174, 195, 196, 197, 205, 238, 245, 246, 257.
52 Yazıtlar için bk.: a.e. n. 56, 58, 65, 135, 141, 173, 174, 195, 196, 197, 246, 257.
53 Yazıt için bk.: a.e. n. 56.
54 Yazıtlar için bk.: a.e. n. 134 ve 245.
55 Strabon, Geographika, XIV, IV, 2.
56 Erol – Özdizbay 2012, 210.
57 Pace 1923, 305.

58 Hadrianus döneminde Plancia Magna, Antoninler döneminde Claudia Paulina Artemisia, Severuslar döneminde Aurelia Paulina
Aeliane Artemis rahibeliği; Domitianus döneminde Apollonios, Demetrios ve Tiberius Claudius Apollonius Elaibares, Flaviuslar
döneminde Gnaeus Postumius Cornutus ve Antoninler döneminde Sillyeus Artemis rahipliği görevlerinde bulunmuştur. Yazıtlar
için sırasıyla bk.: Şahin 1999, n. 120, 121, 122, 123, 173, 149, 56, 58, 61, 63, 174.
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Hellenistik Dönem’de çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Artemis Pergaia kültü Roma İmparatorluk Dönemi’nde daha çok Pamphylia ve Pisidia bölgelerinde sınırlı kalmış gibi görünmektedir59.
Bunun nedeni Roma İmparatorluk Dönemi kentlerinde farklı tanrı/tanrıçaların kültlerinin öne çıkmasıyla ilgili olabilir.

Zeus
Perge’deki Zeus kültüne dair en erken bulgu Zeus ve Hestia’ya adanmış bir sunak üzerinde Hellenistik
Dönem’e tarihlenen yerel Pamphylia lehçesindeki bir adak yazıtıdır60. Eski Yunanca anlamı “ocak”
olan Hestia, ev içindeki ocağın, dolayısıyla da evin koruyucu tanrıçasıdır. Evin içindeki ocağın kutsal
gücü Tunç ve Demir çağlarında kralın veya liderin konutu içindeki ocağı simgelemeye doğru evrilmiş,
polislerin yükselmesiyle beraber Hestia kültü, prytanetion gibi kamusal yapılarda yanan ateş ile temsil
edilmeye başlamıştır61. M. P. Nilsson, Hestia’nın tam anlamıyla antropomorfik bir tanrıça olmadığını, çoğunlukla ocağın personifikasyonu olarak kaldığını ve kökeninde evin koruyucu tanrısı olan
Zeus’un gölgesinde kaldığını ileri sürer62. Gerçekten de Yunanistan ve Küçük Asya’nın birçok yerinde
Zeus ve Hestia’nın, hem kamusal alanların hem de evlerin koruyucuları olarak birlikte onurlandırıldıkları görülür63. Bununla beraber Zeus’un aynı zamanda “kentin koruyucusu” (Polioukhos) epithetiyle de tapınım gördüğü muhtemelen bir kamu yapısında duran ve rahip Tiberius Claudius Tykhius
tarafından adanmış ve Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenen yazıttan da anlaşılmaktadır64. Kentteki Zeus kültüne dair diğer bir bulgu ise, Hadrianus Dönemi’nde bir şeref avlusu olarak düzenlenmiş
Helenistik kuleler arasındaki oval avlu içine yerleştirilmiş kurucu (ktistes) heykellerinden biri olan
Makhaon’un kaidesinden elde edilmiştir65. Yazıta göre akropoliste yer alan, fakat yeri kesin olarak
belirlenememiş Zeus Makhaonios Tapınağı adını Asklepios oğlu Thessalialı Makhaon’dan almaktadır66. Kuruluş efsaneleri yönünden değerlendirildiğinde, Makhaon’un sadece Perge kentini kurmakla
kalmadığı, aynı zamanda kentin koruyucu tanrısı Zeus kültünü de kente getirdiği anlaşılmaktadır.
Benzer bir kuruluş hikâyesi Aspendos için de geçerlidir. Kentteki Zeus ve Hera kültünün Argoslu kolonistlerle ilgili olabileceği öne sürülmüştür67. Bununla birlikte kuruluş hikâyelerinin tarih yazımının
bir parçası olduğu ve gerçekliği yansıtmadığı için dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği de
unutulmamalıdır.

Horai
Zeus ile Themis’in kızları ve Moiralar’ın kız kardeşleri olan Horai genelde doğanın düzeni, günün
saatleri ve yılın mevsimleriyle özdeşleşen tanrıçalardır. Antik yazarlar onları, cennet kapılarının
59 Attaleia, Adada, Ariassos Olbasa, Pednelissos, Pogla ve Selge kentlerinin sikkelerinde bir naiskos içinde Artemis Pergaia kült

heykeli betimi görülmektedir. MacKay 1990, 2061.

60 Şahin 1999, n. 3.
61 Larson 2009, 161.
62 Nilsson 1940, 76.
63 Dethloff 2003.
64 S. Şahin bu yapıyı bouleuterion olarak tanımlamaktadır. n. 138 ve 232.
65 Şahin 1999, n. 104.
66 Akropolis kazılarından sorumlu W. Martini’ye göre Akropolis Kapısının kuzeydoğusundaki Güneydoğu Kutsal Alanı, Artemis,

Ares ya da Zeus Makhaonios ile bağlantılı bir kutsal alandır. Martini 2003, 183.

67 Levick 2004, 260.
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bekçileri68, mevsimlerle değişen çiçeklerin ve ekinlerin tanrıçaları69, bazı tanrı/tanrıçaların eşlikçileri ve barışın, adaletin ve düzenin tanrıçaları olarak tanımlamıştır70. Perge’de bulunmuş Hellenistik
Dönem’e tarihlenen bir yazıtta agoranomoslar, boule ve demos tarafından, erdemlerinden ve kente
olan iyi hizmetlerinden dolayı onurlandırılmışlar; bu başarıları bir sonraki agoranomoslara örnek
olması amacıyla taşa kazınarak Horalar kutsal alanının (tvn Vr n Perib lvi) en görünür yerine yerleştirilmiştir71. Agoraların düzeninden sorumlu olan agoranomosları onurlandıran bir yazıtın Perge
kentinde Horalar kutsal alanına dikilmesi, tanrıçaların barış, adalet ve düzen ile ilgili yönleriyle ilişkili
olmalıdır. Pausanias’ın aktarımına göre Argolis’te ve Olympia’da Horai kutsal alanı bulunmaktadır72.
Yine Pausanias’a göre Erythrai’deki Athena Tapınağı’nın kapısının önünde Kharitler ve Horalar heykelleri yer almaktadır73. Klaros’ta Apollon Tapınağı’nın doğusundaki Apollon sunağının yanında bir
Hora rahibinin Apollon’a sunduğu, MÖ 150-100 yılına tarihlenen bir adak yazıtı bulunmuş74, Ephesos
ve Aphrodisias’ta Horaların da bahsi geçtiği adak yazıtları tespit edilmiştir75. Perge’deki Horai Kutsal
Alan’ının yeri bilinmese de kentin Hellenistik Dönem kültlerine ve kutsal alanlarına dair sınırlı bulgu
olduğu için bu yazıt son derece önemlidir.

Apollon
Kentte Apollon kültünün varlığı büyük çoğunluğu Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenen ikonografik ve epigrafik bulgular sayesinde saptanmaktadır. Bilinen en erken Apollon tasviri, MÖ 90 ile Roma
İmparatorluk Dönemi arasına tarihlenen sikkelerde Artemis başının yanında betimlenmiş olan Apollon
başıdır76. Kültün varlığına dair en erken yazıt ise doğu-batı doğrultulu sütunlu cadde ile kuzey-güney
doğrultulu sütunlu caddenin kesişim noktasında yer alan ve Domitianus dönemine tarihlenen tek gözlü takın arkhitravına kazınan Eski Yunanca yapı yazıtıdır77. Bu yazıttan takın Demetrios ve Apollonios
kardeşler tarafından Divus Vespasianus, Divus Titus ve Domitianus’a, Apollon’a, Artemis Pergaia’ya
ve Perge’ye adandığı anlaşılmaktadır78. Burada Apollon, duaları işiten/kabul eden (Epekoos), kurtarıcı
(Soter) ve Pamphylialı (Pamphylos) olarak onurlandırılmıştır. Epekoos epitheti Küçük Asya’da yaygın
olmasına rağmen nadiren Apollon için kullanılmıştır79. Soter epithetiyle ise Bithynia’da Pisidia’da ve
Lydia’da karşılaşılır80. Sadece Perge’de görülen Pamphylos ethnikonu ise tanrının tüm bölge açısından
taşıdığı önemi yansıtmasının yanında tanrının yerel karakteriyle de ilişkili olabilir.
Apollon’un yerel karakterini yansıtan iki ethnikon daha bulunmaktadır: Lyrboton ve Elaibaris. Bu
ethnikonların ikisi de Perge territoryumu içinde konumlanan Varsak (Lyrboton Kome) yerleşmesinde
68 örneğin Homeros, İlyada, 5. 750 vd. 8. 393 vd.
69 örneğin Homeros, Odysseia, 24. 343 vd.
70 Pausanias Olympia’daki Hera tapınağında, Horaların Zeus, Hera ve Themis ile beraber betimlendiği ve MÖ 6. yy.’da yapılmış hey-

kellerinin olduğunu aktarmaktadır. Bremmer 2013, 170.

71 Şahin, 1999, n. 11.
72 Pausanias, Periegesis tes Hellados: Description of Greece 2. 20. 5 ve 5. 15. 2.
73 a.e. 7. 5. 9.
74 SEG 53, n. 1303.
75 Ephesos için bk.: Atalay 1985, 195-204; Aphrodisias için bk.: Reinach 1906, n. 20, 105-106.
76 SNG Aul. Pamphylia, n. 4663.
77 Tak hakkında ayrıntılı bilgi için bk.: Özdizbay 2012, 27-30.
78 Yazıt için bk.: Şahin 1999, n. 56, 72-80.
79 Zeugma için bk.: Görkay 2011, 417-437; Diokaisareia için bk.: Dagron-Feissel 1987; Lykaonia için SEG 17: 544.
80 Bithynia için bk.: IGSK 39, n. 41; Pisidia için bk.: Legrand – Chamonard 1893, n. 38, 258; Lydia için bk.: Malay 2001, 147.
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bulunmuş yazıtlarda geçmektedir. Yerleşimin batı ucunda Domiatianus Dönemi’nde inşa edilen kulenin üzerinde yer alan, Hadrianus dönemine tarihlenen ve Apollon Lyrboton’a adanan bir bağış yazıtında
Stasias oğlu Mouas’ın Baris denilen yerdeki çiftliği ile zeytin ağaçlarını annesine, annesinin ölümünden
sonra ise Apollon Lyrboton’a bıraktığını ve bu araziden elde edilecek gelirle tanrıya kurbanlar sunulmasını, kendi adına şenlikler düzenlenmesini, bu vesileyle de kendisinin ve ailesinin yâd edilmesini istediği aktarılmaktadır81. Aynı yerde bulunan ve yine Hadrianus Dönemi’ne tarihlenen diğer bir yazıt ise
Teimotheos oğlu Menneas yaptığı bir bağışla ilgilidir. Menneas bağışladığı 1500 denariusun, her yılın
ilk ayının 20. gününde Apollon adına yapılan kurban törenlerinde kullanmasını ve bu parayla Apollon
adına köyde bir arazi satın alınmasını istediğini bildirmektedir82. İkinci yazıtta Lyrbaton ethnikonunun olmamasına rağmen ilk yazıtla aynı yerde bulunmalarından ve içeriklerinin benzerliğinden dolayı,
bu yazıtta da Lyrbaton ethnikonuyla onurlandırılan Apollon’dan bahsedildiği düşünülebilir. Tanrının
Elaibaris ethnikonu, buluntu yeri belli olmayan bir sunak üzerindeki yazıtta bulunmuştur. Antoninuslar Dönemi’ne tarihlenen yazıta göre Elaibarisli demiourgos Eumelos ve khreophylakslar Eumelos oğlu
[..]odoros, Konon oğlu falanca, Artemidoros oğlu Mas ve Hoplon oğlu Thallos Apollon Elaibaris’e bir
adakta bulunmuşlardır83. Bu yazıtları değerlendiren ve ayrıntılı bir şekilde yayınlayan S. Şahin’e göre
Elaibaris, Lyrboton Kome içinde yer alan büyük bir zeytin çiftliğidir84 ve buranın koruyucu tanrısının
Apollon olduğu ve belki de tarımsal bereketle ilişkili tapınım gördüğü düşünülebilir. Bu yazıtlar, genellikle az bilinen kırsal kültlere ve kült uygulamalarına ışık tuttuğu için büyük önem taşımaktadır.
Tanrının kehanet özelliğinin vurgulandığı bir epitheti olan Pythios, Traianus/Hadrianus dönemine tarihlenen ve Titus Flavius Apollonios’un Apollon Pythios rahibi olan Philotas’ın heykelini diktirdiğini aktardığı bir yazıtta geçmektedir85. Pergeliler tanrı için Pythia agonlarını da düzenlemişlerdir86.
Tanrının kehanet ile ilgili özelliğinin ön plana çıkarıldığı diğer bir yazıt, Perge territoryumunda bulunmuş ve Geç Antoninus – Severus dönemine tarihlenen bir astragalos yazıtı üzerindeki Apollon
Delphikos epithetidir87.
Kentin güneyindeki Hadrianus Takı’nın 60 m kuzeyinde, su kanalı içinde devşirme olarak kullanılmış bir yazıt, Glyippos ? isimli bir Apollon Kerykeios rahibinden bahsetmektedir88. Apollon’a
kerykeios sıfatının atfedildiği en erken örnek Tanagra’da bulunmuş, MÖ 7. yy.’a tarihlenen ve üzerinde
Boiotia yerel lehçesiyle Thebaililer tarafından Apollon Kerykeios’a adandığı yazılı olan phialedir89.
Eski Yunanca “haberci” anlamına gelen kerykeios kelimesi çoğunlukla Hermes ile özdeşleştirilmiştir.
Paphlagonia Bölgesi’ndeki Kimistene kutsal nitelikli yerleşiminde kaya yüzeyinde bir Hermes Kerykeios betimi ve bu kayanın önünde ise bir kutsal alan vardır90. Fakat Perge’deki Apollon Kerykeios
tapınımın Hermes ile özdeşleştirildiğine, bu epithetin tanrının bilicilik yönünü vurguladığına ya da
Perge’deki Apollon Kerykeios Kutsal Alanı’na ve rahibine dair daha fazla veri bulunmamaktadır.
81 Şahin 1999, n. 77.
82 a.e., n. 78.
83 a.e., n. 178.
84 Şahin 1999a, 444-445.
85 Şahin 1999, n. 79.
86 Valerianus, Gallienus ve 2. Valerianus sikkelerinden kentte Pythia oyunlarının düzenlenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Erol – Öz-

dizbay 2012, 203-221.

87 Şahin 1999, n. 206, 245-259.
88 Şahin 1999, n. 264.
89 Stavropoullos, 1896, 243.
90 Laflı 2006, 48.
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Kentteki Apollon tapınımına dair diğer bir önemli epigrafik belge Güney Hamam’ın frigidarium’unda bulunmuş bir sunak üzerindeki yazıttır. Burada Eumelos oğlu Diodorus’un Apollon adına
kendi kesesinden bir sunak diktirmiş olduğu anlaşılmaktadır91. Bu mekânın güneyindeki havuzun
içinde, tümü MS 2. yy.’a tarihlenen yedi Mousa heykeli bulunmuştur92. Sunak ve heykeller bir arada
değerlendirildiğinde, Apollon’a burada Mousagetes sıfatıyla tapınıldığı öne sürülmüştür93. Apollon,
Side tiyatrosunun üçüncü kat kaset kabartmalarında Mousalar ile birlikte betimlendiği için tanrının
bu kentte de Mousagetes sıfatını aldığı düşünülmektedir94. Varsak’taki Apollon Elaibarios adağını yapan Eumelos oğlu [..]odoros ismi Diodoros olarak tamamlandığı takdirde, Güney Hamam’daki Apollon sunağını adayan Eumelos oğlu Diodoros ile aynı kişiyi işaret ediyor olabilir95. Bu durum tanrının
farklı kontektslerde farklı epithetlerle tanımlandığı göstermesi açısından önemlidir.
Yazıtların Apollon’un epithetleri ya da rahipleri hakkında bilgi vermesi gibi, kabartmalar da
Apollon’un ikonografisine dair veri sağlar. Perge’deki F4 olarak adlandırılan ve Severus Dönemi’ne
tarihlenen çeşmenin alınlığında Artemis, Kharitler, Eros, rahibe, dans eden bir kadın figürü ve Apollon kabartmaları yer almaktadır. Khlamys giyimli, sol elinde bir defne dalı ve sağ elindeki patera ile
bir sunağa libasyon yapar şeklinde betimlenen tanrı, Apollon Sideton ikonografisinde betimlenmiştir
(Res. 4). Güney Pisidia’daki Apollon kültünü inceleyen ve Pisidia ile Pamphylia bölgelerindeki Apollon tapınımının benzer özellikler gösterdiğini saptayan G. Işın’a göre bu ikonografi tanrının iyileştirici
ve kötülüklerden koruyan yerel karakterini işaret etmektedir96.

Hermes
Kentte Hermes kültüne dair verilerin çoğu Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenen yazıtlardan ve
sikkelerden elde edilmektedir. Bir tanesi Perge kentinin içinde, diğeri ise territoryumunda yer alan
iki adet astragalos yazıtında Hermes’in ismi geçmektedir. Kuzey-Güney doğrultulu sütunlu caddenin
ortasından geçen su kanalının doğusunda bulunmuş, Geç Antoninuslar-Severuslar dönemine tarihlenen astragalos yazıtı Titus Flavius tarafından Hermes Astragalomanteia, Theoi Sebastoi ve Artemis
Pergaia’ya adanmıştır97. Kentin territoryumunda bulunmuş yazıtta ise tanrının ismi Soteros (kurtarıcı)
ve Kerdemporos (ticarette kazanç getiren) epithetleriyle anılmaktadır98. Aşık kemiklerinin atılmasıyla
gelen sayıların, önceden belirlenmiş ve genelde iambik vezinde yazılan dizelere denk gelmesiyle sağlanan bir kehanet türü olan Astragalos yazıtlarıyla, Orta ve Geç İmparatorluk Dönemi’nde güneybatı
Anadolu’da sıklıkla karşılaşılmaktadır99. Perge territoryumunda bulunan yazıtta 19 adet tanrı/tanrıça
ismi geçmektedir, fakat bunların hepsinin Perge’de tapınım gördüğünü söylemek mümkün değildir
çünkü bazı tanrı/tanrıçaların ismi sadece bu yazıtta bulunmaktadır. Yine de su kanalının doğusunda
bulunan yazıtın doğrudan Hermes Astragalomenteia’ya adanması ve muhtemelen aynı Titus Flavius
tarafından Hermes’e başka bir adak yazıtının da sunulmuş olması100, kentte Hermes’in kehanet özel91 Şahin 1999, n. 177.
92 Heykeller için bk.: Akçay 2007, 66-70, Kat. no. 22-27.
93 İnan 1981, 365.
94 Alanyalı 2001, 77.
95 Şahin 1999, n. 178, 197.
96 Işın 2008, 107-117.
97 Şahin 1999, n. 205.
98 a.e., n. 207.
99 Küçük Asya’daki Astragalos yazıtları için bk.: Nollé 2007.
100 Şahin 1999, n. 240.
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liğinin öne çıktığını göstermektedir. Hermes, sikkeler üzerinde çeşitli tiplerle MS 3. yy.’dan itibaren
betimlenmeye başlamıştır101.

Ares
Kentte Ares kültünün varlığı epigrafik belgelerden bilinmektedir. Biri Akropolis’te Geç Dönem yapısı
içinde devşirme olarak kullanılmış, diğerinin ise buluntu yeri belli olmayan iki yazıttan, akropolisin
güvenliğinden sorumlu olan görevlilerin Ares’e adakta bulundukları anlaşılmaktadır. MS 2. yy. sonu 3.
yy. başına tarihlenen ilk yazıt Demetrios Keramas oğlu Demetrios’un Akropolisi ilk üç aylık döneminde sorunsuz korumayı başardığı için Ares Epekoos’a adadığı bir teşekkür yazıtıdır102. Üzerinde birçok
görevlinin adı okunan ikinci yazıtsa edilen bir yemin üzerine hem Ares’e hem de Perge kentine adanmıştır103. Perge’deki güvenlik görevlilerin adadığı yazıtlar her ne kadar askeri bir karaktere sahipse de,
tanrının kentin koruyucusu olma özelliğinin de öne çıktığı anlaşılmaktadır. Perge’de bulunmuş diğer
bir yazıt ise yaşlılar meclisinin Artemis ve Ares rahibi olan Hermaios oğlu Artemidoros’u altın bir taç
ve bir heykel ile onurlandırdıklarını bildiren yazıttır104. Attaleia’da Apollon, Dionysos, Ares ve Artemis rahibinden bahseden bir yazıt bulunmaktadır105. Attaleia ve Perge kentleri dışında Aspendos’ta
da Ares rahibine ilişkin bir yazıt vardır106. Ares’in Perge kenti için taşıdığı önem, Hellenistik kulelerin
arasındaki yuvarlak şeref avlusundaki kurucu (ktistes) heykellerinden biri olan Minyas’ın kaidesinden
de anlaşılmaktadır. Burada efsanevi kurucu Orkhomenoslu Minyas’ın, Ares oğlu Iolmenes’in oğlu
olduğu bildirilmektedir107.

Eros
Kentte Eros kültüne dair Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenen epigrafik kanıtlar mevcuttur.
Agoranomosların kente bir Eros heykeli adadıklarını bildiren altı adet yazıt bulunmaktadır108. MS
2-3. yy.’a tarihlenen yazıtların dördü kentin güneyinden, Hellenistik kapıların, Agora/Macellum’un
ve F2 ile F4 çeşmelerinin yakınında, diğer ikisi de kentin kuzeyinde, kuzey-güney ve doğu-batı doğrultulu caddelerin kesişim noktasına yakın alanlarda bulunmuştur. Sardis, Sagalassos, Ephesos, Laodikeia, Thyateria ve Termessos gibi Küçük Asya’nın birçok kentinde agoranomosların Eros heykeli
adadıklarını bildiren yazıtlar tespit edilmiştir109. Çoğunlukla magistratlar tarafından onurlandırılan
bir tanrıça olan Aphrodite Pandemos ile Eros’un yakın ilişkisi göz önüne alındığında, Pergeli agoranomosların görevleri olan düzeni sağladıklarının bir göstergesi olarak Eros heykelleri adadıkları
düşünülebilir110. Bu bakımdan kentteki Eros kültü ile Horai kültü arasında bir benzerlik olduğu anlaşılmaktadır. Perge’de çoğunlukla magistratlarla ilişkili bir külte sahip olan Eros ile sadece yazıtlarda
101 Demirtaş 2014, 233-245.
102 Şahin 1999, no. 234.
103 a.e. n. 235.
104 a.e. n. 252.
105 Ramsay 1883, 263, n.5.
106 SEG 17. 650.
107 Şahin 1999, n. 105.
108 Şahin 2004, 23-28, n. 299-308.
109 Sardis için bk.: Hepburn – Robinson 1932, 100, n. 99; Sagalassos için bk.: Contoléon 1887, 221, n. 16; Ephesos için bk.: Wilberg

– Keil, 1923, n. 15; Laodikeia için bk.: Robert 1969, 254; Thyateria için bk.: Robert 1969, 255; Termessos için bk.: Robert 1969,
258.

110 Aphrodite Pandemos kültü için bk.: Sokolowski 1964, 1-8.
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değil fakat kabartmalar ve heykeltıraşlık buluntularında da sıklıkla karşılaşılmaktadır. F2 ve F4 çeşmelerinin alınlıklarında tanrı ve tanrıçalara eşlik eden Eroslar betimlendiği gibi, Güney Hamam’da da
çok sayıda Eros heykeli parçası bulunmuştur111.

Mısırlı Tanrılar: Isis, Serapis ve Horus/Harpokrates
Perge’de Mısırlı tanrıların kültlerine ilişkin bulguların tümü Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenmektedir. Kuzey-güney doğrultulu sütunlu cadde üzerinde biri kucağında bebek Horus/
Harpokrates ile tahtta oturan112, diğeri ise ayakta113 iki adet Isis heykeli bulunmuştur. Oturan Isis
heykeli (Res. 6) J. İnan tarafından Hadrianus dönemine, ayaktaki heykel ise İ. Delemen tarafından
MS 2. yy. sonu-3. yy. başına tarihlendirilmektedir. Tanrıça aynı zamanda tiyatronun sahne binasının üçüncü katını süsleyen ve MS 3. yy.’ın ilk yarısına, muhtemelen İmparator Gallienus dönemine ait gigantomakhia frizinde de Hekate ile betimlenmiştir114. Tanrıça sikkeler üzerinde tasvir
edilmemekle birlikte, astragalos yazıtında Isis Soteira olarak anılmaktadır115. Astragalos yazıtında
karşılaşılan diğer bir Mısırlı tanrı olan, tahtta oturur şekilde betimlenmiş ve Hadrianus dönemine tarihlendirilen bir Serapis heykeli 1957-1968 yılları arasında kuzey-güney doğrultulu sütunlu
caddede yapılan kazılarda açığa çıkarılmıştır116. Serapis’in adı, Güney Hamam’ın IV numaralı
mekânın (natatio) havuzunda bulunmuş Horus/Harpokrates heykelinin plinthinde de okunmaktadır. MS 2. yy.’ın ilk yarısına tarihlendirilen heykel117 yazıtına göre büyük tanrı Serapis’e adanmıştır. Perge’nin MS 2. yy. sonu - 3. yy. sikkelerinde Serapis ve Harpokrates betimleri görülmektedir.
Epigrafik ve arkeolojik verilerden Perge’de Mısırlı tanrılara ait kültlerin MS 2. ve 3. yy.’larda yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Bölgenin diğer kentlerinden Side ve Attaleia’da Mısır kültlerinde dair bulgular Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenmektedir118. Aspendos’ta ise Hellenistik Dönem’den
itibaren İsis ve Serapis kültü bulunmaktaydı119. Pamphylia’daki Mısır kültlerinin varlığı Side, Attaleia, Perge gibi önemli liman kentleri ile Mısır arasındaki ticari ilişkiler ve karşılıklı etkileşimlerle
açıklanabilir.

Helios/Mithras
Kentte Mithras kültünün varlığını kanıtlayan veriler arasında kentin 1,5 km kuzeyindeki mithraeum
ve bu mithraeumda bulunduğu düşünülen, mağara açıklığı altında boğa kurban eden Mithras, sol
üst kısımda ışın taçlı Helios betimli ve yazıtından MS 2. yy.’a tarihlendirilmiş mermer bir adak steli
vardır120. Yazıttan adağın Marcus Luccius Crispus tarafından Helios-Mithras’a sunulmuş olduğu anlaşılmaktadır. Bir Hellenistik Dönem krallığı olan Kommagene’de Mithras Helios ile özdeşleştirildiği
111 Akçay 2007, 74-86.
112 J. İnan, “Thronende Isis von Perge”, Anatolia 21, 1978-80, 1987, 1-9.
113 Bu heykele ait baş, 2010 senesi kazılarında kuzey-güney doğrultulu cadde ile doğu-batı doğrultulu caddenin kesişimindeki kav-

şakta bulunmuştur. Başın, 1973 yılı kazılarında Demetrios-Apollonios takının kuzey ayağının batısında ortaya çıkarılan torso
ile kırık kırığa birleştiği anlaşılmıştır. Delemen 2013, 175-185.

114 Alanyalı 2007, 85-90.
115 Şahin 1999, n. 207.
116 Mansel 1958, 4.
117 İnan 1980, 7.
118 Side için bk.: H. J. Drexhage 1991, 85-86; Attaleia için bk.: Magie 1953, 177.
119 Brandt 1988, 244.
120 Şahin 1999, 278-280, n. 248.
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gibi, Roma İmparatorluk Dönemi’nde Küçük Asya’nın Phrygia, Lykia, Kappadokia ve Pontos gibi bölgelerinde de iki tanrının synkretismos’una dair örnekler bulunur121.

Tykhe
İyi talihin ve kaderin ve özellikle Hellenistik Dönem’den itibaren yeni kurulmuş kentlerin koruyucu tanrıçası olan Tykhe kültüne dair Perge’de tespit edilen bulguların tümü Roma İmparatorluk
Dönemi’ne tarihlenmektedir. Kentin güneyinde yer alan Yuvarlak Kuleli Oval Avlu’nun hemen kuzeyinde yer alan ve Pergeli euergetes Plancia Magna tarafından Hadrianus döneminde vatana ithafen
yaptırılan üç gözlü takın heykelleri arasında hüküm süren ve tanrılaştırılmış imparator/imparatoriçe
heykellerinin yanında Artemis Pergaia ve Tykhe heykelleri de bulunmaktadır122. Çift dilli olan heykel
kaidesi yazıtında tanrıça Eski Yunanca kentin Tykhesi (Tykhe tes Poleos), Latince ise Genius Civitatis olarak tanımlanmaktadır. Tanrıçanın Side macellumu içinde monopteros tapınağı yer almaktadır.
Bu benzerlikten yola çıkılarak Perge macellumundaki işlevi henüz belirlenememiş tholosun dini bir
nitelikte olduğu öne sürülmektedir123. Tiyatro’daki MS 3. yy.’a tarihlenen kurban frizi sahnesinde de
elinde Artemis Pergaia baitylosunu taşıyan Tykhe’nin merkezi konumda tasvir edilmesi, tanrıçanın
Perge kenti için taşıdığı önemi göstermektedir.

Değerlendirme
Perge ve territoryumunda sürdürülen kazı ve araştırmalar sonucunda kentte tapınım görmüş tanrı
ve tanrıçalarla ilgili çok sayıda arkeolojik ve epigrafik verinin olduğu görülmektedir. Yazılı kaynaklar ise sadece Artemis Pergaia kültüne ve tapınağının konuma dair bilgi verir. Mitolojik geleneğe
göre Yunanistan’dan gelen kolonistlerce kurulmuş fakat arkeolojik kanıtlara göre çok daha erken dönemlerde yerleşim izlerinin saptandığı kentte, kökeni MÖ 3. binyıla dayanan yerel bir tanrıça kültü
olduğu epigrafik ve nümizmatik verilerden anlaşılmaktadır. Bu kült sadece Perge’ye özgü değildir,
bölgenin diğer kentlerinden Sillyon ve Aspendos’ta da mevcuttur. Perge’de Artemis ile özdeşleşen bu
tanrıçanın ikonografisi hem yerel, hem Yunan hem de Doğulu unsurlar barındırmaktadır ve genellikle hilal ve ışın taçları gibi göksel motiflerle temsil edilmektedir. Kültüne dair verilerin çoğunlukla
Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlendiği Apollon’da hem Pamphylos epitheti hem de ikonografisi
dolayısıyla yerel özellikler göstermektedir. Hellenistik Dönem’de varlığı saptanabilen diğer tanrı/
tanrıçalar arasında Zeus, Hestia ve Horai bulunur. Kültü özellikle mitolojik kurucularla özdeşleşmiş Zeus ile Ares’e ait kutsal alanların, kentin ilk kurulduğu tepe olan akropoliste yer alma ihtimali
vardır. Kent kuranların aynı zamanda koruyucu tanrılarını da yeni kentlere getirmeleri motifiyle
Aspendos’ta da karşılaşılır. Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenen epigrafik ve arkeolojik veriler
sayesinde kentte tapınım gördükleri bilinen Mısırlı tanrılar da büyük ihtimalle Hellenistik Dönem’de
gelişen yoğun ticaret ortamı ve karşılıklı etkileşimler sonucunda bölgenin ve kentin pantheonuna
girmiştir.
Kentleşme faaliyetleri ve zenginlik açısından en parlak devrini Roma İmparatorluk Dönemi’nde
yaşayan Perge’nin bu dönem pantheonuna ilişkin bulgular tanrı/tanrıçaların çeşitli epithet ve ethnikonlarla nitelendirildiğini gösterir. Apollon Lyrbaton ve Elaibarios gibi ethnikonlar bereketle ilişkili
121 Kommagene için bk.: SEG 34, 1984, n. 1731; Phrygia için bk.: MAMA 10, 147, n. 499; Lykia için bk.: SEG 44 1944, n. 1204b;

Pontos için bk.: SEG 48 (1988) n. 1503.

122 Tak için bk.: Özdizbay 2012; yazıt için Şahin 1999, n. 90.
123 Mansel 1973, 111.
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kursal kültleri tanımlarken, Pythios ve Delphikos gibi epithetler tanrının bilicilik yönünü vurgular.
Hermes için kullanılan astragalomanteia epitheti de kehanet ile ilişkilidir. Artemis Pergaia, Zeus Polioukhos ve Tykhe tes poleos sıfatları da bu tanrı/tanrıçaların kent koruyucuları olarak onurlandırıldıklarını gösterir. Küçük Asya’da sıklıkla karşılaşılan Epekoos ve Soter/Soteria epithetleri Perge’deki
tanrılar için de kullanılmıştır. Bu çalışmadan anlaşılacağı üzere kent, başta Artemis ve Apollon olmak
üzere, yerel kültlerini Roma İmparatorluk Dönemi’nde de muhafaza etmiş, Kestros Çayı sayesinde
faydalanabildiği deniz ticareti sayesinde İsis, Serapis, Harpokrates ve Mithras gibi Doğu kökenli kültlerine de pantheonunda yer vermiştir.
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İpek DAĞLI DİNÇER / Perge’nin Hellenistik Dönem ve Roma İmparatorluk Dönemi Kültleri

Res. 1 Perge Kent Planı (Perge Kazı Arşivi)
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Res. 2
F4 Çeşmesinde
devşirme kullanılmış
adak yazıtı
(Perge Kazı Arşivi)

Res. 3
Tiyatroda bulunmuş Perge
üzerindeki baitylos betimi
(Perge Kazı Arşivi)

Res. 4 Perge F4 Çeşmesi alınlığı (Perge Kazı Arşivi)

Res. 5 Perge F2 Çeşmesi alınlığı (Perge Kazı Arşivi)

Res. 6
Perge’de bulunmuş
oturan İsis heykeli
(Perge Kazı Arşivi)

İmparator Diocletianus Tavan Fiyatlar Fermanı’ndaki,
Laodikeia Tekstilleri ile Hierapolis ve Antalya
Müzesi’ndeki Yontuların Giysileri Üzerine Görsel Bir
Değerlendirme
Ebru DİKMEN VAROL*

Tekstil, insanlığın en temel ihtiyaçlarının başında gelen unsurlardandır. Bu ihtiyaç çeşitli tekstil üretim yöntemlerinin ve kullanım biçimlerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu yöntemler temelde keçeleştirme, dokuma ve örme olarak sınıflandırılır. Üretilen tekstiller, giysi, ev tekstili ve farklı alanlardaki yardımcı malzemeler (mimari, sağlık vb.) ile ilgili kullanım biçimlerine dönüşür. Bu bağlamda
ülkemizin bulunduğu Anadolu coğrafyası, geçmişten günümüze sosyolojik, antropolojik ve arkeolojik olarak incelendiğinde zengin tekstil tarihi ile de ön plana çıkar.
Tekstil malzemesine ve üretimine ilişkin elde edilen arkeolojik buluntuların, ait oldukları dönemin ticari, kültürel, teknik ve hatta antropolojik yapısıyla ilgili bilgiler verebildikleri ve söz konusu
bilgilerin de çeşitli bilim dallarınca kullanıldığı görülmektedir1. Tekstil tasarımcıları da öncelikli
olarak, tarihsel süreçte kültürel birikim ve alışkanlıklara bağlı, süregelen tekstil üretim ve kullanım biçimleri hakkında arkeoloji biliminin gün yüzüne çıkardığı buluntulardan elde edilen verileri
kaynak almaktadır. Biz tekstil tasarımcıları için, bu veriler doğrultusunda ilk tekstil tasarım süreçlerinde kullanılan basit teknoloji, araç ve gereçler ile özellikle de geliştirilen tekstil çözümlemeleri
önemlidir.
İnsanı giyinmeye iten üç önemli faktör olduğu bilinmektedir. Bunlardan ilki biyolojik, diğeri
inanışlara dayalı ve dinsel, üçüncüsü ise hoşa gitme, güzel görünme veya farklı olma duygusudur2.
Giysi, insanı koruduğu gibi toplumsal statüsünün de göstergesidir. İnsanlığın ilk defa mağara duvarlarına uyguladığı betimlemelerde ve sonrasında, heykeller, alçak - yüksek kabartmalar, freskler ve
mozaiklerde giysi kullanım biçimlerini yorumlamış olması tekstil tarihini incelemek açısından yol
göstericidir.
Kültür kavramıyla birlikte farklı tekstil kullanımlarının yaygınlığı kendini göstermeye başlar. Artık giyim - kuşam olgusu insanlığın hayatındadır. Tabi ki bu olgu kullanım biçimlerinin kimliklerinin
* Ebru Dikmen Varol, Akdeniz Üniversitesi, Serik Gülsüm Süleyman MYO, Merkez Mah., 2191 Sok., No: 2 Serik – Antalya.
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1 Atalayer – Ekşi – Özkendirci 2013, 5.
2 Türkoğlu 2002, 4.
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de oluşmasına sebep olur. Şimdikinden çok farklı bir boyutta olsa da ilk giysi biçimleri, moda3 pazarlama, marka ve etiket kavramları ortaya çıkmakta, böylelikle sosyal sınıf farklılıkları da devreye
girmektedir.
Antik Dönem’de tekstil ticaretiyle ünlü olduğunu bildiğimiz Lykos Vadisi’nin tarih boyunca orduların geçiş güzergâhı üzerinde konumlandığı bilinmektedir. Bu nedenle Erken Bizans Dönemi’nde
ova üzerinde kurulan kentlerin vadi içleri ve dağ yamaçlarına taşındığı bilinmektedir. Bizans kaynakları ve daha geç dönemlerde İbn Battuta ve Evliya Çelebi gibi seyyahların Denizli Kaleiçi’nde yaşayan
halklarla ilgili verdikleri bilgiler, bu süreçte Laodikeialıların Lâdik adı verilen yeni kentte yaşadıklarını
ve eski dokuma geleneklerini sürdürdüklerini göstermektedir4. Günümüzde de Denizli’de el dokumacılığı ile tekstil endüstrisinin yaygın olması ve kentin marka haline gelmesinin sebebinin bu tarihi
geçmiş olduğu düşünülmektedir.
Burada ele alınan çalışmanın ana temasını Laodikeia’da üretilen tekstiller oluşturduğundan, antik dönem yazarlarından, yazıtlardan, vb. kaynaklardan elde edilen veriler doğrultusunda, kentteki
tekstil üretimine ve üretilen giysi biçimlerine kısaca değinmek gerekmektedir. Önemli bir nokta da
bu tekstil üretimi sürecinde Lykos (Çürük Su) Vadisi’nin diğer kentleri Hierapolis ve Kollosai’nin de,
Laodikeia ile iş bölümü yaparak, farklı işlem basamaklarını paylaşmış olmalarıdır. Erdemir’e göre bu
durum söz konusu kentler arasında sıkı bir ekonomik ilişkinin varlığına işaret etmektedir5.
Helenistik Dönem’den itibaren ürettikleri yünlü dokumalar sayesinde ekonomik olarak büyüyüp
güçlendikleri bilinen bu üç kentte üretilen kumaşların, Roma dâhil Akdeniz Havzası’nın büyük bölümüne ihraç edildiği ve özellikle Laodikeia’nın, ticarette ulaştığı mevki ile antik dünyada haklı olarak
büyük ün sağladığı söylenmektedir6. Öte yandan Roma Dönemi’yle birlikte de, Anadolu’da yün endüstrisindeki üstünlüğün Miletos’tan tamamen Frigya’nın Laodikeia, Hierapolis ve Kollosai kentlerine geçtiği bilinmektedir7.
Bu yünlülerin nerelere ihraç edildiği hakkında Hierapolis ve Lyon’da bulunan yazıtlar yol göstericidir. T. Ritti, Hierapolisli tüccar T. Flavius Zeuksis’in mezar yazıtında Maleus Burnu’nu İtalya’ya
doğru 72 kez dolaştığının yazıldığını belirtmektedir8 (Res. 1). Değerlendirmelerde, tüccarın otuz yıl
boyunca bu bölgenin çok ünlü olan yün dokumalarını9, Latium ve Campania gibi İtalya’nın zengin
bölgelerine ihraç ettiğine10 işaret edilmektedir. Fransa Lyon’da bulunan bir diğer mezar yazıtında ise
Laodikene11 kumaşlarını pazarlayan tüccar Julius Verecundus’un adı geçmektedir. Bu durumda Laodikeia tekstillerinin Akdeniz havzasının en ucuna kadar tanındığı söylenebilmektedir12. Bu ihracat
rotasından Laodikeia’da üretilen ve ticareti yapılan tekstillerin, döneminin marka tekstilleri olduğu
anlaşılmaktadır. Yine, özellikle MS 301 yılında Roma İmparator’u Diocletianus tarafından ilan edilmiş
3 Ergür 2002, 185: “Moda: Değişiklik gereksinmesiyle, biçim, renk, biçem, süsleme ve kullanım açısından toplum yaşamına giren

geçici yenilik. Topluma ya da toplumun geniş bir kesimine yaygın ortak tutum, kullanım ve anlatım özellikleri bütünü”.

4 Şimşek 2007, 38.
5 Palaz Erdemir 2007, 25.

6 Şimşek 2013, 392.
7 Broughton 1938.
8 Ritti 2006, 69.
9 D’andria, 2010, 67.
10 Ertekin 2007, 32.
11 Şimşek 2013, 393: “Laodikene: Doğu bilgelerinde yaygın kullanılan ve az da olsa kumaş içeren, omuzlardan fibula ile tutturulan

bir çeşit küçük ve ucuz pelerin”.

12 Rouge 1977, 263.
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“Edictum de Pretiis Rerum Venalium” (tavan fiyatlar fermanı) adlı önlem paketinde13 bahsi geçen
Laodikeia tekstillerinin diğer tekstillere göre oldukça yüksek olan fiyatlarından da bu değerlendirme
yapılabilir.
Biz tekstil tasarımcıları şanslıyız ki “İmparator Diocletianus Tavan Fiyat Fermanı” sayesinde dönemin üretilen tekstilleri ve giysi kullanım biçimleri hakkında yazılı bilgiler edinebiliyoruz. Böylelikle o
dönemden günümüze tekstil kullanımlarının sürdürülebilirliği ile ilgili değerlendirmeler yapabiliyoruz.
E. İznik, Diocletianus Tavan Fiyat Fermanı’nın, MS 3. yy.’ın sonları ile IV. yy. başlarında Roma
İmparatorluğu’nun ekonomik ve toplumsal yapısı hakkında bilgi verdiğini, o dönemde üretilen ve
imparatorluk içerisinde alınıp satılan mallar ile ticaret trafiği konusunda da ayrıntılı bir belge niteliği taşıdığını söylemektedir14. Yine aynı yayında, MS 301 yılının sonbaharında bu fermanın, bin iki
yüzden fazla ürün ile iş hizmetinin yasal olarak en yüksek satış seviyesinin halka duyurabilmesi için
ilan edildiğinden ve Diocletianus’un 305 yılında kendi kurmuş olduğu idari sistem gereği tahtan feragat etmesinin ardından kaldırıldığından bahsedilmektedir15. Ülkemizde Stratonicea, Aphrodisias ve
Aizonai’de bulunan yazıtlarda da fermandan bahsedildiği bilinmektedir.
Romalı yazar Lactantius’un de Mortibus Persecutorum16 adlı eserinde bahsettiği gibi ferman; o
yıllarda ekonomide adaleti sağlamak amacıyla ilan edilmiş ve başarısız olmuş olsa da; günümüzde biz
araştırmacılar için, o süreçte imparatorluktaki ekonomik ve toplumsal yapı hakkında sağladığı bilgiler
nedeniyle çok önemli bir veri kaynağıdır. Ferman sayesinde birçok farklı meslek grubu -ki buna dokumacılar da dâhildir- ve üretilen mallar hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür.
Fermanda bahsi geçen tekstil ürünlerini ve tekstil ile ilgili meslek gruplarını detaylıca incelediğimizde, E. İznik’in de söylediği gibi, bölgelere ve kullanım biçimlerine göre ürünlerin yüksek ve düşük
fiyatları ayrı ayrı belirtilmiş, hem kalitelisi hem de aynı malın daha kalitesizi olarak sınıflandırılmıştır17. Buradan fermanda toplumun her sınıfına göre fiyat düzenlemesine gidildiği görülür ki, işte bu
-marka, etiket ve moda pazarlama- gibi unsurların o dönemlerde var olmaya başladığına dair önemli
bir göstergedir.
Araştırma kapsamında Diocletianus Fermanı’da adı geçen tekstilleri ve tekstil ile ilgili meslek gruplarını analiz ederek değerlendirmek amacıyla bir tablo oluşturulmuştur (Res. 13). Ürünlerin sınıflandırılmalarından ve fiyatlarından görüldüğü üzere, Strabon’un da kalitesinden bahsettiği Laodikeia’da
üretilen tekstiller, ücretlendirme olarak diğer tekstil ürünlerine göre oldukça yüksektir. Fermanın yayınlamasından çok önce yaşamış olan Strabon derki: “Laodikeia dolaylarındaki ülkede bir koyun türü
yetiştirilir. Bunlar sadece Miletos’lularınkinden üstün olan yünlerinin yumuşaklığıyla değil fakat aynı
zamanda kuzguni siyah renkleriyle de mükemmeldir. Bu sayede Laodikeia’lılar büyük gelir sağlarlar.
Aynı şekilde komşuları Kolossae’liler de aynı renkteki koyunlardan yararlanırlar ve bu koyunların
rengi kentin ismini taşır” 18.
Lykos kentleri arasında koyun yetiştirilmesi ve yünün işlenmesi açısından önemli bir ilişki olduğundan bahsetmiştik. Her üç kentte de koyun yetiştiriciliği ve tekstil dalları görülse de Laodikeia yün
endüstrisinin merkeziydi. Bu çevrede üretilen bütün yün endüstrisi, Laodikeia’da üretilmiş olsun ya
13 İznik 2011, 97.
14 İznik 2011, 127.
15 İznik 2011, 108.
16 Lactantius, de Mortibus Persecutorum, VII.
17 İznik 2011, 128.
18 Strab. XII.7.16.
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da olmasın dış dünyada ‘laodikeialı’ ‘laodikene’ olarak bilinmekteydi19. Eski çağdan bu yana koyun
yetiştiriciliği ve yünlü dokuma sektörünün Denizli ve çevresinde özel bir alan olarak geliştiği göz önüne alınırsa bunun Strabon’un yorumuyla uyuştuğu söylenebilir. Denizli’nin günümüzde Anadolu’nun
önemli tekstil merkezlerinden biri olarak ayakta kalması ve tekstil ihracatında hatırı sayılır bir yere
sahip olması ilk ticaret borsasının yine bu bölgede faaliyete geçmesi ve çeşitli meslek örgütlerinin
kurularak birbirleri ile dayanışma içinde olmasındandır. Bu tarihi süreçte kültürel bir sürekliliğin olduğunu düşünmek yanlış olmaz. Günümüzde gördüğümüz dokuma örnekleri de bunu doğrular.
Şimşek’e göre, Laodikeia’nın Antik Dönem’deki en büyük avantajı ana yol kavşağında kurulması ve
bu sayede ürünlerini Lykos Nehri’nin beslediği göl ve Büyük Menderes Nehri sayesinde kıyıya rahat
ulaştırarak deniz aşırı ülkelere kadar dağıtabilmesidir. Kentte gelir kaynaklarının üretimi, pazarlanması ve dağıtımı için belirli bir sistem kurulmuş, çevredeki; Attouda, Trapezopolis, Karura gibi merkezlerde üretilen mallar da alınarak tüketiciye ulaştırılmıştır. Öte yandan yazar, “Salbakos (Babadağ)
yamaçlarında yetiştirilen koyunların yünlerinin boyandığı ve dokunduğu kentin şüphesiz Laodikeia
olduğunu söylemektedir20. Şimşek’e göre Kazanes (Acıpayam) Vadisi kentlerinin Phrygia Bölgesi’nin
içinde gösterilmesinin nedeni ticari ve ekonomik yönden Laodikeia’ya bağlı olmalarındandır21. Yine
aynı yayında Laodikeia, Hierapolis, Kollosai, Themisonion, Eriza ve Phylakaion gibi kentlerin bağlı
bulunduğu conventus’un Kibyra’da bulunduğu, Kibyra’nın, Pisidia, Lykia ve Karia bölgelerinin kesişme
noktasında ve güneye Akdeniz’e Perge - Side’ye kadar ulaşan anayol güzergâhında yer aldığı belirtilmektedir22. İşte bu güzergâhlar üzerinden bölgede üretilen tekstillerin Pamfilya, Likya ve Karia’ya da
ticaretinin yapıldığı düşünülmektedir. Bölgenin en önemli pazarının haftada bir Karahöyük’te (Themisonion) kurulduğu bilinmektedir. Vadi üreticileri mallarını bu pazara getirip tüccarların beğenisine
sunmaktaydılar. Yakın geçmişe kadar Karahöyük Pazarı’nın bu hareketli alışveriş geleneğini sürdürdüğü bilinmektedir23. Ayrıca arkeologların yaptığı araştırmalara dayanarak, Laodikeia tekstillerinin bu
tür pazar yollarıyla o dönemlerde Anadolu Akdenizi’ne ulaşabildiği yukarıda bahsi geçen ticaret yollarıyla doğrulanır. Kaldı ki kısa bir süre öncesine kadar Döşemealtı, Alanya ve civarında el dokumacılığı
çok yaygın bir şekilde devam etmekteydi. Bu bağlamda Laodikeia’nın Antik Dönem’deki tekstil üretim
ve pazarlama merkezi oluşu, günümüz Denizli’sinde de süregelen yaşam biçimi ve geçim kaynağıdır.
Daha önce de söz ettiğimiz yünlü dokumaların kaynağı sadece Laodikeia olmamasına rağmen
bunların Laodikene olarak, tıpkı bir marka gibi nitelendirilmelerinin en önemli sebebi, kentin erken
dönemlerden itibaren söz konusu ana ticaret yollarının üzerinde bulunması ve kendisini dış dünyaya
daha iyi tanıtmış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu özellik Laodikeia ve çevresinde ticari amaçla
üretilen tekstillerin, Diocletianus’un Tavan Fiyat Fermanı’nda yüksek fiyatlarıyla yerini almasına sebep olmuştur. Bahsi geçen bu tekstillerin neler olduğunu Res. 13’de görmüştük. Peki, bu fermanda adı
geçen Laodikeia tekstilleri, bölgede arkeolojik kazılar sonucunda bulunan yontular üzerinde tasvir
edilmiş giysi biçimleri ile örtüşmekte midir? İşte bu soruların cevabını aramak için yontular üzerindeki giysiler incelenirken yöntem olarak sırasıyla şu yollar izlenmiştir. Öncelikle; yontularda sıkça
rastladığımız, Pagan döneme ait kültlerin önemli yöndeki etkilerine değinilmiştir.
N. Çubuk’a göre, bölgedeki kültlerin Pagan döneme ait etkileşimi Hıristiyanlığa kadar Lykos
Vadisi’nin mitolojik, arkeolojik ve sanatsal çeşitliliğinde önemli ve ayrıcalıklı bir zenginliğe
19 Palaz Erdemir 2007, 27.
20 Şimşek 2013, 392.
21 Şimşek 2007, 13.
22 Şimşek 2007, 13.
23 Şimşek 2013, 392.
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dönüşmüştür24. Bu bağlamda, Zeus, Apollon, Hades ve Athena bölgenin önem verdiği kültlerdir. Athena diğer özelliklerinin yanında, aynı zamanda yün dokumacılığı ve el sanatlarının da koruyucusudur25. Athena’nın dokuma tanrıçası olarak anılması özellikle tekstil tasarımcılarının da ilgisini çekmektedir. Bölgedeki tekstil üretimi o kadar güçlüdür ki mitolojik hikâyelere de konu olmuştur. Küçük
Asya’nın batısında Lidyalı dokumacı kız Arakhne ile muhteşem dokumalar yaptığı bilinen Tanrıça
Athena arasındaki yarışma26, bölgede dokumacılığın önemli bir unsur olduğunun başka bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu hikâyenin sonunda Athena tarafından Arakhne’nin hazin bir şekilde
örümceğe dönüştürülmesi, tekstil tasarımcılarının örümceği sembol olarak görmesinin de nedenidir.
Günümüzde bölgede (Küçük Asya’nın batısında) yakın zamana kadar, tıpkı antik dönemde olduğu gibi neredeyse her evin bir odasında dokuma tezgâhı bulunur ve evin kadınları dokumalarıyla ev
ekonomisine katkı sağlardı. Bu geleneğin kültürel mirasın sürdürülebilirliği adına çeşitli projeler ile
yeniden canlandırılması ise ele alınması gereken önemli bir konudur.
Tüm bu nedenlerle söz konusu bu bölgelerde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda bulunan yontuların teşhir edildiği ve heykel koleksiyonu olarak oldukça zengin olduğu bilinen Hierapolis Arkeoloji
Müzesi ve Antalya Arkeoloji Müzesi’inden heykel örneklerinin ele alınmasına karar verilmiştir. Her
iki müzede de mevcut olan Zeus, Athena, Isis, Tykhe gibi tanrı ve tanrıça tasvirlerinden giysi özellikleri belirgin olanlar tercih edilerek incelenmek üzere fotoğraflanmış; özellikle tekstil – dokuma ile
olan bağından dolayı Athena yontularına önem verilmiştir. Bu sebeple antik dönem giysi tipleri hakkında önemli veri kaynağı olan tanrı ve tanrıça yontuları üzerindeki temel giysi kullanım biçimlerinin, söz konusu dönemde nasıl adlandırıldığına ve üretilen kumaşların neler olabileceğine değinmek
gerekliliği doğmuştur.
Genel olarak tunika, khiton, khimation, khlyms, epiplema ve benzerlerinin Antik Yunan’da kullanılan temel giysi türleri olduğu görülmektedirr27. Roma Dönemi’nde de neredeyse aynı giysi biçimleri
stola, dalmatica, penula, palla, trimita, birrus, toga gibi farklı adlandırmalarla karşımıza çıkmıştır28
(Res. 2). Spesifik olarak bakacak olursak Diocletianus Fermanı’nda giysi çeşitlerinin çok daha farklı
adlarla listelendiği görülmektedir. Res. 13’de de görüleceği gibi, caracallis, braces, udones, achaia,
bessia, paragauda, nervius bu farklı adlandırılmalara örnek olmaktadır.
Temel giysi tipleri incelendikten sonra, bu giysi biçimleri Diocletianus’un Tavan Fiyat Fermanı’nda
adı geçen Loadikeia tekstilleri ile kıyaslanmış ve günümüzde Denizli ve çevresinde üretilen kumaşlardan örnekler bulunmuştur. Örnek alınan heykellerden esinlenilerek aynı tarz biçimler oluşturulmş
ve denemeler yapılmıştır (Res. 3).
Özellikle khimation, khlyms, palla, penula, paragauda gibi dış giysilerin tahmin edilen kumaş
kullanımında bize asıl yol gösterici olan ise Temmuz 2014 tarihinde Laodikeia’da gün yüzüne çıkarılan tekstil buluntusudur. Bu tekstil buluntunun kazı başkanı C. Şimşek’in izniyle tarafımızdan görsel
olarak ön analizi yapılmıştır. Kuzey Portik alanında çıkarılan buluntunun yapılan analizi için bir ön
rapor oluşturulmuş, buluntunun çizimleri yapılmış ve fotoğraflanmıştır (Res. 4).
Görsel analiz sonucunda buluntunun panama örgü tekniği ile dokunduğu anlaşılmıştır. Bu buluntunun analiz sonucunda belirlenen iplik kalınlığından -bir cm de 10 tel iplik, sol yollu büküme sahip- ancak
24 Çubuk 2007, 86.
25 Carpenter 2002, 47.
26 Erhat 2007, 61.
27 Beck 1989, 57-71.
28 Kühnel 1992, 253, 63, 182, 184, 31, 266.
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dış giysi, bir nevi manto mantığında kullanılan Antik Yunan’da khimation, sonrasında, Antik Roma’da
palla, penula, birrus vb. adlarla anılan giysilerden birinde fonksiyonel olarak kullanılabilmiş olabileceği
kanısına varılmıştır. Ayrıca kullanılan ipliğin sol yollu büküme sahip olmasından29 keten lifi ile oluşturulmuş olabileceği, fakat düşük olasılık olarak koyu renginden dolayı da kumaşın, bölgesel özellikleri
taşıyan koyun yününden mi üretildiği ancak radio karbon analizleri sonucunda netleşecektir.
Sonrasında, günümüzden -Denizli Kızılcabölük’ten- bir esnafın (Eğin Tekstil ) ürettiği, iplik kalınlığı neredeyse buluntu tekstil ile aynı olan bez ayağı örgü yünlü kumaşın dış giysi olarak vücuda
sarıldığında verdiği görsel etki, heykellerdeki görsel etkiyle kıyaslanmıştır (Res. 5). Buradaki tek fark
bulunan kumaşın panama örgü dediğimiz iki dolu iki boş sistemiyle dokunmasıdır ki, bu örgü detaylarını yontuyu yapan ustanın görsel olarak vermesi de son derece güçtür. Ama kumaşın gövdeye
sarıldığındaki düşüşü ve drapelerin oluşumundaki görsel etki neredeyse aynıdır. Tabi ki yontulardaki
giysi biçim tasvirlerini incelerken bölgedeki heykel okullarının stillerinin de görsel anlamda etkisinin
olduğu görülmektedir. Çevrede çok etkin olan Aphrodisias heykel okulu bölgeyi stil olarak etkilese de,
Kahil tarafından Laodikeia kazılarında bulunan yontu ve kabartmalar üzerinde çalışılarak, İsis Rahibesi yontusunun stilinden bölgesel bir atölyenin var olduğu öne sürülmüştür30. Daha sonra ise Şimşek tarafından 2003 yılında bulunan kabartmalı friz bloğundaki figürlerin stilinden, kentteki yerel atölyenin
varlığı kesinleştirilmiştir31. Antalya Müzesi’ni neredeyse donatmış olan Perge yontuculuğu eserleri ise
zaten dönemin önemli ekollerinden birinin Perge Heykel Okulu olduğunu kanıtlar niteliktedir.
Tarihi kaynaklarda, iyi bilinen ve kıvrak, çok bükümlü iplikten oluşturulan bez olarak tanımlanan el dokumasının bürümcük kumaş olduğundan bahsedilmektedir. G. Atalayer, bükülü bezi, çok
bükümlü, kıvrak adı verilen iplikle dokunmuş bez ayağı örgülü kumaş olarak tanımlar32. Pamuklu
dokumacılığın Anadolu’da daha geç dönemlerde uygulandığını dikkate alırsak, Laodikeia’da bürümcük etkisindeki bükülü iplikten üretilen kumaşın yün elyafından dokunduğu düşünülmektedir. Kaldı
ki Laodikeia, antik dönem kaynaklarında hep yünlü kumaş üretimi ve ticareti ile ön plana çıkmıştır. Üstelik bu kumaşlar talep gören ve pahalı kumaşların başında gelmiştir. Yirminci yüzyılın son
çeyreğinde bu kumaşın daha çok pamuk elyafından üretildiği ve ‘Buldan Bükülüsü’ adıyla anılmaya
başlandığı bilinmektedir. Atalayer’in dediği gibi, kumaşlar az bükülen çok bükülen, tek kat bükülen
çok kat bükülen birçok çeşit iplikle birbirinden ayrılmış ve özgünlük kazanmıştır33. Bükülü bez, az
da olsa yün elyafı ve ipek elyafı kullanılarak da dokunur. Bu el dokuması kumaş türüne Anadolu Akdeniz’inde Alanya ve Antakya’da da rastlarız. Yine Denizli’nin Kızılcabölük ilçesinde bir esnafın (Eğin
Tekstil) dokuduğu ve şekerpare olarak adlandırdığı, kıvrak, bükülü bez etkisindeki yünlü dokumalar
hiç kuşkusuz döneminde Laodikeia’da ticareti yapılan yünlü kumaşların günümüzdeki yansımasıdır.
Bu dokumacılık geleneğinin ve bezlerin kültürel miras olarak günümüze sürdürülebilirliğinin bir kanıtıdır (bk.: Res. 5).
Yunan mitolojisindeki baş tanrı Zeus, adetten olduğu üzere, bölgeye özgü niteliklerle yeniden adlandırılmış ve Laodikeia’da Zeus Ktesios Patrios (Zeus Laodikeus) çobanların ve koyunların tanrısı
olarak bilinmiştir. Hierapolis Müzesi’nde mezar siteli üzerindeki rölyefte Zeus, üzerinde yünden çoban kıyafeti, sağ elinde kartalı, sol elinde ise asası ile birlikte betimlenmiştir34. Zeus betimlemesinin iç
29 Johnston 2013.
30 Şimşek 2013, 456.
31 Şimşek 2013, 456.
32 Atalayer 1985, 387.
33 Atalayer 2016.
34 Palaz Erdemir 2007, 26.
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giysisi, o dönemlerdeki adıyla khitonu, yukarıda bahsettiğimiz, kıvrak, bükülü bez görüntüsündedir. Bu
da bu kumaşın o dönemlerde khiton tarzı giysilerin üretiminde kullanıldığının bir göstergesidir. Laodikeia tekstillerinden Dalmatica ve Tirimita dikilirken de bu tip kumaşların kullanıldığı düşünülebilir.
Öte yandan, bez ayağı örgü sisteminin, dokuyarak kumaş oluşturmanın en basit yolu olduğu hemen herkes tarafından bilinir. Bir çözgü ve bir atkı ipliğinin üstten ve alttan birbiri üzerine geçmesiyle
(bir dolu, bir boş) tekstil oluşturulmaktadır. Genelde düz bez olarak adlandırılan bu basit dokumaların kullanımı oldukça yaygındır. Bu bezler ağırlıklı olarak yün, keten ve pamuk elyafı kullanılarak
dokunur. Laodikeia’da bulunan, dönemin kanalizasyon kapağının tıkacına sarılı tekstil buluntunun da
bu tip yöntemle üretilmiş olduğu görülmektedir. Burada tekstilin fonksiyonel bir yardımcı malzeme
(yalıtım) olarak kullanıldığı görülür. Bu buluntunun da ön analizleri tarafımızdan görsel olarak yapılmış ve ön rapor düzenlenmiştir (Res. 6). Kullanılan elyafın, yalıtım amaçlı olmasından dolayı keten
olduğu düşünülmektedir. Bu tip tekstillerin giysilerde, özellikle de temel iç giysi biçimlerinden tunika,
khiton, stola, dalmatica ve trimita üretilirken kullanıldığını söylemek yanlış olmaz.
Böylelikle, Antik Dönem’de öncelikle yün, keten, daha geç dönemlerde de pamuk elyafı kullanılarak; ipliğin kalınlığına, bükümüne göre, kıvrak – bükülü bez, düz bez gibi kumaşların bezayağı,
panama ve benzer basit örgü sistemleriyle oluşturulduğu; bu dokuma bezlerin tercih edilen ve sık
kullanılan tekstiller oldukları düşünülebilir.
Hierapolis Müzesi’nde Heykeller ve Lahitler Salonu’ndaki (A salonu) envanter numarası verilmemiş MS 3. yy.’ın ilk çeyreğine ait mezar sitelindeki Zeus Laodikeus heykelini incelediğimizde iç
giysisi mantığındaki khiton’unun (Antik Roma adlarıyla stola, tunik ya da dalmatica vb.) son derece
kıvrak, bükülü bir kumaştan olduğundan bahsetmiştik (Res. 7). Kaldı ki dış giysisi khimation’un da
(Antik Roma’daki adlarıyla toga ya da palla vb.) daha kalın ve tok bir kumaştan yapıldığı da görsel
olarak anlaşılmaktadır. Bu betimlemede bölgenin en güçlü geçim kaynağı olan koyun yetiştiriciliği
ve yünlü üretimiyle özdeşleştirilmiş Zeus yontusu - ki üzerinde bölgenin en önemli dokuma kumaşı
kıvrak bükülü bezden iç giysisi sanki özellikle yontulmuşçasına- Antalya Müzesi’den seçtiğimiz Zeus
yontusundan oldukça farklı olarak karşımıza çıkmaktadır. Perge kazılarında ortaya çıkarılan, MS 2.
yy. Roma Dönemi’ne ait ve müzenin tanrılar salonunda tam karşıda duran 3729 envanter nolu Zeus
yontusu kartalıyla birlikte tamamen klasik olarak betimlenmiştir. Giysisi sadece üst giysi mantığındaki khimation’dan oluşmaktadır (bk.: Res. 7). Daha önce de belirtildiği gibi betimlemenin yapıldığı
antik Roma’da bu dış giysi, toga, palla gibi adlarla anılmaktadır. Antik Roma heykellerinin, özellikle de
kült heykellerinin genelde Antik Yunan Dönemi heykellerinden kopyalandığını düşünürsek, kullanım
biçimleri aynı olan bu giysileri adlandırırken çelişkiye düşebiliriz.
Laodikeia’daki heykel okullarından bahsederken Hierapolis Müzesi’nden örnek olarak verilen İsis
Rahibesi heykeline dönecek olursak, müzenin A salonunda teşhir edilen MS 2. yy. Roma Dönemi’ne
ait, envanter numarası belirtilmemiş yontuda kumaş kıvrımları o kadar özen ve itina ile işlenmiştir ki,
giysiyi oluşturan kumaşın, düşüşünden dolayı drape oyunlarına izin veren, yumuşak ama aynı zamanda –belki de dış giysi kadar da sıcak tutabilecek– hafif yün dokumadan oluşturulduğunu düşündürtmektedir. Yontudaki dikkat çekici bir unsur da giysinin vücutta alışılagelmişten farklı bir yerleştirme
ile kullanıldığıdır (Res. 8). Bu giysi kullanım biçimini D’Andria, rahibenin göğüs altından düğümlenen
elbisesi ile tipik Mısır tanrıçalarına kendilerini adayan kadınlar gibi giyindiğini söyleyerek açıklar35.
Res. 3’te, günümüzde bölge de üretilen kumaşlarla benzer giysi kullanım biçimleri oluşturma denemeleri görülmektedir. Antalya Müzesi’ndeki Tanrılar Salonu’na denk gelen sol koridorda teşhir edilen
ve Perge kazılarında ortaya çıkarılan MS 2. yy.’a ait envanter numarası 2013/29 olan İsis heykelinin de
35 D’Andria 2012, 211.
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giysi özelliklerini incelediğimizde; giysisinin ve giyside kullanılan kumaş kalitesinin -yontuların işleniş tarzı da dikkate alınarak- benzer şekilde yorumlandığı görülmektedir (bk.: Res. 8). Demek ki, İsis
rahibeleri diğer giysilerden farklı, özel bir kullanım biçimiyle giyinmekteydiler. Bu yontularda kumaş
çeşidi olarak Laodikeia’da üretilen dokumalardan kullanıldığı düşünülebilir. Fakat kullanım biçimi
olarak heykeldeki giysinin nasıl adlandırıldığına dair bir fikrimiz yoktur.
Tykhe Yunan mitolojisinde bir kentin talihini, refahını ve kaderini belirleyen tanrıça olarak bilinmektedir. Ege’de Helenistik çağdan itibaren yer alan hemen hemen tüm kentlerin yontularında sıkça
rastlanan bir betimlemedir. İmparator Caracalla dönemine tarihlenen Laodikeia kent Tykhesi’nde
de birçok tanrı ve tanrıçaların simgeleri bir arada gösterilmiştir. Tykhe aynı zamanda o dönemde
Laodikeia’yı yöneten II. Antiokhos’un eşi Laodike’yi de temsil etmektedir. Tıpkı Zeus’ta olduğu gibi
Tanrıça’ya bölgedeki farklı toplulukları birleştirici özellikler yüklenerek yerel bir hale getirilmiştir.
Hierapolis Müzesi Heykeller ve Lahitler Salonu’nda Kader Tanrıçası Tykhe’nin MS 2. yy. Roma
Dönemi’nde yontulmuş başsız tasviri teşhir edilmektedir. Tanrıça aynı zamanda bolluğu ve bereketi
de sembolize ettiğinden, başsız da olsa elinde tuttuğu bitkilerden Tykhe olduğu anlaşılmaktadır. Öte
yandan müzenin bahçesinde yine aynı döneme tarihlenen Tykhe kabartmasında da bu sefer tanrıçayı göğüsten yukarı başıyla tasvir edilmiş olarak görebiliriz. Üzerindeki iç giysisi robadan (göğüs
altından) kuşakla tutturulmuş khiton’un muadili stola olabilir. Kuşağın robadan olması giysinin antik
Roma kullanım biçimleri dikkate alınarak yontulduğu düşüncesini doğrular. Kullanılan kumaşın hafif
ve vücudu saran yapısı, kıvrak tarzda dokunmuş Laodikeia yünlülerinden olabileceğini düşündürtür. Onun üstünde ise dönemin dış giysisi palla bulunmaktadır ve kapüşon kullanımı yoktur. Hiç
kuşkusuz ki bu giysi daha kalın iplikle dokunmuş kumaştan yapılmıştır (Res. 9). Asıl ilgi çekici olan
Diocletianus’un Tavan Fiyat Fermanı’nda fiyatları en yüksek olan Laodikeia tekstillerinin çoğunun
kapüşonlu dış giysi modelleri olmasıdır ve bunların neredeyse hiçbir kült heykelinde betimlenmediğidir. Oysa her iki müzede de özellikle lahitlerdeki ve tiyatro frizlerindeki betimlerde bu modeller sıkça
karşımıza çıkmaktadır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bunun nedeni kült heykellerinin Antik Yunan
Dönemi kopyalamaları olmalarından olabilir. Giysinin sosyal statüdeki belirleyici yanı, özellikle lahit
yaptırtabilen soylu ve zenginlerin bu lahitlerin üzerindeki betimlerindeki giysileri, pahalı Laodikeia
tekstillerini satın alabildiklerinin göstergesi olabilir ve bu durum onları kendilerince toplumda ayrı
bir yere konumlandırabilir. Günümüzdeki marka düşkünlüğü de bu düşünce sisteminin bir devamıdır
olabilir. Antalya Müzesi’nde eski Mermer Portreler Salonu’nda yeni yapılan düzenleme sonrasında
teşhir edilmeye başlayan 2014/197 envanter numaralı Tykhe Heykeli de benzer bir şekilde yontulmuştur ve hemen hemen aynı giysi özelliklerini göstermektedir. Tabi bu yontunun diğer müzeden
farklı olarak başı da bulunmaktadır (bk.: Res. 9).
Dokumacılıkla olan bağından dolayı her iki müzedeki Athena kültü tasvirlerine detaylıca değinmek önem arz etmektedir. Athena betimlemelerinin genelde iki farklı giysiyle karşımıza çıktığı görülmektedir. Smith, Athena’nın Olympos’ta olduğu zamanlar asil bir Yunan kadını gibi giyinirken; Yunan
ordularının başına geçtiğinde askeri giysilerine büründüğünü36 ve babası Zeus’un kalkan yaslama
desteği olarak kullandığı aegis’ini37 kuşandığını söyler. Homeros’un İlyada ve Odysseia adlı eserlerinin bazı dizelerinde aşağıdaki örneklerde olduğu gibi Tanrıça’nın bu giysi kullanım biçimlerinden
bahsedilmektedir.
36 Smith 2012, 69.
37 Smith 2012, 70. Aegis, aslında tanrı Zeus’u küçükken emziren keçi Amalthea’nın postuna verilen isimdir. Tamamıyla Hera’ya

özgü olsa da bazı durumlarda Apollon ve Athena tarafından da giyilmiştir. En erken dönemlerden itibaren, çeşitli hayvanların
derileri hem giysi hem de savunma amaçlı olarak Yunanlar tarafından sıklıkla giyilmiştir.
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“Athena, Kalkanlı Zeus’un kızı,
Bedenini saran rubayı attı babasının avlusuna,
O alacalı rubayı işlemişti kendi eliyle……”38.
“Tanrısal Athena yanına geldi o sıra,
Genç bir çobanın kılığına girmişti……..”39.

Antalya Müzesi’nden seçtiğimiz üç Athena yontusu çeşitli zaman dilimlerinde Perge kazılarında
ortaya çıkarılmıştır. İlk olarak Tanrıça’nın, Tanrılar Salonu’nda sergilenmekte olan MS 2. yy. Roma
Dönemi’ne ait 1.22.82 envanter numaralı tasvirini incelediğimizde, iç giysisinin Hellenistik Dönem
ve sonrasında kullanılan robadan kuşaklı khiton olduğu görülmektedir. Khiton’un üzerinde ise dış
giysi olarak khimation bulunmaktadır. Yontunun işleniş tarzından iç giysinin dış giysideki kumaştan
daha ince olduğu gözlemlenmektedir. Laodikeia tekstillerinin, Lykos Vadisi kentlerinden Perge’ye kadar uzanan ticaret yoluyla, bölgeye ulaştığı, fiyatları sebebiyle de toplumda sosyal statüsü yüksek ve
zengin kişiler tarafından satın alınabildiği fikrinden çıkışla; yontunun bu kumaşlardan dikilen giysileri giyen bir kişi örnek alınarak yapıldığı yorumlanabilir. Tasvirin Roma Dönemi’nde uygulandığını
düşünürsek, iç giysi stola, dış giysi ise palla olarak adlandırılabilir (Res. 10). İkinci olarak, 2.22.82
envanter numaralı yine aynı dönem Athena yontusunu ele aldığımızda, üzerinde sadece Dor stilindeki
khiton’u -peplos- ile (döneminde stola) betimlendiği görülür. Kolları açıkta kalan ve dış giysisi olmayan bu tasvir, yontucusu tarafından yazın uygulanmış olabilir (bk.: Res. 10). Özellikle Tanrıça’nın dizi
bükük bacağından, giysisi için kullanılan kumaşın seyrek dokunmuş, son derece hafif ve şeffaf bir etki
yaratan görünümde olduğu anlaşılır ki, Res. 5’in sağ tarafında günümüzden benzer örneğini gördüğümüz yünlü kıvrak, bükülü, bezayağı kumaştan oluşturulmuş olabileceği söylenebilir. Her iki yontuda
da ortak nokta Athena’nın göğsüne keçi dersinden aegis’ini takmış olmasıdır. Bu da bize Athena’nın
bu yontularda savaş zamanı kuşandığı giysileriyle tasvir edildiği izlenimini vermektedir. Kaldı ki,
2013/203 envanter numaralı üçüncü Athena yontusunun da yine benzer şekilde giysilerini kuşanmış,
iç giysisinin tipik peplos (döneminde stola), dış giysisinin khimation (döneminde palla) olduğu görülmektedir (bk.: Res. 10). Fakat farklı olan aegis’inin koltuk altından geçirilerek omuzda birleştirilmiş
bir şekilde yandan takılmasıdır. Smith’in, çoğunlukla tanrıçanın dinlenirken yapılan tasvirlerinde aegis’ini sağ omzunun üzerinden serbestçe bağlanmış ve sol omzun altından geçirerek yandan aşağıya
doğru sarkık biçimde kullanmaktadır yorumu bunun sebebini açıklamaktadır40. Bu betimlemede asıl
dikkat çekici olan iç giysinin tasviri yapılırken oluşturulan görsel etkinin kumaşın düşüşlerinin ve
cinsinin kıvrak, bükülü kumaşların dokusu gibi dikine ve yol yol olarak itina ile işlenmiş olmasıdır.
Tabi ki giysi tasviri yapılırken yontucunun bu kaygıyla hareket edip etmediği ise tartışma konusudur.
Hierapolis Müzesi’ndeki Athena yontularından seçtiklerimiz ise MS 3. yy.’da Hierapolis
Tiyatrosu’nun sahnesinden iki kabartmadır (Res. 11). Devler ile Tanrılar arasındaki savaşı anlatan
kabartmada Tanrıça yine khiton’u (dönemindeki adıyla stola) ve aegis’i ile savaş halindeki giysileriyle
betimlenmiştir. Marsyas efsanesinin anlatıldığı tiyatro sahnesi kabartmasında ise Athena gündelik
Yunan kadını giysileriyledir. Bu sahnelerde betimlenen diğer karakterler de dönemin tipik giysileri
içindedir. Bu giysi tasvirleri kullanım yaygınlıklarını da dikkate alırsak; seyrek dokulu, hafif, kıvrak,
bükülü olacak şekilde Laodikeia’da dokunan kumaşlardan esinlenerek yontulmuş olabilirler. Tiyatro
sahnesindeki bu yontuların geneline bakacak olursak, Roma’da kullanılan hemen hemen her giysi
biçimine rastlarız. Betimlerde giysiler ve giysilerde kullanılan kumaşların görsel etkisi son derece
38 Hom.Il., V. 730 vd.
39 Hom.Od., XIII 221-225.
40 Smith 2012, 174.
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gerçekçidir. Kaldı ki, tiyatro sahnesi inşaatı MS 3. yy.’da Septimius Severus döneminde bitmiştir ve
yüzyılın sonunda Diocletianus, tavan fiyatlar fermanını yayınlattığında Laodikeia’da üretilen tekstillerin ünleri Akdeniz havzasının en ucundan Galya bölgesine kadar çoktan yayılmıştır. Bunu da
fermandaki fiyatların yüksekliği doğrular.
Son değerlendirme, her iki müzeden seçilen iki lahitteki giysi tasvirleri üzerinden yapılmıştır. Lahitlerde tanrı ve tanrıça betimlemelerinin aksine lahitin sahibi olan kişinin özel yaşamından sahnelerin betimlendiği görülür. Hierapolis Müzesi’nde Heykeller ve Lahitler Salonu’nda teşhir edilen,
envanter numarası belli olmayan ve Laodikeia’da ortaya çıkarılan Asya Arkhonu Euethius Pyrrhon’a
ait sütunlu lahit MS 3. yy.’ın ilk çeyreğine tarihlenmektedir (Res. 12). Bu yüzyılda Laodikeia’da ticari
amaçla üretilen tekstillerin yaygın olarak kullanıldığından yukarıda bahsetilmiştir. Salona girdiğimizde ilgili lahitin hemen ön yüzünde, beş tane giysili insan figürü ile karşılaşırız. Soldan ilki, iç giysisi
kısa tunika ve üstünde pelerin mantığındaki dış giysi ile tasvir edilmiştir. Lahitin yapıldığı tarihi dikkate alırsak bu tunika ve pelerinin Laodikeia’da üretilen ve ticareti yapılan yünlülerden olma olasılığı
yüksektir. Muhtemelen de fermanda adı geçen ve Res. 13’de de işlediğimiz “kenarları şeritsiz Laodikeia Dalmaticası” iç giysisi ve üstünde en iyi kalitede bir çeşit başlıklı pelerin olan “Laodikeia Paenulası”
ile betimlenmiştir. Hemen yanındaki kadın ie stola’sı ve palla’sı ile görülür. Diğer figürler de benzer
özellikler göstermektedir.
İkinci lahit, Antalya Müzesi Lahitler Salonu’ndan ve MS 2. yy.’a tarihlenen ve Perge’de ortaya çıkarılan 929 envanter numaralı Domitias Iluianus ve Domiti Philiska Lahiti’dir (bk.: Res. 12). Ellerindeki
rulolardan sanata ve bilime değer verdikleri ve nüfuzlu oldukları anlaşılan çiftin, nitelikli giysileri ile
tasvir edildikleri yorumu da yanlış olmaz. Tipik Roma giysileri içindeki figürlerin yine döneminde
Laodikeia’dan Perge’ye uzanan ticaret yolu üzerinden gelerek satışı yapılan yüksek kaliteli Laodikeia
kumaşlarından yapılan giysiler olabilecekleri düşünülmektedir.
Sonuç olarak, “Dokumacılık toplumsal yaşamın gelişiminin basamaklarını gösteren somut bir üretim alanı ve üretim eyleminin adıdır. Farklı toplum yapılarını, bu üretimin tarihsel sürecini, teknik
gelişmeyi dokuma ürünler üzerinden gözlemlemek olasıdır”41. Tıpkı kültür mirası kentler gibi, bazı
dokumalar da bir kültürün simgeleri, tarihin tanıklarıdır.
Antik Dönemde tekstil üretim ve kullanım biçimlerinin yaygınlaşması, tekstillerin insanların sosyal statüsünü ve toplumdaki yerini belirleyici göstergelerin başında yer almasına sebep olmuştur. Düşünüldüğünde, dokumacılık, sadece giyim eşyasının temel malzemesi olmakla kalmamış, ev, saray ve
tapınaklarda dekoratif malzeme olarak da kullanılmış ve bunlar sayesinde ilgili mekânlar saygınlık
kazanmıştır. Buradaki çalışmada ele alınan zaman dilimi ona Roma Dönemi’nde dokuma ve kumaş,
çoktan halkın lüks metası haline gelmiştir.
Anadolu’daki en eski yerleşim birimlerinden Çatalhöyük ve Çayönü’nde yapılan prehistorik kazılar, dokumacılık tekniğinin ve sonrasında kültürünün Anadolu’da çok eskilere dayandığını kanıtlamış, bu kültür gerek teknik ve yöntem, gerekse türlü malzeme kullanımlarıyla geliştirilmiş, Anadolu
topraklarının en önemli geçim kaynağı olarak da günümüze kadar süregelmiştir. Bu gelişim sürecine
en önemli katkıyı Antik Dönem’de Küçük Asya’nın Batısı olarak geçen Ege vermiştir. Özellikle döneminde Frigya’daki Lykos Vadisi’ne yerleşmiş Laodikeia, Hierapolis ve Kollasae kentlerinin bu konuda
ön plana çıktığına, üretilen tekstillerin ticaretinin buralardan Akdeniz Havzası’nın en ucuna kadar
ulaştığınave günümüzde de Denizli iline denk gelen bu bölgede aynı üretim ve ihracat dinamiğinin
devam ettiğine şahit olunmaktadır.
41 Atalayer 2007, 456.
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Hammadde olarak ve uygulanan yöntemlerle kumaş oluşturmada dokumacılık kültürü ve geleneği 20. yy.’ın son çeyreğine kadar verimli bir şekilde sürdürülebilmiştir. Yetmişli yıllar ve sonrasında
sentetikten üretilen ipliklerin devreye girmesiyle birlikte yöntemde bir değişiklik olmasa da kumaşların doğal görünümlerinde bir yozlaşma riski ortaya çıkmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte el
dokumacılığı gözden düşmüş, gençler ilgisiz kalmıştır. Son yıllarda -çevre koruma bilinciyle tüketim
yapılması- gibi konularda dikkat çekilerek farkındalık yaratma çalışmaları yapılmaktadır. Ekolojik
dengelere zarar vermeyen, doğal, organik yapıdaki üretim biçimlerine geri dönüşler başlamıştır.
Tekstil de bundan nasibini almış, fiyatlar yüksek kalsa da, doğal elyaf ve yöntemlerle üretilen ürünlerin ticareti yapılmaya başlanmıştır. Bilinçli tüketici de bu tekstillere rağbet etmeye başlamıştır. Bu
tip yaklaşımlar Anadolu’da unutulmaya yüz tutmuş el dokumacılığına yeni bir bakış açısı kazandırılmasına neden olmuştur. Özellikle Avrupa’dan Denizli ve bölgesine yüklü siparişler verilmeye başlanmış olup, böylelikle Laodikeia’nın adıyla markalaşmış tekstiller, günümüzde Denizli ve çevresindeki
ilçelerde özel girişimciler sayesinde marka olmaya devam etmektedir. Kaldı ki Hollywood’tan birçok
film yapımcısı Antik Dönem’le ilgili senaryoları gereği kullanılacak kostümler için bu bölgeye sipariş
vermektedirler.
Peki, üretim yöntemi ve hammadde olarak kullanımı günümüze kadar sürdürülebilmiş olan bu
tekstiller, giysi biçimleri olarak da sürekliliğini koruyabilmiş midir? Bu sorunun cevabını yontular
üzerindeki giysilerden yaptığımız değerlendirmeler doğrultusunda verebiliriz. Yontulardaki giysilerin
günümüzde kullanılan giysilerden çok uzak olduğu görülmektedir. Bol kumaş kullanımı ve sarma dolama ile vücuda yerleştirilen giysi fibula, peronei gibi tutturucularla birleştirilip sabitleniyordu. O
dönemde kalıpla kesilen ve dikilen giysilerden söz etmek mümkün değildi. Günümüzde giysiler fonksiyonel olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanır, kalıp hazırlama teknikleriyle model uygulamaları
yapılır, kesilir, dikilir ve seri olarak üretilir. İlginç olan Diocletianus’un Tavan Fiyat Fermanı’nda adı
geçen Laodikeia’dan en iyi kalite Laodikeia Paenulası (bir çeşit başlıklı pelerin) olarak geçen dış giysi
günümüzde de pelerin olarak kullanılmaktadır. Daha basit şal tipi kullanımlar da o dönemden günümüze kalabilen giysi çeşitleridir. Dikkat çekilmesi gereken bir başka nokta da o dönemde Laodikeia
tekstillerinden yapılan giysilerin genelde -belki de yünlü olmalarından dolayı- dış giysi mantığında
olması ve günümüze de yine bu mantık ve kullanım biçimiyle ulaşmasıdır.
Çalışmanın temasını MS 301 yılında yayınlanan Diocletianus’un Tavan Fiyat Fermanı’nda adı geçen Laodikeia tekstilleri oluşturduğundan, yontularda MS 2. ve 3. yy.’a ait örnekler tercih edilmiştir.
Çünkü bu zaman diliminde Laodikeia’da üretilen tekstillerin, Akdeniz Havzası’nda Galya’dan, Likya,
Pamfilya ve Karia’ya kadar çeşitli ticaret yollarıyla dağıldığı ve itibar gören saygın kişiler tarafından
kullanıldığı bilinmektedir. Yontulardaki tasvirlerinin ancak bu tarz kişiliklere ait olabileceği düşüncesinden yola çıkarak taşıdıkları giysilerin dönemin marka tekstillerini yansıtabilecekleri düşünülebilir. Kaldı ki Roma vatandaşlarının yünden dokunmuş günlük kıyafetlerin ve tuniğin üstüne belirli
renklerde palla ya da toga giymeleri gerekiyordu. Roma yün ve yünlü kumaş ihtiyacını kendisine en
yakın bulduğu üretim merkezlerinden tedarik etmiştir. Fakat uzak olsa da bütün eyaletlerde özellikle
gelir düzeyi yüksek ve soylu vatandaşların Laodikene olarak bilinen bu yünlü dokumalara itibar etmiş
olmaları kaçınılmazdır.
O dönemde rağbet gören bu kumaş ve giysi kullanım biçimleri günümüze en etkileyici anlatım
biçimi olarak yontularla birlikte ulaşır. Bu çalışmada güdülen amaç, organik ve yumuşak yapısıyla
her zaman bizi kuşatan tekstil dokumaların kültürel gelişimi ve sürekliliğine ilişkin farkındalık yaratmaktır. Değinilmesi gereken bir konu da tüm bu gözlemlere dayanarak tekstil üretiminde ve daha
birçok alanda geçmişten günümüze üretim yöntemlerinde temel mantık olarak pek bir değişiklik
olmadığıdır.
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F. D’Andria, büyük Fransız tarihçi Fernand Braudel’in öğrettiği gibi, “Modern arkeoloji sadece anıtsal merkezi yapıları ve yapı sanatını değil aynı zamanda stratigrafi teknikleri ve bütün diğer ana bilim
dallarında analizler yaparak sosyal ekonomik yaşamın uzun bir perspektifle anlaşılmasını sağlar”
der42. Bu söylem, Anadolu’da dokunan ve üretilen tekstillere ait herhangi bir buluntu ortaya çıktığında, arkeoloji bilim dalı ile tekstil tasarımı alanında önemli bir işbirliği yapılmasının gerekliliğini de
açıklar. Doğal yapıları nedeniyle günümüze ulaşması ve korunması çok güç olan arkeolojik tekstiller,
zaman zaman kazılarda gün yüzüne çıkarılmaktadır. Ortaya çıkarılan bu tekstillerin arkeologlar ve
tekstil tasarımcılarının multi-disipliner çalışma yöntemleriyle gündeme getirilmesi önemlidir. Teknik
çözümleme ve analizlerinin yapılabilmesi ve sonrasında deneysel arkeoloji yöntemiyle yeniden tıpkı
üretimlerinin uygulanmasının tekstil tasarımı boyutuyla ele alınması, Anadolu ve yaşadığımız bölge
olan Anadolu Akdeniz’inin tekstil kültürüne ve tarihine doğrudan katkı sağlayacaktır.

42 D’Andria 2007, 32.
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Res. 13 Diocletianus’un Tavan Fiyat Fermanı’nda yer alan tekstil ile ilgili kalemlerin fiyatlarını toplu halde gösteren tablo.

Dynastik Lykia:
Sikkeler Işığında İdari Örgütlenme ve Tarihi Coğrafya
Yadigâr DOĞAN*

Lykia Bölgesi’nde sikke basımı Perslerin bölgeyi MÖ 547 yılında işgal etmesiyle başlamıştır. Bu durum
Pers kralı I. Dareios’un imparatorluğu 20 satraplığa ayırmasıyla yakından ilişkilidir. Dareios MÖ 522
yılında Pers tahtına geçtikten1 hemen sonra yeni bir idari düzenlemeye giderek imparatorluğu 20
satraplığa ayırmıştır2. Lykia ise bu satraplık bölgeleri arasında Aiolis, Ionia, Karia, Milyas ve Pamphylialılarla birlikte krala 400 talanta vergi ödemekle sorumlu olan birinci satraplık bölgesine dahil
edilmiştir3. Bu şekilde vergi toplamayı kolaylaştırmak amacıyla bölgede sikke darbı başlamıştır ve bu
sikke basımı Lykia’nın Karia egemenliğine devredildiği MÖ 360 yılına kadar devam etmiştir.
Hem epigrafik hem de numizmatik verilere bakıldığında Klasik Dönem’de Lykia’nın, kale yerleşimlerinde oturan ve kendi çevresine hükmeden yerel beyler tarafından idare edildiği görülmektedir.
Dynastik (beylik) olarak tanımlanabilecek olan bu idari yapının ne zaman ve hangi etkiyle kurulmuş
olduğuna dair herhangi bir kesin bilgi bulunmasa dahi, bölgede oluşan Pers hâkimiyetinin bu sistemin kurulması veya daha önceden var olan idari sistemin gelişmesi için uyarıcı nitelikte olduğu düşünülebilir4. Bu idari yapı çerçevesinde Lykia Klasik Dönem sikkelerine bakıldığında baskılar üzerinde
görülen lejantlardan 120 yıllık sikke basım döneminde yaklaşık 40 adet dynast adı (bk.: Res. 1), 10’dan
fazla sikke basım merkezi tespit edilebilmektedir (bk.: Res. 2). Ancak söz konusu sikke lejantlarından
adı bilinen beylerin pek çoğunun hangi dynastik merkezde sikke bastırdığı ve aynı şekilde baskı yeri
bilinen sikkelerin hangi dynast tarafından bastırılmış olduğu tam olarak çözüme kavuşturulamamıştır. Yine de baskılar göz önünde bulundurulduğunda Ksanthos kentinin sikke basım merkezlerinin en
büyüğü olduğu açıkça görülmektedir. Ve büyük olasılıkla kent, bu dönemde Persler tarafından idari
merkez olarak seçilmiş olmalıdır. Dolayısıyla, nasıl ki bir satrap kendi idaresi altındaki bölgelerden
*

Yadigâr Doğan, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Kampüs – Antalya.
E-posta: yadigardogan@hotmail.com

1 Hdt. 3, 85-88.
2 Hdt. 3, 89.
3 Hdt. 3, 90.
4 Persler kendi ekonomik ve politik çıkarlarına hizmet edecek bir yönetim sisteminin temelini atmış olsalar da, Lykia için genel poli-

tikaları yerel yönetimi muhafaza etmek şeklinde gelişmiştir. Zira bir yandan Lykia’daki Pers hakimiyeti simgesel bir özellik gösterirken, diğer yandan arkeolojik veriler bu idari yapının Pers hakimiyetinden önce kurulduğuna dair izler sunmaktadır. Harpagos’un
saldırısında Ksanthos’ta çıkarılan yangında zarar gören büyük yapının dynast konutu olması muhtemeldir, bk.: Metzger 1963,
16-19. Ayrıca dynastlara ait oldukları yönünde communis opinio bulunan dikili mezarlardan Ksanthos’taki Arslanlı Mezar ve
Trebendai, Isinda ve Trysa kentlerindeki dikili mezarların MÖ 6. yy.’ın ortasına tarihlenmeleri de idari yapının Pers hakimiyeti
öncesinde kurulduğuna dair veri olarak kabul edilebilir, bk.: Keen 1998, 39-40.
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vergi toplayıp krala teslim etmekle sorumluysa, Ksanthos dynastlığı da Lykia’nın Pers satrabına, dolayısıyla krala ödemesi gereken vergiyi sikke basan beylerden toplama sorumluluğuna sahipti.
Persler tarafından kurulmuş ya da yeniden düzenlenmiş olan Ksanthos merkezli bu idari sistemin
ilk yöneticisine dair herhangi kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Ksanthos Dynastlığı’nın soyuna
dair bilgi edindiğimiz Yazıtlı Dikme’nin Yunanca epigram kısmında adı geçen Kheziga (Κα[ζ]ίκας)
büyük olasılıkla dynastlığın kurucusu olmalıdır5. Dynastlığın daha sonraki yöneticisine dair bilgiler
ise numizmatik bulgulardan elde edilebilmektedir. Erken dönem (MÖ 540-480) baskıları arasında
bulunan KV ve KVB lejantlı sikkeler6 Herodotos’un aktarımında yer alan Kserkses’in Atina Seferi’ne
50 gemilik Lykia donanmasının komutanı olarak katılan Kossika oğlu Kybernis’e ait olmalıdır7. Dolayısıyla Kheziga’dan sonra yönetime Kybernis’in geçmiş olması muhtemeldir8.
Kybernis’ten sonra dynastlığın başına Kybernis’in torunu ya da yeğeni olarak düşünülen9 Kuprlli
geçmiştir10. Kuprlli’nin yönetime geçmesi ile birlikte, MÖ 480’li yıllardan itibaren Lykia sikkelerinde
kent ve dynast lejantları, çizgisel ve motifsel semboller görülmeye başlanmış ve arka yüz – ön yüz tipi
olarak kullanılan motiflerde de çeşitlilik artmıştır. Ancak sikke basımında en göze çarpan değişiklik
sikke basımında ağır ve hafif olmak üzere iki farklı standardın kullanılmaya başlanmış olmasıdır11.
Hafif standarttaki sikkelerin Ksanthos Vadisi kentleri ve Telmessos’u kapsayan Batı Lykia’da basıldığı,
ağır standarttakilerin ise Phellos’tan Limyra’ya kadar olan kentleri kapsayan Orta-Doğu Lykia’da basıldığı tespit edilmiştir12.
Kybernis de dahil olmak üzere sikke bastığı bilinen 37 dynasttan kullanmış oldukları motifler ve
semboller, aynı zamanda baskılarının ağırlıkları ışığında 21 dynastın Batı Lykia, 14 dynastın ise Orta
– Doğu Lykia ile ilişkili olduğu görülmektedir (bk.: Res. 1)13. Ksanthos Dynastlığı’nın baş dynastları
olarak bilinen Kybernis, Kuprlli, Kheriga, Kherẽi ve Erbbina çıkarıldığında her iki bölgede dynast
dağılımının eşit olduğu görülmektedir. Bununla birlikte yine de bölgenin batısının, özellikle MÖ 5.
yy.’da, hem baskı çokluğu hem de motif çeşitliliği nedeniyle daha baskın bölge olduğu açıkça görülmektedir. Orta-Doğu Lykia sikkelerinde baskı çeşitliliği ise MÖ 4. yy.’ın ilk yarısında Perikle baskıları
5 TAM I, 44c, 31: Κα[-]ίκα γένος. İsmin Κα[ζ]ίκας olarak tamamlanmasına dair bk.: Bousquet 1987, 127; 1992, 173. Tamamlanan

ismin Isinda’dan bir yazıtta (TAM I, 65) geçen Kheziga isminin Yunanca karşılığı olabileceğine ilişkin bk.: Childs 1981, 70, dn. 90;
Bryce 1991, 83; Keen 1998, 81.

6 KV lejantlı sikkeler için bk.: Vismara, Lycia II, 35; SNG v. Aulock 4045; Weber Coll. 7207; Arthur S. Dewing Coll. 2435; KVB

lejantlı sikkeler için bk.: Babelon 1893, 431, 432; BMC Lycia 8-10; SNG v. Aulock 8462.

7 Hdt. 7, 98.
8 Rhodiapolis’ten bir yazıtta (TAM II, 922) geçen κοπρίλις ya da κοπρίλος ismi Kuprlli isminin Yunanca karşılığı olarak düşünül-

müştür, bu yüzden de Kybernis’in Kuprlli ile eşleştirilmemesi gerektiği önerilmiştir, bk.: Houwink Ten Cate 1961, 6; Neumann
1995, 147. Fakat Bryce, Kybernis’in de Kuprlli isminin Yunanca karşılığı olabileceğini belirtmiştir, bk.: Bryce 1982, 331; Keen
1998, 88.

9 Bryce 1982, 331.
10 Shahbazi 1975, 66: Shahbazi Kybernis’ten sonra Kuprlli’nin hemen başa geçmediğini, sikkelerden ve Telmessos’tan bir yazıttan

bilinen Sppñtaza’nın Kybernis’in ölümünden Kybernis’in gelişine kadar Ksanthos yönetiminde kaldığını belirtmektedir. Ancak
Sppñtaza sikkelerini de içeren 1961 Kaş Hazinesi’nin 440-430’lara tarihlenmesi bu durumu mümkün kılmamaktadır.

11 Sikkeler ağır standart 9.4 – 9.8 ve hafif standart ise 8.2 – 8.8 gram olmak üzere iki standartta değerlendirilmiştir, bk.: Tietz 2002,

59.

12 Sikke basımındaki bu ağırlık sorunu başta kronolojik olarak anlaşılmış ve Kuprlli adını taşıyan 2 dynastın varlığına işaret ettiği

düşünülmüştür. Fakat Mørkholm Lykia sikkeleri üzerine yapmış olduğu çalışmada bu ayrımın coğrafik olduğunu tespit etmiştir,
bk.: Mørkholm 1964, 70-71.

13 Baskılar üzerinde tespit edilen ve dynast olarak düşünülen Esbehi ve Esehi, veri eksikliği nedeniyle bölgenin hangi kısmında sikke

bastıkları belirlenemediğinden tabloda yer almamaktadır. Esbehi için bk.: Keen 1998, 113-114; Esehi isminin farklı okumaları
üzerine bk.: Babelon 1910, 161; Mørkholm – Neumann 1978, 10; Spier 1987, 35 – 36; Melchert 2004, 94.
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ile artmıştır. Yine aynı şekilde sikkeler üzerindeki lejantlardan 16 sikke basım merkezi bilinmektedir
(bk.: Res. 2). Dynastların baskılarında görülen kent lejantlarından ise kısmen de olsa dynastların hakimiyet kurmuş oldukları kent ya da kentleri belirlemek mümkün olmuştur (bk.: Res. 3).
Baskılarda ön yüz ve arka yüz tipi olarak pek çok farklı motifin kullanıldığı tespit edilmiştir. Domuz, domuz protomu, cepheden aslan başı postu gibi tüm Lykia’da kullanılan motiflerin yanı sıra
sadece bölgenin bir kısmına ya da bir kente atfedilen motiflerin olduğu da gözlemlenmektedir. Athena, Athena başı, baykuş ve grifon motifleri Batı Lykia, yunus motifi Orta Lykia ile ilişkilendirilirken
Aphrodite başlı baskılar sadece Phellos kenti, Herakles başı motifi ise Telmessos kenti ile ilişkilidir.
Ana tip olarak kullanılan motifler dışında motifsel ve çizgisel semboller de bulunmaktadır. Tespit
edilmiş olan 18 adet motifsel sembolün çoğunun Orta ve Doğu Lykia ile ilişkili olduğu görülmektedir
(bk.: Res. 4). Koçbaşı motifi MÖ 5. yy. Orta Lykia dynastları tarafından ortak kullanılırken, insan gözü
motifi Apollonia kentine atfedilmektedir. Ayrıca 38 adet çizgisel sembol belirlenmiştir (bk.: Res. 5).
Bazı çizgisel semboller sadece bir dynast ya da kent baskısı üzerinde görülürken, bazı semboller ise
dynastlar tarafından ortak kullanılmaktadır. Özellikle Ksanthos Dynastlığı beylerinin ortak sembol
kullanmış oldukları açıkça görülmektedir.
MÖ 5. yy.’da dynast Kuprlli’nin orta standart olarak adlandırılan standardın dışında hem hafif hem
de ağır standartta sikke bastığı görülmektedir. Bu da kendisinin Ksanthos Dynastlığı’nın yöneticisi
olarak tüm Lykia’da otorite sahibi olduğuna dair en önemli veridir. Sikkelerinin nicelik bakımından
fazla olması ve motifsel olarak diğer dynastlara oranla daha fazla çeşitlilik göstermesi de bunu desteklemektedir.Yine de hafif standarttaki baskılarının fazlalığı asıl hakimiyet alanının Batı Lykia olduğunu göstermektedir.14 Sikkelerinin üzerinde görülen lejantlardan Arñna/Ksanthos15, Zagaba16, Idã/
Idebessos?17 ve Zẽmuri/Limyra18 kentlerinde sikke basmış olduğu kesin olarak bilinmektedir. Bunların dışında bir baskısında ön yüz tipi olarak kullanmış olduğu göz motifi Apollonia kenti ile de ilişki
içinde olduğu şeklinde değerlendirilebilir19.
Fakat eş zamanlı definelerden çıkan sikkeler değerlendirildiğinde Kuprlli’nin Lykia’daki tek dynast
olmadığı, onunla ilişkili pek çok yerel dynast bulunduğu görülmektedir. Eş zamanlı hazinelerden sikke beyi olarak bilinen ve Kuprlli ile çağdaş olan dynastlardan Esbehi, Esehi, Ẽkuwemi20 ve Ãmartite’nin
hakimiyet alanı kesin olarak belli olmamakla birlikte Esbehi, Ẽkuwemi ve Ãmartite’nin orta standartta
baskı yapmış olmaları bu üç dynastı Kuprlli yönetiminin başlarına yerleştirmektedir. Ãmartite’nin21
ağır standarda yakın olan baskısında ön yüz ve arka yüz tipi olarak yengeç kullanıldığı görülmektedir22. Yengeç motifine bu baskı dışında sadece Zagaba kentinin orta standart bir baskısında arka yüz
14 Mørkholm – Zahle 1972, 73.
15 SNG v. Aulock 4155; Wintherthur 4253; Vismara, Lycia II, 105.
16 Kolb – Tietz 2001, Anhang I.
17 Hurter 1989, 99. Baskı üzerinde görülen lejant ilk olarak Melchert tarafından şahıs ismi olarak listelenmiştir, bk.: Melchert 1993,

102. Ancak Carruba Idã harflerinin sonunda belli belirsin bir “b” okunabildiğini, hatta “ã” harfinin “ẽ” olabileceğini de belirterek
lejandın ıdãb ya da ıdẽb şeklinde tamamlanması önerisini getirmiş, böylece ismin Idebessos kentinin kısaltılmış formu olabileceğini söyleyerek lejandı bu kente atfetmiştir, bk.: Carruba 1990, 15.

18 SNG Cop. Supplement 408; Vismara, Lycia II, 104.
19 Örnek baskı için bk.: BMC Lycia 56; ayrıca bk.: Kolb – Tietz 2001, 369.
20 Melchert 1993, 101; 2004, 94. Baskısı için bk.: BMC Lycia, 45. Ayrıca Ksanthos’tan ele geçen bir çömlek üzerinde de adı bel-

gelenmektedir, bk.: Neumann 1979, 313d. Bu veri, düşük bir ihtimal de olsa, dynastın Ksanthos ile ilişkili olabileceği şeklinde
değerlendirilebilir.

21 Lejant hakkında bk.: Melchert 1993, 100; Melchert 2004, 92.
22 SNG Cop. Supplement 397.
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tipi olarak rastlanmaktadır23. Dolayısıyla Ãmartite, Kuprlli yönetiminin erken dönem dynastlarından
biri olarak Orta Lykia’ya yerleştirilebilir.
Kuprlli yönetiminin geç dönemlerinde ise Batı Lykia’da Teththiweibi24, Tẽnegure25 ve Tñnẽmi26
isimlerine rastlanmaktadır. Teththiweibi’nin her iki standartta da baskıları olduğu görülmektedir, ancak hafif standarttaki baskılarının çokluğu Ksanthos merkezli bir dynast olduğunu göstermektedir27.
Tẽnegure28 ve Tñnẽmi’nin29 baskıları ise sadece hafif standartta ve nicelik olarak Teththiweibi’ye oranla
daha azdır. Batı Lykia’da aynı dönemde görev yapmış olduğu bilinen bu üç dynastın kullanmış olduğu
çizgisel sembollere bakıldığında ise dynastların birbirleri ile ilişkili oldukları görülmektedir. sembolü Tẽnegure ve Tñnẽmi tarafından ortak kullanılırken, bu sembolün bir türevi olan sembolünün ise
Teththiweibi tarafından kullanıldığı görülmektedir. Bu üç dynastın ortak bir sembol kullanmış olmaları aralarındaki idari bağlantının bir işareti olarak görülebilir. Ancak Teththiweibi hem baskılarının
niceliği hem de kullanmış olduğu motifler bakımından bölgedeki diğer iki dynasttan baskındır. Ayrıca
sikkelerinde Ksanthos Dynastlığı beylerinin ortak kullanmış oldukları sembolünü kullanmış olması da dynastın merkez dynastlık ile bağlantı içinde olduğuna işaret etmektedir (bk.: Res. 5). Ve bu üç
dynast arasında Orta Lykia’da baskısı bulunan tek isimdir30. Dolayısıyla bu dynastlar arasında otorite
kurmuş oldukları bölge bakımından bağlantı bulunduğu, ancak bu bağlantıda Ksanthos Dynastlığı
ile, belki de akrabalık vesilesi ile, ilişkisi olan Teththiweibi’nin baş dynast olarak görev yapmış olduğu
düşünülebilir.
Aynı dönemde bölgenin diğer kısmında, yani Orta-Doğu Lykia’da ise Thibãnuwa, Tha, Ite,
Sppñtaza ve Jña/Jañ isimlerinin etkin oldukları görülmektedir. Dekadrakhmi Hazinesi ile birlikte lejantlı yaklaşık 300 sikkesi bilinen31 Jña/Jañ’ın32 Limyra baskılarının fazlalığı göz önünde bulundurulduğunda dynastın hakimiyet sahasının Doğu Lykia olduğu yönünde yargıya varmak mümkündür33.
Diğer dört dynast ise Orta Lykia ile ilişkili gözükmektedir. Sppñtaza’nın34 her iki standartta sikke

23 SNG Cop. Supplement 398.
24 Sikkeler ve yazıtlar (TAM I, 44b, 60 – 61) aracılıği ile bilinen isim bir şahıs ismi olarak kabul edilmektedir, bk.: Zgusta 1964, §

1542; Melchert 2004, 104.

25 Borchhardt 2000, 98; Melchert 2004, 105. İsmin Yunanca Ἀθηναγόρας isminin Lykçe versiyonu olduğu düşünülmektedir, bunun

için bk.: Bryce 1986, 165; Keen 1998, 67.

26 İlk olarak Ñtminẽ (Zgusta 1964, § 1056) ve Mitñne (Mørkholm – Zahle 1972, 111) olarak okunan lejant daha sonra Tñnẽmi olarak

düzeltilmiştir, bk.: Mørkholm – Neumann 1978, 23; Borchhardt 2000, 99; Melchert 2004, 105.

27 Teththiweibi baskıları için bk.: BMC Lycia, 85 – 93; SNG v. Aulock 4157 – 4162; Vismara, Lycia II, 137 - 142; Weber Coll.7226 -

7228; SNG Cop. 19-21; Babelon 1893, 471-475; SNG Cop. Supplement 426-429; SNG Fitzwilliam 5019; Winthertur 4255; Arthur
S. Dewing Coll. 2444-2445.

28 Tẽnegure baskıları için bk.: BMC Lycia 82 – 84; SNG v. Aulock 4123-4124; SNG Cop. Supplement 439.
29 Tñnẽmi baskıları için bk.: Winterthur 4254; Vismara, Lycia II, 96-99.
30 Dynastın ağır standarttaki baskılarında ön yüz tipi olarak Aphrodite başı kullanmış olduğu görülmektedir. Kheriga ve Kherẽi’in

Wehñte/Phellos lejandını taşıyan ağır standarttaki baskılarında (Babelon 1893, 500; SNG v. Aulock 4166; SNG Cop. Supplement
440; BMC Lycia 105; Weber Coll. 7232; Vismara, Lycia II, 167) Aphrodite başı kullanmış olmaları, ayrıca motifin başka kent lejantı ile birlikte belgelenmemiş olması bu motifin Phellos kenti tarafından kullanılan bir motif olduğu yönünde önemli veriler olarak
değerlendirilmektedir, ayrıca bk.: Mørkholm 1964, 72. Dolayısıyla Teththiweibi’nin Aphrodite başlı baskıları bu kente atfedilebilir.

31 Spier 1987, 35.
32 Lejantın Jña ve Ñaj olarak okunmasına dair bk.: Mørkholm 1964, 69; Mørkholm – Neumann 1978, 11 ve 34. Ancak Melchert,

sesli bir harften önce “ñ” harfinin gelmesinin mümkün olmayacağını belirterek lejandın Jañ olarak okunması yönünde öneri getirmiştir, bk.: Melchert 2004, 96.

33 Borchhardt 2000, 100.
34 Zgusta 1964, § 1469; Melchert 2004, 105.
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bastığı bilinmektedir35. Ön yüz tipi olarak Aphrodite başı kullanmış olduğu ağır standarttaki baskıları
dynastı Phellos kenti ile, dolayısıyla Orta Lykia ile ilişki içine sokmaktadır36.
Yukarıda bahsi geçen Batı Lykia dynastları arasındaki bağlantıya benzer şekilde bir bağlantı OrtaDoğu Lykia dynastları olan Thibãnuwa37, Tha ve Ite38 arasında da görülmektedir. Aynı zamanda OrtaDoğu Lykia’da baskı merkezleri olarak bilinen Phellos, Apollonia, Zagaba ve Limyra’nın da baskılarına
bakıldığında bu üç dynastın baskıları ile tipolojik açıdan bir bağlantı olduğu tespit edilebilmektedir.
Bu sikke otoriteleri ve baskı merkezleri arasındaki en açık gösterge sikkeler üzerindeki yunus motifidir39. Bu motif özellikle dynastlar Thibãnuwa, Tha ve Ite ile baskı merkezleri Apollonia, Phellos
ve Zagaba sikkelerinde yoğun bir şekilde görülmektedir. Apollonia kentinin yunus tipli sikkelerinde
betimlenen göz sembolüne Thibãnuwa ve Ite’nin baskılarında da rastlanmaktadır40. Thibãnuwa, Tha
ve Apollonia baskıları arasındaki bağlantıya işaret eden diğer bir motifsel sembol ise koçbaşıdır41. Bu
üç dynast arasında Thibãnuwa’nın diğerlerinden daha baskın bir karakter olduğu hem baskılarının
sayıca çokluğundan hem de kent baskıları ile arasındaki sıkı ilişkiden açıkça görülmektedir. Özellikle hem dynast Thibãnuwa’nın hem de baskı merkezi Zagaba’nın domuz tipli sikkelerinde arka yüz
motifi olarak kullanmış oldukları triskelesin kollarının hayvan başı ile sonlanması dynast ile Zagaba
arasında belirgin bir bağlantıya ışık tutmaktadır42. Bu veriler ışığında 480/470-450/440 yılları arasında Thibãnuwa, Tha ve Ite’nin Aprlla/Apollonia, Wehñte/Phellos ve Zagaba’da egemenliği bir şekilde
paylaştıkları koalisyon benzeri dynastik bir sistem söz konusudur. Thibãnuwa’nın baskılarının sayıca
çokluğu ve kent baskıları arasındaki sıkı ilişki ise onun bu koalisyonun baş figürü olduğuna, diğer iki
şahsın ise bu dynastın oğulları ya da en azından akrabaları olarak görev yaptığına dair bir veri olarak
kabul edilmektedir43.
Kuprlli’den sonraki döneme ve Ksanthos Dynastlığı’na dair önemli bilgiler MÖ geç 5. yy. – erken 4. yy.’a tarihlenen Yazıtlı Dikme’den elde edilmektedir (TAM I, 44). Kheriga tarafından yaptırılan Dikme’de44 Atina tarafından Melesandros’un komutasında gönderilen ordunun yenilip, komutanının da öldürüldüğü anlatılmaktadır. Kheriga yazıtta Kuprlli’nin torunu ve Kheziga’nın yeğeni
35 Baskılar için bk.: BMC Lycia, 94-99; Babelon 1893, 468-470;Weber Coll 7229; SNG v. Aulock 4163-4165; SNG Cop. 22; Vismara

Lycia II, 135, 136.

36 Aphrodite başlı baskıların Phellos kentine atfedilmesi hakkında bk.: y. dn. 30. Baskı örnekleri için BMC Lycia 95-99; SNG v. Au-

lock 4163-4165; SNG Cop. 22; Babelon 1893, 470; Vismara, Lycia II, 135-136.

37 Ses benzerliğinden dolayı Simena ile özdeşleştirilmesine dair bk.: Carruba 1990, 15-16; bir dynast ismi olarak belirlenmesine dair

ise bk.: Kolb – Tietz 2001, 359.

38 Baskılar üzerinde Te ve Ite şeklinde karşılaşılmaktadır. Vismara bu iki lejandı birbirinden ayırarak listelemiş, Te’nin bir dynasta,

Ite’nin ise bir federasyona işaret ettiğini belirtmiştir, bk.: Vismara, Lycia III, 114-115. Ancak Kolb – Tietz bu görüşe karşı çıkarak
her iki lejandı taşıyan baskıların da bir dynasta ait olduğu fikrini öne sürmüşlerdir, bk.: Kolb – Tietz 2001, 354.

39 Kolb – Tietz 2001, 352.
40 Thibãnuwa’nın göz sembolü görülen baskılarından bazı örnekler için bk.: Vismara, Lycia III, 47-68; SNG v. Aulock 4106; Tha

baskılarından örnekler için bk.: Vismara, Lycia III, 82, 83; Apollonia için bk.: BMC Lycia, 47.

41 Örnekler için bk.: Vismara, Lycia III, 3-5 (Apollonia); 69 (Thibãnuwa); 91-92 (Tha).
42 Thibãnuwa baskılarından örnekler için bk.: BMC Lycia 41 ve 43; Vismara, Lycia III, 70-75; Zagaba baskılarından örnekler için ise

bk.: Vismara, Lycia III, 20-24.

43 Ayrıca Kolb ve Tietz Apollonia’daki yapıların Zagaba’daki yapılardan daha kaliteli ve bu kente ulaşımın daha kolay olduğunu

belirterek Thibãnuwa’nın baş dynast olarak burada ikamet etmiş olabileceği önerisini getirmişlerdir, bk.: Kolb – Tietz 2001, 368.

44 Bousquet 1975, 141-142: Yazıtta mezar sahibinin adının geçtiği satırlardaki boşluktan dolayı Kheriga ya da Kherẽi’e mi ait olduğu

konusunda tartışmalar bulunmaktadır. Bousquet Letoon yazıtlarında Kheriga’nın Yunanca formunun Gergis olduğunu belirterek, dikmede bulunan Yunanca epigramdaki [ - - ]ρ[ - ]ις isminin de Gergis olarak tamamlanması gerektiğini vurgulamaktadır
(TAM I 44c, 24). Child ise bu ismin Kherẽi olması gerektiğini öne sürmektedir. Detaylı bilgi için bk.: Childs 1979, 100; Childs
1981, 63.
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olarak tanıtılmaktadır45. Daha önce de bahsedildiği üzere Kheziga Kuprlli’nin oğlu olmalıdır. Ancak
sikkeler üzerinde isminin görülmemesi büyük olasılıkla babasından önce ölen Kheziga’nın dynastlığın başına hiç geçmediğini göstermektedir46. Dikmenin sahibi olan Kheriga büyük olasılıkla yazıtlardan khñtawata yetkisine sahip olduğu bilinen Arppakhu’nun oğlu olmalıdır47. Yine aynı şekilde
Arppakhu’nun da hiç sikke basmamış olması, sikkelerden de bilinen Kheriga’nın babasının rolünü
alarak Kuprlli’den sonra dynastlığın başına geçmiş olduğu düşüncesini akla getirmektedir.
Kheriga’dan sonra Ksanthos Dynastlığı’nın başına Kherẽi’in mi yoksa Erbbina’nın mı geçtiğine
dair soru işaretleri bulunmaktadır. Symmakhos bir şiirinde Erbbina’nın 20 yaşında Ksanthos, Telmessos ve Pinara kentlerini yağmaladığını belirtmiştir48. Yine aynı şekilde Letoon’da bulunan Erbbina’nın
Artemis’e diktirdiği adak yazıtında da bu üç kentten bahsedilmektedir49. Ancak Kherẽi sikkelerinin kronolojik olarak Kheriga sikkelerini takip etmesi, onun Kheriga’dan sonra yönetime geçtiğini
düşündürmektedir. Bu durumda Erbbina’nın bir ayaklanma içinde olabileceği, bu yüzden Kherẽi
yönetimi altındaki kentleri zorla ele geçirdiği düşünülebilir50. Kheriga Batı’da Ksanthos, Tymnessos ve Kandyba’da sikke basarken51, Kherẽi Ksanthos, Telmessos ve Tlos’ta52, Erbbina ise sadece
Telmessos’ta53 sikke basmıştır. Kheriga ve Kherẽi’in Phellos baskıları dışında Orta-Doğu Lykia ile ilişkileri yoktur54. Erbbina’nın ise Orta ve Doğu Lykia’da hiç sikke basmadığı görülmektedir.
Sikkeler üzerinde görülen lejantlardan Ddẽnewele, Ddẽñtimi, Khinakha, Krñna, Mutlei, Punamuwe, Uele, Uñna ve Utewẽ isimlerinin Batı Lykia ile ilişkili olduğu tespit edilebilmektedir.
Ddẽnewele55 baskıları sadece hafif standarttadır ve baskılarında Attika miğferli Athena başı, Herakles başı, Athena ve sakallı dynast başı motifleri görülmektedir56. Herakles başı motifinin Telmessos’a
atfedilmesi57, dynastın bu kentte hakimiyet kurduğunu açıkça göstermektedir. Sikkelerinde kullanmış olduğu ,
ve ters sembolleri dikkat çekicidir. sembolü Ksanthos dynastları olan Kheriga,
Kherẽi ve Erbbina dışında Teththiweibi sikkelerinde de görülmektedir. Dynastlığın bir nişanesi olarak
görülen bu simgenin dynastın sikkelerinde de görülmesi onun Ksanthos Dynastlığı ile yakın ilişkisine
işaret etmektedir. Diğer bir sembol olan ters ’nin bir sembol olarak mı yoksa Lykçe “p” harfi olarak
mı görülmesi gerektiği muammadır. Belki de bu harf dynastın hâkimiyet kurduğu kentin isminin kısaltılmış formu olabilir (Pinara?) 58.
45 TAM I, 44a, 30-31. Ayrıca bk.: Bryce 1982, 331.
46 Keen 1998, 117.
47 TAM I, 77; Neumann 1979, 310.
48 SEG 39, 1414.
49 SEG 28, 1245.
50 Keen 1998, 144-145.
51 Dynastın bu üç kentte bastırmış olduğu sikkelerden bazı örnekler için bk.: SNG Cop. Supplement, 441 (Tymnessos), 444 (Kand-

yba) ve 445 (Ksanthos).

52 Kherẽi’in bu üç kentte bastırmış olduğu sikkelerden bazı örnekler için bk.: SNG Cop. Supplement, 447 (Ksanthos), 451 (Telmes-

sos); Mørkholm – Zahle 1976, 52 (Tlos).

53 SNG Cop. Supplement 462.
54 Kheriga’nın Phellos baskılarından örnek için, Babelon 1893, 500; Kherẽi’in Phellos baskısı için, Vismara, Lycia II, 167.
55 Sikkeler üzerinde görülen bu lejandın bir şahıs ismi olduğu Melchert tarafından belirlenmiştir; bununla ilişkili bk.: Zgusta 1964,

§ 267; Melchert 1993, 100; Melchert 2004, 93.

56 Vismara Lycia II, 178-180; BMC Lycia, 131; Babelon 1893, 521-523; SNG Cop. 26; SNG Cop. Supplement, 461; SNG v. Aulock

4180-4182.

57 Mørkholm – Zahle 1976, 85-86; Vismara, Lycia II, 251.
58 Borchhardt 2000, 118’de sembolden söz etmeksizin dynastın Pinara’da hakimiyet kurmuş olabileceğini belirtmektedir.
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Sadece bir baskısı bilinen Ddẽñtimi59 hafif standarttaki bu baskısından60 dolayı Batı Lykia ile ilişkilendirilebilir. Ayrıca kullanmış olduğu motifler ve semboller de bölgenin batısıyla olan ilişkisini desteklemektedir. Ön yüz motifi olarak kullanmış olduğu Athena başı sadece Batı Lykia dynastlarının
baskılarında ön yüz tipi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca baskısında arka yüz tipi olarak görülen karşılıklı oturan iki aslan tipinin Tlawi/Tlos61 kentine atfedilmesi62, dynastın bu kentte sikke bastığını göstermektedir. Bununla birlikte baskı üzerinde görülen sembolü de Tlos kenti ile bağlantısını destekler niteliktedir63. Ayrıca sadece bu dynastın sikkesi üzerinde görülen
çizgisel sembolü ise kentler
arasında sadece Telebehi/Telmessos64 kenti baskılarında görülmektedir65. Dolayısıyla dynastın Tlos
kenti dışında bu kentte de sikke bastığını söylemek mümkündür.
Batı Lykia ile ilişkili dynastlardan Hñtruma’nın66 da baskıları sadece hafif standarttadır67. Bir baskısı68 üzerinde görülen Khadawatihe69 lejantı sayesinde dynastın hakimiyet alanının Kadyanda olduğu açıkça görülmektedir. Bir diğer Batı Lykia dynastı olan Khinakha70 ise Ksanthos Dynastlığı beyleri
dışında baskılarında çok sayıda motif ve çizgisel sembol kullanan dynastlar arasındadır. Sikkelerinde
motifsel sembol olarak keçi başını kullandığı görülmektedir ve bu motifi kullanmış olduğu baskıları
çoğunlukla ağır standarttadır71. Keçi motifi kent baskıları arasında sadece Limyra kentinde belgelenmektedir. Kentin sikkeleri arasında 12 baskıda ön yüz tipi olarak keçi kullanılmıştır ve sikkeler ağır ve
orta standarttadır72. Bu durumda Khinakha’nın ağır standartta olan ve motifsel sembol olarak keçi
başı kullanmış olduğu baskıları bu kente atfedilebilir73.
MÖ 5. yy.’ın ikinci yarısında Batı Lykia ile ilişkili yukarıda bahsedilen isimler belgelenirken, Orta-Doğu Lykia ile ilişkili çok az baskısı bilinen Ekã/Ãke74 ve Puresi75 bilinmektedir. Her iki dynastın
da baskıları ağır standartta olduğu için bölgenin Orta ve Doğu kısmıyla ilişkili oldukları düşünülebilir. Ancak Orta ve Doğu Lykia ile ilişkili az sayıda dynast ismine rastlansa da, numizmatik veriler göz
59 Zgusta 1964, § 268; Melchert 1993, 100; Melchert 2004, 93.
60 SNG Cop. Supplement 464.
61 Tlawi’nin Tlos kentinin Lykçe ethnikonu olarak belirlenmesine dair bk.: Zgusta 1984, § 1345-1; Melchert 1993, 76; Melchert 2004, 68.
62 Karşılıklı otura alan tipi Tlawi/Tlos baskılarında sıkça karşılaşılmaktadır; bk.: SNG v. Aulock 4185-4190; Vismara Lycia II, 187-

189; BMC Lycia 135; Babelon 1893, 540-542; SNG Cop. Supplement 499.

63 Ddẽñtimi baskısında (SNG Cop. Supplement 464) görülen bu sembol, Tlawi/Tlos kenti baskılarında da yine aynı şekilde karşılıklı

iki aslan arasında görülmektedir, örnekler için BMC Lycia 135; SNG v. Aulock 4189 – 4190; Babelon 1893, 541-542.

64 Telebehi-Telmessos eşleştirmesine ilişkin bk.: Zgusta 1984, § 1314; Melchert 1993, 69; Borchhardt 2000, 124; Melchert 2004, 62.
65 BMC Lycia 128.
66 Zgusta (1964 § 332-333) tarafından Hẽpruma olarak okunan ve listelenen lejant, daha sonra dynasta ait başka bir baskı doğrultu-

sunda Hñtruma olarak düzeltilmiştir, bk.: Mørkholm – Neumann 1978, 28; Melchert 1993, 102; Melchert 2004, 95.

67 Az sayıda baskısı bilinen dynastın sikkeleri için bk.: SNG Cop. Supplement 465; BMC Lycia, 113.
68 SNG Cop. Supplement 465.
69 Lejantın Kadyanda kenti ile eşleştirilmesi hakkında bk.: Zgusta 1984, § 403-1; Melchert 1993, 88; Melchert 2004, 80.
70 Zgusta 1964, § 611; Melchert 1993, 112; Melchert 2004, 109.
71 Keçi başı motifsel sembolünü kullanmış olduğu baskılardan bazı örnekler için bk.: BMC Lycia 121-122; Weber Coll. 7235; SNG

Cop. 25.

72 Limyra baskılarında ön yüz tipi olarak keçi motifinin kullanılmış olduğu baskılar için bk.: Vismara, Lycia III, 28-37; SNG v. Au-

lock 4112.

73 Ayrıca Khinakha ismine Limyra’dan bir yazıtta da rastlanmaktadır, bk.: TAM I, 125.
74 Melchert 1993, 100; Melchert 2004, 92. Ön yüzde boğa, arka yüzde domuz protomu motifi taşıyan, ağır standartta bir baskı üze-

rinde görülen lejant büyük ihtimalle bir dynast isminin kısaltılmış formu olmalıdır. Baskı için bk.: Babelon 1910, 236, ayrıca bk.:
Mørkholm – Neumann 1978, 14.

75 Melchert 1993, 107; Melchert 2004, 102. Dynastın bilinen baskısı için bk.: Babelon 1910, 489-490; Mørkholm – Neumann 1978, 18.
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önüne alındığında Kuprlli’den sonra Ksanthos Dynastlığı’nın Doğu Lykia’da etkisinin azaldığına işaret etmektedir. Dynastlığın zayıflaması büyük olasılıkla Kheriga ile başlamış olmalıdır. Zira dynastın
Phellos’un doğusunda hiç sikke basmamış olduğu görülmektedir. Yine aynı şekilde Kherẽi’in de
Phellos’taki bir baskısı dışında Orta ya da Doğu Lykia’da herhangi bir baskısına rastlanmamaktadır.
MÖ 4. yy.’a gelindiğinde bölgede farklı bir tablo ile karşılaşılmaktadır. Zira 4. yy.’ın ilk yarısında
bir sikke otoritesi olan Perikle Doğu Lykia’da yükselmeye başlamıştır. Sikke baskıları hem çağdaş
dynastlarla kıyaslandığında daha fazladır, hem de diğer Orta-Doğu Lykia dynastlarına oranla daha
fazla çeşitlilikte motif kullanmıştır. İdari merkezi Limyra olmak üzere hakimiyet sahasının Arneai,
Kızılca, Teimiussa, Phellos ve Zagaba kentlerini de içine alacak şekilde genişlemiş olduğu olduğu
görülmektedir. Dynast Limyra, Arneai, Kızılca ve Teimiussa kentlerindeki yazıtlarda “ẽnẽ periklehe
khñtawata” yani “Perikle’nin yönetimi altında” şeklinde belgelenmiştir76. Orta Lykia’da ise hem numizmatik veriler hem de epigrafik veriler77 Perikle’nin çağdaşı olan Mithrapata’nın adını vermektedir. Aynı dönemde Batı Lykia’da ise hakimiyetin Artum̃para’nın elinde olduğu görülmektedir78. İdari
merkezi Telmessos olmak üzere etki alanının Kadyanda, Tlos, Pinara ve Ksanthos olduğu belgelenmektedir79. Bu kentler göz önüne alındığında Artum̃para’nın etki alanının Erbbina’nınki ile yakından
ilişkili olduğu farkedilmektedir. Bu durumda Artum̃para’nın Erbbina’nın ölümünden sonra Ksanthos Dynastlığı’nı kontrol etmek üzere Sardeis satrabı Autophradates tarafından gönderilmiş olması
muhtemeldir80. Bu iki dynastın motif seçimleri arasında en dikkat çekici nokta ise Mithrapata’nın
tiarasız ve Grek görünümlü dynast başı motifini kullanırken, Artum̃para’nın tiaralı Pers tipini tercih
etmiş olmasıdır.
Podalia Hazinesi bu iki isim dışında Perikle ile çağdaş Aruwãtijesi, Wekhssere ve Trbbẽnimi isimlerini de vermektedir81. Aruwãtijesi ve Wekhssere her iki standartta da sikke basan dynastlardır, ancak
kullanmış oldukları motifler ve çizgisel sembollerle her ikisinin de Batı Lykia ile ilişkisi açıktır. Bu
isimler arasında Trbbẽnimi dikkat çekicidir. Sikkelere bakıldığında şahsın Limyra ile ilişkili olduğu
açıktır82 ve yazıtlar da bu ilişkiyi destekler niteliktedir83. Ayrıca Zagaba baskılarındaki T harfinin bu
dynasta atfedilmesi dynastın diğer bir baskı yerinin Zagaba olduğuna işaret etmektedir84. Trbbẽnimi
büyük olasılıkla Ksanthos Dynastlığı’nın zayıflamasıyla birlikte Doğu Lykia’da avantaj sağlayıp pozisyonunu güçlendirmiş olmalıdır85. Perikle ile aynı dönemde ve Limyra’da sikke basmış olması, bu iki
dynastın hem Limyra hem de birbirleri ile sıkı ilişkide olduklarını, hatta siyasi bir ittifak kurduklarını
göstermektedir86.
76 Limyra, TAM I 103 ve 132; Arneai, TAM I, 83; Kızılca, Neumann 1979, 314; Teimiussa, TAM I, 67.
77 TAM I, 64; Neumann 1979, 315. Her iki yazıtta da dynastın “ẽnẽ khñtawata – yönetimi altında” formu ile anıldığı görülmektedir.
78 TAM I, 11: “trmmisñ : xñtewete ter[i] artumpara” = “Artumpara Lykia’ya hükmettiği zaman” ifadesi Batı Lykia’da bir otorite kurdũ
̃
̃

ğunun açık bir göstergesidir. Burada geçen “trm̃misñ” ifadesi tüm Lykia’yı değil, sadece Batı Lykia’yı ifade ediyor olmalıdır.

79 TAM I, 11 (Pinara); 29 (Tlos); 104 (Limyra). Sikkeler üzerinde sadece Telebehi/Telmessos kentinin lejandına rastlanmaktadır, bk.:

SNG Cop. Supplement 458.

80 Childs 1981, 76; Bryce 1986, 162; Keen 1998, 151.
81 Mørkholm – Olçay 1971, 27.
82 Kentin lejantının bulunduğu baskılardan bazı örnekler için bk.: SNG Cop. Supplement 483; 484; 487.
83 Dynastın adının görüldüğü her iki yazıt da Limyra’dan belgelenmektedir; TAM I 128 ve 135.
84 Borchhardt 2000, 119.
85 Trbbẽnimi’ye ait sikkelerden bazıları hafif standarttadır, fakat Batı Lykia’da etkisi olduğuna dair başka her-hangi bir kanıt yoktur.

Yine aynı şekilde Perikle’nin de sadece bir tane hafif standartta sikkesi vardır ve Trbbẽnimi’nin sikkeleri ile aynı döneme ait olması
ilginçtir. Belki o da Perikle gibi ya da Perikle’nin bir yandaşı olarak etki alanını Batı Lykia’ya genişletmek istemiş olabilir.

86 Behrwald 2000, 28.
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Yine de Perikle’nin bu dönemde diğer otoritelerin önüne geçtiği, doğuda tam olarak hakimiyet
kurduğu ve batıyı da etkisi altına almak istediği görülmektedir. Limyra’dan ele geçen bir yazıtta “Perikle Artum̃para’yı ve Artum̃para’nın ordusunu yendiği zaman” ifadesi geçmekte87, bu da Perikle’nin
Artum̃para’ya karşı bir zafer kazandığını açıkça göstermektedir. Fakat Perikle’nin Batı Lykia’ya kadar
gelmeden önce Orta Lykia’daki Mithrapata’ya karşı bir zafer kazanmış olması gerektiği ileri sürülmüştür88. Ancak bu düşünceyi destekleyebilecek herhangi bir veri bulunmamaktadır. Aksine numizmatik veriler Perikle ve Mithrapata’nın ortak motifsel semboller kullandıklarını göstermektedir (bk.:
Res. 4). Ortak kullanmış oldukları yunus89 ve Hermes başı90 motifsel sembolleri bu iki dynast arasındaki işbirliğine dair bir veri olarak değerlendirilebilir.
Arttum̃ para ise Perikle’ye yenildikten sonra büyük ihtimalle Datames ile mücadele etmek üzere
Autophradates tarafından Pamphylia’ya gönderilmiş olmalıdır. Side’de Grek savaşçı tipi ve Lykçe
harf kullanarak sikke basmış olması da bu görüşü desteklemektedir91. Sikkenin MÖ 370’lere tarihlendirilmesi olayların Satrap Ayaklanması başlarında olduğunu göstermektedir92. Perikle’nin
ise bu dönemde isyancıların yanında yer almış olması muhtemeldir. Cornelius Nepos’un aktardığına göre Autophradates’in MÖ 362’de Kappadokia satrabı olan Datames’e karşı düzenlemiş olduğu seferde Lydia’lılar, Phrygia’lılar, Paphlagonia’lılar ve Kappadokia’lılar yer alırken,
Lykialılar’ın adı geçmemektedir93. Diodoros’un isyancılar arasında Lykialılar’ı da sayması bu düşünceyi desteklemektedir94. Perikle olasılıkla Persler’e karşı ayaklanan Lykialılar’a önderlik etmiş
olmalıdır95. Satrap Ayaklanması’nın bastırılması ile birlikte ise Perikle’nin Lykia’daki egemenliği
sona ermiştir96.
MÖ 4. yy.’ın ilk yarısındaki bu çekişmeler ve Doğu Lykia dynastı olan Perikle’nin yükselişi Orta ve
Doğu Lykia kentleri arasında Batı Lykia’ya karşı bir konfederasyon oluşmuş olabileceği fikrini akla
getirmektedir. Bu soruya cevap verebilecek tek veri ise Lykçe mezar yazıtlarında bir ceza makamı
olarak rastlanan “ittlehi trm̃mili huwedri” ifadesidir. Bu ifadenin ne anlama geldiği henüz tam olarak
aydınlatılabilmiş değildir. Ceza formunun ilk sözcüğü olan itlehi sadece bu ifade ile birlikte kullanılmaktadır ve ne anlama geldiği bilinmemektedir. Houwink Ten Cate, kelimenin Yunanca “ταμίας”
ifadesinin Lykçe karşılığı olması gerektiğini belirtmektedir97. Bu durumda itlehi kelimesinin “haznedar” olarak çevrilmesi gerekmektedir. İfadede geçen diğer kelime ise “bütün” anlamına gelmekte olan
huwedri’dir98. Ancak kelime Houwink ten Cate tarafından “mãhãi huwedri / tanrılar birliği” ifadesi
87 TAM I, 104. “ẽke : ese : Perikle : tebete : Arttumpara se mparahe telẽzijẽ” = “Perikle Artumpara’yı ve Artumpara’nın ordusunu yeñ
̃
̃
̃

diği zaman”.

88 Childs 1981, 76.
89 Mithrapata için bk.: SNG v. Aulock 4241; Perikle için bk.: SNG v. Aulock 4259, 4261.
90 Mithrapata için bk.: SNG Cop. Supplement 475; SNG v. Aulock 4243; Perikle için bk.: SNG v. Aulock 4256; BMC Lycia 155, 156.
91 Mørkholm 1964, 73, 74; Borchhardt 1967, 165; Borchhardt 1976, 100-102, 104-105.
92 Atlan 1958, 92,94; Mørkholm 1964, 74.
93 Nep. Dat. 8, 2.
94 Diod. 15, 90, 3.
95 Perikle’nin ayaklanmaya katılmadığına dair görüşler için bk.: Jenkins 1959, 36.
96 Perikle’nin otoritesini kaybettikten sonra Sidon kralı Straton I’in yanına kaçmış olabilceği düşünülmektedir, bk.: Borchhardt

1967, 166; Keen 1998, 170.

97 Houwink ten Cate 1961, 94.
98 Melchert 2004, 26.
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temel alınarak “konfedarasyon” olarak çevrilmekte, ve böylece “ittlehi trm̃mili huwedri” ifadesi de
“Lykia Konfederasyonu Haznedarı” olarak yorumlanmaktadır99.
Ayrıca “ittlehi trm̃mili huwedri” ceza formunun geçtiği yazıtların tümünün Orta-Doğu Lykia’da
bulunmuş olması da ayrı bir sorun teşkil etmektedir100. Zira epigrafik belgelere bakıldığında ifadede
geçen trm̃mili (Lykialı/Lykia’ya ait) kelimesinin Ksanthos Vadisi ile ilişkili olduğu görülmektedir101.
Dolayısıyla trm̃mili ifadesinin Orta ve Doğu Lykia’ya aktarılmasının MÖ 4. yy.’ın ilk yarısında Lykia
bölgesinde Batı Lykia ve Orta-Doğu Lykia dynastları arasındaki çekişmelerle ilgili olabileceği fikri mantıklı görünmektedir. Bu ifade olasılıkla bir birliğe, büyük ihtimalle Perikle zamanında, MÖ
390/80-360 yılları arasında, Batı Lykia’ya karşı yapılmış bir koalisyona işaret etmektedir.
Sonuç olarak Klasik Dönem sikkeleri MÖ 5. yy. ve MÖ 4. yy.’ın ilk yarısında Lykia’da, Ksanthos
dynastlığının önderliğinde, ona bağlı bölgesel ve yerel dynastlardan oluşan federatif bir idari yapının
varlığını ortaya koymaktadır. Başka bir ifadeyle, her biri birkaç kent dynastlığına hâkim olan bölgesel
dynastların Ksanthos dynastlık merkezinin idaresi altında bir araya geldikleri federatif bir düzen söz
konusudur. Bu yerel dynastlıklara da Ksanthos Dynastlığı büyük olasılıkla akrabalık yoluyla kendisine yakın olan dynastları atamış gözükmektedir. Zira ortak motif kullanan dynastlar incelendiğinde
bunlardan birinin mutlaka diğerlerinden daha fazla çeşitte motif kullandığı ve fazla baskısı olduğu
görülmektedir.

99 Houwink ten Cate 1961, 94. Ancak Heubeck ifadede geçen huwedri kelimesinin çoğul olduğunu ve sıfatı olarak bağlı bulunduğu

itlehi kelimesinin de buna istinaden çoğul olması gerektiğini belirtmekte ve bunu mezarlara yapılacak saldırıları cezalandıran
bir tanrılar grubu olarak yorumlamaktadır, bk.: Heubeck 1982, 109. Heubeck ile aynı görüşü paylaşan Behrwald de bunu desteklemek için Limyra’dan bir yazıtta geçen ἁ{μ}μα<ρ>|[τω]λος εἴη θεοῖς πᾶσι Λυκίοις “Lykia’lı bütün tanrılara karşı günahkâr
olsun” ifadesini örnek vermektedir, bk.: Behrwald 2000, 35, dn. 97. Ancak bu iki ifadenin birbirini karşıladığı önerisi biraz şüpheli görünmektedir. Zira Lykçe yazıtlarda karşılaşılan mãhãi huwedri ifadesi de “bütün tanrılar” ya da “tanrılar birliği” olarak
çevrilebilir. Bu durumda hali hazırda bir ceza otoritesi mevcut iken ikinci bir otoriteye ve yine tüm Lykia tanrılarını kapsayan bir
ifadeye neden ihtiyaç duyulduğu sorusu yanıtsız kalmaktadır.

100 Antiphellos: TAM I, 57, str. 8-9: tubeiti mãhãi huwedri se itlehi trmmili; Arneai: TAM I 83, str. 15-16: tubidi trqqas se itlehi
̃

trm̃mili huwedri; Myra: TAM I 88, str. 5-6: itlehi tubeiti trm̃mili huwedri; TAM I 90, str. 5: itlehi qãñti trm̃mili; TAM I, 94, str.
2: itlehi qãñti trm̃mili; TAM I 95, str. 3: itlehi qãñt[i] trm̃mili h[u]we[dri]; Neumann 1979, 309, str. 19-20: itlehi qãñt[i] trm̃mili
huw[edri]; Limyra: TAM I, 118, str. 3: itlehi tubeiti trm̃milli huwedri; TAM I, 134, str. 4: itlehi qãñti trm̃mili; Rhodiopolis: TAM I,
150, str. .6-8: qastti malia wedrẽñnni se itlehi trm̃mili huwedri ; Çağman: Neumann 1979, 306, str. 4: itlehi qãñti trm̃mili huwedri.

101 Ksanthos: Trmmili TAM I 40d, 2; 44b, 26; Trmmile TAM I 44a, 35; Neumann 1979, no. 320, 3; Trmmilis TAM I 44a, 38; 44b, 60;
̃
̃
̃

Trm̃mis TAM I 40c, 4; 44b, 50-51; Neumann 1979, no. 318; Trm̃misn; TAM I 44b, 29; Neumann 1979, no. 320a, 1; Tlos: trm̃mili
TAM I 29, 17; Trm̃misn TAM I 26, 2; 29, 9, 12; Pinara: Trm̃misn TAM I 11, 2.
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Batı Lykia

Orta – Doğu Lykia

Kybernis
Kuprlli
Kheriga
Kherẽi
Erbbina

Ãmartite
Aruwãtijesi
Ekã / Ãke
Ẽkuwemi
Ite
Jña / Jañ
Mithrapata
Perikle
Puresi
Sppñtaza
Tha
Thibãnuwa
Trbbẽnimi
Uwug

Punamuwe
Tẽnegure
Teththiweibi
Tñnẽmi
Uele
Uñna*
Utewẽ
Wekhssere

Artum̃para
Ddẽnewele
Ddẽñtimi
Hñtruma
Khinakha
Krñna
Mutlẽi
Pttule
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Res. 1 Baskılar üzerinde belirlenen Dynastlar ve Bölgedeki Dağılımları

Araththi

Araxa

Arñna

Ksanthos

Aprlla

Apollonia

Idã

Idebessos?

Khadawati

Kadyanda

Khãkbi

Kandyba

Pinale

Pinara

Pttara

Patara

Telebehi

Telmessos

Tlawi

Tlos

Tuminehi

Tymnessos

Wedewie

???

Wedrẽi

Rhodiapolis

Wehñte

Phellos

Zagaba

Avşar Tepe

Zẽmuri

Limyra
Res. 2 Baskılar üzerinde belirlenen kentler

* SNG v. Aulock 4111. Katalogda Ianu / Uani olarak listelenmiş, ancak daha sonra Mørkholm ve Neumann tarafından Uñna olarak düzeltilmiştir, bk.: Mørkholm – Neumann 1978, 13. Düzeltme Melchert tarafından da kabul görmüştür, bk.: Melchert 1993,
110; 2004, 106. Dynasta ait baskının ön yüzünde çift yunus motifi, arka yüzde ise Lykia’da genel olarak kullanılan triskeles motifi
görülmektedir. Baskıda aynı zamanda motifsel sembol olarak koçbaşı kullanılmış olduğu görülmektedir. Dynasta ait bu baskının
en dikkat çekici yanı ise hafif standartta olmasıdır. Zira hem çift yunus motifi hem de koçbaşı sembolü Lykia’nın orta ve doğu
bölgelerinde kullanılmış olan tiplerdir. Bu durumda dynast her ne kadar kullanmış olduğu tipler bakımından Orta – Doğu Lykia
ile ilişkili olsa da, bu baskının bir istisna olabileceği de göz önünde bulşundurularak, kullanmış olduğu ağırlık standardı nedeni ile
Batı Lykia dynastları arasında listelenmiştir.
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DYNAST

KENT

Artum̃ para

Telebehi / Telmessos

Aruwãtijesi

Zagaba / Avşar Tepe

Erbbina

Telebehi / Telmessos

Hñtruma

Khadawati / Kadyanda

Kherẽi

Arñna / Ksanthos
Telebehi / Telmessos
Tlawi / Tlos
Wehñte / Phellos

Kheriga

Arñna / Ksanthos
Khãkbi Kandyba
Tuminehi / Tymnessos
Wehñte / Phellos

Kuprlli

Arñna / Ksanthos
Idã / Idebessos?
Zagaba / Avşar Tepe
Zẽmuri / Limyra

Mithrapata

Tuminehi / Tymnessos

Perikle

Wedẽwiẽ / ???
Wehñte / Phellos

Tha

Wehñte / Phellos

Trbbẽnimi

Zẽmuri /Limyra
Wedrẽi / Rhodiapolis

Wekhssere

Arñna / Ksanthos
Res. 3 Dynastların basım yaptıkları merkezler
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Koçbaşı

Tha
Thibãnuwa
Uñna

Keçi başı

Khinakha

Kuğu başı

Thibãnuwa

Horoz başı

Thibãnuwa

Balık

Aprlla

Zagaba

Zagaba

Yunus

Mithrapata
Perikle

Zagaba
Zẽmuri

Yılan başı

Tẽnegure

Murex

Perikle

Grifon başı

Thibanuwa

Herakles başı

Mithrapata

Hermes başı

Mithrapata
Perikle

Athena başı

Mithrapata

Buğday başağı

Mithrapata

Zagaba

İnsan gözü

Ite
Tha
Thibãnuwa

Aprlla

Astragalos

Mithrapata
Tha

Miğfer

Mithrapata

Canavar başı

Kuprlli

Lobut

Trbbẽnimi

Aprlla

Res. 4 Baskılar üzerinde görülen motifsel sembollerin Dynastlara ve kentlere göre dağılımı
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SEMBOL

DYNAST

KENT

Thibãnuwa
Kuprlli
Mithrapata
Perikle
Tẽnegure
Tha
Thibãnuwa
Trbbẽnimi

Zẽmuri
Wedewiẽ
Wehñte
Zagaba
Zẽmuri

Zẽmuri

Khinakha
Wekhssere

Zagaba

Jña
Erbbina
Kherẽi
Kheriga
Thibãnuwa
Tñnẽmi

Aprlla
Zagaba
Zẽmuri
Zagaba

Artumpara
Ddẽnewele
Wekhssere

Arñna
Telebehi
Tlawi

Khinakha
Ddẽnewele
Kherẽi
Teththiweibi
Tẽnegure
Tñnẽmi
Teththiweibi
Khinakha
Zagaba
Kherẽi
Wekhssere
Ddẽñtimi

Tlawi
Telebehi

Hñtruma
Tlawi

Erbbina
Kheriga
Wekhssere

Erbbina
Kherẽi
Kheriga
Khinakha

Wehñte

Arñna
Telebehi
Wehñte
Zagaba

Res. 5 Çizgisel semboller ve Dynastlar ve kentlere göre dağılımı

Ksanthos Batı Agora I:
Roma İmparatorluk Dönemi (MS 1-4. yy.)
Aytaç DÖNMEZ*

Yazıtlı Dikme Anıtı’nın kuzey yüzünde yer alan Eski Hellence yazıtlı bölüme1 göre Klasik Dönem’den
itibaren varlığı bilinen Ksanthos Batı Agora, 65 senelik araştırma geçmişine rağmen alanın belirli noktalarına odaklanmış birkaç çalışma dışında bir bütün halinde değerlendirilmemiştir. Yapı, genel kanı
olarak, kent içerisindeki konumu itibariyle ana merkez olarak nitelendirilse de, bu zamana kadar yapının işlevselliği üzerine herhangi bir çalışma yapılmadığı için, Roma İmparatorluk Dönemi’nde bir devlet
agorası ya da bir ticari agora olarak mı işlev gördüğü henüz bilinmemektedir. Özellikle yapının çevresindeki Arkaik ve Klasik Dönem dikme anıtlarının varlığının yanı sıra kent içerisinde iki agora yapısının
daha var olması Batı Agora’nın işlevselliğinin sorgulanması açısından oldukça önemlidir. Bu eksikliğe
istinaden gerçekleştirilen bu çalışma kapsamında, hem 1951 senesinden itibaren Fransız araştırmacıların elde etmiş olduğu veriler, hem de 2011-2016 kazı sezonlarında Türk araştırmacıların ulaştıkları yeni
sonuçlar üzerinden alanın kapsamlı mimari tanımı ve değerlendirilmesi yapılarak Batı Agora’nın Roma
İmparatorluk Dönemi’ndeki işlevi ve Ksanthos Kenti için önemi ortaya konmaya çalışılacaktır.
Batı Agora’daki ilk bilimsel faaliyetler Fransız arkeolog P. Demargne’nın 1950 senesinde gerekli
kazı iznini almasının hemen ardından 1951 senesinde başlatılmıştır2. Klasik Dönem agorasını bulma
ve alanı çevreleyen dikme anıtlarının kronolojik bir dizinini oluşturma maksadı ile gerçekleştirilen
çalışmalar, 1952, 1953 ve 19553 yıllarında da aynı amaçla sürdürülmüştür. Sonrasında yaklaşık 40
sene kent içinde başka alanlara yöneltilen araştırmalar, 1995 yılında J. des Courtils’in kazı başkanlığı
sırasında tekrar bu alana yoğunlaştırılmıştır. Yapılan araştırmalarda erken dönemlere ait hiçbir mimari buluntuya ulaşılamamış; bunun sebebi olarak alanın Roma İmparatorluk Dönemi’ndeki yeniden
inşası sırasında Romalı mimarların tüm eski kalıntıları tamamen ortadan kaldırtmış olabilecekleri
gerekçe gösterilmiştir4. Devamındaki yıllarda çeşitli aralıklarla devam eden çalışmalar5 2009 ve 2010
* Aytaç Dönmez, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Kampüs – Antalya. E-posta: donmezaytac@gmail.com

Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2014 yılında tamamladığım “Ksanthos Batı Agora” başlıklı
Yüksek Lisans tezimin kısa bir özetini içermektedir. Başta danışmanlarım B. Varkıvanç ve M. Bulba olmak üzere, arazi ve teknik
çalışmalarımda yardımcı olan H. M. Erdoğan, E. Can ve F. Şahin’e candan teşekkür ederim.
1 TL 44 (c22).
2 Demargne 1951, 63.
3 Demargne 1952, 163, 164; Demargne 1953, 156; Metzger 1956, 160.
4 des Courtils 1997, 317 vdd.
5 des Courtils v.d. 2006, 275 vd.; des Courtils v.d. 2007, 316 vd.
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yıllarında daha önce araştırılmayan kuzey kanadın batı yarısına yöneltilmiş, bu alanda yer alan ve Erken Bizans Dönemi’nde de kullanım gören Roma İmparatorluk Dönemi stoası ve kapalı mekânların
yanında Hellenistik Dönem’e tarihlendirilen yapısal kalıntıları kısmen ortaya çıkartılmıştır6.
2011 yılı itibarı ile B. Varkıvanç’ın kazı başkanlığındaki Türk ekibin gerçekleştirdiği çalışmalar,
agoranın özellikle kuzey ve doğu kanadının mimari yapısının geniş alanlı olarak ortaya çıkarılmasını
beraberinde getirmiştir. Bu amaçla alanın batısından başlayan kazı çalışmaları sayesinde kuzey kanadın Roma İmparatorluk Dönemi yapısallığı tamamen ortaya çıkarılmış, bunun yanında yapının bu
kısmının Erken ve Orta Bizans Dönemi’ndeki kısmi yapısal değişiklikler ile atölye ve dükkânlardan
oluşan mekânlar dizisine dönüştürüldüğü belirlenmiştir7. 20128 ve 20139 yıllarında da aynı alanda
sürdürülen çalışmalarda bulunan çok sayıda in situ buluntu ile mekânların bazılarının şarap üretim,
depolama ve satış alanı olarak düzenlendiği, bazılarının ise biri metal işliği olarak tanımlanmış olan
işliklere dönüştürüldüğü anlaşılmıştır10. Daha sonraki yıllarda genellikle Batı Agora’nın kuzey kanadı
üzerinde gerçekleştirien kazı çalışmalarının11 bir kolu, 2013 kazı sezonunda tekrardan anıtın yakın
çevresine yöneltilmiştir. Klasik Dönem agorasına ait izler bulabilmek amacıyla gerçekleştirilen bu
kazılar sırasında Yazıtlı Dikme Anıtı’nın hemen kuzeybatısında dikmeye ait Lykçe yazıtlı bir köşe parçası ele geçmiştir12. Devamındaki 201413 ve 201514 yıllarında bu alanda aynı amaçla devam ettirilen
çalışmalarda anıtın kuzeybatısında ana kayadan oyulan yataklar içine yerleştirilmiş iki mimari blok
ile yatakların devamına ait olduğu düşünülen kaya yatak işçiliklerinin tespiti, anıtın kuzeyinde anıtla
bağlantılı bir yapılaşmanın olabileceğini düşündürmüştür15. Bu çalışmaların dışında yapının doğu
kanadı üzerindeki alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Erken Hristiyanlık Dönemi’ne tarihlenen çeşme yapıları ile yapının ilk inşasına ait ve propylon olduğu tahmin edilen bir mekân ortaya
çıkartılmıştır16.

Konum ve Topografya
Kentin batısında, güneyindeki Likya Akropolü ile kuzeyindeki Roma Akropolü’nün yer aldığı tepelerin arasında kalan alan denizden yak. 55 m yükseklikte, düz bir arazi yapısına sahiptir (Res. 1).
Üzerinde yaklaşık 1 m steril dolgu toprak olduğu anlaşılan agora düzlüğü yapay bir düzlük olmakla
beraber kolay şekillendirilebilen kayaç yapısı sayesinde oluşturulmuştur17. Bu kayalık alan agoranın
kuzey sınırından batı sınırına doğru çok az eğim gösterirken güneyde tiyatronun bulunduğu alanda
derin ve geniş bir çukur ile birleşir. Batı kesimde ise agoranın batı stoasından itibaren batıya doğru kilise yapısının olduğu bölümde sert bir geçişle alçalan topografya, Yazıtlı Dikme Anıtı’nın bulunduğu
noktadan itibaren kuzeye doğru gidildikçe yükselir.
6 des Courtils 2010, 48; des Courtils 2011a, 47; des Courtils 2011b, 324 vd., Res. 4 vd.
7 Kökmen – Budak 2012, 53.
8 Dönmez – Erdoğan 2013, 62 vd.
9 Dönmez – Erdoğan 2014, 62.
10 Dönmez – Erdoğan 2014, 62.
11 des Courtils 2010, 48 vd.; des Courtils 2011a, 47 vd.; des Courtils 2011b, 324 vdd.; Kökmen – Budak 2012, 53 vd.
12 Dönmez – Schürr 2015, 132-149.
13 Dönmez – Yanardağ 2015, 55 vd.
14 Dönmez 2016, 65 vd.
15 Dönmez – Schürr 2015, 119-132.
16 Dönmez – Erdoğan 2014, 62.
17 Dönmez – Erdoğan 2014, 62.
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Mimari Yapı
Yapı, hem dış (59.61 x 60.15 m) hem de iç sınırları (48.75 x 49.57 m) bakımından yaklaşık kare bir
form teşkil etmektedir (Res. 2 vd.). Bu meydanın dört tarafında stoalar bulunur. Kuzeydeki stoanın
arkasında mekânlar yer alırken diğer stoaların gerisinde doğrudan agorayla ilişkilendirilebilecek hiç
bir yapı yoktur. Batı yönünün Eşen Çayı ile sınırlanması sonucu doğu-batı yönünde konumlanan yapı,
doğu kanadında yer alan iki kapılı bir girişe sahiptir.
Dört tarafı yaklaşık 5 m genişliğindeki stoalarla çevrili alanın mimari elemanları hem doğal felaketler hem de sonraki kültürlerin etkileri sebebiyle yoğun tahribata uğramıştır18. Öyle ki, stoalardan
geriye sadece üç basamaklı krepis sağlam olarak kalmıştır. Alanda ayrıca birkaçı in situ olmak kaydıyla
çoğu, Fransız arkeologlar tarafından stylobat bloklarının üzerine yerleştirilmiş pedestaller19, meydanın ortasına dizilmiş birkaç sütun gövdesi ile entablatür ve mozaik parçaları bulunurken yapının
orijinal mimarisi ile bağlantılı hiçbir sütun başlığı tespit edilememiştir.
Stoaların bugün hiçbiri ayakta olmayan sütunları alt iki kademesi traverten, üst kademesi ise yerel kireç taşından oluşan 3 basamaklı bir krepis üzerinde yükselmekteydi (Res. 4). Çoğu günümüze
kadar sağlam kalmış stylobatların, sadece batı stoada uzanan yaklaşık 20 m’lik bir kısmı ile doğu
stoanın güney stoayla birleştiği noktada ise yaklaşık 5.60 m’lik bir bölüm günümüzde yerinde değildir. Sökülen bu stylobat bloklarının genişlikleri ve yükseklikleri yapının hemen batısına inşa edilmiş
olan Erken Hristiyanlık Dönemi’ne tarihlendirilen kilisenin neflerini ayırmak için kullanılan stylobat
blokları ile aynıdır. Dolayısıyla bu stylobat blokları büyük ihtimalle, kilise yapılırken agoradan sökülerek burada yeniden kullanılmış olabilir. Uzunlukları birbirinden farklı ölçülere sahip olan stylobat
bloklarının alt kademe yüksekliği 0.27 m, genişliği 0.17 m, üst kademe yüksekliği 0.41 m genişliği ise
0.77 m’dir.
Kuzey stoada in situ halinde 2, güney stoada 6 ve yapının diğer bölümlerinde ise 21 olmak üzere
toplamda 29 pedestal ele geçirilmiştir. Bir çoğu günümüze dek koruna gelmiş bu pedestaller, kuzey
stoada in situ olarak ele geçen iki pedestal arasındaki 1.70 m’lik mesafe baz alınarak alanda çalışmalar yapan Fransız arkeologlar tarafınca stylobat bloklarının üzerine yerleştirilmişlerdir20. Pedestaller
üzerinde yapılan gözlemler farklı boyutlarda fakat dekor düzeni ile benzer iki grubun varlığını ortaya koymuştur21. 0.70 x 0.70 m boyutlarında ve 0.60 m yüksekliğindeki ilk grup pedestaller toplamda
on sekiz adettir. Bu pedestaller, podyum şeklinde düz ve devamında iç bükey yükselen alt silme, düz
ve pürüzsüz tıraşlanmış ana gövde ile toplam üç dış bükey silmeden oluşan bir üst bölüme sahiptir
(Res. 5 vd.). Toplamda 7 adet ve 0.66 x 0.66 m boyutlarındaki ikinci grup ise 0.34 m yüksekliğindedir22.
Agoradan toplamda iki sütun kaidesi ele geçmiştir. Bunlardan ilki hala doğu stoadaki bir pedestal üzerinde dururken, ikincisi ise kuzeydoğu stoada bulunmuştur. Attik-İyon üslubundaki kaideler
üzerinde, bir plinthos ile aşağıdan yukarıya doğru bir torus, bir trokhilos ve bir torustan oluşan bezeme düzeni görülür (Res. 7). Bu düzen içerisinde plinthelerin etrafı bezemeler ile çevrili ve üst torusun yüksekliği alt torusun yüksekliğinin yarısından kısadır. Ayrıca, Attik-İyon üslubundaki sütun

18 Stoaların mimari elemanlarının bir kısmı L. Cavalier’in çalışmasında ele alınmıştır: Cavalier 2005.
19 des Courtils 2011a, 44 vd.
20 des Courtils 2005, 42, Res. 4.
21 Cavalier 2005, 35.
22 Cavalier 2005, 35.
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kaidelerinde bulunan scotia bezemesi burada yerini cavetto ile değiştirmiştir23. 0.70 m genişliğindeki
kaidelerin yüksekliği plintheler de dahil olmak üzere, 0.35 m’dir. Kaidelerin çapları ise yaklaşık olarak 0.53 m’dir.
Erken ve Orta Bizans dönemlerinde devşirme malzeme olarak kullanıldıkları için alandan çok az
sayıda sütun ele geçmiştir. Ele geçenler, iki büyük parça halinde kireç taşı, 3 parça granit ve yeşil mermerden oluşan sütun parçalarıdır24. Alandan ele geçen iki sağlam parçanın birleştirilmesi sayesinde
hesaplanan bu sütun gövdelerinin ortalama yüksekliği 3.50 m, alt çapı 0.50 m, üst çapı ise 0.45 m’dir.
Bu sütunun çapı ile sütun kaidelerinin çapının uyumu yeşil kayaçlı sütunların stoalara uygun olduğunu göstermektedir (Res. 8).
Alandan iki sütun başlığı25 ve bir pilaster başlığı olmak üzere toplamda üç başlık ele geçmiştir.
Bunlardan bir tanesi agoranın güneybatı köşesinde bulunan küçük boyutlu şapelde altar olarak kullanılmıştır (Res. 9). Bu başlık 0.45 m yüksekliğinde ve 0.34 m çapındadır. Abakus, 0.65 m genişliğindedir. Başlığın sütun ile birleştiği alt bölümünde 8 akanthus yaprağından oluşan tek sıra akanthus
çelengi bulunur. Bu çelenk, 0.01 m yüksekliğindeki kalathos bileziğinden yükselir ve her bir akanthus
yaprağı dört dilimlidir. Akanthus yapraklarının üzerinde yine başlığı dairesel olarak dönen iç bükey
yivli dil motifi bulunmaktadır. Dil motiflerinin üzerinde ise abakusun hemen altında başlığı çevreleyen yumurta – mızrak ucu bezemesi yer almaktadır. Abakus yalın ve 3 silmelidir. İkinci sütun başlığı26
da ilki ile aynı özelliklere sahip olup sadece yüksekliği diğerinden farklı olarak 0.37 m’dir. Pilaster
başlığı ise27 0,46 m yüksekliğindedir. Abakus, 0.50 m genişliğe, oturma düzlemi ise 0.37 m genişliğe
sahiptir. Başlık, sütun başlığına benzer şekilde alttan üste doğru akanthus yaprakları, dil motifleri ve
en üstte yumurta – mızrak ucu bandı ile bezenmiştir. Dil motiflerinin başlığın köşelerine gelen kısmında palmiye yaprağı motifi hakimdir. Yapraklar oldukça tahribata uğramışlardır.
Mimari bütünlüğün parçası arkhitrav – friz blokları 0.60 m yüksekliğindedir (Res. 10 vd.). Blokların genişlikleri birbirinden farklıdır. İç yüzlerinde iki yumuşak geçişli faskia ve bir düz bant bulunan arkhitrav bloklarının dış yüzlerinde ise birbirleri ile temas halinde üç faskia bulunmaktadır.
Faskiaların yükseklikleri yukarı doğru artar. Üst kısmı ise; yarım daire profil, onu çevreleyen ince
şerit çizgileri ve onun üzerindeki banttan oluşur. Frizin dış yüzü dış bükey ve düzdür. Taç kısmında
yumuşak geçişli talus şeklinde oval bir bant kuşağı yer almaktadır. Frizlerin iç yüzü ise çok basit
işlenmiştir.
Arkhitrav bloklarının üzerinde aslan başlarıyla dekore edilmiş İyon düzeninde düz sima korniş
blokları bulunmaktadır. Uzunluk ölçüleri birbirinden farklı olan blokların yüksekliği 0.35 m’dir. Bloklardaki çörtenler, ağız kısımları tamamen kapalı olduğu için su tahliye işine yaramayan sadece görsel
amaçlı kullanılan yalancı çörtenlerdir (Res. 12 vd.).
Stoaları çevreleyen ve bugün neredeyse tamamen yıkılmış olan duvarlar, dışta polygonal içte ise
dikdörtgen bloklardan kuru duvar tekniğinde, çift cidarlı olarak örülmüştür (Res. 14 vd.). Yerel kireç
taşından kesilmiş, nitelikli taş işçiliğine sahip bu duvarlar ana kaya tıraşlanarak üzerine oturtulmuştur. Ana kayanın alanda farklı yüksekliklere sahip olması nedeniyle duvarların başlama kotları farklılık göstermektedir. Bu kot farkı yapının güneyinde daha fazlayken kuzeyinde daha azdır.
23 Cavalier 2005, 36.
24 des Courtils 1998, 459.
25 Cavalier 2005, 234, Res. 4-6.
26 Cavalier 2005, 234, Res. 5.
27 Cavalier 2005, 234, Res. 6.
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Duvarlardan en fazla tahrip olmuş olanı güney stoanın arka duvarıdır. Polygonal teknikte örülmüş
bu duvar agoranın hemen güney sınırında konumlanan tiyatro yapısı ile agorayı birbirinden ayırmaktadır. Stoanın tamamen yıkılmış olması nedeniyle sadece tiyatronun sahne binasının arkasında takip
edilebilen duvar (Res. 16), Harpyler Anıtı’nın olduğu alanda az da olsa korunmuştur. Çöküntü alanın
topografik yapısının batıdan doğuya doğru açı daralmasına sahip olması nedeniyle, duvar stoanın
doğu kısmında stylobat bloklarına tam paralel uzanmamaktadır.
Batı stoanın arka duvarı oldukça tahribat ve tadilatlara maruz kalmıştır. Özellikle biri alanın güney batı köşesine, diğeri ise batı stoanın merkezine olmak üzere Bizans Dönemi’nde inşa edilmiş
kilise yapıları nedeniyle, duvarın güneyden kuzeye doğru yaklaşık 25 m’lik bölümü kiliselerin mimari
yapılarına göre yeniden şekillendirilmiştir. Dolayısıyla, bu noktada duvarın Roma İmparatorluk Dönemi’ndeki yapısallığı takip edilememektedir. Ancak, stoanın merkezindeki apsisin hemen kuzeyinde
az da olsa korunmuş ve yüksekliği 1.25 m olan duvarın dış cidarında rustik yüzeyli polygonal bloklar
gözlemlenmektedir (Res. 17).
Dört tarafı stoalarla çevrili yapının doğu, batı ve güney kanadında Roma İmparatorluk Dönemi’ne
tarihlendirilen, doğudaki giriş kapısı hariç, hiç bir yapılaşmayla karşılaşılmazken sadece kuzey stoada, kapı cepheleri doğrudan agoraya açılan bazı mekânlar bulunmaktadır. Ancak, Erken Hıristiyanlık
Dönemi’nden itibaren alanın bu kanadındaki tahribat ve tadilatlar sonucu, mekânların çoğu Roma
İmparatorluk Dönemi’nde sahip olduğu mimari karakterini yitirmiştir28. Bu nedenle, yapının Roma
İmparatorluk ve daha erken evrelerine ait olan mimari bütünlüğünden sadece ön cephe duvarları,
bazı kapı girişleri ve yapının arka duvarlarının bir bölümü izlenebilmektedir. Bu mekânların ön cephesi kuzey stoanın dış stylobatı üzerine oturmakta ve direkt agora avlusuna açılmaktadır (Res. 18 vd.).
Cephenin toplam uzunluğu 60.15 m, sağlam duvarların korunmuş yüksekliği ise 1.45 m’dir (Res. 20).
Stoların dış duvarındakilerle benzer olarak dikdörtgen kesme taşlardan oluşturulmuş duvarların dış
kısımlarında, kentin genelinde sevilen ve yoğun olarak rastlanılan polygonal örgülerin hakim olduğu
görülmektedir. Malzeme olarak traverten ve yerel kireç taşı olmak üzere iki cins taş kullanılmıştır.
Mekânların mimari formunda yapılan değişiklikler, yapıların boyutları ve işlevleri hakkında veri
toplamayı zorlaştırmıştır. Tam boyutları hakkında tek bilgi sahibi olduğumuz yer Yazıtlı Dikme
Anıtı’nın hemen batısındaki 9 numaralı mekândır. Bu mekân 6.30 m derinliğinde, 10.10 m genişliğindedir. Mekânın duvarları, polygonal işçilikle inşa edilmiş, nitelikli ve tüm cephelerinden formu
hakkında bilgi verecek kadar sağlamdır. Çoğu tahribata uğramış olan duvarların korunmuş yüksekliği
2.80 m’dir. Mekânın kuzey-güney doğrultulu uzanan kuzey yan duvarı Yazıtlı Dikme Anıtı’nın kaidesi
üzerinden geçerek cephe duvarının arkasına yaslanır (Res. 21). Yapının zemini ana kayaya kadar kazılmış ve ana kaya Yazıtlı Dikme Anıtı’nın bulunduğu noktadan başlayarak batıya doğru hafif eğimlidir ve ön cephesinde, oldukça tahribata uğramış, 2.60 m genişliğinde bir kapı eşiği yer almaktadır.
Gerek eşiğin basit işçiliği gerekse de stoanın yürüme zemininden ve batı yöndeki diğer eşiklerden
yaklaşık 0.40 m yüksek bir kotta yer alması, daha geç bir dönemde inşa edildiğini göstermektedir.
Bu mekânın batısında Roma İmparatorluk Dönemi’nde işlev görmüş 4 mekan (8, 6, 5, 4) daha yer
almaktadır. Mekânların yan duvarlarının Erken Bizans Dönemi’nde tahribata uğrayarak tadilat geçirmesi nedeniyle ana duvarlar yerine başka bölme duvarları eklenmiştir. Dolayısıyla, mekânların genişlikleri hakkında elimizde yeterli veri bulunmamaktadır. Ancak, 8 no.lu mekânın kuzey duvarını teşkil
eden kare formlu yapı ile stoanın cephe duvarının eş zamanlı inşa edilmiş olması, 8 no.lu odadan başlayarak batıya doğru 6 no.lu odanın sonuna kadar devam eden bu duvarın mekânların kuzey duvarını
oluşturduğunu göstermektedir. Ayrıca 6 no.lu odanın kuzey batı köşesine kadar devam eden duvarın
28 Kökmen – Budak 2012, 53.
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daha sonra köşe yaparak kuzeye doğru yönelmesine rağmen, köşe hizasından batıya doğru aynı yönde
uzanan başka bir duvar devam etmektedir (Res. 22). Bu bize bu akstaki duvarın mekânların kuzey
sınırı olduğunu kanıtlar. Ayrıca, aynı yönde devam eden bu duvarın 5 no.lu mekânın arka kısmının
Erken Bizans Dönemi’nde yükseltilmiş olması nedeniyle daha fazla takip edilememesine rağmen bu
yönde devam etmiş olması muhtemeldir. Böylelikle 4 mekânın kuzey güney yönündeki derinlikleri
4.80 m olarak belirlenir.

Kapılar

Agoraya Giriş Kapıları
Biri ana giriş olmak üzere agoraya girişin toplam 6 kapı ile sağlandığı anlaşılmaktadır. Bu kapılar A, B,
C, D, E ve F kapıları olarak adlandırılmışlardır (Res. 41)
Batı dış duvarın ortasında alana girişi sağlayan ve sadece eşikleri sağlam olarak korunmuş 3 kapı
açıklığı bulunmaktadır. Bu kapılar güneyden kuzeye doğru tarafımızca A, B ve C kapıları olarak adlandırılmıştır (Res. 23). A ve B kapılarının genişlikleri birbirleriyle eşit olarak 2.20 m’dir. İki ucunda
mil yatakları, ortalarında sürgü delikleri bulunan kapı eşikleri, sağlam ve yerel kireç taşından yapılmıştır. Eşiklerin derinliği 0.60 m ve önü yaklaşık 1.20 m dolgu toprak ile doludur. Bu kapıların hemen
kuzeyinde yer alan C Kapısı ise 1.90 m genişliğinde ve 0.90 m derinliğindedir. A ve B kapılarının
eşiklerine göre 0.16 m daha yüksek bir kotta yer alan bu kapı muhtemelen daha geç bir dönemde
kullanılmış olmalıdır.
D Kapısı güney stoanın batı köşesine doğru olan uzantıda tiyatro ve Likya Akropolü’nü agoraya bağlayan bir konumda bulunmaktadır (Res. 24). Kapının genişliği 1.50 m’dir. Kapı büyük oranda
tahrip olmasına rağmen sövelerinin alt parçaları halen yerindedir. Kapının lentosu hemen stoanın
stylobatları üzerinde yatık bir şekilde durmaktadır. Kapının eşiği muhtemelen Klasik Dönem’e ait bir
mezardan devşirme kullanılmıştır.
Alanın kuzeyinde yapılan çalışmalar sonucunda kuzeydeki mekânları dikine kesen bir sokak ile
karşılaşılmıştır29. Bu sokağın agora ile kesiştiği noktada bulunan duvarın sokak ile aynı genişliğe sahip olan bir tamirat işlemi geçirmiş olduğu tespit edilmiştir. Bu tamirat işlemi alanın bu noktasında
yapının ilk evresinde sokak ile bağlantılı bir giriş kapısı bulunduğunu, fakat Erken Bizans Dönemi’nde
mekân şaraphaneye30 dönüştürülürken bu sokağın tamamen dolgu toprakla doldurulduğunu ve dolayısıyla da kapının duvar örülerek kapatıldığını göstermektedir (Res. 25).
F kapısı ise, batı stoanın merkezinde Erken Bizans Dönemin’de stoanın arka duvarının devşirilmesiyle oluşturulmuş apsisin kuzey duvarının hemen bitişiğinde yer almaktadır. Bugün neredeyse
gözle görülmekte zorlanılan kapıdan geriye sadece toplam uzunluğu 3.40 m olan eşik parçaları ve batı
stoaya ulaşımı sağlayan merdiven bloklarının bazıları gözlemlenebilmektedir31.

Kuzey Mekânlara Giriş Kapıları
Agoranın kuzey stoası üzerinde yer alan mekânlara girişi sağlayan toplam beş kapı bulunmaktadır. Bu
kapılardan en batıda bulunan 4 no.lu mekânın kapısı büyük oranda tahrip olmuştur. Kapının batı sövesi kısmen sağlam olarak yerinde in situ konumunda bulunmakla beraber doğu sövesi eşiğin hemen
29 Dönmez – Yanardağ 2015, 55 vd.
30 Varkıvanç 2015, 545-558.
31 Cavalier 2005, 33-34.
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önüne yıkılmıştır. Söveler faskialı, 2.50 m yüksekliğinde ve 0.41 m genişliğindedir. Sövelerin genişliklerinin ve tam yerlerinin bilinmesiyle beraber kapı genişliği 1.60 m olarak belirlenmiştir. Sövelerin iç
kısımlarında kapının içten kapatıldıktan sonra ahşap bir hatıl yardımıyla kilitli kalmasını sağlayacak
yuvalar yer almaktadır (Res. 26). Kapı eşiği büyük oranda sağlam halde ve 1 m derinliğindedir. Eşiğin
yüksekliği krepis basamaklarının alt iki kademesi ile eşit olarak 0.27 m’dir. 5 no.lu mekânın kapısı da
4 no.lu mekânın kapısıyla aynı özellikleri göstermektedir (Res. 27). Kapı lentosu dâhil olmak üzere
yoğun tahribata uğramıştır. Kapı eşiği korunmuş, 0.90 m derinliğinde ve iki ayrı bloktan oluşmaktadır.
Yoğun tahribata uğrayan 1.60 m genişliğindeki 6 no.lu mekânın kapısından geriye sağlam olarak
sadece eşiği ve sol sövesinin 0.50 m’lik alt parçası kalmıştır (Res. 28). Kapının 0.60 m genişliğindeki
sövesi 3 faskia’lı ve yan yüzlerinde soffit bezemesi bulunmakta ve eşiği 3 ayrı bloktan meydana gelmektedir. 8 no.lu mekânın kapısı 6 no.lu mekânın kapısı ile aynı özelliklere sahiptir (Res. 29 vd.). Kapının lentosu dor düzeninde olup iki parça halinde kapının önünde bulunmaktadır (Res. 31). 9 no.lu
mekânın ön cephesinde ise oldukça tahribata uğramış, 2.60 m genişliğinde bir kapı eşiği yer almaktadır. Gerek eşiğin basit işçiliği gerekse de stoanın yürüme zemininden ve batı yöndeki diğer eşiklerden
yaklaşık 0.40 m yüksek bir kotta yer alması, daha geç bir dönemde inşa edildiğini göstermektedir.

Yeniden Kurma
Kazı çalışmaları sırasında alanda birden çok sütun gövdesi tespit edilmiş olmasına rağmen, yapının
orijinal mimarisine ait hiçbir sütun başlığı ele geçmemiştir. Fakat kazılarda çok sayıda Korinth stilinde
akhantus parçasının ele geçmiş olması32 büyük ihtimalle sütunların üzerinde Korinth başlığının kullanılmış olduğunu göstermektedir.
Agorada yer alan pedestallerin boyutlarındaki düzensizlik aynı şekilde 4 entablatür bloğunda
da gözlemlenmiştir. Ayrıca, 1995 ve 199633 yıllarında güney stoada yapılan araştırmalar sonucunda
stylobatın küçük moloz taşlar üzerine oturduğu tespit edilmiştir. Bu tamiratın, şehri etkileyen bir
deprem sonrasında gerçekleşmiş olması ve pedestaller arasındaki yükseklik farkının yeni mimari düzenlemenin oluşturulması sırasında ortaya çıkmış olması muhtemeldir34.
Sima-korniş blokları, Likya Valisi S. M. Priscus’un yaptırdığı ve MS 1. yy.’ın 2. yarısına kesin tarihli, kentin güney girişini temsil eden Vespasianus Kapısı’nın kornişleri ile benzerlik göstermektedir35.
Kentteki diğer yapılarda kullanılmış olan, MS 2. yy.’ın 2. yarısına tarihlendirilen korniş ve sima bloklarının büyük bölümü Korinth kornişidir ve konsollarında bezeme dizileri kullanılmıştır. Ancak, hem
Vespasianus Kapısı’ndaki hem de Batı Agora’daki kornişler İyonik kornişlerdir ve bunlarda kullanılan
dekorlarda ve bezemelerde benzerlik çok yakındır. Kentte bulunan diğer yapılarda ise farklı dekor
ve farklı inşa programı gözlemlenmektedir. Bu durum Vesapasianus Kapısı ile Batı Agora arasındaki
ilişkiyi ortaya koymaktadır36.
Stoalara ait ve toplam yüksekliği 0.96 m’lik 3 kademeli stylobat bloklarının üzerinde 2 pedestal
kuzey stoada in situ olarak bulunmaktadır. Bu iki pedestal arasındaki mesafe 1.70 m olarak ölçülmüştür. Dolayısıyla pedestalların 0.70 m’lik genişlikleri ile aralarındaki mesafeyi yapının iç stylobatının toplam uzunluğu ile oranlandığında bir stoa üzerine 22, toplamda ise 84 pedestalin stylobatların
32 Cavalier – des Courtils 2010, 415.
33 des Courtils v.d. 1997, 317-320.
34 Cavalier 2005, 36.
35 Cavalier 2005, 40, Res. 10.
36 Cavalier 2005, 40.
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üzerinde yükseliyor olması gerekir. Böylelikle bütün mimari parçaları üst üste yerleştirerek stoanın
anasthylosis çalışmasını gerçekleştirdiğimizde cephenin toplam yüksekliği 6.95 m olarak hesaplanmaktadır (Res. 32).
Yapının stoalarının ayakta olmaması nedeniyle çatı sisteminin nasıl olduğu konusundaki görüşlerimizi eldeki diğer verilere göre yorumlamak zorundayız. Bu bağlamda eldeki en önemli veri yapının tek
sıra yükselen sütun dizisine sahip olmasıdır. Bu bize yapının tek kırma tipi bir çatıya 37sahip olduğunu
göstermektedir. Bu bağlamda önemli bir başka veri, tek bloktan oluşan arkhitrav ve friz bloklarında yer
alan çatının ahşap aksamının ve hatıllarının oturmuş olduğu yuvalardır. Bu yuvalara yerleştirilen ahşap
hatıllar eğimle stoanın arka duvarına oturtulur. Oturtulan bu ahşap hatılların üst bölümü, üzerine tuğlaların düzgün bir şekilde yerleştirilmesini sağlamak için ahşap malzemeyle kapatılmıştır. Bu yapının
üzerine kiremit döşenerek çatı oluşturulmuş olmalıdır. Dolayısıyla, stoaların hepsinde tek kırma çatı
tipi uygulanmış ve eğim doğrudan agora meydanına doğru verilmiştir (Res. 33. 42-44).
Agora merkezinde açılan birkaç sondaj çalışmasına rağmen henüz meydanın zemininin neyle
kaplı olduğu kesin olarak bilinmemektedir. 2013 yılında yapılan sondajlarda alanın kuzeybatı köşesi
ve merkezinde ortaya çıkarılan kireç harçlı sertleştirilmiş bir kaplamanın iklimsel koşullara dayanaklı
olmadığı göz önüne alındığında, zeminin taş plakalarla kaplı olma olasılığı yüksektir38. Stoaların iç
zemin döşemesi ise iri ve beyaz teserralardan döşenmiş mozaik ile kaplıdır. Fakat alanın Erken Hıristiyanlık Dönemi’nden itibaren yoğun tahribata uğraması nedeniyle, mozaikler sadece doğu ve güney
bölümünde sağlam olarak izlenebilmektedir.
Kapılar üzerinde yapılan gözlemler A ve B kapılarının beşik kemer sisteminde inşa edilmiş olduğunu göstermektedir. Özellikle kapıların doğu kısmında dizili halde bulunan altı adet kemer taşı
bu tespiti doğrulamaktadır. Fakat bu kapılar agoranın ilk inşasında değil daha geç bir dönemde inşa
edilmiş olmalıdır. Çünkü bu alanda yürütülen kazı çalışması sonucunda eşiklere çıkan hiçbir merdiven basamağı tespit edilemediği gibi eşiklerin altında yapının dış duvarının devam ettiği görülmüştür (Res. 34)39. Bu veriye ek olarak eşiğin altında tamirat yapıldığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla, bu
kapı muhtemelen daha geç bir dönemde duvarın yıkılmasıyla buraya inşa edilmiş olmalıdır. Kapıların
bulunduğu açının kentin doğusundan gelen caddeyle dik açıyla kesişmemesi bu kanıyı güçlendiren
etkilerden birisidir. Eşiklerden en kuzeydeki (C Kapısı) diğer eşiklere göre daha yüksek bir kotta yer
almaktadır. Aradaki kot farkı 0.16 m’dir. Bu kapı daha geç bir dönemde küçültülerek tek kapılı olarak
kullanılmış olmalıdır.
Yapının orijinal girişinin doğu stoanın Decumanus ile tam dik açıyla kesiştiği, Erken Bizans
Dönemi’ne tarihlendirilen çeşme ve mozaikli dikdörtgen yapının bulunduğu 13 no.lu mekânın bulunduğu yerde olması muhtemeldir (Res. 35). Çünkü yapı Batı Agora’yı Yukarı Agora’ya doğrudan bağlayan Decumanus’a açılmaktadır. Çeşmenin doğusunda kalan stylobatın Bizans Dönemi’nde devşirme
malzemelerle örülmüş olması bize bu alanın daha önce açık bir yer olduğunu göstermektedir. Olasılıkla doğal felaketler ya da bir başka sebeple yıkılan giriş binasının kapı eşiklerinin bulunduğu yere
Erken Bizans Dönemi’nde duvar örülmüş ve ardından mozaik döşenerek çeşme yapısı inşa edilmiş
olmalıdır. Özellikle döşenen mozaiğin tahribata uğramış stylobat bloklarının şekline göre döşenmiş
olması bu tespiti doğrular niteliktedir (Res. 36). Binadan geriye şu ana kadar sadece sytlobat blokları
ve diğer yarıları toprak altında oldukları için tam boyutlarını bilmediğimiz ancak, agoranın orijinal
parçalarından oldukça büyük ebatlarda olan bir sütun parçası ile iki pedestal ele geçmiştir (Res. 37).
37 Coulton 1976, Res. 41.
38 Dönmez – Erdoğan 2014, 62.
39 Dönmez – Erdoğan 2014, 62.
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Pedestallerin bir benzeri güney stoa üzerinde durmaktadır. Olasılıkla bu pedestal geç bir dönemde
buraya taşınmış olmalıdır. Stylobat bloklarının caddeyle dik açıyla kesişen doğu kısmındaki blokların
bir hayli aşınmış olması her gün binlerce insanın buradan geçtiğine işaret etmektedir (Res. 38). Böylelikle uzayan giriş binasının kentin doğusundan gelen portiklerle bağlantısı güçlenmektedir. Portiklerden gelenler ilk olarak kemerli alandan geçer ve ardından buradan basamaklarla yukarı çıkarak asıl
dikdörtgen formlu ana salona girerler ve buradaki kapılardan geçerek agoraya ulaşırlardı. Böyle bir
giriş binasının benzeri Side Agorası’nda40 ve Perge’deki Güney Hamam’da karşımıza çıkmaktadır41.
Özellikle, Güney Hamam’ın palaestrasına girişi sağlayan propylon, gerek formu gerekse de sahip olduğu mimari elemanlar ile örneğimizle yakından benzerlik göstermektedir.
Kuzey bölümde yer alan mekânların kapılarının eşikleri sadece 9 no.lu kapı haricinde yapının ilk
inşasına aittir. 4 ve 5 no.lu kapıların in situ halinde bulunan düz faskialı söveleri ile 8 no.lu odanın
önünde bulunan faskialı lento sayesinde 4 kapının da İyon düzeninde inşa edilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Fakat 4 ve 5 no.lu kapılar haricindeki 6 ve 8 no.lu kapılarda söve olarak yan yüzlerinde soffit
bezemeleri bulunan 3 faskialı arkhitrav bloklarının kullanılmış ve aynı zamanda sövelerin dayandığı
duvar bloklarının üzerinde tamirat izlerinin de olması ile bu kapıların orijinal kapılar olmadığı tespit edilmiştir. Bu kapılar büyük ihtimalle MS 141 yılında gerçekleşen büyük deprem sonrasında inşa
edilmiş olabilirler. Ayrıca 8 no.lu oda önünde çift parça halinde ele geçen lento ile aynı düzene sahip
sağlam söve parçalarının anasthylosis çalışması sonucu kapının toplam yüksekliği 3.25 m olarak hesaplanmıştır. 9 no.lu kapı ise diğer kapıların hepsinden daha geç bir dönemde inşa edilmiş olmalıdır.
Çünkü kapının eşiği diğer kapılardan yaklaşık 0.40 m daha yüksektedir ve eşiğinin altında onarıldığını
gösteren moloz taş destekleri bulunmaktadır. Bu nedenle mekânın orijinal girişinin nasıl olduğunu
anlamak eldeki verilerle oldukça zordur.
Yapılan gözlemler sonucunda kapıların genelinde çift kanatlı ahşap kapı sisteminin kullanıldığı
tespit edilmiştir. Bu kullanım özellikle kuzey bölümde yer alan mekânlarda açıkça görülebilmektedir.
Korunmuş eşik taşları üzerindeki ve ele geçen söve bloklarının her iki tarafında yer alan yuvaların varlığı mil sisteminin kullanıldığını ispatlamaktadır. Ayrıca kuzey bölümdeki 1 ve 2 no.lu mekânlardan
ele geçen sövelerin yanlarında bulunan oyuklar kapıların kapatıldıktan sonra demir aksamlarla içten
kilitlendiğini göstermektedir.
Alanda kullanılan temiz su42 ilk olarak kentin yaklaşık 7 km kuzeydoğusunda bulunan bir kaynaktan aquadukt43 vasıtası ile kente ve buradan da alanın kuzeydoğu köşesindeki 12 no.lu mekânda
bulunan su haznesine ulaşmaktadır (Res. 39 vd.). Temiz suyun iletimi, hazneden suyu alarak kuzey
stoadan devam eden iki künk hattı vasıtasıyla sağlanmıştır. Bu künk hatlarından kuzeydeki batıya
doğru uzanır ve dirsek künkler ile alanın kuzeyinde bulunan galerilere dağılır. Diğer güney tarafta
devam eden künk ise batıya doğru devam ederek buradan batı stoaya ulaşır. Doğu stoada da aynı sistem bulunmaktadır. Alanın atık suyu ise stylobat bloklarının altına yerleştirilmiş su künkleri ile doğrudan agora meydanına doğru atılmıştır. Agora meydanına atılan su büyük ihtimalle en alt stylobatın
önünde bulunan su oluğundan alanın güneydoğusuna doğru akarak buradan da güney ana kapıdan
başlayarak alanı paralel geçen caddenin kenarlarında bulunan yağmur drenaj kanallarına yönlendirilmiş olmalıdır.

40 Mansel v.d. 1956, 6.
41 Özdizbay 2012, 30 vd., Res. 22-25.
42 Alandaki kazı çalışmalarının tamamlanmamış olması nedeniyle bu konu hakkında kesin sonuçlara ulaşılamamıştır.
43 Burdy – Lebouteiller 1998.
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Değerlendirme
Alanın kuzey kanadında Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlendirilen bazı mekânlar yer almaktadır
(Res. 41 vd.). Bu mekânların işlevlerini anlamak, alanın genel işlevi hakkında değerlendirmelerde bulunmak için oldukça önemli olsa da, Geç Antik Dönem’den itibaren alanın bu bölümünün değişikliğe
uğratılması nedeniyle, mekânlar bize alanın Roma İmparatorluk Dönemi’ndeki işlevini çözümlemeye
yarayacak net bir bilgi sağlamamaktadır. Fakat bu mekânlar muhtemelen ekonomik işlevli dükkânlar
dizisi olamazlar. Çünkü kentin doğusunda iki agora44 yapısı daha bulunmakta ve bu agoralardan “Yukarı Agora” olarak adlandırılan yapı, portiklerinin arkasındaki ve önündeki kolonadlı caddenin45 üzerindeki dükkânlar ile ticari bir merkez konumundadır. Bu ticari merkezin bulunduğu portikli cadde
doğrudan işlevini belirlemeye çalıştığımız alanın girişine açılır. Bazı kentlerde iki ticari agoranın var
olduğu bilinse de46 bu kentlerdeki ikinci ticari fonksiyonlu agoralar genelde liman yakınlarına yapılan
ve gemilerle gelen malların satıldığı liman agoralardır. Dolayısıyla Batı Agora’nın yakınlarında deniz
olmadığı için böyle bir ihtimalin olması çok mümkün gözükmemektedir. Ayrıca dini, politik ve ticari
işlevlere sahip agoraların zaman içerisinde tüm bu işlevleri bir arada kaldırmasının zorluğu sonucunda ticaret için ayrı bir agoranın zorunlu hale geldiği bilinmektedir47. Bu bağlamda, alanın Roma
İmparatorluk Dönemi’nde ticari bir işleve sahip olma olasılığı oldukça azalmaktadır.
Alandan ele geçen ve MS 81-84 yılları arasına tarihlenen bir yazıtta agora çevresine yaptırılan bir
bouleuteriondan48 bahsedilmektedir. Bouleuterionların yönetim ile ilgili yapılar olduğu ve genelde
diğer kamu yapıları gibi agoraların çevresine inşa edildikleri bilinmektedir49. Bouleuterion yapısının
yanı sıra, alanın, hemen güney sınırında yer alan tiyatro ve hamam gibi kamu yapıları ile çevreleniyor
olması, burasının Roma İmparatorluk Dönemi’nde dini, politik ve kültürel unsurların ağırlıkta olduğu
bir devlet agorası olduğunu ortaya koymaktadır. Öyle ki birçok kentte birden fazla agora yapısının
olduğu ve bu agoralardan birinin ticari diğerinin ise ticari faaliyetlerden uzak devlet agorası işlevli
olduğu Milet50, Efes51 ve Laodikeia52 gibi kentlerdeki örneklerden bilinmektedir. Ayrıca alanın Klasik
Dönem’den itibaren dynastlar’ın etkileyici mezarlarının bulunduğu bir kült merkezi konumunda53
olması ve bu durumun Yazıtlı Dikme Anıtı üzerindeki Hellence yazıtta anılan “Agora’nın 12 Tanrısı“
ifadesi ile desteklenmesi, alanın en azından Klasik Dönem’den itibaren dini ve siyasi bir kimliğe sahip
olduğunu göstermektedir.
Bu düzgün planlı ve yaklaşık kare formlu dikdörtgen yapılar, agoraların mimari gelişim süreci
içerisinde forumların prototipini temsil etmektedirler. Bu tipte düzgün planlı ve dört tarafı stoalarla çevrili agora örneklerine Likya Bölgesi’nde henüz çok rastlayamamaktayız. Likya Bölgesi’nde
44 İlk defa 1999 yılında fark edilmiş bu alanın hemen güney alt seviyelerinde henüz üzerinde araştırma yapılmamış başka bir agora

(Aşağı Agora) yer aldığı için bu yapı “Yukarı Agora” olarak adlandırılmaktadır: Cavallier – Courtils 2010, 415.

45 Arkeolojik ve yazılı verilere göre kolonadlı caddeler genelde ticari dükkânların bulunduğu yerler ile ilişkilendirilir. Bk.: Coulton

1976, 177.

46 Coulton 1976, 176.
47 Coulton 1976, 176; von Gerkan 1924, 104; Martin 1951, 274. Eski Yunan’da her türlü ticari faaliyetin insanlar üzerinde moral bo-

zucu etki yarattığı düşünülmektedir. Bu bağlamda Aristoteles ticari ve politik eylemlerin birbirinden farklı iki agorada yapılması
gerektiğini savunur: Arist. Pol. 1331a.

48 Robert 1951, 254.
49 Owens 2000, 54.
50 Wycherley 1942, 23, Res. 2.
51 Scherer 1995, 144, Res. 2.
52 Şimşek 2013, 183 vd., Res. 239 vd.
53 Borchhardt – Bleibtreu 2013, 6.
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bulunan benzer örneklerden biri Phaselis antik kentindeki Hadrianus’a ithaf edilmiş olan Tetragonal
Agora’dır54 ki bu yapı dört tarafının kapalı olması ile düşünce olarak Ksanthos örneğiyle benzerlik
gösterse de gerek boyutları gerekse de yapının içindeki plansal farklılıklarla örneğimizden ayrılır.
Çevre bölgelere baktığımızda ise planlama açısından oldukça benzer yapılarla hem Pamphylia hem de
Pisidia kentlerinde karşılaşmaktayız. Pamphylia’da Perge55 ve Side56 agoraları ile Pisidia’da Laodikeia
Güney Agora57 da, dört tarafı portiklerle çevrili ve tamamen dışa kapalı bir form teşkil etmektedirler.
Side ve Perge agoralarındaki tek önemli fark, bu iki agoranın da çevresinin tamamen dükkân ve atölyelerle çevrili ve aynı zamanda meydanları ortasında yuvarlak yapıların bulunuyor olmasıdır. Yapının
Side, Perge ve Laodikeia agoralarıyla olan bir başka benzer yönü ise Korinth düzeninde inşa edilmiş
olmasıdır.
Batı Agora’ya benzer bir başka mimari yapı ise yine Perge Kenti’nde bulunan ve “Peristylli Yapı I”58
olarak adlandırılan dört tarafı portiklerle çevrili, güney ve batı portiklerin arkasında mekânların yer
aldığı yapıdır. Yapının işlevinin ne olduğu konusu üzerine yapılan araştırmalardan tam bir sonuç elde
edilememesine rağmen, Hellenistik Dönem agoralarıyla olan benzerlikleri nedeniyle ticari bir agora
olabileceği düşünülmektedir59.
Tipolojik olarak karşılaştırma yapabileceğimiz diğer bir örnek ise Suriye’deki MS 1. yy.’ın ikinci
yarısına tarihlendirilen Palmyra agorasıdır60. Bu yapı dört tarafı portiklerle çevrili kare bir meydan61
özelliği göstermesi ile Batı Agora ile yakından benzerlik göstermektedir.
Yapının kuzeyinde yer alan, fakat Erken Hristiyanlık Dönemi’yle beraber oldukça tahrip edilmesi nedeniyle mimari bütünlüğünün nasıl olduğunu gerçek anlamıyla tespit edemediğimiz mekanlar,
büyük ihtimalle alanda Klasik Dönem’den itibaren “Agoranın On İki Tanrısı” adına yapılan dinsel faaliyetlerin bir parçası olarak adak adama ritüellerinin yapıldığı kült odaları ve andron özelliği gösteren
kutsal şölen salonları olarak kullanılmış olabilirler. Özellikle On İki Tanrı’ya adanan Yazıtlı Dikme
Anıtı’nın Roma İmparatorluk Dönemi’nde yıkılmamış olması dynastik Ksanthos kültürüne saygı duyulduğunu, belki de kültürün bir nebze devam ettirilğini göstermektedir. Ayrıca, Roma İmparatorluk
Dönemi Agorası’nın aynı alana inşa edilmiş olması, bu dönemde de benzer kült faaliyetlerinin gerçekleştirilmiş olabileceğini düşündürmektedir. Bu bağlamda kuzey mekânlar, özellikle Labraunda Kutsal
Alanı’ndaki doğu stoa ile Andron a, b, c yapıları62 ve Kaunos Apollon Kutsal Alanı’ndaki andron
yapılarıyla karşılaştırılabilir63. Labraunda Kutsal Alanı’ndaki andron yapıları da kuzeydeki mekanlara
benzer şekilde kutsal alanın içinde yer almakta ve yapılan kült faaliyetleri dahilinde ziyafet amaçlı
odalar olarak kullanılmışlardır64. Özellikle kutsal alan içindeki Doğu Stoa, mimari oluşum bağlamında örneğimizle benzerlik göstermektedir65. Aynı şekilde ziyafet amaçlı olarak kullanılmış olan benzer
54 Bayburtluoğlu 1985, 375, Res. 12; Tüner Önen 2015, 104-110.
55 Özdizbay 2012, 66-73, Res. 54-56.
56 Mansel v.d. 1956, 7, Res. 141.
57 Şimşek 2013, 183 vd., Res. 239 vd.
58 Abbasoğlu – Martini 1998, Res. 55.
59 Yapı hakkında geniş bilgi için bk.: Abbasoğlu – Martini 1998; Martini 2003, 65-70; Özdizbay 2008, 850.
60 Browning 1979, 157.
61 Delplace v.d. 2005, 42, Res. 32.
62 Hellström – Thieme 1981, 58.
63 Öğün 2001, 104 vd.
64 Hellström 2005, 64.
65 Larsson 2008, Res. 2.
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bir yapı Kaunos Apollon Kutsal Alanı’nda karşımıza çıkmaktadır. Kutsal alan içindeki stoa ve cepheleri doğrudan stoaya açılan yan yana inşa edilmiş andron yapıları, mimari tasarı bağlamında Ksanthos
örneğiyle yakından benzerlik göstermektedir66. Dolayısıyla, hem mimari benzerlikler hem de her iki
örneğin de Batı Agora gibi kutsal bir alan içinde yer alması, bize Batı Agora’daki kuzey mekânların
da andron yapısı olarak kullanılmış olabileceğini düşündürebilir. Fakat elimizde kesin bir kanıt olarak
yazıt ya da hiçbir adak eşyası bulunmadığı için bu sadece bir öngörü olarak düşünülecek ve bu alanda
devam eden kazı çalışmaları sonrasında yeni veriler sayesinde alanın kesin işlevi hakkında yargılara
varmak daha doğru olacaktır67.
Bütün bu veriler ışığında alanı tipolojik açıdan incelediğimizde; dört tarafı portiklerle çevrili, sadece kuzey kanadında mekânlar yer alan kare formlu bu alanın, ilk defa Geç Hellenistik Dönem’de
hippodamik kent planlamacılığı dâhilinde68 İyonya69 kentlerinde ortaya çıkan ve daha sonra Roma
İmparatorluk Dönemi’nde dışa tamamen kapalı bir yapıya70 bürünen “İyon Agorası’’71 tipine girdiğini
söyleyebiliriz72. Bu tip agoraların MS 2. yy.’dan itibaren küçük Asya kentlerinin çoğunda popüler
olduğunu73 ve en yakın benzerlerinin Pamphylia, Pisidia ve İyonya şehirlerinde74 görüldüğünü söyleyebiliriz.

Tarihlendirme
Yapının tarihlendirilmesi için elimizde bazı veriler bulunmaktadır. Bu verilerden en önemlisi L.
Robert’in bahsetmiş olduğu, P. Demargne döneminde agorada yapılan çalışmalar sırasında ele geçen
yazıttır75. Bu yazıtta; Likya Valisi C. C. Fronto’nun agoraya bir bouleuterion inşa ettirdiği yazmaktadır.
Bu valinin Likya’da MS 81-84 yıları arasında görev yapmış olması Roma İmparatorluk Dönemi’ndeki
agoranın MS 81-84 yıllarından önce var olduğunu ortaya koymaktadır.
Elimizdeki diğer bir veri de yapının ele geçen ve tarihlendirilebilen entablatür parçalarıdır. L. Cavalier bu parçalar üzerinde yaptığı araştırmalarda entablatür parçalarının MS 68-69 tarihlerinde Likya Valisi S. M. Priscus tarafından kentin ana girişine inşa ettirilmiş olan giriş kapısının entablatür
parçalarıyla yakın benzerliği nedeniyle MS geç 1. yy. ya da erken 2. yy.’a tarihlendirmektedir76. Ayrıca
kuzey stoa üzerindeki mekânlarda yapılan kazı çalışmalarında ana kayaya kadar inilmiş ve buradan
66 Öğün 2001, 103 vd., Res. 72 vd.
67 Bu alan üzerinde yaptığımız kazı çalışmaları henüz Roma İmparatorluk Dönemi zemin koduna ulaşmıştır. Devam edecek çalış-

malar sonucunda Roma İmparatorluk ve öncesi dönemlere ait önemli verilerin ele geçmesi beklenmektedir.

68 Wycherley 1993, 49.
69 Pausanias I, 17, 1-2’de agoraları düzenli ve düzensiz agoralar olarak iki sınıfa ayırmaktadır. Düzensiz agoralar Yunanistan’da orta-

ya çıkan ve hiçbir plan gözetmeden dağınık halde inşa edilen agoralar iken, düzenli agoralar ise İyonya bölgesinde ortaya çıkmış
ve belirli bir kent planı dâhilinde stoaların birbirine 90 derecelik açıyla dik olarak birleştiği agoralar olarak yorumlamaktadır.
Ayrıca bk.: Vanderpool, 1974, 308-310; Bingöl, 1988, 51; Wycherley, 1962, 69-78.

70 Coulton 1976, 173-74; Russel, 1968, 21.
71 Waelkens 1989, 81-82. Bu tip agoralar için ayrıca, “yeni tip agora”, “düzenli agora”, “peristil agora” ve “tetragonos agora” gibi farklı

tipolojik sıfatlar kullanılmaktadır bk.: Bingöl 1988, 51; Wycherley, 1962, 69-78; Knackfuss 1924, Res. 40.

72 MÖ 2. bin saraylarının iç avlularının formunu yakalayan ve alanın dört tarafının sütunlu galerilerle çevrelendiği bu tipin bilinen

en erken örneklerinden biri MÖ 325 civarına tarihlendirilen Atina Agorası’ndaki “Peristilli Yapı”dır. bk.: Thompson 1950, 321,
Res. 1; Coulton 1976, 220-21, Res. 53; Shear - Leslie 1937, 354.

73 Waelkens 1989, 81-82.
74 Lanckoronski I, 44; Mansel v.d. 1956, 7, Res. 141; Lanckoronski II, 189 G; Scherer 1995, 144, Res. 2.
75 Robert 1951, 254.
76 Cavallier – Courtils 2010, 415.
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ele geçen homojen bir katmandan ele geçirilen MS 1. yy.’a tarihlenen seramikler alanı tarihlemede
önemlidir77. Tarihlendirmeye yönelik elimizdeki son veri ise yapının tipolojisidir. Bu tarz kare, dikdörtgen ve aynı zamanda dışa tamamen kapalı agoralar imparatorluğun doğu eyaletlerinin çoğunda
yaklaşık olarak MS 2. yy.’ın başı itibariyle yaygınlaşmaya başlamıştır78. Bu bağlamda Roma İmparatorluk Dönemi yapısı Flaviuslar Dönemi içerisinde MS 60–80 yılları arasında inşa edilmiş olmalıdır.

Sonuç
Roma İmparatorluk Dönemi Ksanthos’unda birçok yıkım, onarım ve yeni yapılaşmanın olduğu tarihsel ve epigrafik kaynaklardan edindiğimiz bilgilerle sabittir79. Bu dönemde kenti dikine ve yatay
olarak kesen decumanus ile cardo inşa edilerek şehirde Klasik ve Hellenistik dönemlerde hakim olan
düzensiz şehircilik anlayışı yerine düzenli bir yerleşim planı uygulanmaya başlanmıştır. Bu düzenli
şehirciliğin bir sonucu olarak MS 60-80 yılları arasında kentin batısında, varlığını Klasik Dönem’den
itibaren bildiğimiz bir meydan üzerine dört tarafı stoalarla çevrili, dışa tamamen kapalı bir devlet
agorası inşa edilmiştir (Res. 44-43). Alandaki varlığını yazıtlardan bildiğimiz, Geç Arkaik – Erken
Klasik Dönem’den itibaren devam eden “Agoranın 12 Tanrısı” adına yapılmış olan kült faaliyetlerini
de göz önünde bulundurduğumuz da, Batı Agora, Roma İmparatorluk Dönemi’nde de aynı alan üzerine inşa edilmesiyle kent içerisindeki en önemli kamu yapısı haline gelmektedir. Ayrıca kentte bir
ticari, bir kültürel işlevli (dini, politik v.b.) ve bir de işlevi henüz bilinmeyen olmak üzere üç farklı agoranın var olması bu dönem içerisinde kentin nüfus yoğunluğunun fazlalığını ve ticari işlerle kültürel
işlerin ayrı mekânlarda yapıldığını göstermektedir. Sonuç olarak elimizdeki kesin kanıtlara dayanarak
Batı Agora’nın Klasik Dönem’den itibaren oldukça önemli bir kült merkezi olduğunu ve bu özelliğini
kültürel değişiklikler yaşanmış olsa da Roma İmparatorluk Dönemi’nin sonuna kadar sürdürdüğünü
söyleyebiliriz.

77 des Courtils v.d. 2005, 284.
78 Waelkens 1989, 81 vd.
79 Appian, Bciv. 4.10.76-80.

230

Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II / International Young Scholars Conference II

Kaynakça ve Kısaltmalar
Abbasoğlu – Martini 1998
H. Abbasoğlu – W. Martini, “Perge Akropolisinde 1996 Yılında Yapılan Çalışmalar”, KST 19. II (1998)
93–105.
Appiian Bciv.

Appianus, Bellum civile, Vol. 3–4. P. Viereck (ed.) (1913).

Arist. Pol.

Aristoteles, Politika. M Tuncay (çev.) (2014).

Atik 2002

S. Atik, Anadolu Macellumları Tipolojik Araştırması, Pamphylia ve Psidia Macellumları Işığında Bir
Tipoloji Denemesi (Ankara Üniversitesi Yayımlanmamış Doktora Tezi Ankara 2002).

Atik 2004

S. Atik, “Balık ve Et Çarşıları “Macellumlar”, Kökeni, Mimari Planları ve Anadolu Macellumları Hakkında Bazı Düşünceler”, Anadolu–Anatolia, Ek dizi no. i (2004) 1-17.

Bayburtluoğlu 1983

C. Bayburtluoğlu, “Hadrian Dönemi Agorası”, bk.: C. Bayburtluoğlu, “Phaselis Kazısı Raporu”, KST
VII (1985) 375.

Bingöl 1998

O. Bingöl, Magnesia Ad Maeandrum Menderes Magnesiası (1998).

Bingöl 2006

O. Bingol, “Die Agora von Magnesia am Maander”, W. Höpfner – L. Lehmann (ed.), Die griechische
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Res. 3 Batı Agora. Plan (Çiz. A. Dönmez - E. Can, Agora Kilisesi ve Şapel’in Çizimi
A.-M. Maniere – Leveque 2013, 113, Res. 143.).

Res. 4 Stoa. Stylobat ve krepis basamakları.

Res. 5 Stoa. Pedestal, kaide ve Sütun.
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Res. 13 Sima-Korniş Bloğu
(Çiz. L. Cavalier 2005, 285, Lev. 53, Res. 137).
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Res. 14 Ksanthos. Batı Agora. Çevre Duvarı. İçten Görünüş.

Res. 15 Ksanthos. Batı Agora. Çevre Duvarı. Dıştan Görünüş.

Res. 16 Ksanthos. Batı Agora. Güney Stoa. Çevre Duvarı. Dış Cidar.

Aytaç DÖNMEZ / Ksanthos Batı Agora I: Roma İmparatorluk Dönemi (MS 1-4. yy.)

Res. 17 Ksanthos. Batı Agora. Batı Stoa. Çevre Duvarı. Dış Cidar.

Res. 18 Ksanthos. Batı Agora. Kuzey Kanat Hava Fotoğrafı.
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Res. 19 Ksanthos. Batı Agora. Kuzey Kanat. Plan.

Res. 20 Ksanthos. Batı Agora. Kuzey Kanat. Kesit (Kazı Arşivi).
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Res. 21 Mekan 9. Cephe Görünüşü.

Res. 22 Ksanthos. Batı Agora. Kuzey Stoa. Mekan 6. Duvar Ayrıntısı.
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Res. 23 Ksanthos. Doğu Stoa. A-B-C Kapıları. Hava Fotoğrafı.

Res. 24 Ksanthos. Güney Stoa. Kapı D.

Res. 25 Ksanthos. Kuzey Stoa. Kapı E. Geç Dönem Tadilat Ayrıntısı.
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Res. 26 Kapı 4. Cephe Görünüşü.

Res. 27 Kapı 5. Cephe Görünüşü.

Res. 29 Kapı 8. Cephe Görünüşü.

Res. 28 Kapı 6. Cephe Görünüşü.

Res. 30 Kapı 8. Söve Detayı.
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Res. 31 Kapı 8. Lento.

Res. 32 Ksanthos. Batı Agora. Stoa Rekonstürüksiyonu.
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Res. 33
Ksanthos. Batı Agora.
Stoa Kesit.

Res. 34
Ksanthos.
Doğu Stoa. Kapı A.
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Res. 35 Ksanthos. Batı Agora. Mekan 13. Çeşme ve Mozaikli Yapı.

Res. 36 Ksanthos. Batı Agora.
Mekan 13. Mozaik ve Stylobat
Ayrıntısı.

Res. 37 Ksanthos. Batı Agora.
Mekan 13. Pedestal ve Sütun.

Res. 39 Ksanthos. Mekan 12. Su Sistemi.

Res. 38 Ksanthos. Batı Agora.
Mekan 13. Stylobat.

Res. 40 Mekan 12. Su sistemi. Doğu Portikten Görünüş.

Aytaç DÖNMEZ / Ksanthos Batı Agora I: Roma İmparatorluk Dönemi (MS 1-4. yy.)

Res. 41 Ksanthos. Batı Agora. Roma. İmp. Dön. Planı.

Res. 42 Ksanthos. Batı Agora. Kuzey Stoa Rekonstürüksiyonu.
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Res. 43 Batı Agora. Genel Canlandırma. Güney Batı’dan Görünüş.

Res. 44 Batı Agora. Genel Canlandırma. Kuzey Doğu’dan Görünüş.

Kilikya Bölgesi Roma Dönemi
Baldaken Tipli Mezar Anıtları
Mevlüt ELİÜŞÜK*

1. Giriş
Kilikya Bölgesi’ndeki1 mezar yapılarının hem tipolojik çeşitliliği hem de kısmen iyi korunmuş olmaları, araştırmacıların hep ilgisini çeken konulardan birisi olmuştur. Bu mezar tiplerinden bir grup da
baldaken tipli mezarlardır. Burada baldaken tipli mezardan kastımız, yüksek podyum üzerine inşa
edilen, podyumlu tek ya da iki katlı ve dört tarafı kemerli ya da payelerle desteklenen, üç ya da dört
cephesi açık ve çeşitli formlarda üst örtüye sahip anıt mezarlardır. Mezarların baldaken tipli mezar
olarak adlandırılmasının sebebi, mezarlarda podyum üzerinde üç ya da dört cephesi açık bölümlerin
bulunmasıdır. Temelde bu yapıları koruyucu olarak değerlendirmek mümkündür. Literatürde bu tür
yapılar baldaken2 olarak tanımlanmaktadır3. Anadolu’da Roma dönemine tarihlenen 9 baldaken tipli
mezar tespit edilmiştir. Bunlardan dördü Kilikya Bölgesi’nin Dağlık Kilikya4 bölümünün sınırları içerisindeki, Anemurium, Kelenderis ve Elaiussa Sebaste5 kentlerinde tespit edilmiştir (Res. 1). Diğer beş
örnek ise Karia (iki) ve Kommagene (üç) bölgelerindedir.
Dağlık Kilikya’da yer üstüne inşa edilen anıtsal mezarları; kule, tonozlu, tapınak ve baldakenli mezarlar olarak sınıflandırmak mümkündür6. Kule ve tapınak mezarların büyük bir bölümü ise Olba
Bölgesi’ndedir. Tonozlu mezarlar ise Antiochea Cragum’dan Silifke’ye kadar olan alanda yaygın bir
* Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Karabük. E-posta: mevluteliusuk@

gmail.com

1 Kilikya Bölgesi’nin Roma Dönemi’ndeki sınırları için bk.: Mitford – Andrews 1980, 1232-1234.
2 Türkçe’de Baldaken, İngilizce’de Canopy ve Almanca’da ise Baldachin olarak geçen kelimenin asıl kökenin, Latince’deki Baldac

kelimesinden türetilen “Baldachinus” kelimesine dayandığı düşünülmektedir. Ancak kelime Avrupa diline Orta Çağ’da “Bagdad”
olarak geçmiştir. Kelimenin kökeni Baghdadisch’dir. İlk baghdadisch ipek kumaş üzerine altın işlemeli bir kumaştır. Daha sonraları
gölgelik olarak farklı kullanım alanları olmuş ise de, Baghdasich ortak kelime olarak kullanılmıştır. Kelime, günümüzde bir arabanın üzerindeki tente anlamındayken, önceki dönemlerde bir mezar anıtının veya bir altarın üzerindeki koruyucu çatı ya da tahtı
koruyan gölgelik olarak kullanım görmüş ve ortak isimle anılmıştır (Weber 1990, 7-8).

3 Weber 1990, 6.
4 Kilikya kendi içerisinde Dağlık (Tracheia ve Aspera veya Tracheiotis) ve Ovalık (Pedias veya Campestris) olarak iki alt bölgeye

ayrılır (Strabon XIV, V, 1).

5 Elaiussa Sebaste’deki baldaken tipli mezar günümüzde yaptığımız çalışmalarda tespit edilememiştir. Bu yüzden mezara bu çalış-

mada değinilmeyecektir. Mezarın şekli ve plan özellikleri E. Machatschek tarafından yayımlanmıştır. Elaiussa Sebaste baldaken
tipli mezar için bk.: Machatschek 1967, 25-28, Lev. 2.

6 Kilikya Bölgesi mezar tipleri ve ölü gömme gelenekleri için bk.: Durukan 2001.
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şekilde karşımıza çıkmaktadır7. Anılan mezarlar üzerine bugüne kadar oldukça fazla araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalarda Dağlık Kilikya’da Roma İmparatorluk Dönemi’nde mezar mimarisinin son
derece değişken ve üretken olduğu ve bu durumun belirtilen dönemin karakteristik özelliği olarak
kabul edilmiştir8. Ancak bölgenin bu zengin mezar çeşitliliği içinde baldaken tipli olarak değerlendirilen, Anadolu ve Roma coğrafyasında da çok fazla örneği bulunmayan mezarlar üzerine bugüne kadar
detaylı bir çalışma yapılmamıştır. Bu bağlamda bölgedeki örnekler bölgenin zengin mezar mimarisinin ve çeşitliliğini ortaya koyması bakımından önemli veriler sunmuştur.

2. Baldaken
Temelde güneşe karşı koruyucu olarak ortaya çıkan baldaken sonraları evrensel bir dinsel öğe haline
gelmiştir9. Baldaken’in altında bulunan kişiyi, diğerlerinden bariz bir şekilde ayırması ve daha görülebilir bir hale getirmesi, bir şekilde altındakini kutsallaştırmıştır. Baldakenin bu özelliği, aslında genellikle birkaç basamaklı yüksek bir podyum üzerinde yerleştirilmesi ve üst örtüsünün görkemi, fiziksel
özelliğinden ziyade sembolik anlamının ön plana çıkmasına sebep olmuştur10.
Değerlendirdiğimiz mezarlarda baldakenin varlığı, baldakenin neden mezar mimarisinde kullanıldığı sorusunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle baldakenin kökeninin değerlendirilmesi gerekmektedir.
Baldaken tanımı göz önüne alındığında bu tanımlama uyan en erken baldaken örnekleri Mısır
Kültürü’ndedir ve tasvirler M.Ö. 3000 yılına kadar gitmektedir11. Burada tanrılar, krallar ve ölen kişiler duvar resimlerinde tasvir edilmiştir12 (Res. 2). Ön Asya’daki en erken baldaken örneği Akkadlar’a
aittir ve burada MÖ 2360 civarına tarihlenen silindir bir mühürde (Res. 3) su tanrısı “Ea” dört köşe bir
çerçeve içinde tasvir edilmiştir13. Babil’de de Sippar’ın kabartmasında baldaken görülmektedir. Sippar Kabartması’nda (MÖ 885-852) profilden verilen baldaken altında güneş tanrısı Schamasch tahtta
oturur şekilde betimlenmiştir14 (Res. 4).
Persler MÖ 6. yy.’da Asur ve Mısır’ı ele geçirmiş ve bu tarihten itibaren Asur ve Mısır’ın yüksek
kültürleri, Persopolis’te15 yeni bir şekil almıştır16. Pers kabartmaları incelendiğinde, baldaken dört
destek üzerine gerili süslemeli kumaş olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak profilden işlenen kabartmalarda baldakenin sadece yan destekleri görülebilmektedir. Pers baldakeni, Ön Asya ve Mısır kültürlerinden farklı olarak sadece tahtla ilişkili sahnelerde kullanılmıştır17 (Res. 5).
Grek kültüründe Baldaken tasviri özellikle vazo resimlerinde ve sayıları az olmakla birlikte, tapınak ve mezar mimarisinde karşımıza çıkmaktadır. Baldakenin tapınaklarda kullanım amacının, kült
7 Eliüşük 2009, 33.
8 Durukan 2005, 126.
9 Weber 1990, 7.
10 Weber 1990, 18.
11 Weber 1990, 18.
12 Weber 1990, 17-19; Eliüşük 2016, 11-12, Res. 7-10.
13 Weber 1990, 20; Porada 1948, Lev. XXXI-Nr. 20-25.
14 Schäfer – Andrae 1942, 523.
15 Pers baldakenlerinin en görkemli örnekleri Persepolis’te görülmektedir. Süsleme ve tasvirler için bk.: Weber 1990, 29-34; Lev.

XVII-XVIII.

16 Weber 1990, 30.
17 Weber 1990, 30.
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heykelinin korunmasına yönelik olduğu düşünülmektedir18. Bu bağlamda kült heykellerinin üzerinde, heykelleri korumak için kullanılan gölgelik en eski tapınakların öncülleri olarak düşünülebilir19.
Atina’da ele geçen ve MÖ 550 civarına tarihlenen siyah figür tekniğindeki boyunlu amphora üzerinde Artemis/Kybele heykeli (Res. 6) ve onun üzerinde taştan yapılmış bir baldaken tasviri işlenmiştir20. Vazolar üzerindeki baldaken tasviri örneklerinin sayısı arttırılabilir. Ancak burada bir konuya açıklık getirmek gerekmektedir. Grek kültüründe vazolar üzerinde görülen yüksek bir podyum
üzerinde üç ya da dört tarafı açık ve dinsel mimariyle paralel kırma, düz ya da piramidal formlu üst
örtüye sahip baldaken betimlemelerinin birçoğu “naiskos” olarak değerlendirilmiştir21. Baldaken ve
naiskos arasındaki bu kavram karmaşası çalışmamızda bizi zorlamakta ve her iki yapı grubu arasındaki ilişkiyi değerlendirmemizi elzem hale getirmektedir.
Grekçe bir kelime olan “naiskos” küçük tapınak anlamına gelmektedir22. Naiskos ile ilgili en eski
bilgileri Polybios vermektedir23. Polybios, naiskosu Roma Mimarisi’ndeki yerinden bahsederek küçük
tapınak, evcik ya da Schrein (koruyucu) olarak tanımlamaktadır24. Eğer kelimenin etimolojisinden
hareketle tapınağın küçültülmüş hali geçerliyse, arkeolojik veriler naiskosun varlığınının, büyük tapınak mimarisinden daha önceye ait olabileceğini işaret etmektedir25. Baldaken ile naiskos tipolojik
özelliklerinden dolayı, oldukça benzer yapılardır. Naiskos temelde kült heykelinin koruyan kare ya
da dikdörtgen formlu, üstü kapalı ve çevresi sütunlarla çevrili bir mimariye sahiptir. Bu özellikler
yukarıda belirttiğimiz baldaken tanımıyla hemen hemen aynıdır. Bu bağlamda baldaken ile naiskosun
kısmen aynı yapı olduğunu söylemek mümkündür. Baldaken gibi naiskos da kozmik anlamda kutsal
bir alanı simgelemektedir ve ilk kullanım dönemlerinde dinsel alanlarda kullanılmıştır. Büyük ebatlı
tapınak mimarisinin ortaya çıkmasıyla, üst örtüsü açık tapınaklarda kült heykelini koruyan bir mekan
olarak tapınağın merkezini oluşturmuştur. Ancak tapınakların üstünün kapatılmasıyla birlikte yerini
cellaya bırakmış, bundan sonra daha çok ikincil derecedeki tanrıların korunmasında, taşralarda kullanılmıştır26. Klasik Dönem’den itibaren mezar mimarisinde kendine önemli bir yer bulan naiskosların
birçoğu, “heroon” olarak adlandırılmış27, Roma Dönemi’nde ise bizim de konumuz olan tekil mezar
yapıları olarak önemli bir yer elde etmiştir.
Grek kültüründe naiskos ile baldaken kavramının hemen hemen aynı kutsal değere ve tipolojik
benzerliklerinin ortaya koyulmasıyla birlikte vazolar üzerindeki baldakenlerin kısmen birkaç örnekle
zenginleştirmek gerekmektedir. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki birçok baldaken figürü mezar hediyesi
olan vazolar üzerinde sevilerek kullanılmıştır. Bu da tasvirin ölü gömme geleneği ile bağlantısını ortaya
koyması bakımından oldukça önemlidir. Burada genel tanımlamaları vermeden bizim de konumuzu
oluşturan Baldaken tipli mezar anıtlarına oldukça benzeyen bir örnek Baden Şehir Müzesi’nde karşımıza çıkmaktadır. MÖ 4. yy. ortalarına tarihlenen amphora28 üzerinde kare formlu, yüksek bir podyum
18 Weber 1990, 39.
19 Weber 1990, 39.
20 Stevens 1953, 169.
21 Weber 1990, 41.
22 Weber 1990, 41.
23 Polybios, 6, 53, 4.
24 Weber 1990, 81.
25 Drerup 1969, 90-92.
26 Weber 1990, 57.
27 Weber 1990, 40.
28 CVA Karlsruhe (II) Lev. 60,1.
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üzerinde dört İon sütunu, basamaklı piramidal bir çatı ve çatının en üst bölümü phiale ile sonlanan
bir baldaken işlenmiştir. Baldaken altında ayakta genç savaşçı ve oturur şekilde yaşlı babasının tasviri
görülmektedir (Res. 7). Baldakenin işlendiği bir diğer örnek, yine MÖ 4. yy. ortalarına tarihlenen bir
volütlü kraterde karşımıza çıkmaktadır. Leningrad Müzesi’ndeki eserde, yüksek podyum, dört İon sütunu ve beşik çatıya sahip bir baldaken bulunmaktadır. Baldaken altında ise diphros üzerinde oturan
kahramanlaştırılan ölü elinde phiale tutmakta ve genç erkek ona libasyon sunusu yapmaktadır29.
Vazolar üzerinde cenaze sahneleri dışında Ferrara Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen ve Trabba
Nekropolü’ndeki 128 nolu mezardan ele geçen, MÖ 440-420 yıllarına tarihlenen volütlü krater üzerindeki betimlemede, Kybele ve Dionysos tahtta oturur (Res. 8) ve onların üzerinde taş bir baldaken
görülmektedir30. Vazo betimlemeleri değerlendirildiğinde; Grek kültürü içinde baldakenin hem tanrı
kültü hem de ölü gömme ya da mezar mimarisi için önemli bir figür olduğu anlaşılmaktadır.
Vazo resimleri dışında baldaken tasviri Grek Mimarisi’nde de görülmektedir. Atina Akropolü’ndeki Erechtheion’da Kekrops’un mezarı üzerinde31 üç tarafı açık bir tarafı kapalı olan ve Kariatidlerin
desteklediği (Res. 9) bir baldaken vardır. Karyatidler Kekrops’un altı kızı olarak açıklanacak olursa,
bunlar kahraman babalarının mezarını korur şekilde betimlenmiştir. Benzer uygulamaları Xanthos
Nereidler Anıtı32, Limyra Heroon’u33 ve Belevi Mezar Anıtı’nda34 görmek mümkündür. Bu örnekler,
baldakenin sadece vazo betimlemelerinde değil aynı zamanda, Grek Kültürü’nde mezar mimarisinde
de kullanıldığını, göstermesi açısından da oldukça önemlidir. Bu veriler ışığında Grek Kültürü’nde
baldakenin hem tanrı hem de mezar kültü içerisinde kutsal kabul edildiğini söylemek mümkündür.
Hellenistik Dönem’de ise baldaken, hükümdar kültü kapsamında tanrı kralın sembolü olarak, hükümdar kültü içerisinde kullanılmıştır35.
Roma Kültürü’nde ise daha çok mezar mimarisinde karşımıza çıkan baldaken36, Bizans kültüründe imparator, mezar mimarisi ve ciborium olarak kullanım görmüştür.
İslam Kültürü’nde ise aynı zamanda İslam Coğrafyası olarak tanımlayabileceğimiz Kuzey Afrika,
Anadolu, Mezopotamya ve Pers coğrafyasını içine alan bölgelerde baldaken hem mezar mimarisi
içinde hem de dini mimari içinde kendine yer bulmuştur37. Baldaken, Anadolu Türk mimarisinde
Selçuklular’dan başlayarak Osmanlı Dönemi’nin sonuna kadar türbe mimarisi38 (Res. 10) dışında
köşk mescit, minber, ezanlık ve şadırvan gibi yapılarda uygulanmıştır39.
MÖ 3000’den günümüze kadar baldakenin farklı kültürlerde kısmen farklı formlarda ancak temel
özelliğini koruyarak karşımıza çıktığını ve anılan kültürlerin hepsinde kutsal kabul edildiğini söylemek mümkündür.
29 Lohmann 1979, A 272.
30 Beazley 1936, 91.
31 Borchhardt 1976, 72.
32 Fedak 1990, 300.
33 Fedak 1990, 302, Borchhardt 1976, 25.
34 Hoepfner 1993, 111-123.
35 Weber 1990, 50.
36 Roma kültüründeki baldakenli mezarlar için bk.: Eliüşük 2016, 16-20.
37 Kılcı 2005, 257.
38 İslam dünyasında baldaken mezar mimarisinde sevilerek kullanılmıştır. Ancak burada sadece bir örneğin fotoğrafı verilecektir.

Erken Osmanlı Dönemi baldakenli türbeleri için bk.: Kılcı 2005.

39 Kılcı 2005, 257.
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3. Mezarların Tanımı
Yukarıda baldakenin kozmik gücü ve bu özelliğinin hangi kültürlerde ne şekilde kullanıldığını açıkladıktan sonra ise bu bölümde Kilikya Bölgesi baldaken mezarlarının tekil tanımlamaları üzerinde
durulacaktır.

3.1. Anemurium
Anemurium antik kentinde yaptığımız çalışmalarda E. A. Rosenbaum tarafından da çok kısa bir şekilde değinilen iki baldaken tipli mezar tespit edilmiştir. Bu mezarlar Anemurium I40 ve II41 olarak
isimlendirilmiştir.

3.1.1. I No’lu Mezar
Mezar, nekropol alanının güneydoğusunda, günümüzde çevresi otopark olarak kullanılan bekçi kulübesinin 60 m kadar batısındaki, kentin büyük hamamına su getiren aquaduktun hemen yanına inşa
edilmiştir. Yapı; podyum, baldakenli kat ve üst yapı olmak üzere üç bölümden oluşur (Res. 11-12).
Doğu-batı yönlü eğimli bir araziye inşa edilen yapının podyumu aynı zamanda mezar odası olarak
kullanılmıştır. Mezar odası (podyum42) kuzey-güney doğrultulu 2,48 x 3,37 m ölçülerinde dikdörtgen
planlı ve üst örtüsü beşik tonozludur (Res. 12-13). Bu dikdörtgen formdan kaynaklı olarak mezar
odası güneyde, kare planlı baldakenli kattan 0,70 m dışa taşkındır43 (Res. 14).
Mezar odasının güney ve doğu cephelerinde açıklıklar görülmektedir. Bu nedenle mezar odasının
asıl girişinin hangi cephede olduğu sorusu ortaya çıkmaktadır44. Mezar odasının tonoz kesitinin de
görülebildiği güney cephedeki açıklıkta, burada bir bölümü günümüze ulaşan duvar izlerinden burada bir girişin olmadığı olasılıkla bu cephedeki açıklığın mevcut duvarın yıkılmasının sonucunda
ortaya çıktığı anlaşılmıştır (Res. 13). Doğu cephedeki açıklık ise, kısmen cephenin ortasındadır. 0,80
m eninde ve 1,52 m yüksekliğindeki açıklığın üst bölümü yassı taşlar kullanılarak yarım daire kemer
şeklinde oluşturulmuştur (Res. 14-15). Mevcut haliyle mezar odasının zemini ile bu açıklık arasında
kot farkı olduğu görülmektedir. Her ne kadar giriş ile zemin arasında kot farkı olsa da Anemurium
nekropolündeki tonozlu mezarlarda benzer tipte girişlerin bulunmaktadır, bu nedenle asıl girişin doğuda olduğunu söylemek mümkündür.
Mezar odasının, büyük bir bölümü yıkılmış olan güney beden duvarının hemen altında, mezar
odasının tonoz örtüsüne dik konumlandırılmış yani doğu-batı yönlü küçük tonozlu bir alan görülmektedir (Res. 16-17). Üst bölümü çöken bu alanın içine moloz taş ve toprak dolmuştur. Burası
dikdörtgen planlı olup 0,77 x 0,91 m ölçülerindedir. Bu bölümün kuzey sınırından itibaren mezar
odasının kuzey cephesine kadar 1,83 m uzunluğundaki kısmı, moloz taş ve kireç harcı kullanılarak doldurulmuştur. Güneydeki açıklıktan girildiğinde bu tonozlu alanın mezarın beden duvarlarına yaslanan ayaklar tarafından desteklendiği görülmektedir. Bir nevi arkesol görüntüsündeki alanın cephesinin, değinilen moloz dolgu ile kapatılmasından dolayı, mezarın ilk inşasında asıl gömü
40 E. A. Rosenbaum tarafından mezar A IV 14 olarak isimlendirilmiştir (Rosenbaum 1971, 52).
41 E. A. Rosenbaum tarafından mezar B IV 3 olarak isimlendirilmiştir (Rosenbaum 1971, 88).
42 Anemurium baldaken tipli mezar anıtlarında podyum mezar odası olarak kullanıldığından, Anemurium I ve II nolu mezarlarda

podyum yerine mezar odası terimi kullanılacaktır.

43 Benzer uygulama Iassos örneğinde de görülmektedir bk.: Eliüşük 2016, 47.
44 E. A. Rosenbaum mezarın girişi ile ilgili olarak, mezar girişinin güney ya da doğuda olabileceğini belirtmektedir (Rosenbaum 1971,

52).
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alanının da burası olduğu anlaşılmıştır. Gömü alanının oldukça küçük olması, buraya nasıl gömü
yapıldığı sorusunu akla getirmektedir. E. A. Rosenbaum nekropol alanında konik mezar olarak iki
örnekten bahseder ve bunlarda çok küçük gömü alanları olduğunu belirtir. Olasılıkla bu küçük alanlara direkt gömüden ziyade belki de kremasyon vazolarının yerleştirilmiş olma ihtimalinin yüksek
olduğunu üzerinde durur45. Bizim gömü alanı olarak değerlendirdiğimiz alan da direkt ya da lahitle
gömü yapılabilmesi için oldukça küçüktür. Bu yüzden belki de bu mezara da kremasyon vazoları ya
da lahitten daha küçük olan ostothekler yerleştirilmiştir. Mezar odasının giriş zemininden alt kotta
yer almasından dolayı asıl mezar odasının gizlenmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu asıl
gömü alanının görülebilen kısımları sıvalıdır. Diğer düz oluşturulan alan ise ölü kültü ile ilgili olarak
kullanılmış olmalıdır.
Baldakenli kat 3,33 x 3,38 m ölçülerinde kare planlıdır (Res. 18). Dört adet L şekilli ayaktan üçü
günümüze sağlam ulaşırken ayaklardan birinin sadece küçük bir bölümü korunmuştur. Sağlam
ayaklar üzerindeki iki kemer sağlamken diğer cephelerde de kemerli açıklıkların varlığı anlaşılmaktadır (Res. 19). Ayaklar 0,77 x 0,78 m ölçülerindedir ve 3,63 m yüksekliğe sahiptir. İki ayak
arası 2,00 m ve kemerli açıklıkların yükseklikleri ise 3,07 m’dir. Kemerlerin inşasında yapının diğer
bölümlerinde de kullanılan yerel yassı kırma taş kullanılmıştır ancak bunlar form itibariyle yassı
uzun taşlardır.
Baldakenli katın zemini moloz taşlar kullanılarak özensizce oluşturulmuştur. Bu nedenle belki
de burada Anemurium’da mezarlarında gördüğümüz mozaik bir zeminin bulunma ihtimalini akla
getirmektedir. Yapının batı cephesinde köşe payelerinin arasında kalan alanda 0,65 m yüksekliğinde
ve 0,77 m derinliğinde bir niş görülmektedir (Res. 18-19). Buradaki niş olasılıkla çeşitli dönemlerde
yapılan mezar ziyaretlerinde, mezar sunuları için kullanılmış olmalıdır.
Yapının üst örtüsü görüldüğü kadarıyla kubbelidir. Moloz taş kullanılarak inşa edilen ayakların
taşıdığı kubbe 2,10 m çapında kasnağa sahiptir ve köşe bağlantılarında büyük ebatlı yassı taşlar kullanılmıştır (Res. 19). E. A. Rosenbaum kubbe üstünün konik ya da piramit şeklinde olabileceğini ileri
sürmektedir46. Bu konuda kesin bir yargıda bulunmak güçtür. E. A. Rosenbaum’un ileri sürdüğü konik
ya da piramidal çatının varlığını kabul edecek olursak bunların mekanın üst bölümünü kapatabilmesi
için 1,70 m yüksekliğinde olması gerekmektedir. Bu da yapıya aşırı yük getirdiği gibi, yapının statiğinde de bozulmalara yol açacaktır. Statik sorunlar dışında ayakların üst bölümlerinde çok az da olsa sıva
izlerinin bulunması, sıvalı bölümlerin üzerine taş konulmadığını işaret etmektedir. Ayrıca günümüze
kısmen sağlam ulaşan Iasos Baldaken Tipli Mezarı’nda da üst örtü kubbelidir (Res. 20). Belirtilen
nedenler ve benzer örneklerde de anlaşıldığı üzere yapının üst örtüsünün kubbeli olduğu ve bunun
üzerinde piramidal yada konik bir çatı olmadığını söylemek mümkündür.

3.1.2. II No’lu Mezar
II No’lu Mezar nekropolün kuzeydoğusunda antik kent ulaşımı sağlayan stabilize yolun batısındadır.
Mezar; podyum, baldakenli kat ve üst yapı olmak üzere üç bölümden oluşur (Res. 21).
Mezarın podyumu, aynı zamanda mezar odası olarak kullanılmıştır. Mezar odası temelde birbirine paralel kuzey-güney doğrultulu üç basit tonozlu mekândan oluşur. Mezarın eğimli araziye
konuşlandırılmış olmasından ötürü, üç tonozlu mekan arasında kot farkı vardır. Söz konusu üç mekandan sadece doğudan itibaren ilk ikisi üzerine baldakenli kat inşa edilmiş (Res. 22), üçüncü mekân
45 Rosenbaum 1971, 6.
46 Rosenbaum 1971, 52.
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ise baldakenli kat dışında bırakılmıştır. Bu mekanlar genel özellikleri itibariyle dikdörtgen formludur
ve girişleri kuzeydedir47.
Mezar odası içinde doğudan itibaren ilk mezar odası yukarıda belirtildiği üzere 3,80 x 1,16 m ölçülerinde dikdörtgen formludur. Bu birinci bölümün zeminden itibaren ölçülebilen yüksekliği ise 1,
66 m’dir. Birinci odanın girişi kuzey cephededir ve yapının kuzeydoğu köşesinin 1,09 m batısındadır.
0,61 x 0,93 m ölçülerindeki giriş yassı taşlarla oluşturulmuştur ve üstü yarım daire kemerlidir (Res.
23). Bu bölümde mekanın doğu kenarını yapının asıl beden duvarı oluşturmaktadır. Zeminden 1,18
m yükseklikten itibaren tonozun başladığı görülmektedir. Ancak burada mezar girişi içte tonozun
merkezine yerleştirilmemiştir (Res. 24-25). Mekanın batı duvarı ise kaçak kazılar sonrasında tahrip
edilmiş, iki nolu mekan ile arasındaki duvarın bir bölümü yıkılmıştır. İki nolu mekanda görülen nişin
sırt bölümünün de bu tahribat sırasında açıldığı anlaşılmaktadır. Mekanın güney cephesi ise yine olasılıkla kaçak kazılar sonucunda tahrip edilmiştir.
II nolu mekan 2,90 x 1,33 m ölçülerinde ve I nolu mekan gibi dikdörtgen planlıdır. Mezarın üst
örtüsü yıkılmış ancak mevcut izlerden üst örtüsünün tonozlu olduğu anlaşılmıştır (Res. 26). Mekânın
girişi I nolu mekanın girişinin 1,16 m batısındadır. II. Mekânın girişi 0,90 x 1,00 m ölçülerinde ve 0,58
m derinliğe sahip bir nişle çevrelenmiştir. Nişin merkezinde ise lento ve söveleri tek, yarı işlenmiş
bloklardan oluşturulmuş olup (Res. 27), burada lento ve tonoz arasında kalan bölüm ise moloz taşlar
ile kapatılmıştır. Burada da I nolu mezarda olduğu gibi mezarın girişi tam mekânın üst örtüsünün
merkezine yerleştirilmemiştir. Mezar odasının zemini kireç harç sıvalıdır ve aynı özelliklere sahip
yer yer deve tüyü renkli sıva izleri yan duvarlarda da görülmektedir48. Mezarın doğu kenarında doğu
yönünde 0,80 x 0,65 m ölçülerinde kareye yakın yüzeyi oldukça iyi sıvalı bölüm bulunmaktadır. İlk
bakışta her iki mezarı birbirine bağlayan bir geçiş alanı izlenimi veren bu alan aslında I nolu mezarı
tanımlarken belirttiğimiz tahribat sonucunda, güney bölümü yıkılmış olan ve olasılıkla mezar hediyelerinin sunulduğu bir niş olabileceği anlaşılmıştır.
III nolu mekan yukarıda da belirtildiği üzere baldakenli katın dışındadır (Res. 22,28). 0,87 x 3,95 m
ölçülerinde dikdörtgen formlu mekan, I ve II nolu mekanlardan 0,70 m daha üst kotta inşa edilmiştir.
Mevcut haliyle üst örtüsü yıkılmıştır. III. Mekanın girişinden günümüze herhangi bir kalıntı ulaşmamakla birlikte mekanın güney cephesinin kapalı olmasından dolayı girişin kuzey cephede olduğu
anlaşılmaktadır.
Mezar odaları genel olarak birbirine paralel basit tonozlu mekânlar şeklinde kurgulanmıştır. Bu
durum, küçük mezar odalarının farklı dönemlerde mi yoksa aynı zamanda mı inşa edildiği sorusunu
ortaya koymaktadır. Şekil itibariyle mezarların giriş bölümleri dışında özellikle I ve II nolu mezarları
birbirine bağlayan temel duvarın, aynı oluşu ve yine üçüncü mezarın üst tonoz izlerinin baldakenli
katın batı uzun kenarında da görülebiliyor olması (Res. 28) bu yapı gurubunun tek dönem içinde inşa
edildiğini göstermektedir.
Baldakenli kat yukarıda belirtilen I ve II nolu mekanların üzerine yine aynı inşa malzemesi kullanılarak inşa edilmiştir. İşçilik olarak aralarında fark görülmemektedir. Baldakenli kat 4,85 x 4,90 m
ölçülerinde kare planlıdır (Res. 29). Baldakenli katın zeminden itibaren üstteki tonoz örtüye kadar
olan yüksekliği 3,97 m’dir. Görünüş itibariyle kuzey, doğu ve güney cephelerde 1,90 m genişlikte ve
2,55 m yüksekliğinde kemerli açıklıklar varken, batı cephede açıklık yoktur.
47 Bu özellikleri mekanları E. A. Rosenbaum tarafından yapılan tipolojik çalışma verilerine göre Tip I’in (Rosenbaum 1971, 5) özel-

liklerine sahiptir.

48 Benzer sıva örneklerini nekropol alanında özellikle fresklerin işlendiği mezarlarda da görülmektedir.
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Baldakenli katın kapalı olan batı cephesinde aralarında 1,41 m mesafe olan 0,50 m genişliğinde,
0,65 m yüksekliğinde ve 0,40 m derinliğinde iki adet niş görülmektedir (Res. 30). Nişlerin bulunduğu
alan kaba şekilde sıvanırken, yapı dışında sıva görülmemektedir.
Mezarın üst örtüsü tonozludur. Tonozlu üst örtünün uzun yan duvarları yükseltilerek kısmen düz
dam haline getirilmiştir. Baldaken tipli mezar anıtlarında bu tipte bir çatıya sahip ilk örnek olması
itibariyle oldukça önemlidir49.

3.2. Kelenderis Mezar Anıtı
Mezar anıtı Kelenderis50 antik kentinin kuzeyinde ve modern yerleşim alanı içindedir. Konumu itibariyle yapı Kelenderis kuzey nekropolündedir.
Kelenderis baldakenli mezar hakkında ilk bilgiler bu bölgedeki gezginlerin kısa notlarından alınmaktadır51. Mezar anıtının ilk çizimini A. Baumeister yayınlamıştır52. Ayrıca Heberdey – Wilhelm53
yapıyı genel hatlarıyla tanıtarak birkaç benzer örneğinden bahseder. Mezar anıtı ile ilgili ilk bilimsel
çalışmayı ise L. Zoroğlu54 yapmıştır. Tipolojik özellikleri ve tarihleme önerisinde bulunduğu bu çalışmasında toprak altında olası bir mezar odasından bahsetmektedir55. Ancak kendisi tarafından yapılan
2012 yılı Kelenderis kazılarında yapının altta bir mezar odasına sahip olmadığı anlaşılmıştır56. Yerel
kireçtaşı ince yonulu, düz yüzeyli ve düz kenarlı kesilmiş bloklarla inşa edilen yapı 4,70 x 4,70 m ölçülerinde kare planlıdır (Res. 31). Mezarın günümüze ulaşan hâli ile zeminden piramidal çatının sağlam
olan beşinci taş sırasına kadar olan yüksekliği 10,75 m’dir. Yapı tek basamaklı platform, podyum, baldakenli kat ve piramidal çatı olmak üzere dört bölümden oluşur (Res. 32-33).
Ana kaya üzerine yerleştirilen tek basamaklı platform 5,70 x 5,70 m ölçülerinde olup 0,35 m yüksekliğindedir (Res. 33-34). Mezarın dört cephesinde görülen platformda; uzunlukları 0,45 m ile 1,50
m arasında değişen düzgün kesme taşlar kullanılmıştır. Ancak mezarın kuzeydoğu köşesinden itibaren batı yönünde 3,06 m’lik bölümünün ana kaya düzeltilerek oluşturulduğu görülmektedir. Platformun yüksekliği ve tek sıra bloklardan oluşması günümüzde oldukça eğimli bir alanda olan yapının, ilk
inşa döneminde bulunduğu konumun çok da eğimli olmadığı, zamanla erozyonla bu alandaki eğimin
arttığını göstermektedir.
Podyum, platformun 0,35 m gerisinden başlar ve 1,50 m yüksekliğindedir. Podyum; kaide, ortasında orthostatların olduğu gövde ve taç kısmından oluşmaktadır. Podyum kaidesi (toikhobat) 0,49 m
yüksekliğindedir. Kaide alt kısmında köşeli fakat sade bir altlıktan sonra düz devam etmektedir. Kaidenin üzerine 0,60 m yüksekliğindeki orthostat sırası gelmektedir. Podyum tacı ise 0,40 m yüksekliğindedir. Taç bloğu; alttan 0,20 m’lik bölüm düz devamı ise kaide gibi çapraz kesilmiş haldedir (Res. 35).
Podyumun dış yüzeyi ince yonu, düz yüzeyli taşlar ile oluşturulurken, podyumun iç bölümü moloz taş ve harç ile doldurulmuştur (Res. 36). Podyum tacının üzerinde 0,15 m içten başlatılan ve 0,50
49 Baldaken tipli mezarlarda Gümüşkesen, Hisar, Hasanoğlu, Elif ve Kelenderis örneklerinde üst örtü piramidal formludur. İasos ve

Anemurium örnekleri ise kubbelidir (Eliüşük 2016, 110).

50 Kelenderis antik kenti ile bilgiler için bk.: Zoroğlu 1994.
51 Kenti gezen seyyahlar hakkında bk.: Zoroğlu 1994, 25-30.
52 Zoroğlu 1994, 42, dn. 147.
53 Heberdy – Wilhelm 1896, 94.
54 Zoroğlu 1994, 41-45, Res. 34-40; Zoroğlu 2000, 127-129, Lev. 23, 6; Lev. 24, Fig. 7.
55 Zoroğlu 1994, 42; Zoroğlu 2000, 127.
56 Zoroğlu 2013, 49.
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m yüksekliğinde tek sıra kesme taşla oluşturulmuş stylobat görülmektedir. Stylobat blokları aynı zamanda mezarın zeminini de oluşturmaktadır. Mezar zeminini oluşturan blokların büyük bir bölümü
kaçak kazılar sonucunda tahrip edilmiştir.
Baldakenli kat “L” kesitli dört ayağa sahiptir (Res. 31). Yapının her bir cephesinde kemerli açıklıklar görülmektedir (Res. 32). Bu bölümün zemini belirtildiği üzere tahrip edilmiştir ancak kısmen
sağlam kalan kısımlarından zeminin ince yonu, düz yüzeyli taşlar kullanılarak oluşturulduğu anlaşılmaktadır.
Yapının “L” şekilli ayaklarının her bir kolu 1,02-05 m uzunluğundadır ve isodomik inşa edilmiştir.
Ayakların kalınlıkları 0,65 m’dir ve 4,20 m yüksekliğe sahiptir. Her bir ayağın ön yüzüne; biri kemerde,
diğeri ise köşede olmak üzere iki plaster işlenmiştir.
Plasterler basit profilli, dikdörtgen formlu, 0,50 m yüksekliğinde plinteli tek bir kaideye sahiptir.
Kaide üzerindeki küçük bir ayrımla hem değinilen kemer plasterleri, hem de köşe plasterleri aynı kaide üzerinde yükselmektedir. Köşe plasterleri 3,20 m yükseklik ve 0,55 m genişlikte iken kemer plasteri
1,70 m yüksekliğinde ve yine 0,55 m genişliğindedir.
Plasterlerde köşelerde iki yönlü Korinth plasterleri bulunurken kemer plasterlerinde ise impost
başlıklarda yapının toikhobat bloklarında olduğu gibi basit bir profillendirme yapılmıştır. Burada profilli bölüm 0,08 m dışa taşkın olup, profil yüksekliği ise 0,20 m’dir.
Yapının plaster başlıklarının tamamı yerinde olmakla birlikte güney cephedeki başlıklarda aşırı
deformasyon görülürken diğer cephelerdeki başlıklar daha sağlamdır. Başlıklar çift sıra yaprak ayalı
kalathos ve bezemesiz abakus levhasından oluşmaktadır (Res. 37). Başlıklarda kalathos tabanın hemen üstünden çıkan akanthus yaprakları derin bir şekilde biçimlendirilmiştir. Akanthus yapraklarının
her biri dar olan ve taç yaprağına kadar uzanan orta damarın her iki yanında ikişer yaprak dilimi ve bir
taç yapraktan oluşur. Bu yapraklar kalathos tabanından çıkarak, diken uçlarına kadar uzanan derin ve
geniş kanallar ve bu kanallara ulaşan V biçimli derin yivlerle vurgulanmıştır. Bu yaprak dilimleri altta
üç ortada ise dört parmaklıdır57. Yaprak damarlarını oluşturan kanallar geniş ve derin matkap oyuğu
şeklindedir. Yaprakçıklar arasındaki gözler formunu kaybederek uzun ince yarıklara dönüşmüştür.
Alt akanthus yaprakları birbirinden oldukça uzak işlenmiş olup yaprak dikenleri arasında birleşme
görülmez. Üç parmaklı olan alt yaprakçıkların alttan ilk ikisi yatay iken üst parmak yukarı doğru yay
şeklinde devam ettirilerek, orta yaprakçığın alt parmağına birleşmiştir.
Alt sıra akanthus yapraklarının üst ucunu oluşturan yaprakçık kümesinden gelen kanallar orda
damar üzerinde son bulmakta iken dört parmaklı orta yaprakçığın derin kanalları kalathos alt bölümüne kadar devam etmektedir. Alt sıra akanthus yapraklarının arasından çıkan ve tek işlenen ikinci
sıra yaprakların orta damarları kalathos alt sınırına kadar indirilmemiş, yaprakların orta damar kanallarının bitiminden itibaren prizma şeklinde biçimlendirilmiştir.
İkinci yaprak sırası arasından çıkan kaulis çok belli belirsiz işlenmiş olup kaulis düğümü ise basit
bir çizgi şeklinde belirtilmiştir. Kaulislerin üzerinden ince bir ip halinde heliks ve volütler çıkmaktadır. Dolgu yaprağı ise işlenmemiştir. Kaulisler üzerinden çıkan volüt sapları ince, düz yüzeyli ve alçak
kabartma olarak işlenirken volütler oldukça belirgin işlenmiştir. İki kıvrımlı işlenen volüt sarmalı,
salyangoz kabuğu biçiminden dışa doğru taşırılmış, volüt gözü açılmamıştır. Heliksler yüzeysel işlenmiştir.
57 Uç yaprakçık ile birlikte beş yaprakçıktan oluşan akanthus’larda, orta yaprakçıkların dört parmaklı işlenmesi, Aphrodisias

Dekorasyon Okulu’nun özelliği olarak kabul edilmektedir (Fischer 1990, 42; Kadıoğlu 2006, 158, dn. 902-905; Kadıoğlu – Görkay
– Mitchell 2011, 174-175).
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Kalathos dudağı hafif içe doğru eğimli ve bezemesizdir. Abakus levhası altta 0,04 m yüksekliğinde
iç bükey, üstte 0,02 m yüksekliğinde dış bükey profilden oluşmaktadır. Abakusun ortasında sapı helikslerin arasından çıkan kabuğu ve çiçeği belirgin abakus çiçeği görülmektedir.
Dört cephede de gördüğümüz kemerli açıklar 2,40 m genişlikte ve podyum zemininden itibaren
3,65 m yüksekliğe sahiptir (Res. 34). Kemerlerin cepheleri üç fascialı olup, fascia ölçüleri altan üste
doğru 0,10; 0,14 ve 0,20 m yüksekliğindedir (Res. 38). İçte ise kemerlerin yüzeyleri iki fascialıdır ve
fascia ölçüleri alttan üste doğru, 0,14 ve 0,30 m yüksekliğindedir. Kemer bloklarında hem içte hem
dışta 0,12 m yüksekliğinde ve 0,08 m dışa taşkın kemer tacı görülmektedir.
Mevcut ayakları oluşturan bloklar her cephede görülen kemerlerin yüzeyine uygun olarak kemerlerin başladığı bölümden itibaren kemere uygun şekilde kavislendirilerek kemere diletasyon yapmaktadır. Her ne kadar köşelerde plasterlerden bahsetsek de köşelerde kullanılan blokların bir bölümü
dörtgen şekilli biçimlendirilmiş, taşın kalan bölümü ise kemerin açısına uygun şekilde yerleştirilmiştir
(Res. 38). Benzer uygulama mezarın 0,55 m yüksekliğinde Korinth plasterlerinde de görülmektedir.
Yapının üst yapısı; arşitrav, friz, konsollu geison-simadan oluşur (Res. 38). Arşitrav dışta üç fascialı
iken içte iki fascialıdır. Arşitravın her iki yüzeyinde taç işlenmiştir. Arşitravlarda kullanılan bloklar
0,80/0,85 m uzunluğunda ve 0,55 m yüksekliktedir. Arşitravın fascia dizilimi; alttan üste doğru 0,10,
0,12 ve 0,20 m’dir. Taç ise 0,13 m yüksekliğinde, 0,07 m dışa taşkındır. Taç profili dış bükey, iç bükey ve
düz silme şeklindedir. İçte fascialar (Res. 39), alttan üste doğru 0,10 ve 0,20 m yüksekliklere sahiptir.
İçteki taç, dış yüzdeki taç ile aynıdır.
Friz kuşağı 0,28 m yüksekliğindeki dışbükey profil ince yüzeyli gövde ve taçtan oluşmaktadır. Friz
tacı 0,10 m yüksekliğinde, iki sıra profillidir. Toplam yüksekliği 0,38 m olan frizde herhangi bir süsleme görülmemektedir58.
Korniş, konsollu geison-simanın birlikte işlendiği 0,44 m yüksekliğindedir ve monoblok çalışılmıştır. Bloğun en alt bölümünde 0,05 m yüksekliğinde ve 0,03 m aralıklarla işlenmiş diş sırasından
sonra ince bir profille konsollara geçiş yapılmıştır. 0,23 m’lik aralıklarla işlenen konsollar arasındaki
kasetlerde; rozet, palmet, akanthus ve triskeles bezemeleri bulunmaktadır (Res. 40-42). Konsol tacında süsleme yoktur. Geison alnı, iki profilli olup sima 0,45 m dışa taşkındır.
Yapının üst örtüsünü oluşturan piramidal çatı simadan 0,65 m daha içte başlatılmıştır (Res. 34).
66º lik eğimli piramidal çatının, dört sırası günümüze ulaşırken güney cephede beşinci sıraya ait tek
bir blok kalmıştır ve mevcut hali 2,81 m yüksekliğe sahiptir. Yapı çevresinde yapılan çalışmalarda kesik
piramidal formlu bir blok tespit edilmiştir (Res. 43). Bu bloğun üst bölümünün merkezinde bir kenedin
varlığı çatının üst bölümünün nasıl sonlandığı hakkında bize ipuçları sunmaktadır. Baldakenli mezarlarda günümüze sağlam ulaşan içbükey piramidal çatılara sahip olan üç örnekte59 (Res. 44-46), çatıların üst bölümlerinde Korinth başlığının yerleştirildiği görülmektedir. Olasılıkla bu örneklerde olduğu
gibi Kelenderis Mezar Anıtı’nda da bir Korinth başlığının olması muhtemeldir. Grek vazo resimlerinde
yine baldakenlerin üst bölümlerinin başlıklardan ziyade kap formları ile taçlandırıldıkları görülmektedir
(Res. 7). Bu bağlamda bu geleneğin Grek Kültürü ile bir bağlantısının olma ihtimalide oldukça fazladır.
58 Benzer tipte profilli friz, Dağlık Kilikya’da hem tapınak mimarisinde hem de tapınak planlı mezarlarda karşımıza çıkmaktadır.

Tapınak mimarisinde Diokaisareia Tyke Tapınağı’nın frizinde (Söğüt 1998, 148, Çiz. 36b) görülürken, Demircili’deki 1 ve 2 nolu
mezarlar (Cormack 2004, 204, Fig. 71-79; Durukan 2001, Fig. 94b), Elaiussa Sebaste T11 mezarının frizi de (Machatschek 1967,
98-100, Fig. 68-69) aynı özellikler göstermektedir. Mezarlar MS 2.-3. yy.’lara tarihlenmektedir.

59 Bu mezarlar; Köln’deki Lucius Poblicius Mezar Anıtı (Res. 32) (Kähler 1970, 15), Sarsina’da bulunan ve ikiz mezar olarak adlandı-

rılan Aulus Murcius Obulaccus ve oğluna ait mezarlar (Res. 33) (Weber 1990, 131) ve Hisar Mezar (Res. 34) (Eliüşük 2016, 84-89,
Res. 135-137) anıtlarıdır.
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Çatının inşasında 0,55 m yüksekliğinde bloklar kullanılmıştır. Değinildiği üzere üst bölümü yıkılmış olan mezarın olası yüksekliği çatının mevcut eğimi ve yapı etrafında ele geçirilen kesik piramidal
blok da dahil edilerek, çatının toplam yüksekliği 4,80 m olarak hesaplanmıştır (Res. 47).
İçi boş olan çatının dışta olduğu gibi içte de düz bir şekilde yani dıştan görülen piramidal biçimi
içeride de yinelenerek, çatıya hem içte hem de dışta düz bir yüzey kazandırılmıştır.

4. Tarihleme
Değerlendirdiğimiz mezarlarda herhangi bir yazıt günümüze ulaşmamıştır ve tarihleme yapabileceğimiz buluntularda bulunmamaktadır. Bu nedenle Anemurium örnekleri Anemurium Nekropolü’nün
dönemsel incelemelerinin yapıldığı E. A. Rosenbaum’un çalışması ve mezarların benzerleri ile karşılaştırma yapılarak değerlendirilmiş, Kelenderis örneğinde ise mimari bezemelerden faydalanılarak
tarihleme önerisinde bulunulmuştur.
Anemurium Nekropolü üzerine çalışma yapan E. A. Rosenbaum MS 1. yy.’dan itibaren özellikle
kentin nekropolünün “A” bölgesi olarak tanımladığı alandaki; tonozu dışarıdan görülebilen, su geçirmez pembe sıva ile kaplı, duvarlarında koyu renk kireç taşı bloklar kullanılan, aynı koyu rengin çeşitlerinde kireç taşı bloklarla çerçevelenmiş küçük kapılı mezarların inşa edilmeye başlandığını belirtir.
Ayrıca bu basit yapıdaki mezarların inşasının MS 2. yy. boyunca devam etmiş olabileceği önerisinde
bulunur60. Ancak MS 2. yy.’ın sonuna doğru daha kompleks mezarların yapılmaya başlandığını ve bu
kompleks mezarların inşasında tek odalı mezarların da kullanıldığını belirtmektedir61. Bu bağlamda
hem I No’lu hem de II No’lu baldaken tipli mezarların aynı zamanda podyum olarak kullanılan mezar
odalarının tipolojik özellikleri değerlendirildiğinde, II No’lu Mezar’ın podyumun Tip 1 özellikleri taşıdığı anlaşılmıştır. Yukarıda da belirtildiği üzere bu basit mezar odalarının üst bölümüne baldakenli
katın inşa edildiği anlaşılmıştır. Bu nedenle II No’lu Mezar’ı, MS 2. yy.’ın ortalarından itibaren 3. yy.
boyunca inşa edildiği E. A. Rosenbaum tarafından belirtilen kompleks mezarların örneklerinden biri
olarak değerlendirmek mümkündür. I No’lu mezarda ise podyum ve mezar odası aynı dönemde inşa
edilmiştir ve tipolojik olarak E. A. Rosenbaum’un ileri sürdüğü kompleks mezar olarak değerlendirilmesi gerekmektedir ki kendisi de mezarı bu gurup içinde değerlendirmiştir.
Anemurium Nekropolü’nün kendi içinde yapılan değerlendirme dışında yaptığımız araştırmalarda I No’lu mezarın en yakın benzeri İasos’da (Res. 35) tespit edilmiştir. İasos örneği de podyum,
baldakenli kat ve kubbeli üst örtüye sahiptir. Mezarın inşasında moloz taş kullanılmıştır. İasos Baldaken Tipli Mezar Anıtı tipolojik özellikleri göz önüne alınarak MS 2. yy.’ın ikinci yarısı ile MS 3. yy.’ın
ortalarına tarihlenmiştir62. Hem Anemurium Nekropolü’nün geçirdiği evreler hem de mezarların en
yakın benzerinin bu belirtilen dönemlerde uyum içinde olmaları, Anemurium baldaken tipli mezar
anıtlarının MS 2. yy. ikinci yarısı ile MS 3. yy. arasında inşa edildiği söylemek mümkündür.
Kelenderis baldakenli mezarının tarihleme önerisinde mimari dekorasyon öğelerinden faydalanmak gerekmektedir. Bu bağlamda tarihleme konusunda mezar anıtının en önemli kısmı başlıklarıdır.
Kilikia Bölgesi’nde yazıtıyla kesin tarihlenen yapıların sayısı oldukça azdır. Var olan yapıların ise
tamamı Dağlık Kilikya’dandır63. Bu yapılar Kilikya mimari bezemelerinin tarihlenmesinde karşılaştırma için oldukça önemlidir. Bunları kronolojik olarak sıralayacak olursak; Claudius dönemine
60 Rosenbaum 1971, 9.
61 Rosenbaum 1971, 31.
62 Masturzo 2007, 99; Eliüşük 2016, 46-51.
63 Kaplan 2013, 29.
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tarihlenen Leartes’te agoradaki tapınak64, Lamos’ta Vespasianus, Titus ve Domitianus’a adanan imparator tapınağı65, MS 1. yy.’ın 2. yarısına tarihlenen Diokaisareia’daki Tyche Tapınağı66, kesin olarak MS
164-165 yıllarına tarihlenen Diokasareia Tiyatro Sahne Binası67 ve MS 161-169 yılları arasına tarihlenen Korykos Tapınağı68 şeklinde sıralanabilir. Bu örneklerin dışında yazıtlarına göre tarihlenen üç
tapınak planlı mezar anıtı bulunmaktadır. Ancak bu tarihleme önerileri yazı tiplerine göre yapılmıştır
ve yapıların tarihi ile ilgili farklı öneriler ileri sürülmektedir69.
Değinilen örneklerden yaptığımız karşılaştırma çalışmalarında Kelenderis örneğinin benzeri Korinth başlıklarıyla ya da akanthus bezemeleriyle karşılaşılmamıştır. Bu nedenle çevre bölgelerde yazıtlarla tarihi kesin bilinen yapılar değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme kapsamında en yakın örnek
Pamphylia’daki Perge Güney Hamamı’nın Anıtsal Girişi/Propylonda (MS 204-211) karşımıza çıkmıştır70. Yapının Korinth başlıklarında akanthus yaprakları, dar olan ve taç yaprağına kadar uzanan orta
damarın her iki yanına ikişer yaprak dilimi ve bir taç yapraktan oluşur. Sadece taç yaprağın derin işlenen
kanalları orta damara açılır. Alt yaprak dilimleri üç, orta yaprak dilimleri ise dört parmağa sahiptir. Yaprak dilimleri, kalathos zemininden çıkarak parmak uçları içerisine kadar uzanan derin ve geniş işlenen
kanallara, bu kanallarla ulaşan derin parmak yivleriyle vurgulanmıştır. Parmaklar uzun ve parmak uçları ise sivridir. Kaulis sapı üçgen prizması şeklinde ancak çok belirgin değildir. Kaulislerin üzerinden ince
bir ip halinde heliks ve volütler çıkmaktadır. Heliks sarmalları salyangoz biçimlidir. Akanthusların biçim ve stil özellikleri heliks ve volüt özellikleri göz önüne alındığında Perge örneği Kelenderis örnekleriyle uyuşmaktadır. Ancak birbirine yakın işlenen akanthus yapraklarının alt ve orta yapraklarının Perge
örneğinde birbirine birleştiği görülmektedir. Yine ayrıca dolgu yapraklarının işlenmiş olması ve kaulisin
belirgin bir şekilde üçgen prizma şeklinde işlenmesi, Kelenderis’den farklı özellikler göstermektedir.
Akanthus yapraklarının dar olan ve taç yaprağına kadar uzanan orta damarın her iki yanında ikişer
yaprak dilimi ve bir taç yaprağından oluşması, sadece taç yaprağının kanallarının orta damara açılması, alt yaprak dilimlerinin üç, orta yaprak dilimlerinin ise dört parmağa sahip olan Kelenderis örneğinin akanthus örneklerini, Severuslar Dönemi’ne tarihlenen; İmbriogon Kome’deki Demircili I ve II71
ve Cambazlı’daki I nolu tapınak mezarlar72, Soloi-Pompeiopolis73, Syedra74 ve Hierapolis-Kastabala75
sütunlu caddelerinde görmek mümkündür. Bu örneklerden biraz daha geç bir tarihe sahip MS 3. yy.’ın
64 Bean – Mitford 1970, 96-97, no. 74; Söğüt 2001, 483; Kaplan 2013, 29. Ancak yapı günümüze ulaşmamıştır.
65 Bean – Mitford 1962, 208; Söğüt 1998, 79; Söğüt 1999, 406. Yapıda süslemeli mimari blok bulunmamaktadır.
66 Yazıtta: “Obrimos’un oğlu Oppios ve Oppios’un karısı Lepidos’un (?) kızı Kyria Tykhe Tapınağı’nı şehre adadı” yazılıdır (Söğüt

1998, 92). Bu yapı yazıt tipolojisinden yola çıkarak 19. yy.’daki gezginler tarafından bu tarihe verilmiştir (Kaplan 2013, 30).

67 Başal 1995, 312; Kaplan 2013, 30.
68 Tapınağın peristasis arkhitravı üzerinde bulunan yazıt harf karakterinden yola çıkılarak MS 2. yy. ikinci yarısına tarihlenir. İki

imparator adının anılmakta olduğu yazıt, yapının kim ya da kimler için yaptırıldığını içeren iki imparatorlu bir ithaf yazıtı olarak
kabul edilir. MS 2. yy.’ın 2. yarısında iki imparatorlu yönetim, Marcus Aurelius ve Lucius Verus (MS 161-169) tarafından gerçekleştirilir. Bu nedenle yazıtta geçen iki imparatorun Marcus Aurelius-Lucius Verus olabileceği önerilir (Kaplan 2008, 238; Kaplan
2013, 31, Kat no., 34, Lev. 56f ).

69 Farklı öneriler için bk.: Kaplan 2013, 32.
70 Perge Güney Hamamı’na sonradan eklenen anıtsal girişin kazılarında parçalar halinede ele geçen ve propylonun Artemis Pergaia

ile Septimius Severus ve ailesine adandığını bildiren yazıtta Caracalla için kullanılan unvanlara ve Geta’nın isminin silinmiş olmasına göre MS 204-211 yıllarına tarihlenmektedir (Şahin 1999, no. 197; Türkmen 2007, 9).

71 Machatschek 1974, Lev. 96; Kaplan 2013, 282, Kat.117.
72 Kaplan 2013, 233.
73 Peschlow 1975, 373-379.
74 Karamut 1997, 52; Karamut 1999, 143.
75 Krinzinger 1990, 268-281.
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ikinci yarısına tarihlenen Korinth başlığı Kremna Sütunlu caddede karşımıza çıkmaktadır76. Kremna
örneğinde dolgu yapraklarının işlenmemiş olması, akanthus yapraklarının işleniş şekli ve kaulis ve
kaulis çanaklarının işlenmemesi, Kelenderis örneğine oldukça benzerdir.
Yukarıda belirtilen örnekler değerlendirildiğinde olasılıkla Kelenderis Mezar Anıtı plaster Korinth
başlıklarındaki stil özelliklerine bağlı olarak MS 3. yy.’ın ilk çeyreğini işaret etmektedir.
Genel olarak Kilikia Bölgesinde değerlendirilen baldakenli mezarların MS 2. yy.’ın ortalarından
MS 3. yy.’ın ortalarını işaret ettiği anlaşılmıştır.

5. Ölü Gömme Gelenekleri

Değerlendirilen üç mezarda birbirinden farklı gömü şekli görülmektedir. Anemurium I nolu mezarda
oldukça küçük gömü alanının varlığı burada kremasyon ya da ostheteklerle gömü yapılmış olabileceğini akla getirmektedir. Anemurium II nolu mezarının podyumunda dikdörtgen planlı birbirinden
bağımsız iki gömü alanından bahsetmek mümkündür. Burada ölü yatağı ve arkesol gibi uygulamalar
bulunmadığından olasılıkla E. A. Rosenbaum’un da belirttiği gibi defin işlemi direk mezar zeminine
yapılıyor olmalıdır.
Kelenderis örneğinde ise bir mezar odası bulunmamaktadır. Bu yüzden gömünün Baldakenli kata
yapıldığı düşünülmektedir. Baldakenli katın zeminin kaçak kazılar sonucunda tahrip edilmesinden
ötürü, zeminin tam olarak nasıl göründüğü hakkında bir yorum yapmak zor olsa da mevcut sağlam
izlerden düzgün bloklarla kaplı olduğu anlaşılmaktadır. Ancak kalan bölümlerde buraya bir lahdin
ya da bir heykeltıraşlık eseri konduğuna dair herhangi bir iz görülmemektedir. 2012 yılında mezarın
podyumunun ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan çalışmalarda yapı çevresinde yapılan kazılarda bir
lahit parçası bulunmuştur. L. Zoroğlu bu buluntudan yola çıkarak, baldakenli katta bir lahdin yerleştirilmiş olduğunu belirtmektedir77. Günümüz Kelenderis kentinte her ne kadar çok fazla lahit görülmese de kenti 19. yy.’da ziyaret eden gezginlerin birçoğu, Kelenderis’de tek başına duran ya da tonozlu
mezarların içlerinde lahitlerin bulunduğundan bahseder78. Buna ek olarak A. Baumeister tarafından
yayınlanan mezarın gravüründe79, mezar anıtının baldakenli bölümünde çok fazla blok görülmektedir. Bu bloklar içinde belki de L. Zoroğlu’nun belirttiği lahde ait kalıntılar da olmalıdır. Ancak mevcut
çizimden kesin olarak bir çıkarımda bulunmak oldukça zordur.
Belirtildiği üzere 19. yy. gezginlerinin kentte lahitlerden bahsetmesine ek olarak işçilik ve malzeme
açısından baldakenli mezarın görkemiyle kıyaslanamayacak olan tonozlu mezarlarda lahit kullanılmış
olması80, o dönemde Kelenderis’de gömü geleneğinde lahit tercih edildiğini ortaya koyması yönünden
oldukça önemlidir. Bu veriler Kelenderis Baldakenli Mezarı’nda da lahtin kullanılmış olma ihtimalini
arttırmaktadır.
Ayrıca Kilikya Bölgesi’nde baldaken tipli mezarın çağdaşı olan tapınak planlı mezarlarda da lahit
içinde gömü geleneği vardır81. Bu durum baldakenli mezara lahit ya da lahitlerin yerleştirilmiş olabileceğini akla getirmektedir.
76 Mitchell 1995, 136, Lev. 82.
77 Zoroğlu 2013, 49.
78 Kelenderis’e gelen gezginler için bk.: Zoroğlu 1994, 25-30.
79 Zoroğlu 1994, Res.12.
80 Kelenderis tonozlu mezarları için bk.: Eliüşük 2016a, 26-46.
81 Lahit gömü yapılan ve MS 2.-3. yy.’lara tarihlenen Tapınak mezarlara; Karia’da Iassos (Tomasello 1991, 174-177), Kilikia Demir-

cili’deki iki katlı mezar gösterilebilir (Wegner 1974, 575-583, Durukan 2001). Anadolu tapınak tipli mezarları için bk.: Cormack
2004.
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Sonuç olarak eldeki verilerin kısıtlı olmasından ötürü mezara lahit yerleştirilip yerleştirilmediği
konusunda kesin bir yargıda bulunmak oldukça zor olsa da mezarın çağdaşı örnekler göz önüne alındığında lahitle gömü yapıldığı anlaşılmaktadır. Ancak burada yapının bir mezar odasının olmaması
da göz önüne alındığında, ihtimali düşükte olsa yapının kenotaph olarak kullanılmış olabileceği de
göz ardı edilmemelidir.

5.1. Baldakenin Ölü Gömme Geleneği ile Olan İlişkisi ve Kullanım Amacı
Kilikya Bölgesi’ndeki baldaken tipli mezarlar malzeme, inşa şekli gibi birbirinden farklı özellikler göstermektedir. Ancak temelde üç örnekteki ortak özellik baldakenli bölümlerin varlığıdır. Bu yüzden
mezarlarda baldakenin kullanılma sebebinin tartışılması gerekmektedir. Temelde Baldaken başlığı
altında, baldakenin işlevi ve kozmik anlamı üzerinde durulmuştur. Bu örneklerden de baldakenin
kutsallığı anlaşılmaktadır.
Ele aldığımız mezarlarda ise baldakenin işlevi ile ilgili ne yazık ki kesin yargılarda bulunmayı sağlayacak arkeolojik veri yoktur. Ancak özellikle Gümüşkesen82 ve İasos83 baldaken tipli mezarların
baldakenli katlarının zeminlerindeki küçük delikler ve özellikle üst örtüdeki açıklıkların varlığı, baldakenli katlarda olasılıkla mezar sahiplerine ait heykellerin yerleştirilmiş olabileceğini akla getirmektedir. Anadolu örnekleri dışında Sarsina’daki Asfionius Rufus Mezar Anıtı’nın baldakenli bölümünde
olasılıkla mezar sahibi olduğu düşünülen, toga giymiş bir erkek heykeli bulunmaktadır84. Belirtilen
örneklerden değerlendirdiğimiz mezarların baldakenli katlarında benzer şekilde kullanılmış olabileceğini akla getirmektedir. Ancak bu durumu sadece Anemurium I ve II nolu mezarlar için geçerli
olabilir. Ayrıca Anemurium I nolu mezarda baldakenli katın kuzey cephesinde bir nişin varlığı burada
baldakenli kata sunuların yapılmış olduğunu göstermektedir. Bu durum baldakenli katın kutsallığını
ortaya koyakla birlikte aynı zamanda burada mezar sahibine ait bir heykel ya da büstün olabileceğini
ortaya koyması açısından önemli bir veri sunmaktadır.
Kelenderis örneğinde belirtilen heykel yerleştirilmesi uygulamasının olabileceğini söylemek oldukça zordur. Çünkü kazılarda çıkan lahit parçası baldakenli katta bir lahtin olabileceğini destekleyen
önemli bir veridir. Ancak diğer örneklerden de anlaşılacağı üzere bu bölümde lahit dışında belki de
mezar sahibi ya da sahiplerine ait heykellerin bulunma ihtimalini de ortaya koymaktadır.

6. Değerlendirme ve Sonuç
Baldakenli mezarların Roma Dönemi’ndeki en erken örneklerden biri MS 1. yy.’a tarihlenen St.
Remmy’deki Julier Mezar Anıtı’dır85. Üst örtüsü günümüze ulaşmayan diğer bir baldakenli mezar
ise Pompeii Porta Nocera’daki mezarlık caddesindeki Flaviuslar Dönemi’ne (MS 69-96) tarihlenen
20 nolu mezardır86 (Res. 48). Sarsina’da ise üç baldakenli mezar vardır. Bu mezarlardan ilki ikiz
mezar olarak da bilinen MS 1. yy.’ın ortalarına tarihlenen, Aulus Murcius Obulaccus ve oğluna ait

82 Eliüşük 2016, 30-43.
83 Eliüşük 2016, 46-51.
84 Toynbee 1971, 131, Res. 37.
85 Hesberg 1992, 129; Toynbee 1971, Fig. 91, 115.
86 Yüksek kare podyuma sahip yapının, baldakenli katında dört paye bulunmaktadır. Yapı tuğla malzeme kullanılarak inşa edilmekle

birlikte, podyum/mezar odasının dışının taş levhalarla kaplandığı görülmektedir. Mevcut haliyle yapıda mermer sadece Korinth
başlıklarında kullanılmıştır. Korinth başlıklarından yola çıkarak mezar Flaviuslar Dönemi’ne (MS 69-96) tarihlenmektedir (Weber 1990, 194).
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anıtlardır (Res. 45)87. Sarsina’daki diğer örnek ise Erken Augustus Dönemi’ne tarihlen Asfionius
Rufus Mezar Anıtı’dır88. Bu örneklerin dışında Köln’deki MS 1. yy.’ın ortalarına tarihlenen Lucius
Poblicius (Res. 44) Mezar Anıtı’dır89.
Yukarıda verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere baldaken tipli mezarlar MS 1. yy.’da Roma’nın
batısında karşımıza çıkmaktadır. Bu mezarlar dışında bu gruba giren mezar bugüne kadar yapılan çalışmalarda tespit edilmemiştir. Buradan da bu mezar tipinin bir moda olarak belirli dönemde Roma’nın
batısında tercih edildiği anlaşılmaktadır. Benzer bir durum Anadolu için geçerlidir. Anadolu’da Roma
Dönemi’nde inşa edilen baldakenli mezarların MS 2. yy.’ın ortalarından MS 3. yy.’ın ortalarına kadar
giden bir tarih aralığı tespit edilmiştir90. Bu nedenle bu mezar tipinin Anadolu’da da yine moda olarak belirli bir dönem aralığında inşa edildiğini söylemek mümkündür. Mezarların sadece belirli bir
modaya göre inşa edilmiş olmalarını söylememizdeki temel neden ise sayıca azlıkları ve sadece belirli
bir dönem aralığında inşa edilmiş olmalarıdır. Ayrıca sayılarının azlığı aynı zamanda bu mezar tipinin
Anadolu’da karşımıza çıkan diğer mezar tipleri kadar tercih edilmediğini de ortaya koymaktadır. Her
ne kadar Roma Dönemi’nde bu mezar tipi çok fazla kullanılmamış olsa da özellikle İslami Dönem’de
Anadolu’da sevilerek kullanılmıştır. Bu bağlamda Roma Dönemi baldaken tipli mezarlarının Selçuklu
ve Osmanlı devletlerinin mezar mimarisi açısından etkilediğini söylemek mümkündür.
Sonuç olarak baldaken tipli mezarlar her ne kadar bir moda olarak kullanılmış olsa da bu mezarlarda birçok kültürde farklı şekillerde ortaya çıkan baldakenin kozmik anlamı doğrultusunda olasılıkla Kilikya Bölgesi’ndeki mezarlarda mezar sahiplerinin büst ya da heykelleri veya onlara ait lahitlerin
üzerinde koruyucu olarak kullanılmıştır. Mezar sahipleri de baldakenin kozmik gücünü kullanarak
kendilerini ölümsüzleştirmenin farklı bir yolunu aramış olmalıdır.

87 Yapılar basamaklı platform, podyum, baldakenli kat ve içbükey piramidal çatıdan oluşmaktadır. Mezar anıtlarında lahit ya da

ostothek bulunmadığından yapı kenotaph olarak değerlendirilmektedir. Bu mezarın podyumlarında, kime ait olduğunu belirten
yazıtlar bulunmaktadır. Yapıların ön cephelerinde iki yivli sütun bulunmaktadır. Arka cephe ise kapalıdır, ancak burada konsol
ve söveleri profillendirilmiş bir kapı bulunmaktadır. Entablatur bölümleri ise üç faskialı arşitrav bitkisel motifli friz ve geisondan
oluşmaktadır. Çatı ise oldukça yüksek olup, iç bükey piramidal formludur. Çatının en üst bölümünde ise bir Korinth başlığı ve
onun üzerinde bronz bir vazo işlenmiştir. Mezarın yan bölümlerinin 1/3 lük bölümlerinde parapetler bulunmaktadır (Weber
1990, 197, Lev. XLI,148).

88 Yapı basamaklı platform, podyum, baldakenli kat ve piramidal çatıdan oluşmaktadır. Mezarın cephesinde dört sütun bulunmak-

tadır. Yivlendirilmiş olan sütunlar üzerinde korinth başlıkları vardır. Yapının entablatürü üç faskialı arşitrav, friz ve geisondan
oluşmaktadır. Friz ve geisonda süsleme yoktur. Piramidal formlu çatı ise hafif iç bükeydir. Çatının en üst bölümü korinth başlığıyla taçlandırılmıştır. Çatı köşelerinde olasılıkla mezarın koruyucusu durumunda olan sphenksler bulunmaktadır. Mezarın
cephesinde olasılıkla mezar sahibi olan toga giymiş bir erkek heykeli vardır. Mezarın gömü alanı ise podyum içindedir ve burada
küçük bir urne bulunmaktadır (Toynbee 1971, 131, Res. 37).

89 Yapı 14,60 m yüksekliğinde olup oldukça görkemlidir. Mezar; platform, podyum, baldakenli kat ve piramidal formlu çatıdan oluş-

maktadır. Podyumun köşelerinde plaster yüzeyi oluklandırılmış sütunlar işlenmiştir. Mezarın baldakenli katının cephesinde dört
Korinth sütunu bulunmaktadır. Mezarın arka bölümü kapalı iken yan bölümleri açıktır. Yapının entablaturü; üç faskialı arşitrav,
friz ve geisondan oluşmaktadır. Yapının çatısı iç bükey piramidal formludur. Piramidal çatını köşelerinde ise tritonlar bulunmaktadır. Baldakenli katta sütunlar arasında, olasılıkla mezar sahiplerine ait heykeller bulunmaktadır (Kähler 1970, 14 vd.).

90 Karia ve Kommagene bölgelerindeki baldaken tipli mezarların tarihi için bk.: Eliüşük 2016, 141.
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Kent Sikkeleri Işığında
Antik Çağ Kilikia’sında İnanç Evrimi
Fatih ERHAN*

Giriş

İnsanlar tarih boyunca inanç hayatları ile ilgili simgeleri bazen bir mağara duvarında, bazen inşa ettikleri büyük bir mimari yapıda, bazen de keramik, taş ve benzeri nesneler üzerinde tasvir etmişlerdir.
MÖ 7 yy.’ın sonlarında bunlara sikkeler de eklenmiş ve etkin dolaşım gücüyle, ilerleyen dönemlerde
hem siyasi hem de dini propagandanın en yaygın aracı haline gelmiştir. Genellikle kesin tarih vermeleri, ikonografik ve epigrafik açıdan birçok bilgiyi barındırmaları nedeniyle sikkeler, diğer alanlarda
olduğu gibi, Antik Çağ teoloji araştırmalarında da en önemli kaynaklardan biri olmuştur.
Bu bağlamda, günümüze kadar Kilikia kent sikkeleri üzerine sayısız araştırma yapılmıştır. Ancak,
bu çalışmalar bölgenin Antik Çağ’daki inanç sisteminin bütününü kapsamamış; alan, zaman ve dini
tasvirler açısından hep kısmi kalmıştır. Bu hususlar göz önüne alınarak, çalışmada Antik Çağ’da (MÖ
yak. 450 - MS yak. 2601) Kilikia Bölgesi kentleri tarafından bağımsız ve yarı bağımsız olarak basılmış
olan dinsel tasvirli sikkeler konu olarak seçilmiş ve bu şekilde, bölgenin inanç evriminin bir bütün
halinde sunulması amaçlanmıştır. Bu yönüyle öncül olan çalışmada, sikkelerden elde edilen bilgiler
diğer tarihsel ve arkeolojik verilerden de faydalanılarak incelenmiş ve sosyo - ekonomik ve kültürel
açıdan yeniden değerlendirilmiştir.

Kilikia’da Sikke Darbı
Günümüz Türkiye’sinin Akdeniz Bölgesi’nin sınırları içinde kalan, kuzeyde Orta Toroslar, güneyde
Akdeniz, batıda Antalya Ovası ve doğuda Amanos Dağları ile çevrili olan alana Antik Çağ’da Kilikia
denmekteydi. Bu alanın sınırları, Antik coğrafyacı Strabon (MÖ 64 – MS 24) tarafından, ovalık (pedias) ve dağlık (trakheia / trakheotis) olarak iki bölüme ayrılarak tanımlanmıştır. Buna göre, Amanos
Dağları’ndan, Lamos’a (Mersin / Limonlu) kadar olan kısım “Kilikia Pedias”; buradan Korakesion
* Dr. Fatih Erhan, Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, Balcalı Kampusu Sarıçam – Adana. E-posta: erhanfatih@hotmail.com
Bu makalenin konusunu 2007-2014 yılları arasında, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik Arkeoloji Bilim
Dalı’nda O. Tekin’in danışmanlığında hazırlanmış olan “Antik Çağ Kilikia Sikkelerinde Dinsel Tasvirler” isimli doktora tezinin
sonuçlarından bir kısmı oluşturmaktadır. Bk.: F. Erhan, Antik Çağ Kilikia Sikkelerinde Dinsel Tasvirler (İstanbul Üniversitesi Yayımlanmamış Doktora Tezi 2014).
1 Seleukos Krallığı’nın bölgede hakim olduğu dönemin büyük bir kısmında (MÖ yak. 281-175) Kilikia kentlerinin kendi adlarına

sikke basma yetkileri ellerinden alındığından, bu tarihlere ait sikkeler çalışmanın kapsamı dışındadır.
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(Antalya / Alanya) kentine kadar olan kısım ise “Kilikia Trakheia” olarak adlandırılmıştır2 (Res. 1). Romalılar ise, Ovalık Kilikia’ya “Cilicia Campestris”, Dağlık Kilikia’ya “Cilicia Aspera” adını vermişlerdir3.
Antik Çağ’da Kilikia Bölgesi’nde MÖ yak. 450 ile MS yak. 260 tarihleri arasında 484 kent tarafından bağımsız ve yarı bağımsız olarak sikke basılmıştır. Bunlardan 17 tanesi Kilikia Pedias5, 31 tanesi
Kilikia Trakheia’da6 yer alır (Res. 1)7.
Bölgede ilk sikkeler Pers İmparatorluğu’na bağlı yerel Kilikia Syennesis Krallığı (veya hanedanlığı)
Dönemi’nde MÖ 5. yy.’da Tarsos, Mallos, Nagidos, Soloi ve Kelenderis tarafından basılmıştır. Bölgenin Pers satrapları ve III. Aleksandros’un (MÖ 334-323) atadığı satrap Balakros (MÖ yak. 333-323)
tarafından yönetildiği MÖ 4. yy.’da ise, önceki kentlere Holmoi, Issos ve Myriandros kentleri de eklenmiştir. Pers ağırlık sisteminde basılmış olan bu sikkeler, gümüş stater veya çift siglos ve gümüşün alt
birimlerinden oluşmaktadır8.
III. Aleksandros’un MÖ 323’te ölümden sonra ‘diadokhlar’ (MÖ 323-301) ve Seleukos Krallığı
(MÖ 281-188) dönemlerinde bölge kentlerinin kendi adlarına sikke basma hakları ellerinden alınmıştır. MÖ 281’den sonra, bölgenin pedias kısmında Seleukos9, orta ve batı trakheia kısmında ise
Seleukos ve zaman zaman Ptolemaios paraları kullanılmıştır.
MÖ 190’daki Magnesia Savaşı’nı kazanan Romalılar Anadolu’daki kentlere kendi adlarını sikke
basma hakkı tanımıştır. Bu yetki, Roma tarafından Pergamon Krallığı’na bırakılan Kilikia Trakheia’nın
orta ve batı kısmındaki kentler kullanamamıştır. Daha sonra, benzer bir politikayı uygulamaya koyan
Seleukos kralı IV. Antiokhos Epiphanes (MÖ 175-164), doğu Kilikia Trakheia ve Kilikia Pedias kentlerine bağımsız olarak sikke basma hakkı vermiştir. Bu kral döneminde, daha önce sikke basan kentlere ek olarak ilk kez sikke basan Mopsuhestia, Hierapolis – Kastabala, Aigeai, Epiphaneia ve Aleksandreia kat’Isson kentleri de eklenmiştir. Bu dönemden sonra muhtemelen MÖ 2. yy.’ın kalan kısmında
ise Kibyra Minor, Seleukeia, Adana ve Anazarbos kentleri ilk kez sikke basmışlardır. MÖ 1. yy.’da bu
kentlere Lalassis, Ninika Klaudiopolis, Korykos, Elaiussa - Sebaste, Zephyrion ve Rhosos eklenmiştir.
Geriye kalan kentler ise, ilk kez Roma İmparatorluğu Dönemi’nde sikke basmaya başlamışlardır.
Kilikia kentleri, ekonomik ve stratejik özellikleri nedeniyle, bölge Roma İmparatorluğu’nun doğrudan merkeze bağlı bir eyaleti olduktan sonra (MS 72) daha yoğun olarak sikke basmaya devam
etmişlerdir. Bu dönemde merkezi yönetimin sikkeleriyle kent sikkeleri birlikte kullanılmıştır. Özellikle, Roma İmparatorluğu’nun 3. yy.’ın ikinci çeyreğinden itibaren Sasanilerle yaptığı uzun savaşlar
esnasında, Kilikia Bölgesi’ne birçok Roma imparatoru ve askeri gelmiş ve burada konaklamıştır. Bu
nedenle, Kilikia kentlerinde askerin ihtiyaçlarını karşılamak için çok fazla sayıda sikke basılmıştır.
2 Strabon, XIV.V. 1 vd.
3 Ünal – Girginer 2007, 119 vd.
4 Head’e göre, bölgede Kelenderis ile Posidium arasında yer Myus adında bir kentte de sikke basılmıştır. Ancak, bu bilgi kanıtlana-

bilmiş değildir. Bk.: Head 1991, 725.

5 Kilikia Pedias kentleri: Adana, Aigeai, Aleksandreia kat’Isson, Anazarbos, Augusta, Eirenopolis, Epiphaneia, Flavioupolis, Hiera-

polis Kastabala, Issos, Mallos, Mopsuhestia, Myriandros, Rhosos, Soloi veya Pompeiopolis, Tarsos, Zephyrion.

6 Kilikia Trakheia kentleri: Anemurion, Antiochia ad Cragum, Aphrodisias, Diokaisareia, Elauissa – Sebaste, Germanikopolis, Hol-

moi, Iotape, Isaura, Karallia, Kasai, Kelenderis, Kibyra Minor, K(i)etis, Kolybrassos, Korakesion, Koropissos, Korykos, Kestros,
Laertes, Lakanatis, Lalassis, Lamos, Nagidos, Ninika - Klaudiopolis, Olba, Philadelphia, Seleukeia, Selinus, Syedra (Pamphylia ?),
Titiopolis.

7 Araştırmacılar tarafından günümüze kadar yeri kesin olarak tespit edilememiş olan Lalassis ve Lakanatis kentleri veya bölgeleri

haritada yer almamaktadır.

8 Tekin 1992, 113.
9 Morkholm 2000, 125-7.
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Süren mücadeleler sonunda, I. Valerianus’un MS 260’da I. Shapur’a yenilmesiyle birlikte, Kilikia kentlerinin kendi adlarına sikke basma yetkileri sona ermiştir.

Tarihsel Süreç ve Sikke Tipleri
Bölge kentlerinin sikke basmaya başladığı MÖ yak. 450’lere kadar Kilikia’nın MÖ 1. binyıldaki siyasi
tarihine bakıldığında, MÖ 9. yy.’ın ortalarından itibaren MÖ 612 yılında yıkılışına kadar, bölgede Asur
Devleti’nin hakimiyetinin olduğu görülür. Bu dönemden sonra Kilikia “Syennesis” unvanı veya adı
taşıyan bir dizi kral tarafından yönetilmeye başlanmış ve ilk kez MÖ 585 yılında kral Syennesis tarih
sahnesine çıkmıştır10. Bu dönemde muhtemelen bağımsız olan bu krallık, Perslerin II. Kyros (MÖ 550530) komutasında Anadolu’yu işgali sırasında MÖ 542 yılında iç işlerinde bağımsız bir Pers satraplığı
haline dönüştürülmüştür11. Persler’in MÖ 479 yılında Salamis ve Plataia’da uğradığı yenilgiden sonra
ise, Atina’nın başkanlığında MÖ 478’de kurulan Attika – Delos Deniz Birliği ile birlikte Akdeniz’de Yunan hakimiyeti başlamıştır. Başlangıçta bu birliğe girmeyen Kilikia kentleri Pers ordularının yönetimi
altında kalmışlar12: ancak, devam eden savaşlarda Pers donanmasının bölgedeki etkisini kaybetmesiyle
birlikte, MÖ 5. yy.’ın ortalarında bağımsız birer kent devleti gibi hareket etmeye başlamışlardır.
Kilikia’nın Akdeniz kıyısındaki liman kentlerinin Yunanistan’la ilişkisi, esasen birkaç yüzyıl önceye
dayanmaktadır. Nitekim Yunan kent devletleri tarafından Doğu Akdeniz’le özellikle de Fenike ile MÖ
8. yy.’dan itibaren başlayan deniz ticareti, Kilikia’nın liman kentlerini birer uğrak haline getirmiştir.
Bunun sonucunda gelişen ticaret sayesinde, kısa zamanda zenginleşen Mallos, Tarsos, Soloi, Nagidos
ve Kelenderis gibi kentler, Yunanistan ve Batı Anadolu’daki örneklerden de etkilenerek, bağımsızlıklarının birer simgesi olarak, MÖ yak. 450’den itibaren kendi adlarına sikke basmaya başlamışlardır.
Bu ilk sikkeler, üzerlerinde kentlerin bağımsızlığına vurgu yaparcasına, kentin isimlerinin Yunanca ve
Aramice kısaltmaları, kentle ilgili simgelerle birlikte verilmiştir. MÖ yak. 450 ile MÖ yak. 425 yılları
arasına tarihlenen bu dönemde, kentle ilgili simgeler, bölgede en erken sikke basmış olan Kelenderis’te
keçi13 (Res. 2) ve at (veya atlı kahraman?), Mallos’ta kuğu’dur (Res. 3). Erken sikkelerdeki diğer tasvirler ise Kelenderis’te Pegasos14 (Res. 4), Gorgon Medusa başı, astragalos; Mallos’ta ise kanatlı erkek
figür ve astragalostur. Çok dikkat çekici bir durum olarak, bu dönem sikkelerinde tanrı ve tanrıça tasvirleri henüz sikkeler üzerinde yer almazlar. Bu durum, en erken sikke basan batı Anadolu kentlerinde
olduğu gibi, sikkelerde öncelikle kentin/devletin simgelerinin kullanmasıyla ilgili olmalıdır.
10 Syennesis kelimesinin unvan mı, yoksa ad mı olduğu kesin olarak belli değildir. Ancak, Herodotos, Syennesis’ten “…Kilikia kralı

Syennesis…” olarak bahseder ve Babil Devleti’yle birlikte 28 Mayıs MÖ 585’teki Lydialılarla Medler arasındaki “Güneş Tutulması
Savaşı’nda” ara bulucu olarak oynadığı rolü anlatır. Herodotos, V.118 ; I, 74.

11 Bu dönemde Anadolu’da büyük bir güce sahip olan Lydia Kralı Kroisos (MÖ 560-546), yalnız Kilikia ve Lykia’da hakimiyet kura-

mamıştır. Buradan anlaşıldığı kadarıyla, Syennessis Krallığı bu dönemde (MÖ 585-546) Anadolu’nun güney sahilleri üzerinde
hakimiyet sağlamış olmalıdır. Doğuda ise, Pers kralı II. Kyros (MÖ 550-530), MÖ 550 yılında Med Devleti’ni ortadan kaldırdıktan
sonra, Anadolu’ya yönelmiş ve Lydia Kralı Kroisos’u MÖ 546’da yenerek, tüm Anadolu’ya hakim olmuştur. Bütün bu gelişmelerde
Perslerin yanında yer alan Syennesis Krallığı’nın sınırları, II. Kyros tarafından Orta Anadolu’nun içlerine kadar genişletilerek,
MÖ 542’de iç işlerinde bağımsız bir Pers satraplığı haline getirilmiştir. Pers Kralı I. Dareios (MÖ 52-486), yaptığı yeni satraplık
düzenlemesi sırasında ise, Kilikia’yı başkenti Tarsos olmak üzere dördüncü sıraya yerleştirmiştir. Bu düzenlemeyle, krallığa bazı
ekonomik ve askeri yükümlülükler getirilmiştir. Buna göre, Kilikia satraplığı, 500 talent gümüş ödemeye ve 360 at yetiştirmeye
zorunlu idi. Ayrıca, askeri açıdan da Kilikia satraplığının Pers krallarının savaşlarında doğrudan destek vermeleri gerekiyordu.
Nitekim, MÖ 484’de Pers kralı Kserkses’in Kilikia’dan 100 gemi asker aldığı bilinmektedir. Yine, MÖ 480 yılında Syennesis adında
bir kralın, Kilikia savaş gemilerinin başkomutanı sıfatı ile Salamis Deniz Savaşı’nda ölmesi de, krallığın Persler’e bağlı olduğunu
göstermesi açısından önemlidir. Bk.: Casabonne 1996, 139; Herodotos, VII. 9; Hild – Hellenkemper 1990, 30; İplikçioğlu 2007,
88; Demirtop 2009, 32 vd.; Tekin 2008, 46.

12 Bean 1999, 7.
13 Erhan 2014, 758-769.
14 Erhan 2014, 699-705.
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Bu ilk dönemden sonra, Atina ve Sparta arasında MÖ 445’de başlayan ve MÖ 404’de Atina’nın
yenilgisiyle sonuçlanan Peloponnesos Savaşları, MÖ 5. yy.’ın ikinci çeyreğinde Akdeniz’de görülen
Yunan hakimiyetini yavaş yavaş ortadan kaldırmıştır. Nitekim bu savaşlar sonucunda, Attika – Delos Deniz Birliği dağılmış, Ege ve Akdeniz’de Sparta’nın hakimiyeti başlamıştır. Savaşlar esnasında
Perslerden büyük para yardımı alan Sparta, MÖ 387/6’daki Kral Barışı Anlaşması’yla15, Ege ve Doğu
Akdeniz’i tam olarak güvence altına alarak, bu hakimiyetini pekiştirmiştir.
MÖ yak. 425’ten itibaren ise, bölge kentlerinin sikkelerinde kentle ilgili simgelerin yanı sıra tanrı
ve tanrıça tasvirleri başta olmak üzere, dinsel tasvirler de yer almaya başlar. Bunlar, Tarsos’ta Nergal16
(Res. 5), Melkart gibi Fenike ve Mezopotamya kökenli tanrılarken; Kelenderis’te Athena17 (Res. 6),
Nagidos’ta Aphrodite18 (Res. 7), Pan ve Dionysos gibi Yunan kökenli tanrı ve tanrıçalar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bu dönem sikkelerinde, özellikle de Kilikia Pedias kentlerine ait sikke tasvirlerinde Mezopotamya ve Fenike etkileri ortaya çıkmaya başlamıştır. Kilikia Trakheia’da ise, bu etki daha
az görülmekte ve Yunan kökenli sikke tasvirleri ağırlıklı olarak görülmektedir.
Attika – Delos Deniz Birliği’nin dağılmasından sonra Ege ve Akdeniz’de Yunanlara karşı mutlak
bir hakimiyet sağlayan Sparta’nın bu yükselişi karşısında, Atina’nın girişimleriyle MÖ 378’de Attika
– Delos Deniz Birliği ikinci kez kurulmuş olsa da, bölgede büyük bir etki gösterememiştir19. Diğer
taraftan, Pers Devleti’nin başındaki II. Artakserkes, kendisine isyan eden kardeşi, Anadolu satrabı
Kyros’u, yapılan savaşta yenerek (MÖ 401-399), bölgeyi tamamen denetimi altına almış ve kardeşini
destekleyen Kilikia Syennesis Krallığı’nın özerkliğine son vermiştir. Bundan sonra bölge, doğrudan
merkeze bağlı Pers satraplarının yönetimine bırakılmıştır20. Kilikia bu tarihten sonra satraplar Tiribazos (MÖ 386-380), Pharnabazos (MÖ 379-374), Datames (MÖ 378-372) ve Mazaios (MÖ 361-334)
tarafından yönetilmiştir.
MÖ 386 yılında Satrap Tiribazos’la başlayan bu dönem, MÖ 333 yılında III. Aleksandros’un bölgeyi Perslerden almasına kadar devam eder. Yaşanan siyasi gelişmelerin etkileri bölge sikkelerinde de
hemen kendisini göstermeye başlamıştır. Daha önce sikke basmaya başlayan kentlere Myriandros ve
Aphrodisias da (?) eklenmiştir. Sikke tasvirlerinde, daha çok kent simgelerinin yer aldığı erken dönemin aksine bu dönemde tanrı, tanrıça ve kahraman tipleri ağırlık kazanmıştır. Bu tipler Tarsos’ta
Baal, Ahura Mazda, Baaltars21 (Res. 8), Ana (An, Anu), Athena, Ares ve Herakles; Mallos’ta Baaltars,
Ahura Mazda22 (Res. 9), Athena, Apollon, Kronos, Hermes, Demeter ve Pyramos; Issos’ta Baal, Ahura Mazda, Athena, Apollon ve Herakles; Soloi’de Athena ve Herakles; Nagidos’ta Zeus, Aphrodite,
Pan23 (Res. 10) ve Dionysos’tur. Bu sikke tiplerinden de anlaşılacağı üzere, bölgenin Pers Satrapları
tarafından yönetilmeye başlamasıyla Sümer, Akkad, Assur ve Babil gibi Mezopotamya ve Kuzey Suriye – Fenike kültürlerinin etkisini taşıyan Pers dini bölgede etkisini artırmıştır. Aynı şekilde, Yunan
kökenli tanrı, tanrıça ve kahraman tasvirleri de erken döneme göre hatırı sayılır bir şekilde artmıştır.
Bu dönemde Kilikia Pedias’da Pers – Yunan, Kilikia Trakheia’da ise sadece Yunan etkisi görülür.
15 İplikçioğlu 2007, 41.
16 Erhan 2014, 195-198.
17 Erhan 2014, 310-376.
18 Erhan 2014, 264-282.
19 Tekin 2008, 113.
20 Erzen 1943, 10.
21 Erhan 2014, 86-105.
22 Erhan 2014, 622-627.
23 Erhan 2014, 662-665.
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Daha sonra, III. Aleksandros MÖ 334-325 yılları arasında Persler’e karşı giriştiği büyük fetih seferi
esnasında, önce batı ve orta Anadolu’yu denetimi altına almış ve Kilikia’ya gelmiştir24. MÖ 333 yılında
Issos’ta25 yapılan savaşta III. Dareios yönetimindeki Pers ordusuna karşı büyük bir zafer kazanmış ve
Kilikia’yı da topraklarına katmıştır26. Issos Savaşı’ndan sonra sefere devam eden kral, Kilikia satraplığına Balakros’u tayin etmiştir27. III. Aleksandros’un MÖ 323’te ölümü üzerine başlayan ve 301 yılındaki İpsos Savaşı’yla sonlanan Diadokhlar Dönemi’nden sonra, Kuzey Suriye ve Kilikia, Ptolemaioslar
ve Seleukoslar arasında anlaşmazlıklara neden olmuştur. MÖ 281 yılında ise, İpsos Savaşı’ndan sonra
Anadolu hakimiyetini ele geçiren Lysimakhos’un, Kurupedion Ovası’ndaki savaşta Seleukos’a yenilmesi sonucunda, Anadolu’da MÖ 188 yılına kadar sürecek olan Seleukos hakimiyeti başlamıştır. MÖ
190 yılı sonlarında Magnesia’nın kuzeyinde Roma ile karşılaşan Seleukos Kralı III. Antiokhos (MÖ
223-187) yenilgiye uğramış ve MÖ 188 yılında Apameia Barışı yapılmıştır. Burada yapılan anlaşmaya
göre, Seleukoslar Küçük Asya’da bulunan toprakları terk edecekler ve Kilikia’da ise Kalykadnos nehrinin güneyinden batıya geçemeyeceklerdir28.
MÖ yak. 333-188 yıllarını kapsayan bu dönemin erken evrelerinde, bölge kentlerinde hem III. Aleksandros, hem de Balakros adına sikkeler basılmıştır. Sikke tasvirleri açısından büyük bir değişiklik olmamış, Pers satrapları dönemindeki tipler, genellikle varlığını sürdürmüştür. Seleukos Krallığı hakimiyeti sırasında ise (MÖ 281-188), kentlerinin sikke basım yetkileri ellerinden alınmış, bölgede krallığın
paraları kullanılmıştır. Ancak, Seleukos Krallığı dönemine ait sikkelerinin tamamına yakınında başta
Apollon olmak üzere, Yunan tanrı ve tanrıça tipleri görülmektedir. Yunan kültürünün bölgede tamamen
kökleştiği bu dönemin, Seleukos Krallığı sonrasındaki Kilikia kent sikke tiplerine büyük etkisi olmuştur.
Apameia Barışı’ndan sonra ise, Kilikia Trakheia’nın orta ve batı kısımları Bergama Krallığı’nın,
Kilikia Trakheia’nın doğusu ve Kilikia Pedias ise Seleukos Krallığı’nın hakimiyetinde kalmıştır. Bu süreçte gücü zayıflayan Seleukos Krallığı, hakimiyeti altındaki kentlerdeki halkın kendine bağlılığını artırmak için IV. Antiokhos Epiphanes (MÖ 175-164) döneminde kentlere çeşitli özgürlükler tanımıştır.
Pek çok kent bu dönemde birer bağımsız devlet gibi kendi adlarına sikke basmışlardır29. Krallık, bu
sayede bölgedeki siyasi otoritesini MÖ 1. yy.’ın başlarına kadar sürdürebilmiştir.
Batıda ise, Apameia Anlaşması’ndan sonra, Anadolu’daki etkisini iyice artırmaya başlayan Roma
devleti, MÖ 133 yılında Pergamon kralı III. Attalos’un (MÖ 138-133) topraklarını miras yoluyla
kendisine bırakmasının ardından30, bu alanda MÖ 129 yılında, Manius Aquillius liderliğinde “Asya
Eyaleti”ni (=Provincia Asia) kurmuştur31.
Bu dönemde Kilikia Trakheia’nın batı iç kısımlarında Roma, sahil kesimlerde korsanlar ve Kilikia Pedias’ta ise Seleukos Krallığı etkin bir güce sahiptir32. Roma, özellikle Kilikia Trakheia’nın sahil
kesimindeki otorite boşluğundan dolayı ortaya çıkan korsan tehlikesine33 karşı, MÖ 102’de praetor
24 Tekin 2008, 120 vd.
25 Ünal – Girginer 2007, 220-1.
26 Diodoros Siculus, XVII. 34-37.
27 Arrianos, II.12.2.
28 Titus Livius, XXXVI. 43-45; XXXVIII.38-39.
29 Tempesta 2005, 62.
30 Kaya 2005, 14.
31 Strabon, XIV.1.38.
32 Durukan 2009, 80-81.
33 Sherwin – White 1976, 4 vd.
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Marcus Antonius’u (triumvir Marcus Antonius’un büyükbabası) görevlendirerek34 bölgeye doğrudan
müdahale etmiştir35. Bu askeri harekat, Roma ordusunun bölgede sürekli varlığının başlangıcını oluşturmuş36 ve Kilikia’da, Pamphylia ve Pisidia’yı da kapsayan bir askeri görev ve yetki alanının (=provincia militaris) kurulmasını sağlamıştır37. Adı dışında, bilinen Kilikia toprakları ile neredeyse hiç bağlantısı olmayan bu alan38, Torosların kuzeyindeki, paralel bir hat üzerinde, batıdan doğuya Pamphylia
ve Lykia’nın da bir kısmını içine alarak, Phrygia’dan Pisidia ve Lykaonia üzerinden Kappadokia’ya
kadar uzanan topraklardan oluşmaktaydı39. MÖ 92 yılında ise Kilikia, ilk valisi Sulla’nın provinciası
olarak anılmıştır. Bu tanımlama, bir eyaletten ziyade, valinin görev ve yetki alanını ifade etmekteydi.
Öyle anlaşılıyor ki, Kilikia, korsan sorunu tamamen ortadan kaldırılana kadar, eyalet statüsü kazanamamıştır40. Bu dönemden sonra bölgeye gönderilen bir dizi yöneticiye rağmen, korsan sorunu Pompeius dönemine kadar çözülememiştir.
MÖ 188’deki Apameia Barışı ile MÖ 64’de Pompeius tarafından Kilikia Eyaleti kurulana kadar devam eden bu sürecin bölge sikkelerine yansımalarına bakacak olursak: Kilikia’nın MÖ 5. ve 4. yy.’larda
sikke basmaya başlayan sekiz kentinden yalnız Tarsos, Mallos ve Kelenderis’in sikke basmaya devam
ettiği ve bunlara IV. Antiokhos Epiphanes döneminden itibaren MÖ 2. yy. boyunca Mopsuhestia,
Hierapolis – Kastabala, Aigeai, Epiphaneia, Aleksandreia kat’Isson, Kibyra Minor, Seleukeia, Adana
ve Anazarbos kentlerinin de eklendiği görülür. Sikke tasvirlerinde ise, III. Aleksandros’un bölgeyi hakimiyet altına aldığı MÖ 333 yılından itibaren yaklaşık 250 sene boyunca “Hellenleşme” sürecini yaşamış olan bölgede Pers, Mezopotamya ve Fenike kökenli sikke tiplerinde büyük bir azalma görülürken, Yunan kökenli tanrı, tanrıça, kahraman ve kişileştirme tiplerinde yoğun bir artış görülmektedir.
Bunlardan öne çıkanlar, Tarsos’ta Zeus; Mallos’ta Zeus, Nike; Kelenderis’te Apollon; Mopsuhestia’da
Apollon, Artemis, Zeus; Hierapolis – Kastabala’da Zeus, Perasia (?)41 (Res. 11); Aigeai’de Athena, Herakles42 (Res. 12), Nike; Aleksandreia kat’Isson’da Zeus, Posedion; Kibyra Minor’de Nike, Dioskurlar;
Seleukeia’da Athena, Apollon, Artemis43 (Res. 13); Adana’da ise Zeus, Apollon, Artemis, Demeter
tasvirleridir.
Yunan kökenli bu tiplerin yanı sıra, bölgedeki kentlerin “kent kimliğini”ni öne çıkaran tasvirler
de sikkelerde sıklıkla kullanılmıştır. IV. Antiokhos Epiphanes döneminde kentlere verilen özgürlüklerin bir yansıması olarak kabul edilebilecek bu tasvirlerde kentle özdeşleşmiş tanrı, tanrıça, hayvan ve bitki tipleri sıklıkla yer alır. Bunlar, Tarsos’ta Kent Tanrıçası (Antiokheia Tykhesi), Sandan44
(Res. 14); Mallos’ta Athena Magarsia (Res. 15); Kelenderis’te Kent Tanrıçası (Antiokheia Tykhesi),
keçi; Mopsuhestia’da sunak; Hierapolis – Kastabala’da Perasia (?), Kent Tanrıçası (Antiokheia Tykhesi), Pyramos45 (Res. 16), palmiye ağacı; Aigeai’de Kent Tanrıçası (Antiokheia Tykhesi), at başı, keçi;
34 Kaya 2005, 17.
35 Bosch 1957, 40.
36 Sherwin-White 1976, 6 vd.; Mitford 1980, 1236; Bosch 1957, 40.
37 Durugönül 1995, 199.
38 Magie 1950, 283; Sherwin-White 1976, 1-3; Mitford 1980, 1235.
39 Bosch 1957, 41; Magie 1950, 285, 1165 vd.; Özsait 1985, 71 vd.; Sherwin-White 1994, 232.
40 Kaya 2005, 17.
41 Erhan 2014, 302, 305-6, 308-310.
42 Erhan 2014, 531-557.
43 Erhan 2014, 283-310.
44 Erhan 2014, 205-213.
45 Erhan 2014, 180-195.
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Seleukeia’da at ön gövdesi tasvirleridir. Bunlardan Kent Tanrıçası tasvirleri, kentlerin bağımsızlıklarını temsil edercesine Roma İmparatorluk Dönemi’nin sonuna kadar sikkeler üzerinde en çok görülen
dini tasvirlerden biri olmuştur.
Bu dönemdeki sikke tipleri genel olarak değerlendirildiğinde, Kilikia Pedias ile Kilikia Trakheia’nın
doğusunun, Kilikia Trakheia’nın orta ve batısından farklı bir gelişim gösterdiğini söylemek mümkündür. Buna göre, bölgenin Kalykadnos Nehri’nin doğusunda Yunan ve yerel kökenli tasvirler görülürken, batısında yalnız Yunan kökenli tasvirler görülür.
Romalılar korsan sorunu çözmek MÖ 1. yy.’ın başından itibaren için bölgeye bir dizi yönetici göndermiş46, ancak kötü yönetim ve askeri başarısızlıklar yüzünden, yerel halk Roma’dan uzaklaşmış
ve Akdeniz’de korsanlık faaliyetleri daha da artmıştır. MÖ 78’de Roma Senatosu tarafından bölgede görevlendirilen P. Servilius Vatia’nın (MÖ 78-74), deniz ve kara savaşlarında korsanlara karşı bir
takım başarılar kazanarak, Killikia Trakheia’yı eyalete bağlaması da47 korsanlık sorununa kalıcı bir
çözüm getirmemiştir. Bunun üzerine Roma, korsanlık faaliyetlerini tamamen sonlandırmak için MÖ
67 yılında, senato onayıyla Lex Gabinia (=Gabinius Yasası) yasasını çıkarmış48 ve Pompeius Magnus’u
geniş yetkilerle bölgeye göndermiştir49. Pompeius, Korakeison (Alanya) açıklarında meydana gelen
savaşta50 korsanları yenerek, Roma’nın sahildeki bilinen Kilikia kentleriyle doğrudan ilk bağlantılarını
başlatmıştır. Bölgede korsanların yeniden güçlenmesini engellemek için bir takım adımlar atan Pompeius, önce tutsak korsanların bir kısmını Adana’nın da içinde yer aldığı Kilikia kentlerine yerleştirmiştir51 ve daha sonra da Suriye ve Anadolu bağlantısında hayati öneme sahip olan Kilikia’nın doğu
bölümünün kontrolünü Tarkondimotos52 adında yerel bir krala bırakmıştır53. MÖ 64’te, Amisos’ta
Anadolu eyaletleri için yaptığı düzenlemeler54 esnasında ise, Kilikia Eyaleti’nin sınırlarını genişleterek55 Kilikia, Lykia, Pamphylia ve Pisidia’yı içine alan yeni “Provincia Cilicia”yı oluşturmuştur56.
Ayrıca Phaselis, Olympos ve Korykos kentleri Lykia Birliği’nden çıkartılmış ve Kilikia Eyaleti’ne bağlanmıştır57. Bu şekilde, bilinen Kilikia toprakları ilk kez Kilikia Eyaleti’ne dahil edilmiştir. MÖ 56’da
Lentullus Spinther’in prokonsüllüğünde ise, Kıbrıs Adası da eyaletin topraklarına katılmıştır58. Bu
düzenlemelerle birlikte Kilikia, bundan böyle Roma için Anadolu’nun en önemli askeri eyaleti olmuş
ve MÖ 56-50 yıllarında Batı Anadolu’dan Suriye’ye ana yol görevini de üstlenmiştir59.
46 Kurt 2009, 121 vd.
47 Kurt 2009, 122-3.
48 Plutarkhos, XXV.2; XXV.4-6; XXVI.1-4; Cassius Dio, XXXVI.23.4.
49 Kurt 2009, 124.
50 Plutarkhos, XXVIII.1.
51 Bu savaş sonucunda, korsanların bir kısmı öldürülmüş bir kısmı da teslim olmuştur. Ayrıca, bölgede 120 yerleşim birimi ele ge-

çirilmiştir. Büyük bir kısmı korsanlarla yapılan mücadelelerde tahrip olmuş olan Kilikia kentlerinden Adana, Mallos, Epiphaneia
ve Soloi’ye tutsak korsanların ileri gelenleri saygınlık kazandırılarak yerleştirilmiştir. Kurt 2009, 24; Magie 1950, 299-300; Sayar
1999, 203.

52 I. Tarkondimotos (MÖ 64-31), Roma’nın Parth ve Suriye politikalarına hep sadık kalmıştır. Bu yüzden, Tarkondimotos’a Marcus

Antonius tarafından kendi adına sikke basma izni verilmiştir. Sayar 2001, 373-4.

53 Strabon, XIV. 5.18; Jones 1998, 203 vd.
54 Strabon, XIV.5. 8.
55 Plutarkhos, XXVII. 4; Cassius Dio, XXX.1; XXXVII. 4-5.
56 Hild – Hellenkemper 1990, 31; Sayar 1999, 204.
57 Mitford 1980, 1238.
58 Cassius Dio, XXXIX.12-16, 55-60; Strabon, XII.3.34.
59 Mitford 1980, 1238.
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Daha sonra, Kilikia Trakheia ve çevresinde devam eden bir takım direnişlere MÖ 51-50’de Kilikia
Eyaleti valisi olan Cicero da müdahale etmiştir. Ancak, eyalete verilen önem Cicero’dan sonra aynı şekilde devam etmemiş, hatta tam tersine eyaletin sınırları giderek küçültülmüştür. MÖ 49 yılından sonraki düzenlemelerle, Phrygia’nın bir bölümü, Pamphylia, Milyas ve Batı Pisidia da Kilikia’dan alınarak
Asia eyaletine bağlanmıştır60. MÖ 44 yılında Caesar tarafından Mısır kraliçesi Kleopatra’ya verilmiş
olan Kıbrıs ve yine aynı yıl Syria Eyaleti’ne eklenen Kilikia Pedias, Kilikya Eyaleti’nden ayrılmıştır61.
Roma’da Gaius Iulius Caesar’ın öldürülmesiyle başlayan iç savaştan sonra, triumvir’lerden Marcus Antonius, MÖ 41’de Anadolu’ya gelmiştir. Bu dönemde Lykia dışında Küçük Asya’nın tamamı
Parthlar tarafından işgal edilmiştir (MÖ 40)62. Bu gelişmeye karşılık, Parthlara karşı sefere çıkmadan
önce Anadolu’da bir takım düzenlemeler yapan Antonius, MÖ 40/39 yılında Kilikia Pedias’ı Suriye
Eyaleti’ne bağlamış63, Doğu Kilikia’da eski bir korsan önderi olan Tarkondimotos’un krallığını onaylamış64 ve MÖ 39 yılında, Pisidia’yı da Amyntas’ın Galat krallığına dahil etmiştir65. Yine aynı amaçla,
Mısır tahtında bulunan VII. Kleopatra Tarsos’ta buluşarak66, kendisine desteği karşılığında kraliçeye
hediye olarak Fenike ve Suriye sahilleri ile Kıbrıs’ın yanı sıra, Kilikia Trakheia’nın bir kısmını vermiştir67. Bu gelişmeler, Pompeius döneminde kurulan Kilikia Eyaleti’nin MÖ 49 yılında başlayan parçalanma sürecinin tamamlanması anlamına gelmekteydi68.
MÖ 67-31 yıllarını kapsayan bu dönemde, daha önceden sikke basmaya başlayan kentlere Rhosos,
Pompeiopolis ve Tarkondimotos Krallığı sikkeleri de eklenmiştir. Bu kentlere ait sikke tasvirlerinde
ise, Pompeiopolis’te Pompeius, Athena, Nike69 (Res. 17); Tarkondimotos Krallığı sikkelerinde (Anazarbos baskısı ?) I. Tarkondimotos ve Zeus70 (Res. 18); Rhosos’ta önce Kent Tanrıçası ve Rhosos Baal’ı,
sonra da çakal tasvirli kalkan ve Rhosos Baal’ı71 (Res. 19) tipleri yer alır.
MÖ 31 yılındaki Actium Deniz Savaşı’nın hemen sonrasında M. Antonius ölünce, Amyntas’ın Anadolu’daki krallığı Caesar Octavianus tarafından onaylanmış, hatta MÖ 30 yılında Kilikia Trakheia da
krallığına dahil edilmiştir72. Amyntas’ın MÖ 25 yılında ölümü üzerine, Romalılar Kilikia Trakheia’nın
Pamphylia’ya komşu olan en batı kesimi yeni kurdukları Galatia Eyaleti’ne bağlamış, geri kalanı da73
Kappadokia kralı I. Arkhelaos’a vermiştir74. Actium Deniz Savaşı’nda, Antonius’un tarafını tutan I.
Tarkondimotos’un da ölmesi üzerine75, Tarkondimotos’un hayattaki oğlu II.Tarkondimotos (Ölümü:
60 Magie 1950, 418; Özsait 1985, 79.
61 Magie 1950, 418; Kaya 2005, 19.
62 Cassius Dio, XLVIII.26.3; Magie 1950, 430 vd., 1280.
63 Kurt 2009, 131.
64 Strabon, XIV.5.18; Sayar 2001, 373-4.
65 Strabon, XII.5.1.
66 Cassius Dio, XLVIII. 24.
67 Strabon, XIV.5.3; Mitford 1980, 1241 vd.
68 Kaya 2005, 19.
69 Erhan 2014, 635-662.
70 Erhan 2014, 222-260.
71 Erhan 2014, 100-105.
72 Strabon, XII.5.1; XIV.5.6; Magie 1953, 443; Cassius Dio, LI.7.4; Jones 1998, 207 vd.
73 I. Arkhelaos’un Kilikia Trakheia’da hakimiyetine giren alanlar; Doğu’daki Pompeiupolis’ten Seleukeia’ya kadar olan sahil şeridi ve

Amyntas’ın yerine geçtiği daha batıdaki bir bölgedir. Jones 1998, 202.

74 Ramsay 1960, 371 vd.
75 Sayar 1999, 207.
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MS 17), bu savaştan hemen sonra, derhal Octavianus’un tarafına geçtiğini belirtmesine ve bunu kanıtlamak için, Antonius taraftarı gladyatörlerin Kyzikos’dan Aleksandreia’ya (İskenderiye) yürüyüşlerini Kilikia’da engellemesine rağmen, Octavianus tarafından azledilmiş76 ve arazisi MÖ 29 yılında
Kappadokia Kralı I. Arkhaleos’a (MÖ 36-MS 17) verilmiştir77.
Bu süreçten sonra, C. Octavianus Augustus, Doğu’da Parthlardan herhangi bir saldırı gelmeyeceğine
inandığı MÖ 20 yılında, I. Tarkondimotos’un oğlu II. Tarkondimotos Philopator’a, sadece babasının MÖ
31 yılında ölümünden hemen önce elinde tuttuğu araziyi yeniden kontrolü altında tutma hakkı ve kral
unvanı vermiştir78. Kesin olmamakla birlikte, kral II. Tarkondimotos Philopator’un MS 17 yılında ölümü
üzerine krallık son bulmuştur. Nitekim, krallığın bastığı son sikkeler Philopator dönemine aittir79.
Augustus, bölgede MÖ 3. yy.’dan itibaren varlığı bilinen Olba Rahip Krallığı’nı tanıdığı için, krallık
bu bölgedeki bağımsızlığını devam ettirmiştir. Bu krallığın başına MS 10 yılında kraliçe Aba’nın torunu ve Teukros’un oğlu Ajax geçmiştir80. Krallık bu dönemde yaklaşık olarak Kalykadnos Nehri ile
Lamos kenti arasındaki alana hakim olmuştur.
Daha sonra, Roma tahtına geçen imparator Tiberius (MS 14-37), II. Tarkondimotos’un ölümünü fırsat bilerek81, C. Octavianus Augustus döneminde başlayan yeni şehirleşme ve ‘Romalılaştırma’
politikasını devam ettirmiş ve II. Tarkondimotos’un krallığı dahilindeki toprakları, Kilikia Pedias’ın
diğer bölgeleri ile birlikte Roma’nın Suriye Eyaleti’ne bağlamıştır. Yine aynı yıl, I. Arkhelaos’un ölümü
üzerine Kappadokia’yı Roma eyaleti yapmış ve babasının yerine tahta geçen II. Arkhelaos’a (MS 1736), II. Tarkondimotos’un elinde olan kısımlar dahil, Kilikia Trakheia’yı vermiştir. Tiberius’tan sonra
Roma tahtına geçen imparator Caligula (MS 37-41) ise, MS 38 yılında Kommegene Krallığı’nı ve
Doğu Kilikia’yı Suriye Eyaleti’nden ayırıp, krallığın başına IV. Antiokhos’u (MS 38-72) getirmiştir.
Antiokhos, II. Arkhelaos’un MS 36 yılında ölmesinden sonra, sahipsiz kalan topraklarını da Kommagene Krallığı’na dahil etmiştir82.
İmparator Claudius (MS 41-54) ve imparator Nero (MS 54-68) dönemlerinde, önceki siyasi tabloda pek değişiklik olmamış, imparator Galba (MS 68-69) döneminde ise, Roma genelinde olduğu gibi,
Küçük Asya’da da bazı değişiklikler olmuş ve imparator Pamphylia’yı Galatia ile birleştirmiştir83. Bu
kararlar imparator Vespasianus (MS 69-79) tarafından geçersiz sayılarak, imparatorluğun doğusu MS
72’de yeniden düzenlenmiştir. Vespasianus, Kommagene Kralı IV. Antiokhos’u azlederek, toprakları
üzerinde yeni bir Kilikia Eyaleti84 meydana getirmiştir85. Bu siyasi gelişmelerle birlikte Adana, MÖ 72
yılında, tüm Kilikia kentleri ile birlikte, yeni kurulan eyaletin topraklarına dahil olmuştur.
MÖ 31-MS 72 yıllarını kapsayan ve siyasi olarak oldukça karışık olan bu dönemde, daha önce
sikke basmaya başlayan kentlere yeni kentler de eklenerek, bölge genelinde sikke darbı başlamıştır.
76 Sayar 2000, 6.
77 Sayar 1999, 207.
78 Sayar 2000, 6.
79 Gough 1952, 93.
80 Jones 1998, 202 vd.; Mitford 1980, 1243 vd.; Sayar 1999, 208.
81 Sayar 1999, 209.
82 Sayar 1999, 210.
83 Tacitus, XII.9; Özsait 1985, 99.
84 Başkenti Tarsus olan bu eyaletin sınırları, doğuda Aleksandreia kat’Isson’un (İskenderun) birkaç km kuzeyindeki Kadrigai’den,

batıda Syedra ile Iotape arasındaki Sedre Çayı’na kadar uzanmaktaydı. Hild – Hellenkemper 1990, 108 vd.; Mitford 1980, 1247.

85 Kilikia’nın başına bir ‘legatus Augusti proquaestore’ getirilerek, doğrudan imparatorluğa bağlı bir eyalet haline dönüştürüldü.

Sayar 1999, 211.
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Sikke tasvirlerinde ise, siyasi durumun bir yansıması olarak, tip çeşitliliğinde yoğun bir artış ortaya
çıkmıştır. Kentlerin büyük bir kısmının otonom olarak sikke basmaya devam ettiği bu dönemde, sikke tiplerinde önceki döneme göre fazla değişiklik görülmez.
Tarkondimotos, Olba ve Kommagene gibi yerel krallıkların etkisinde bulunan kentlerde ise, ön yüzlerde yöneticilerin baş ve büst tipleri yer alırken, arka yüzlerde ise genellikle dini tasvirlere, bazen de
kenti veya krallığı temsil eden simgelere yer verilmiştir. Bunlardan, Tarkondimotos Krallığı sikkelerinde Zeus, kartal86; Olba Krallığı sikkelerinde (Olba) Athena, Hermes, Zeus’un kutsal tahtı87 (Res. 20),
şimşek demeti, Herakles sopası, harpa, kerykeion, cornucopia tasvirleri öne çıkar. Her iki krallığa ait
sikkelerde çok açık bir şekilde Yunan dini hakimiyeti görülür. IV. Antiokhos Dönemi’nde (MS 38-72)
bölgenin pedias kısmında, belli alanlarda hakimiyet kurmuş olan Kommagene Krallığı sikkelerinde ise
(Lalassis, Lakanatis, K(i)etis), Hermes, ay, akrep (Res. 21), oğlak burcu, cornucopia tasvirleri görülür.
MS 1. yy.’ın başlarından itibaren ise, Roma İmparatorluğu’na ait tipler yavaş yavaş kent sikkelerinde görülmeye başlar. Bunlar içerisinde en erken örneklerden bir tanesi, imparator Tiberius zamanında kurdurulmuş olan Augusta kentidir. MS yak. 20 yılında annesi Livia’ya ithafen bu adı almış olan
kentin erken sikke tasvirlerinde, ön yüzlerde genellikle imparator ve annesinin büst ve portreleri yer
alırken, arka yüzlerde Athena, Dionysos88 (Res. 22) ve Demeter gibi Yunan tanrı ve tanrıçaları ile Kent
Tanrıçası tasvirlerine yer verilmiştir.
MS 72 yılında eyaletin kurulmasından sonra, Traianus (MS 98-117) döneminde de, Kilikia’nın
Roma tarafından legatlar yoluyla idare edilme sistemi sürdürülmüştür89. Hadrianus (MS 117-138)
döneminden itibaren ise Kilikia, Isauria ve Lykaonia Tarsos başkent olmak üzere üçlü bir eyalet haline
dönüştürülmüş90 ve daha önce olduğu gibi bir ‘praeterian legatus Augusti’ idaresine bırakılmıştır91.
Bu durum, MS 260 yılında Sasani kralı I. Shapur’un, Roma İmparatoru I. Valerianus’u Edessa’da (=
Şanlıurfa) esir alması ve Selinus’a kadar bütün Kilikia kentlerini yağmalaması ile sona ermiştir. Keşif
harekatı niteliğinde olan bu sefer, aynı zamanda bölgedeki Roma İmparatorluk Dönemi’nin de sonu
olarak kabul edilmektedir92.
Kilikia’nın MS 72 yılından itibaren doğrudan Roma’ya bağlı bir eyalet yapısı kazanmasıyla birlikte,
MS 1. yy.’ın geri kalan döneminde ve MS 2. yy.’da bölge kentlerine ait sikkelerin tamamında tartışmasız
bir Roma etkisi görülmeye başlamıştır. Bu dönemde, ön yüz tasvirlerinin büyük bir çoğunluğu imparator ve imparatoriçe ile ilgili tiplere ayrılırken, az sayıda tanrı, tanrıça ve kahraman tasvirleri de görülür.
Arka yüzlerde ise, büyük oranda Yunan tanrı, tanrıça, kahraman ve kişileştirme tasvirleri, kentle ilgili
tipler ve bölge ile ilgili siyasi gelişmelerle veya imparatorluğun kazandığı başarılarla ilgili tipler görülür. Bu bağlamda, eyalet başkenti olan Tarsus kentinin sikkelerinde görülen tasvirler, hem nicelik hem
de nitelik açısından, tüm bölge kentlerinin sikke tasvirlerine ışık tutmaktadır. Kentin sikkelerinde ön
yüzler genellikle imparator ve imparatoriçe tasvirlerine ayrılırken, arka yüzler genellikle Zeus, Athena, Herakles ve Demos93 (Res. 23) başta olmak üzere, Yunan tanrı, tanrıça kahraman ve kişileştirme;
Sandan ve Kent Tanrıçası gibi kentle ilgili tiplere; tapınaklar ve üç ayaklı kazan gibi diğer dini tasvirlere
86 Erhan 2014, 743-757.
87 Erhan 2014, 891-895.
88 Erhan 2014, 105-137.
89 Mitford 1980, 1246.
90 Sayar 1999, 212.
91 Cassius Dio, LXIX.14.4; Özsait 1985, 99-100.
92 Sayar 1999, 212.
93 Erhan 2014, 585-587.
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ayrılmıştır. Bu tiplere ek olarak, Kent Tanrıçası ile birlikte tasvir edilmiş Kilikia, Isauria ve Lykaonia kişileştirmeleri, kentin Kilikia Eyaleti başkentliğini ön plana çıkaran bir sahnedir94 (Res. 24). Bu tip, Kilikia
kentlerinde görülen Kent Tanrıçası (Antiokheia Tykhesi) tiplerinin doruk noktasına işaret etmektedir
ve adı konmamış olsa da MÖ 2. yy.’ın başından itibaren ortaya çıkan “kent kültü”nün bir yansımasıdır.
MS 3. yy.’ın başlarından itibaren imparatorluğun merkezinde yaşanan siyasi karışıklıklar ve ekonomik sıkıntılar ile Doğu’daki Parth – Sasani tehlikesi ve yükselen Hıristiyanlık, Roma’nın eyaletlerdeki
otoritesini sarsmaya başlamıştır. Roma İmparatorluğu bu gelişmeler karşısında çeşitli önlemler almıştır.
Bu uygulamalar çerçevesinde, Kilikia kentlerindeki yerel halk tarafından benimsenmiş ne kadar tanrı,
tanrıça, kahraman ve kişileştirme varsa sikkeler üzerinde tasvir edilmeye başlamıştır. Roma bu yolla yerel halkın kendisine bağlılığını artırmak istemiştir. Aynı zamanda, kentler de bu durumu kendi lehlerine
değerlendirmek ve çeşitli imtiyazlar almak için bu politikayı desteklemişlerdir. Bu dönemde de, ön yüz
tasvirlerinin büyük bir çoğunluğu imparator ve imparatoriçe ile ilgili tiplere ayrılırken, yine az sayıda
tanrı, tanrıça ve kahraman tasvirleri de görülür. Arka yüzlerde ise, tip çeşitliliğinin en yoğun olduğu
dönemdir. Sikke tasvirleri açısından MS 3. yy. Kilikia’sını özetleyebilecek üç kent ön plana çıkmaktadır.
Bunlar, eyaletin başkenti Tarsus, Roma’nın doğu seferlerinde karargah statüsü kazanmış ve bu yüzden
Tarsus’la yarışan Anazarbos ve yine Roma’nın doğu seferleri sırasında donanmanın limanı olan ve bu
yüzden koloni unvanı almış olan Mallos’tur. Bu kentlerin sikkelerinde MS 2. yy.’daki sikke basma geleneği devam ederken, bir takım siyasi gelişmeleri mitolojik olaylarla yansıtma geleneği de ortaya çıkmıştır.
Bunlardan bazıları, Tarsos’ta kentin kuruluş mithosunu anlatan Diktys ve Perseus95 (Res. 25); Mallos’ta
kentin koloni olduğunu gösteren Dişi kurt ve ikizler96 (Res. 26) ve kentin kuruluş mithosunu ile ilişkili
Amphilokhos97 (Res. 27); Anazarbos’ta Triptolemos98 (Res. 28) ve Mithraeum99 (Res. 29) tasvirleridir100.
MÖ 72 yılı ile MS 260 yılları arasını kapsayan Kilikia Eyaleti döneminde sikke tasvirlerinde Yunan,
Anadolu, Mısır ve Roma etkili tipler büyük bir ağırlık oluşturmaktadır.

Değerlendirme ve Sonuç
Bütün bu bilgiler ışığında, bölgenin MÖ 5. yy.’dan MS 3. yy.’a kadar olan inanç evrimini şu şekilde
özetlemek mümkündür. Buna göre, başlangıçta tüm Antik Çağ Yunan dünyasında olduğu gibi, bölgede de bazı kentlerde kenti temsil eden kahraman, hayvan ve bitkiler kent simgeleri olarak sikkeler
üzerinde yer almışlardır. Sonradan sikke basmaya başlayan bazı kentlerde ise, ilk önce tanrı ve tanrıçaların tasvirleri görülmeye başlamıştır. MÖ yak. 450-400 yıllarını kapsayan bu dönemde, Kilikia
Trakheia’da güçlü Yunan etkileri ile az da olsa Pers etkileri görülürken, Kilikia Pedias’ta Assur, Babil,
Fenike ve Pers etkileri görülmektedir.
Daha sonra, bölgenin Pers satrapları tarafından yönetildiği MÖ yak. 400-333 yılları arasında, sikkeler üzerinde tasvirlerde Pers kültürü etkisi artmıştır. Ancak Yunan kökenli tipler de sikkeler üzerinde yoğun olarak görülmeye devam eder. Bazen de sikkelerin iki farklı yüzünde Pers ve Yunan kökenli
tipler bir arada yer alır. Bu dönemdeki Pers kökenli tiplerdeki artış, satrapların Akdeniz ticaretinde
94 Erhan 2014, 459.
95 Erhan 2014, 1013-4.
96 Erhan 2014, 977-980.

97 Erhan 2014, 520-525.
98 Erhan 2014, 570-575.
99 Erhan 2014, 947-949.
100 Bölge kentlerine ait sikkelerde görülen mitolojik sahne tasvirleri hakkında ayrıntılı bilgi için bk.: Erhan 2014, 968-1023.
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aktif rol almaları ile ilişkili olmalıdır. Özellikle Pers inancında yer alan Ahura Mazda, Ana (An, Anu)
gibi tanrılarla, Baal ve Zeus’un senkretik tipi olan Tarsos kentinin tanrısı Baaltars, bölgede en fazla
görülen dini tasvirler olmuşlardır.
III. Aleksandros’un MÖ 333 yılında bölgeyi fethetmesinden sonra, Kilikia’daki Pers etkisi azalmaya başlamış, devamındaki Diadokhlar ve Seleukos Krallığı dönemlerinde sikke darbı olmamasına rağmen, Seleukos Krallığı’nın da etkisiyle Yunan kültürü bölgede tamamıyla yerleşmiştir. Nitekim, Seleukos Kralı IV. Antiokhos Epiphanes döneminde kentlere verilen kendi adlarına sikke basma yetkisiyle
birlikte, sikke tasvirlerindeki tiplerin tamamına yakınında Yunan kökenli dini tasvirler görülmeye
başlamıştır. Pers ve diğer Doğu kültürlerine ait tasvirler ise, büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Yine bu
dönemde, Sandan ve Rhosos Baal’i gibi yerel özellikler taşıyan dini tasvirlerle birlikte, kentlerin bağımsızlıkların birer simgesi olan Kent Tanrıçası (Antiokheia Tykhe’si) tipleri görülmeye başlanmıştır.
MÖ 67’de Pompeius döneminin başlamasıyla birlikte, bölgede Roma Devleti’nin etkileri doğrudan
görülmeye başlamıştır. Yine, MÖ 1. yy.’ın ikinci yarısından itibaren de, Hellenistik Dönem’de Kilikia
Trakheia’da koloniler kurmuş olan Mısır’ın etkileri görülmeye başlanmıştır. Bu dönemde bölgede,
Kilikia Pedias merkezli yerel Tarkondimotos ve Kilikia Trakheia’da yerel Olba Krallığı sikkeleri de,
Yunan etkili dini tasvirler ile tedavülde kalmıştır.
MS 1. yy.’dan itibaren ise, bölgenin bazı kısımlarında, MS 38-72 yılları arasında Kommagene Krallığı
paraları kullanılsa da, bu durum uzun sürmemiştir. Nitekim Kilikia, MS 72 yılında doğrudan merkeze
bağlı bir Roma eyaletine dönüştürülmüştür. Bu dönem sikkelerinde, ağırlıklı olarak Yunan kültürü etkisi görülse de, Roma, Mısır ve Anadolu kültürlerine ait dini tasvirler de görülmeye başlanmıştır. MS 2.
yy. ve 3. yy.’ın erken dönemlerine kadar devam eden bu süreçten sonra, MS 3. yy.’ın ikinci çeyreğinden
itibaren, dini tasvirlerde çok büyük bir artış görülmeye başlamıştır. Roma İmparatorluğu’nun içinde
bulunduğu siyasi ve ekonomik krizle, Doğu’da yükselen Parth – Sasani tehlikesi ve Hıristiyanlık’ın yükselişi bu tasvirlerin artışındaki en büyük etkendir. Roma bu gelişmeler karşısında, Kilikia Eyaleti’nin
bağlılığını artırmak için, yerel halkın eski inançlarına dair birçok dini tipi, özgün, senkretik ve adaptasyon olarak sikkeler üzerine bastırtmış olmalıdır. Ancak, Roma’dan bir takım imtiyazlar almak için
kentlerin de bu siyasi tablodan faydalanmak istemiş olması da göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur. Ancak bütün bu çabalar, I. Valerianus’un başındaki Roma ordusunun Sasani Kralı Shapur’a
yenilmesini engelleyememiş ve bölgedeki Roma İmparatorluğu hakimiyeti sona ermiştir.
Sonuç olarak, Kilikia’nın coğrafi konumu (özellikle pedias), Antik Çağ’da hiçbir bölgede olmayan
bir özellik olarak kadim Mezopotamya, Kuzey Suriye ve Anadolu kültürleri ile doğrudan; Yunan,
Roma ve Mısır’la da deniz üzerinden dolaylı olarak bağlantılıdır. İnsanlık tarihinin bütün köklü inançlarının doğduğu bu topraklarla olan etkileşim Antik Çağ’da da devam etmiş ve bölgenin çok kültürlü
ve inançlı bir yapı kazanmasına neden olmuştur.
Kilikia Bölgesi sikkelerinde görülen tiplerin kökeni hangi kültüre dayanırsa dayansın, tiplerin ortaya çıkmasındaki en büyük etken, kutsallaştırılmış kent olgusunun ortaya çıkardığı “kent kültü”dür.
Nitekim, bölge sikkelerinde en fazla görülen tipler olan Kent Tanrıçası (Antiokheia Tykhe’si), Athena
gibi tanrıçalar; Adanos, Amphilokhos, Mopsos, Herakles ile Perseus gibi kahraman ktistesler ve kişileştirmelerin tamamına yakını kentle ilişkilidir.
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Res. 1 Antik Kilikia haritası (Çiz. B. Tahberer)

Kelenderis
MÖ yak. 450’ler.
Öy.: Çıplak atlı kahraman (?), sola; ata yan binmiş, kırbaç tutuyor. Nokta bordür içerisinde.
Ay.: KEΛ Keçi ön gövdesi, sola. Dairesel incus içerisinde.
Ref.: Bk.: SNG Levante-Cilicia, 16-7.
AR Stater, 10.59 gr.

Res. 2 (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=4601)

Mallos
MÖ yak. 440’lar.
Öy.: Kanatlı erkek figür, cepheden; güneş diski tutuyor. Altta, boğa ön gövdesi, sağa.
Ay.: Kuğu, sağa. Dörtgen incus içerisinde.
Ref.: SNG France, 372 var.
AR Stater, 18 mm., 9.95 gr.

Ref.: SNG France, 372 var.
AR Stater, 18 mm., 9.95 gr.

Res. 3 (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=10440)
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Kelenderis
MÖ yak. 440’lar.
Öy.: Gorgoneion başı, cepheden.
Ay.: Pegasos ön gövdesi, sola. Dörtgen incus ve bordür içerisinde.
Ref.: Bkz. SNG France, 112-4.
AR Obol, 0.66 gr.

Res. 4 (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=6194)

Tarsos
MÖ yak. 425’ler.
Öy.: Bellerophontes, Pegasos üzerinde. Sağ elindeki mızrakla alttaki Khimera’ya saldırıyor.
Ay.: Uzun giysili ve sakallı Nergal, sola; çift ağızlı balta tutuyor. Sol boşlukta buğday başağı,
sağ boşlukta ağaç.
Ref.: Mildenberg 1973, p.79, pl. 28, 5.
AR Triobol, 2.61 gr.

Res. 5 (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=275)

Kelenderis
MÖ yak. 425’ler.
Öy.: Miğferli Athena başı, sola.
Ay.: Pegasos ön gövdesi, sola. Dörtgen incus içerisinde.
Ref.: Bk.: SNG France, 103-7.
AR Obol, 9 mm., 0.81 gr.

Res. 6 (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=8907)

Nagidos
MÖ yak. 420’ler.
Öy.: Defne çelenk taçlı Dionysos başı, sağa. Nokta bordür içerisinde.
Ay.: EP [N]AΓIΔEΩN Sphendone giymiş Aphrodite başı, sağa; kolyeli ve küpeli.
Ref.: Bk.: SNG Levante-Cilicia, 2.
AR Stater, 10.67 gr.

Res. 7 (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=12490)
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Tarsos
Pers Satrapları Dönemi
Mazaios (MÖ 361-334)
Öy.: Tahtta oturan Baaltars, ½ cepheden sola. Yukarıya kaldırdığı sol eliyle
asasına yaslanmış, ileriye uzattığı sağ elinde kartal, buğday başağı ve üzüm
salkımı tutuyor. Elinin altında aslan başı. Nokta bordür içerisinde.
Ay.: Boğaya saldıran aslan. Üstte Aramice yazıt. Nokta bordür içerisinde.
Ref.: AR Stater 22 mm., 10.73 gr.

Res. 8 (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=3645)

Mallos
Pers Satrapları Dönemi
Tiribazos (MÖ 386-380)
Öy.: Ayakta duran Baal, ¾ profilden sola. Yukarıya kaldırdığı sol eliyle
asasına yaslanmış, ileriye uzattığı sağ elinde kartal tutuyor.
Ay.: Ayakta duran Ahura Mazda, cepheden, baş profilden sağa. İleriye uzattığı sol elinde
lotus çiçeği; yana açıp, baş seviyesine kaldırdığı sağ elinde çelenk tutuyor.
Ref.: SNG Levante-Cilicia, 148.
AR Stater, 10. 46 gr.

Res. 9 (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=240)

Nagidos
MÖ yak. 400-380
Öy.: Pan başı, sağa.
Ay.: NAΓ […] Dionysos başı, sağa.
Ref.: SNG Levante-Cilicia, 4.
AR Obol 10 mm., 0.69 gr.

Res. 10 (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=8112)
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Hierapolis - Kastabala
IV. Antiokhos Epiphanes Dönemi (MÖ 175-164)
Öy.: Kuleli sur taçlı Kent Tanrıçası (Antiokheia Tykhesi) başı, sağa.
Ay.: ΙΕΡΟΠΟΛΕΙΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΩΙ ΠVΡΑΜΩΙ Tahtta oturan Perasia
(?), ¾ profilden sola. Sol elinde asa tutuyor; tahtın altında kartal.
Ref.: SNG Levante-Cilicia, 1564.
AE 22 mm., 7.02 gr.

Res. 11 (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=3068)

Aigeai
MÖ yak. 160-30
Öy.: Defne tacı giymiş Herakles başı, sağa. Nokta bordür içerisinde.
Ay.: ΑΙΓΕΑΙΩΝ Herakles Sopası.
Ref.: SNG Levante-Cilicia, 1646.
AE 17 mm., 3.95 gr.

Res. 12 (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=8920)

Seleukeia
MÖ 2-1. yy.
Öy.: HӨA Defne tacı giymiş Artemis başı, sağa.Omzunda sadak, göğsünün önünde defne dalı
Ay.: CEΛEYKEΩN ΠOΛEM APXOY Miğferli Athena başı, sağa.
Ref.: AE 22 mm., 10.04 gr.

Res. 13 (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=9385)

Tarsos
MÖ 164 sonrası
Öy.: Örtülü ve kuleli sur taçlı Kent Tanrıçası (Antiokheia Tykhesi) başı, sağa.
Ay.: ΤΑΡΣΕΩΝ Sandan Anıtı.
Ref.: SNG Levante-Cilicia, 957.
AE 21 mm., 7.53 gr.

Res. 14 (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=3011)
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Mallos
MÖ 2-1. yy.
Öy.: Athena Magarsia kült heykeli, cepheden; ki kolu yana açık, yılanlar sarkıyor. Çelenk içerisinde.
Ay.: MAΛΛΩTΩN Kartal, sağa uçuyor.
Ref.: Bk.: SNG Levante-Cilicia, 1264.
AE 17 mm., 4.51 gr.

Res. 15 (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=4447)

Hierapolis - Kastabala
MÖ 2-1. yy.
Öy.: Örtülü ve kuleli sur taçlı Kent Tanrıçası (Antiokheia Tykhesi) başı, sağa.
Ay.: ΙΕΡΟΠΟΛΕΙΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΩΙ ΠVΡΑΜΩΙ Yüzen Pyramos, cepheden. Sağ elinde kartal.
Ref.: SNG Levante-Cilicia, 1569.
AE 23 mm., 8.19 gr.

Res. 16 (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=2977)

Pompeiopolis
MÖ 66’dan sonra.
Öy.: Pompeios başı, sağa. Nokta bordür içerisinde.
Ay.: ΠΟΜΠΗΙΟΠΟΛΕΙΤΩΝ Ayakta duran Nike, profilden sağa. Sol elinde
palmiye dalı, ileriye uzattığı sağ elinde çelenk tutuyor.
Ref.: SNG Levante-Cilicia, 880.
AE 20 mm., 6.82 gr.

Res. 17 (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=4103)

Basım yeri belirsiz
Tarkondimotos Krallığı
I.Tarkondimotos (MÖ 39-31)
Öy.: Diademli Tarkondimotos başı, sağa.
Ay.: ΒΑΣΙΛΕΟΣ ΤΑΡΚΟΝΔΙΜΟΤΟΥ ΦΙΛΑΝΤΩΝΙΟΥ Tahtta oturan Zeus, ¾ profilden sola.
Yukarıya uzattığı sol eliyle asasına yaslanmış, ileriye uzattığı sağ elinde Nike tutuyor.
Ref.: SNG Levante-Cilicia, 1258.
AE 24 mm., 8 gr.

Res.18 (http://www.wildwinds.com/coins/greece/cilicia/kings/tarkondimotos/RPC_3871.1.jpg)
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Rhosos
MS 1. yy.
Öy.: Kalkan üzerinde çakal, sağa. Nokta bordür içerisinde.
Ay.: ΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑVΤΟΝ Kaide üzerinde ayakta duran
Rhosos Baal’ı, cepheden. Kaidenin iki yanında boğa başı
Ref.: SNG Levante-Cilicia, 1857.
AE 14 mm., 4.83 gr.

Res. 19 (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=2989)

Olba
MÖ 1. yy. sonu.
Öy.: ER Zeus’un kutsal tahtı, ¾ cepheden sağa. Nokta bordür içerisinde.
Ay.: ΟΛΒΕΩΝ Şimşek demeti.
Ref.: SNG von Aulock, 5782.
AE 24 mm., 9.04 gr.

Res. 20 (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=2107)

Lakanatis
Kommagene Krallığı Dönemi
IV. Antiokhos (MS 38-72)
Öy.: ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΙΟΧΟΣ Diademli Antiokhos başı, sağa.
Ay.: ΛΑΚΑΝ-ΑΤΩΝ Akrep. Çelenk içerisinde.
Ref.: SNG Levante-Cilicia, 566.
AE 23 mm., 10.77 gr.

Res. 21 (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=5224)

Augusta
Roma İmparatorluğu Dönemi
Nero (MS 54-68)
Öy.: KAICAP NEPΩN Defne tacı giymiş Nero başı, sağa.
Ay.: AV ΓOVCTANΩN ETOVC HM Defne taçlı genç Dionysos büstü,
sağa. Omzunda thyrsos, başının arkasında kantharos.
Ref.: SNG Levante-Cilicia, 1243.
AE 26 mm., 10.65 gr.

Res. 22 (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=3373)
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Tarsos
Roma İmparatorluğu Dönemi
Antoninus Pius (MS 138-161)
Öy.: ΑVΤ ΚΑΙ ΤΙ ΑΙ ΑΔΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΝΟC CΕΒ EV ΠΓ Defne tacı giymiş Antoninus Pius başı, sağa.
Ay.: ΔΗΜΟC ΑΔΡΙΑ ΤΑΡCΕΩΝ MHTPOΠΟΛΕΩC Tahtta oturan demos, ¾ profilden sola.
Ref.: Bk.: SNG France, 1443.
AE 30 mm., 27.70 gr.

Res. 23 (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=7325)

Tarsos
Roma İmparatorluğu Dönemi
Septimius Severus (MS 193-211)
Öy.: ΑVΤ ΚΑΙC Λ CE ΠΤ CΕVΕΡΟC CEΒ Defne taçlı ve zırhlı Septimius Severus büstü, sağa.
Ay.: ΑΔΡΙ CΕVΗΡΙΑΝΗΝ ΤΑΡCΟΝ MHTPO ΤΩΝ Γ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΚΙΛΙΚΙΑ ΙCΑVΡΙΑ
ΛVΚΑΟΝΙΑ Tahtta oturan Kent Tanrıçası, profilden sola; buğday başağı tutuyor.
Ayağının altında nehir tanrısı Kydnos. Arkasındaki Lykaonia Kişileştirmesi ve
önündeki Kilikia ve Isauria Kişileştirmeleri tarafından taçlandırılıyor.
Ref.: SNG France, 1472 var.
AE 39 mm., 23.74 gr.

Res. 24 (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=8266)

Tarsos
Roma İmparatorluğu Dönemi
Caracalla (MS 198-217)
Öy.: […] CЄOΥHΡOC ANTΩNЄINOC CЄB Π Π Taçlı ve demiourgos giyimli Caracalla büstü, sağa.
Ay.: ANTΩNIANHC CЄVHPIAN AΔPIA AMK Solda, ayakta duran çıplak Perseus, cepheden, baş
sağa. İleriye uzattığı sol elinde Apollon Lykeios kült heykelini yanındaki balıkçı Diktys’e uzatıyor;
aşağıya uzattığı sağ elinde harpa (?) tutuyor. Sağda, ayakta duran giyimli Diktys, cepheden, baş sola.
Her iki eliyle, bir ucunda balık, diğerinde sepet olan balıkçı oltasını tutuyor. Kesimde TAPCOV Γ B.
Ref.: AE 34 mm., 20.08 gr.

Res. 25 (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=8267)
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Mallos
Roma İmparatorluğu Dönemi
Alexander Severus (MS 222-235)
Öy.: IMP ES SEV ALEXANΔPOC Defne taçlı ve giyimli Alexander Severus büstü, sağa.
Ay.: MALO COLONIA FELIX SC Ayakta duran dişi kurt, sağa. İkizleri
(Remus ve Romulus) emziriyor. Kesimde […].
Ref.: Bk.: SNG Levante-Cilicia,1289.
AE 22 mm., 7.40 gr.

Res. 26 (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=2145)

Mallos
Roma İmparatorluğu Dönemi
I.Valerianus (MS 253-260)
Öy.: IMP C LIC VALERIANVS PI FE AVG Defne taçlı ve giyimli I. Valerianus büstü, sağa.
Ay.: MALLO COLONIA Ayakta duran çıplak Amphilokhos, ¾ cepheden sola, baş profilden sola. Yana
açıp, ileriye uzattığı sağ elinde alttaki yaban domuzunun üzerine defne dalı tutuyor; sol elini aşağıya
uzatmış. Sağ boşlukta, kaide üzerinde üçayaklı kazan; orta ayağına aşağıdan yukarı ‘S’ şeklinde
kıvrılarak sarılmış yılan; başını kazanın üzerindeki yuvarlak nesneye uzatmış. Kesimde, SC.
Ref.: SNG Levante-Cilicia,1298.
AE 31 mm., 19.89 gr.

Res. 27 (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=5870)

Anazarbos
Roma İmparatorluğu Dönemi
Elagabalus (MS 218-222)
Öy.: ΑΥΤ ΚΜ Α ΑΝΤΩΝЄΙΝΟC CЄΒ Defne taçlı ve giyimli Elagabalus büstü, sağa.
Ay.: ΑΝΑZ ΜΗΤΡΟ-ΠΟΛ ΓΒ ΑΜΚ Triptolemos, kanatlı yılanların çektiği bigayı sürüyor.
Ref.: SNG Levante-Cilicia,1426.
AE 27 mm., 11.42 gr.

Res. 28 (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=9744)
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Anazarbos
Roma İmparatorluğu Dönemi
Maximus, caesar (MS 235/6-238)
Öy.: Γ.ΙΟV.ΟVΗ.ΜΑΞΙΜΟC. ΚΑΙ Giyimli Maximus büstü, sağa.
Ay.: ΑΝΑZAPBOV ΜΗΤΡΟΠΟΛ[…] ΓΒ ЄTΔNC Mithraeum
(?) veya zodiak tapınağı. İki yanda, iki Nike.
Ref.: SNG Levante-Cilicia,1484.
AE 32 mm., 17.88 gr.

Res. 29 (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=4789)
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The Evolution and Use of the Doric Order in Lycia et
Pamphylia during the Roman Period:
preliminary remarks
Beatrice FOCHETTI*

This article will investigate the evolution and formal characteristics of the Doric order in the province of Lycia et Pamphylia during the Roman imperial time from the late 1st century B.C. to the 2nd
century A.D.
The research has been conducted by comparing the features of published monuments from Lycia
et Pamphylia with evidences from other regions of Asia Minor, principally from nearby Pisidia and
from the province of Asia. Particular regard has been given to the evidence dated on epigraphic basis,
analyzing the urban context where the presence of the Doric order is attested and providing a formal
analysis of the architectural decoration. The acquired data was compared so as to outline a preliminary and general overview of the most attested morphologies, useful to identify the characteristics of
the “Imperial Asiatic Doric style” as well as to put forward some preliminary considerations about the
role played by this quite “conservative” order in the complex and multifaceted process of Romanization in Asia Minor during the Imperial period.
Indeed, with the Romanization of Asia Minor a partial decline occurred in the production of
Doric architecture, which enjoyed particular favour during the Classic and Hellenistic periods, in
favor of the massive employment of the Ionic and, above all, the Corinthian orders, as part of the
phenomenon known as Marmorstyle, which affected all the cities of Asia Minor during the imperial
time and brought about radical innovations in style of the architectural decoration1.
However, Doric architecture continued to be adopted until the Hadrianic period, experiencing
radical changes in the formal rendering of the order as well as in the intended usage of the buildings
themselves2.
In order to evaluate the formal characteristics of the Doric order in the province of Lycia et Pamphylia during the Imperial time, some preliminary considerations can be put forward analyzing a
* Dr. Beatrice Fochetti, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo Via dei Castagneti 13 01034 Fabrica di Roma (VT) – Italy. E-mail:
beatricefochetti@libero.it
1 For references see J. B. Ward-Perkins, Roman Imperial Architecture (1981); idem, Marble in Antiquity: Collected Papers of J. B.

Ward-Perkins. Archaeological Monographs of the British School at Rome 6 (1992); P. Barresi, Province dell’Asia Minore. Costo dei
marmi, architettura pubblica e committenza (2003).

2 Infra, 302 ff.
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selected number of public buildings dated on epigraphic basis, in comparison with monuments dated
both epigraphically and through stylistic analysis.
In general, in the early Imperial time a certain level of conservatism in the stylistic use of the order
characterized the production of the Doric architecture, in continuity with the Hellenistic tradition3.
Substantial differences can be seen in the Flavian period during which also in the province of Asia
several experimental formal solutions are attested. Specifically, we can observe the tendency to join
together architectural features derived from local Hellenistic tradition with experimental solutions of
a hybrid nature, such as the inclusion of columns bases or the exclusion of the canonical guttae from
the architrave and the geison.
This peculiar evidence can been seen in the architrave of the Arch of Sextus Marcius Priscus at
Xanthos, a triumphal arch built at the southern access to the city in honor of the governor of Lycia,
Sextus Marcius Priscus between 68-70 A.D., as it is dated epigraphically4. In this case the architrave is
characterized by the abolition of canonical guttae from the regula, here replaced by a low fillet lacking
in guttae and placed under the triglyphus.
The abolition of guttae from the architrave characterizes the productions of Lycia, where a local
variation of the moulding, made up of regulae in a continuous fillet without guttae is also attested,
with a parallel in the Tomb of Flavia Nanne at Sidyma (Flavian period)5 and also on the Arch of Mettius Modestus at Patara, dated to the 2nd century A.D.6.
A similar treatment also occurs in the late Hellenistic Doric agora of Kremna in Pisidia (150-50
B.C.)7 where, nevertheless, the relationship between taenia/regula is around 1:1 and therefore, it is
likely that we are dealing with a local experimentation of the moulding of regulae in a continuous fillet
with guttae, a morphology not attested before in the late Hellenistic or Augustan age. This could have
had its first usage in Pisidia in the Doric Fountain House of Sagalassos8. Indeed this feature could have
3 As reference for the Hellenistic Doric order see principally J. J. Coulton, The Architectural Developments of the Greek Stoa (1976);

F. Rumscheid, Untersuchungen zur kleinasiatischen Bauornamentik des Hellenismus 1-2. 2. Katalog. Beiträge zur Erschließung
hellenistischer und kaiserzeitlicher Skulptur und Architektur 14 (1994). For the Doric order in the Imperial age: T. Ismaelli, Architetturd dorica a Hierapolis di Frigia. Hierapolis di Frigia 3 (2009).

4 TAM II, 270; A. Balland, Fouilles de Xanthos VII: Inscriptions d’époque Impériale du Létoon (1981) 29-31 no. 12; O. Benndorf – G.

Niemann, Reisen in Lykien und Karien (1884) 91, Fig. 73; B. Rémy, L’activité des fonctionnaires sénatoriaux dans la Province de LyciePamphylie au Haut-Empire, d’après les inscriptions. Anatolia Antiqua 1 (1991) no. 53; J. des Courtils – L. Cavalier, “The City of Xanthos from Archaic to Byzantine times”, in: D. Parrish (ed.), Urbanism in western Asia Minor. New studies on Aphrodisias, Ephesos,
Hierapolis, Pergamon, Perge and Xanthos. JRA Supplement 45 (2001) 159; P. Baressi, op. cit. (2003) 512 f... The architectural structure,
an opus quadratum fornix with a Doric entablature, was realized using local limestone. See as regard: L. Cavalier, Architecture romaine d’Asie Mineure – Les monuments des Xanthos et leur ornementation (2005) 27-28, Pl. 1, Fig. 1. For the topographical evolution
of the city during the Imperial time: J. des Courtils – L. Cavalier, op. cit., 149-164; for the city plan: ibid, 160, Fig. 6.17. Infra n. 39.

5 The Inscription (TAM II 206), probably dated to the Flavian time, specifies that the sepulcher was built by Flavius Pharnakes for his

daughter, Flavia Nanne, priestess of the imperial cult: Ch. Berns, Untersuchungen zu den Grabbauten der frühen Kaiserzeit in Kleinasien. AMS 51 (2003) 254-255; see also J. J. Coulton, “Oinoanda: The Doric building (Mk 2),” AnSt 32, 1982, 56 (Flavian or later).

6 Society of Dilettanti (ed.), Antiquities of Ionia 3 (1840) 75-87, Pl. 13-14; infra n. 12.
7 S. Mitchell, Cremna in Pisidia: an ancient city in peace and war (1995) 29-41, Fig. 7-8, Pl. 9.

8 On this subject: T. Ismaelli, Architetturd dorica a Hierapolis di Frigia, op. cit. 366-368. On the Doric Fountain House of Sagalas-

sos: M. Waelkens, “The excavation of a Late Hellenistic Fountain House and its Surroundings (Site N.). An Interim Report”, in: M.
Waelkens – J. Poblome (eds.), Sagalassos II (1993) 43-86, Fig. 28-32; T. Patricio – K. van Balen, “Architectural Analysis of the Late
Hellenistic Nymphaeum at Sagalassos. First Results”, in: M. Waelkens – J. Poblome (eds.), Sagalassos III (1995) 143-147; L. Vandeput,
The Architectural Decoration in Roman Asia Minor. Sagalassos. A Case Study (1997) 18-19, 31, Pl. 5.3, 6.1 dwg. 1.5.12. Waelkens
dated the Doric Fountain House to the late 1st century B.C. together with the construction of the Doric Temple (infra n. 45): M. Waelkens, “The Transformation of the Public and Sacred Landscapes in Early Imperial Sagalassos”, in: Ch. Berns – H. von Hesberg – L.
Vandeput – M. Waelkens (eds.), Patris und Imperium. Kulturelle und politische Identität in den Städten der römischen Provinzen
Kleinasien in der frühen Kaiserzeit. Kolloquium Köln, November 1998. BABesch 8 (2002) 64 n. 25; idem, “Romanization in the East.
A case of study: Sagalassos and Pisidia”, IstMitt 52, 2002, 311-368. Previously dated to the late Hellenistic or early Imperial period:
idem, “The excavation of a Late Hellenistic Fountain House and its Surroundings”, op. cit., 47; L. Vandeput, Sagalassos, op. cit., 19.
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been first employed in the proskenion of the theater at Ephesus. However, the controversial history
of this monument9 could made it necessary to reevaluate the models of development, identifying the
Doric Fountain House of Sagalassos as a possible model for the successive Lycian reworking of the
morphology or, alternatively, in Caria where it is attested in the theater of Stratonikeia, on the lower
order of the Augustan scenae frons10.
The Lycian variation of the regulae in a continuous fillet without guttae also distinguishes the architrave of the Arch of Mettius Modestus at Patara11, a tripylon facing the northeast access to the city
and datable to the Trajanic period, around 100 A.D.12.
In this instance, as in that of the Arch of Sextus Marcius Priscus at Xanthos, the abolition of the
guttae from the architrave is associated with the Ionic geison without the established mutuli and guttae, a feature likewise attested in the Forum-Basilica of Kremna in Pisidia; a complex is dated to the
Hadrianic period13.
The abolition of the mutuli and the guttae from the geison is a feature already seen really sporadically throughout the course of the Hellenistic age, for instance, in the temple14 and in the Doric
stoa of Sillyon in Pamphylia15 or in the (late) Hellenistic bouleuterion of Sagalassos16. In the prov9 The building phases of the Ephesus theater and consequently of the proskenion are controversial. Wilberg assumes that the Doric

entablature belongs to the second Hellenistic building phase (late 2nd century B.C. or the beginning of 1st century B.C.): R. Heberdey – G. Niemann – W. Wilberg, “Das Theater in Ephesos”, in: R. Heberdey (ed.), Forschungen in Ephesos 2 (1912) 17-22. However,
the chronology of the proskenion has been already moved to 1st century A.D. due to the stylistic analysis by H. von Hesberg, Konsolengeisa del Hellenismus und der frühen Kaiserzeit, RM 24 (1980) 56. A dating to the Flavian period has been suggested by A. Öztürk, “Das Bühnengebäude und seine Flavische Scaenae Frons des Theaters in Ephesos”, in: S. F. Ramallo Asensio – N. Röring (eds.),
La Scaenae Frons en la Arquitectura Teatral Romana (2010) 336-338; and previously, but with caution, by H. Thür, “Ephesische
Bauten in der Zeit der Flavier und der Adoptivkaiser”, in: Komitee Festschrift für Hermann Vetters (ed.), Lebendige Altertumswissenschaftfestgabe zur Vollendung des 70. Lebensjahres von Hermann Vetters (1985) 181; H. Halfmann, “Städtebau und Bauherren
im römischen Kleinasien. Ein Vergleich zwischen Pergamon und Ephesos”, IstMitt 43, 2001, 43; P. Barresi, op. cit. (2003) 404.

10 I. H. Mert, Untersuchungen zur hellenistischen und kaiserzeitlichen Bauornamentik von Stratonikeia. IstForsch 50 (2008) Fig. 36b,

37-38. The scaenae frons is dated by Mert to the Augustan period: ibid, 33. The morphologies of the Doric architraves on the lower
order are stylistically dated between the 1st century B.C. and the later 1st century A.D.: ibid, 118-119 with typological comparisons.

11 With the inclusion of a tilted surface between the taenia and regula: Society of Dilettanti (ed.), op. cit., 75-87, Pl. 13-14.
12 The dedicatory inscription (TAM, II, 421) is only partially preserved; however, it is inferred that the work was built by the “De-

mos of Patara, Metropolis of Lycia” (Παταρέων τῆς μητροπόλεως τοῦ Λυκίων ἤθνους ὀ δῆμος). The building is known as the Arch
of Mettius Modestus due to the portrait busts of the governor and his family – his father M. Mettius Rufus, his uncle Mettius
Modestus, his mother and another figure, probably his brother M. Mettius Rufus. It is dated to around 100 A.D. (J. J. Coulton,
Oinoanda, op. cit., 56) due to the identification of Mettius Modestus with T. Trebonius Proculus Mettius Modestus, governor of
Lycia in 99-102 A.D.: PIR2 M 568; B. Remy, op. cit., no. 112-113. However, Bowersock argued that Patara obtained the title of
“Metropolis” only under the principate of Hadrian: G. Bowersock, “Hadrian and Metropolis”, in: Bonner Historia-Augusta-Colloquium 1982-83 (1985) 82-86; on the subject P. Barresi, op. cit., 505. That hypothesis has been rejected by Burrell and supported
by a Trajanic inscription found during the excavations undertaken by F. Işık. It is also possible that Modestus and his family were
honored by the koinon of Patara for having built an aqueduct: B. Burrell, Neokoroi: Greek Cities and Roman Emperors (2004) 254
n. 17-18. For the excavations results see: F. Işık, Patara: The History and Ruins of the Capital City of Lycian League (2000) 81-82;
F. Işık – H. Yılmaz, “Patara 1988”, KST XI.2 (1989) 7-8; F. Işık, “Patara 1989”, KST XII.2 (1990) 33-35.

13 The forum-basilica, located in the city center of Kremna, was accessible both from the colonnaded street and from a secondary

street running from the Hellenistic Doric agora (supra n. 7): S. Mitchell, Cremna in Pisidia, op. cit., 56-69, Fig. 12-15, Pl. 21; idem,
The Hadrianic Forum and Basilica at Cremna (1989) 229-245; M. H. Ballance, “The Forum and Basilica at Cremna”, BSR 26, 1958,
167-175; The complex is datable to the Hadrianic period (around 120 A.D. following S. Mitchell) due to the Latin inscription dedicated to the Emperor Hadrian (CIL III 6874). The expenses were paid by a private donor, L. Fabricius Longus: S. Mitchell, Cremna
in Pisidia, op. cit., 65-67; P. Barresi, op. cit., 534.

14 A Doric capital and an Ionic geison from a limestone temple are generically dated to the Hellenistic age: K. Lanckoroński, Städte

Pamphyliens und Pisidiens. 1. Pisidien (1890) 81, Fig. 64.

15 The Doric stoa is of uncertain chronology, probably late Hellenistic: ibid, 82, Fig. 66; J. J. Coulton, Oinoanda, op. cit., 56, n. 15,

between the late Hellenistic and early Roman period with uncertainty.

16 L. Vandeput, Sagalassos, op. cit., 15-16; infra n. 25.
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ince of Asia alternative solutions to the Doric geison are attested, for instance, at Ephesus on the
lower order of the so-called Rundbau am Panayrdağ, stylistically dated to the mid-1st century
B.C.17 as well as in the theater’s proskenion where, however, the canonical geison is replaced by
a console geison modillions decorated with floral motifs18. A Ionic geison occurs later during the
Flavian period at Hierapolis in the Frontinus Street19 and in the typological variation of an Ionic
geison with dentils at Tripolis’ plateia20, Blaundos’ plateia and in the temenos of the Ceres Temple21, a morphology already attested during the late 1st century B.C. in the Doric Fountain House
of Sagalassos22.
Regarding the Doric frieze’s morphologies, the above-cited Arch of Sextus Marcius Priscus is
characterized by the inclusion of decorated metopes23, an element which is generally uncommon in
the Imperial buildings of Asia Minor24. Between the late Hellenistic period and the Augustan age,
metopes decorated by a corona are significantly attested at Sagalassos: on the exterior wall of the late
Hellenistic bouleuterion,25 on the exterior facade of the temenos of the Apollo Klarios Temple26, and

17 G. Niemann – R. Heberdey, “Der Rundbau auf dem Panajirdagh”, in: O. Benndorf (ed.), Forschungen in Ephesos 1 (1906) Fig. 79.

For the building: ibid, 144-156, Fig. 73-79. The monument’s chronology is discussed as probably an attribution to middle of the
1st century B.C. This is based on analysis suggested by Alzinger who rejected the dating to the 2nd century B.C. (133/132 B.C.)
previously suggested by G. Niemann – R. Heberdey, op. cit., 163-165. See on this regard W. Alzinger, Augusteische Architektur
in Ephesos. Sonderschriften des Österreichischen Archäologischen Instituts 16 (1974) 37-40. A dating around 50 B.C. is also
supported by F. Rumscheid, 2.Katalog, op. cit., no. 111.52.

18 Supra n. 9.
19 The building is epigraphically dated to the Domitianic period (infra n. 41). For the Doric order in Phrygian Hierapolis, see T.

Ismaelli, Architettura dorica a Hierapolis di Frigia. Hierapolis di Frigia 3 (2009).

20 It is stylistically dated to the Flavian period, probably under the principate of Domitian: Z. Gider, “Tripolisin Ana Caddesinde

Müze Kurtarma Kazısında Dorik Malzemeler”, in: Pamukkale Üniversitesi (ed.), Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür
Sempozyumu Bildiriler. Denizli, 6-8 Eylül 2006 (2007) 26-27. For the analysis of the Doric plateia and its urban context see: ibid,
25-31, Fig. 1-7, dwg. 1-4; A. Ceylan, “Scavi a Tripolis e nella necropoli di Buldan”, in: F. D’Andria – F. Silvestrelli (eds.), Ricerche
archeologiche turche nella valle del Lykos (2000), 70-74, Fig. 5-8; idem, “Tripolis Sütunlu Caddesinde Yapılan Kazı ve Temizlik
Çalışmaları”, 5. MüzeKKS (1995) 160-161, Fig. 1-11.

21 For the plateia see A. Filges, Blaundos. Berichte zur Erforschung einer Kleinstadt im lydisch-phrygischen Grenzgebiet. IstForsch

48 (2006) 199-204, Fig. 193-198. For the Doric temenos of the Ceres Temple (Ionic): ibid, 181-184, Fig. 170-174. Both the plateia
and the temenos of the Ceres Temple are dated by Filges to the Flavian period: ibid, 62-63, 184, 202-203.

22 L. Vandeput, Sagalassos, op. cit., 18-19, Pl. 6.1, dwg. 1.5.12; M. Waelkens, “The excavation of a Late Hellenistic Fountain House

and its Surroundings”, op. cit., Fig. 31-32; for the chronology supra n. 8.

23 In this case the metopes represent the three principal gods of the city: Leto, Apollo, Artemis: L. Cavalier, op. cit., 28, 126, Fig. 136,

Pl. XVIII.1, LIII; J. des Courtils – L. Cavalier, op. cit., 159.

24 T. Ismaelli, Architettura dorica a Hierapolis di Frigia, op. cit., 370. Referring to evidence dated on an epigraphical basis, undeco-

rated metopes are attested; for instance, at Aphrodisias, proskenion-logeion (Augustan) and in the lower order of the Sebasteion
(begun under Tiberius, completed under Nero, infra n. 32); Ephesus, Hall of Nero in the Tetragonos Agora (principate of Nero,
infra n. 29); Hierapolis, Frontinus Street (principate of Domitian, infra n. 41); Perge, Arch of Demetrios and Apollonios (principate of Domitian, infra n. 30, 40); Laodikeia, Syrian Gate (principate of Domitian, infra n. 42); Patara, Arch of Mettius Moderstus
(principate of Trajan, supra n. 12); Kremna, forum-basilica (principate of Hadrian, supra n. 13). For Aphrodisias’ proskenionlogeion see: J. Reynolds, “Ephigraphic evidence for the construction of the theatre: 1st c. mid 3rd c. A.D.”, in: R. R. R. Smith – T.
K. Erim (eds), Aphrodisias Papers 2. JRA 2 (1991) 15-28.

25 It is dated to the end of the 2nd century B.C. or to the beginning of the 1st century B.C. The exterior wall on the west side was

crowned by a Doric frieze decorated with plain metopes and metopes decorated by a corona. Above the frieze is a Ionic geison:
L. Vandeput, Sagalassos, op. cit., 15-16, pl. 2.3 with previous bibliography; M. Waelkens, “The Transformation of the Public and
Sacred Landscapes in Early Imperial Sagalassos”, op. cit., 63-64, n. 16, 18.

26 The temenos wall built around the Apollo Klarios Temple is dated to the mid or late Augustan age: M. Waelkens, “The Transfor-

mation of the Public and Sacred Landscapes in Early Imperial Sagalassos”, op. cit., 70-71, n. 69; L. Vandeput, Sagalassos, op. cit.,
50-54, 191, Pl. 16.6-18.
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in the Doric Fountain House27. However, in the province of Asia between the 1st century B.C. and the
1st century A.D. the decorative typologies frequently include the addition of floral motifs28.
Again on the frieze morphologies, in the already-described arches of Xanthos and Patara as well
as in the forum-basilica of Kremna, the adoption of glyphs cut horizontally on the upper part is noteworthy. This feature, clearly of Hellenistic derivation, is nevertheless frequently attested throughout
the Imperial period29. This demonstrates, together with the morphologies cited so far, the tendency
to join together features derived from the Hellenistic tradition, in compositional schemes rich of Ionicisms and hybrids typical of the Asiatic Doric style during the Imperial age.
In this regard, a last relevant case study to be considered is represented by the Arch of Demetrios
and Apollonios at Perge in Pamphylia, a monument dated epigraphically to the Domitianic period
(81-83/84 A.D.)30. It is notable, in comparison to the other examples given, for its use of Doric halfpillars placed upon bases.
The presence of bases, which are extraneous to the canonical Doric order, is only occasionally attested in Doric buildings, such as in the Hellenistic odeon of Termessos31 and in the Imperial period
at Aphrodisias in the Sebasteion’s pseudo-porticoes (Tiberian-Neronian period)32 or in the facades of
Frontinus Street at Hierapolis (principate of Domitian)33.
This feature is a hybrid composition that demonstrates both the tendency towards experimentation and the frequent mixture of architectural orders in Imperial Asiatic architecture and specifically
in the Doric order.
Regarding the capital’s morphology, in Perge’s arch, the usage of a moulded abacus according to
the Imperial tendency is interesting in order to emphasize the moulding of the abacus to the detriment of the height of the echinus34.
At Perge mouldings are also present in the upper part of the frieze, in association with glyphs
outlined by higher semicircular terminations, also known as lunulae; this morphology is particularly
27 L. Vandeput, Sagalassos, op. cit., 18-19, Pl. 6.1, dwg. 1.5.12; supra n. 8.
28 Such as at Ephesus, proskenion (Heberdey – Niemann – Wilberg, op. cit., fig. 45-46; supra n. 9); Hierapolis, on the lower order

of the marble porticus of the Sanctuary of Apollo (Julio-Claudian): T. Ismaelli, Architettura dorica a Hierapolis di Frigia, op. cit.,
16 ff.; 63 ff., 360-380, fig. 35, 68, infra n. 46; Aizanoi, Doric Agora (first Imperial age): K. Rheidt, “Aizanoi. Die Ausgrabung und
Forschungen 1997-2000”, AA 2001, 253-260; Hierapolis, Tomb of T. Flavius Zeuxis (Flavian period): P. Verzone, “Le campagne
1962-1964 a Hierapolis di Frigia”, ASAtene 41-42, 1963-1964, 378-380, Fig. 17-19; Ephesus, terrace-facade of the Temple of
Domitian (principate of Domitian): A. Bammer, “Elemente flavisch-trajanischer Arkitekturfassaden aus Ephesos”, Öjh 52, 19781980, 67-90, 84-85, Fig. 13-17.

29 See, for instance, the reference to evidence dated on an epigraphical basis, the Hall of Nero in the Tetragonos Agora of Ephesus

(principate of Nero): W. Wilberg, “Die Agora”, in: E. Reisch (ed.), Forschungen in Ephesos 3 (1923) 76-89, Fig. 132-136.

30 The arch structure, in travertine, presents a single fornix with broken pediment on Doric entablature on the first order and Attic

in the Ionic order. The arch was decorated both on the east and west sides: J. İnan, “Der Demetrios – und Apolloniosbogen in
Perge”, IstMitt 39, 1989, 237-244, Fig. 1-2; infra n. 40.

31 K. Lanckoroński, 1. Pisidien, op. cit., 100, Fig. 60.
32 J. M. Reynolds, “New evidence for the imperial cult in Julio-Claudian Aphrodisias”, ZPE 43 (1981) 317-321; R. R. R. Smith, “Myth

and allegory in the Sebasteion”, in: C. Roueché – T. K. Erim (eds.), Aphrodisias Papers. Recent work on architecture and sculpture, JRA 1 (1990) 89; U. Outschar, “Betrachtungen zur kunstgeschichtlichen Stellung des Sebasteion in Aphrodisias”, in: J. de
la Genière – K. Erim (eds.), Aphrodisias de Carie. Colloque di Centre de recherches archéologiques de l’Université de Lille III
(1987) 110-111; F. Hueber, “Der Baukomplex einer julisch-claudischen Kaiserkultanlage in Aphrodisias. Ein Zwischenbericht zur
theoretischen Rekonstruktion des Baubestandes”, in: J. De la Genière – K. Erim (eds.), ibid, 101-113.

33 T. Ismaelli, Architettura dorica a Hierapolis di Frigia, op. cit., 189-219; infra n. 41.
34 J. J. Coulton, The Architectural Development, op. cit., p. 71.
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attested in the micro-Asiatic setting during the 1st century A.D., with relevant evidences in Phrygia
during the Flavian period35, where a direct comparison can be made with the contemporary Syrian
Gate in Laodikeia36 and the Frontinus Street in Hierapolis both dated epigraphically.

Conclusion

In conclusion, following the considerations undertaken so far, it is possible to put forward some preliminary hypotheses regarding the relationship between the use of the building and the choice of the
Doric architectural order.
During the Imperial period in Asia Minor, in line with the complex and multifaceted process of
Romanization, a partial decline occurred in the production of Doric architecture. Generally, we can
outline the chronology for the adoption of the Doric order in public buildings between the beginning of the 1st century B.C. and the end of the 1st century A.D., with some sporadic examples in
the 2nd century A.D. In this regard in Lycia and Pisidia we noted a certain delay with respect to the
province of Asia, with the construction of two relevant public buildings: the Arch of Mettius Modestus at Patara in the Trajanic period37 and the forum-basilica at Kremna during the principate of
Hadrian38.
Notably, during the Flavian period relevant building activity is attested both in the province of
Asia and in the province of Lycia et Pamphylia with the construction of city gates and also the monumentalization of plateiai in the Doric order. In these cases the epigraphic data highlights the direct
or indirect participation of the Roman Imperial authorities. This evidence can be represented by the
above-described Arch of Sextus Marcius Priscus at Xanthos, dedicated by the governor of Lycia, Sextus Marcus Priscus (68-70 A.D.)39 and by the Arch of Demetrios and Apollonios at Perge (81-83/84
A.D.), dedicated by the governor Caius Caristanius Fronto40.
In the same manner, during the principate of Domitian, the proconsul of Asia Sextus Iulius Frontinus (84/85 A.D.) was responsible of the construction of the well-known Frontinus Gate and Street
35 According to the terminology adopted by T. Ismaelli: T. Ismaelli, Architettura dorica a Hierapolis di Frigia, op. cit., 368, n. 40.

Following the author, besides some sporadic and controversial cases dated from the 2nd century B.C., the feature appears to be
distinctive of the 1st century A.D., with particular regard to Phrygia, mainly at Hierapolis, where the features characterized all
the Doric production. The substantial Phrygian evidence suggests the assumption of an entirely regional value of the solution or
rather a reciprocal phenomenon of imitation of models. In that instance it is notable, in comparison with Frontinus Street, the
usage of lunulae mouldings in the Plateiai of Tripolis and Blaundos, monumentalized in Doric style during the Flavian period
(see infra n. 43). On the issue, the evolution of morphology and typological comparisons, see T. Ismaelli, Architettura dorica a
Hierapolis di Frigia, op. cit., 368-370, 404-410.

36 T. Corsten, Inschriften aus Laodikeia am Lykos I. IK 49 (1997) n. 26 a-b, Fig. 2. At Laodikeia the features are also attested on a fri-

eze with decorated metopes from the stadium: B. Pace, “Relazione preliminare dei lavori archeologici del Centro di studi italiano
in Turchia 1954”, RendLinc 10, 1955, 14, Fig. 8.

37 Supra n. 12.
38 Supra n. 13.
39 The arch was built in honor of Vespasian from the boulé and the demos of Xanthos by Sextus Marcius Priscus, legate under Ves-

pasian, as donor: TAM II, 270 (supra n. 4).

40 The honorary arch between two city streets is dedicated to Domitian. The Greek inscription states that it was built as a tribute

to the Flavian Emperors and dedicated by Caius Caristanius Fronto, governor of the province of Bithynia et Pontus and legatus
pro-praetore in Lycia et Pamphylia in the last years of Titus’ reign, until 83/84 A.D. The expenses were paid by two brothers:
Apollonius, who does not bear any titles, and Demetrios, gymnasiarch, priest of Artemis, and imperial freedman: J. Inan, op. cit.,
237-244, n. 19, Fig. 1-2; S. Şahin, “Studien zu den Inschriften von Perge II. Der Gesandte Apollonios und Seine Familie”, EpigrAnat 25, 1995, 1-24. P. Barresi, op. cit., 518-519; supra n. 30.
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in Hierapolis monumentalizing the plateia with Doric porticoes41. Sextus Iulius Frontinus, in the
same period (84/85 A.D.), also dedicated the Syrian Gate in Phrygian Laodikeia, to which, as part of
the same urban renewal program, we could also ascribe the Syrian Street (or Suriye Caddesi) and the
Ephesian Gate, both built in Doric style42.
Finally, to this group of monuments the plateiai of Tripolis and Blaundos were probably monumentalized with Doric porticoes during the Flavian period43.
The hypothesis is that during the Imperial period, especially in cases where the Doric order is
associated with urban renewal programs, the choice to employ this specific order for public buildings was in some way linked to the relationship of who commissioned the structure and its eventual
purpose. In fact, while taking into account the phenomenon of reciprocal imitation, the idea that
the employment of the architectural Doric order was somehow related to urban projects financed,
directly or indirectly by the emperor, may be considered.
In the Imperial time this same phenomenon is accompanied by the reduction of actual Doric
temples. In Lycia and Pisidia, between the late Hellenistic period and the early Imperial age, a reasonable number of Doric temples can still be found, such as in Sura, Trysa, Kadyanda44, and Sagalassos45. With the advent of the full Imperial age, we see the decline of the Doric order in religious
structures or rather, to the limitation of its usage in the Temene structures with a parallel massive
employment of the Ionic and the Corinthian order in the temple buildings. This phenomenon, also
attested in the province of Asia at Hierapolis (Sanctuary of Apollo46), Blaundos (Temple 2 and Ceres
41 T. Ismaelli, “La Via di Frontino a Hierapolis di Frigia. Aspetti tecnici, organizzazione e committenza di un grande cantiere

pubblico di prima età imperial”, in: Arqueología de la construcción 2. Los procesos constructivos en el mundo romano. Italia y
provincias orientales. Siena, 13-15 de noviembre de 2008 (2011) 375-396; T. Ismaelli, Architettura dorica a Hierapolis di Frigia,
op. cit., 184-279, 280 ff. with previous bibliography; F. D’Andria, “Hierapolis of Phrygia. Its evolution in Hellenistic and Roman
times”, in: D. Parrish (ed.), Urbanism in western Asia Minor. New studies on Aphrodisias, Ephesos, Hierapolis, Pergamon, Perge
and Xanthos. JRA Supplement 45 (2001) 101-103; D. De Bernardi Ferrero, “L’architettura monumentale della porta d’onore e
della cosiddetta via colonnata a Hierapolis di Frigia”, ASAtene 41-42, 1963-1964, 391-407. The monumentalization of the Hierapolis plateia could be related to a unitary urban program financed by the Imperial authority. On this matter see: T. Ismaelli, “La
Via di Frontino a Hierapolis di Frigia”, op. cit., 391-393; P. Barresi, op. cit., 323-324. On the inscription: PIR2 I 322; G. Monaco,
“Sull’iscrizione della porta onoraria nord di Hierapolis di Frigia”, ASAtene 41-42, 1963-1964, 409-410.

42 The Syrian Gate was located at the southeast extremity of the so-called Suriye Caddesi, the main northwest/southeast-oriented

axis which divided the city center. The gate, not preserved, was placed on the opposite side of the town from the Ephesian Gate,
located at the northwest end and still in situ: C. Şimşek, Laodikeia. Laodikeia ad Lycum (2007) 101-126; G. Bejor – J. Bonetto, “La
ricognizione del 1999: dalla Porta Efesina all’Agorà occidentale”, in: G. Traversari (ed.), Laodicea di Frigia. RdA 24 (2000) 105-115,
Fig. 1-10. The Syrian Gate, dedicated to Domitian by the proconsul of Asia Sextus Iulius Frontinus and financed by the imperial
freedman Ti. Claudius Aug. Lib. Tryphon, is dated in 84/85 A.D. due to a bilingual inscription survived on the Doric entablature:
T. Corsten, op. cit. 67-70 n. 26 a-b. Compared to the reconstruction of the elevation, it is likely that the Syrian Gate shared the
same characteristics of the Ephesian Gate, with three vaulted arches (fornices) surmounted by a continuous Doric frieze made
from local limestone. The architectural style of the gate and the presence of Frontinus as dedicant allow us to suppose common
models with the Frontinus Gate at Hierapolis: G. Bejor – J. Bonetto, op. cit., 105-115; D. De Bernardi Ferrero, “Architettura di età
flavia a Hierapolis di Frigia”, Anadolu 23, 1984-1997, 236; P. Barresi, op. cit., 328-330.

43 According to A. Filges, op. cit., 62 ff., 199 ff., the plateia of Blaundos was monumentalized under the principate of Domitian. A

similar chronology is suggested for the plateia of Tripolis, supported by comparison with the formal solution adopted in the plateiai of Hierapolis and Laodikeia: Z. Gider, op. cit., 26-27; T. Ismaelli, Architettura dorica a Hierapolis di Frigia, op. cit., 404-405;
supra n. 21.

44 See also Oinoanda with a degree of uncertainty: J. J. Coulton, Oinoanda, op. cit., 56, n.15.
45 The Doric temple maybe was dedicated to Zeus and build in the later 1st century B.C. according to Waelkens: M. Waelkens, “The

Transformation of the Public and Sacred Landscapes in Early Imperial Sagalassos”, op. cit., 64 n. 24, Fig. 5.

46 The Temenos is dated to the Julio-Claudian period according to T. Ismaelli, Architettura dorica a Hierapolis di Frigia, op. cit.,

360-380; previously dated to the principate of Domitian by T. Ritti, Epigrafi dedicatorie imperiali a Hierapolis di Frigia, RendLinc
38, 1983, 175.
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Temple47) or Notion (Sanctuary of Athena48) is already present in the Augustan age at Sagalassos in
Pisidia, in the temenos of the Apollo Klarios Temple49, as well as in the Temenos of the Kaisertempel
of Pisidian Antioch50.
The marginal employment of the Doric order in the Temene must be seen as a choice taken predominantly to emphasize the dramatic nature of the actual temple buildings, in which there is a widespread usage of Ionic and Corinthian architectures.
In this sense, the marginalization of the Doric order during the Roman period can be understood
in light of the features that characterize the use of the order itself in this period. Being no longer suited to the tastes of the age, better expressed by the Ionic and Corinthian orders, the Doric order was
in a certain sense relegated to serve a purely functional purpose within monumental urban complexes
as part of an overview of the standardization of architectural forms typical of Roman architecture.

47 The Temple 2/Temenos is dated to the Flavian period, around 70-79 A.D.: A. Filges, op. cit., 59 62, 323-326; the Ceres Temple/

Temenos is dated to the principate of Domitian: supra n. 21.

48 The peristyle is dated to the principate of Hadrian: R. Demangel, L. Laumonier, Foullies de Notion (1921) BCH 47 (1923) 363-364.
49 Supra n. 26.
50 This complex of buildings, associated with the imperial cult, is dated between the Augustan-Tiberian periods: M. Taşlıalan,

“Pisidia Antiocheia’si 1992 Yılı”, 4. MüzeKKS (1994) 245-284; L. Vandeput, “Frühkaiserzeitliche Tempel in Pisidien”, in: Ch. Berns
– H. von Hesberg – L. Vandeput – M. Waelkens (eds.), Patris und Imperium. Kulturelle und politische Identität in den Städten
der römischen Provinzen Kleinasien in der frühen Kaiserzeit. Kolloquium Köln, November 1998. BABesch 8 (2002) 207-208, n.
18-22 with previous bibliography.
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Fig. 1 Xanthos, Arch of Sextus Marcius Priscus (author M. Spanu).

Fig. 3
Patara, Arch of Mettius Modestus
(author M. Spanu).

Fig. 4
Sagalassos, Doric Fountain House
(author M. Spanu).

Fig. 2 Perge, Reconstruction of
Arch of Demetrios and Apollonios
(J. İnan, “Der Demetrios – und
Apolloniosbogen in Perge”, IstMitt 39,
1989, Fig. 2).

Building Techniques in Rough Cilicia from the
Hellenistic Period to the Early Byzantine Age:
New Research Perspectives
Chiara FORNACE*
The geographical area of the research1 is the most eastern part of the historical region of Rough
Cilicia2, in the period between the late Hellenistic period and the Early Byzantine age. The region of
Rough Cilicia presents a not particularly extensive urban development with heterogeneous character,
different from the urbanism in Plain Cilicia where the foundation of larger cities offers a completely
different panorama.
The chosen case-study area, as already specified, is the region between the Kalykadnos and Lamos
rivers, corresponding to the so-called Olban territory3. This area appears to be particularly significant for what concerns the numerous and varied evidences of local, Hellenistic, and Roman building
traditions. The building and architectural programs in Rough Cilicia, altogether peculiar, are, as often
occurs, influenced by the availability of the material used in construction – the local limestone. The
geographical conditions of this area had not only the effect upon the size and location of a settlement
but also influenced its architectural monuments.
The starting point of this research is the city of Elaiussa Sebaste4, located on the southeastern
coast of the Tracheia, today’s Mersin district.
According to the historical and numismatic sources, Elaiussa Sebaste was founded during the late
Hellenistic period and enjoyed a high and peaceful prosperity under Augustan era, when it was given
the title Sebaste. In the course of the 1st century A.D. along the shore of the northern harbour of the
* Chiara Fornace, Square Giuseppe E. D’Amico, 3, Genazzano (Roma) 00030 – Italy. E-mail: chiarafornace@gmail.com
1 This article is the result of the first year of research relating my doctoral project, still under development. The title of the PhD

project is “Building techniques in Elaiussa Sebaste and surrounding its territory from the Hellenistic period to the Early Byzantine
age,” under the tutorship of E. Borgia from Sapienza University of Rome.

2 Strabo divided Cilicia in two sections: Tracheia on the west and Pedias on east (Strabo 14.4.2).
3 Durugönül, 2001, 109-111; Aydınoğlu, 2003, 252-254; MacKay, 1980. I have decided to distinguish the eastern area of Rough Ci-

licia from the western area because different geological components of the soil lead to different outcomes in the realization of the
construction techniques. The western part of Cilicia Tracheia is characterized by a natural soil shale that is different from the area
under study, which is primarily calcareous.

4 The excavations in the site have been carried on by team from Sapienza University of Rome since 1995. They were directed until

2014 by E. Equini Schneider and now are under the direction of A. Polosa. I want to thank all the team member and particularly
the professors of the Italian Mission, with a special regard to Professors Equini and Polosa for allowing me to study and use the
archive data yet unpublished.
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city, an important bath complex was built, the so-called Harbour Baths5. On the hill on the southern
part of the city a wide Corinthian temple was erected6. The urban area during the imperial period
was enlarged on the mainland, while the first settlement was certainly located on the small promontory facing the sea7. The most important building activities and the main architectural phase began
around the middle of the 2nd century A.D. when a public quarter with the Agora, the Theatre, and
the Great Baths8 were realized (Fig. 1). After a crisis in the late 3rd century A.D., the city, now called
Sebaste9, had a new revival until the final abandonment occurred around the 7th century A.D. This
new embellishment of the city is shown by numerous buildings that may date to the Early Byzantine
phase, such as many Christian churches, most of which were inserted in pre-existing buildings, such
as the basilica inside the Agora and the church in the Great Baths10.
On the promontory along the isthmus that connected to the mainland, a big residential palace
was built around a circular columned portico11. On the shore of the southern harbour a residential
quarter, organized in terraces, became an important area of production12. On the site of Elaiussa Sebaste the building techniques are an important field for the determination of absolute dating, thanks
to the results of stratigraphic excavation13. However, in many other cases the main dating criteria are
the stylistic14, philological15, and technological aspects of the walls compared with those of the dated
monuments. For this reason it is crucial to start from the data obtained from the research carried out
in Elaiussa Sebaste, where the presence of monuments of ascertained chronology allows us to apply a
comparative method for the monuments in the area of investigation.
Apart from Elaiussa Sebaste, the cities selected for this article as representative examples are the
rural settlements of Karakabaklı, Işıkkale, and Karaböcülü, as well as the settlements of Çatıören and
Emirzeli, which are nearer to Elaiussa16. The geomorphological characteristics of the investigated
area have deeply marked the building traditions and the development of buildings, thus bringing
out an architecture linked to the use of the so-called “dry- techniques”. The presence of monuments
made with the use of different techniques and materials compared to the native tradition becomes a
signal of the progressive contacts and subsequent annexation of the region within the Roman world.
The building techniques attested are: polygonal masonry, opus quadratum, opus caementicium, opus
reticulatum, opus mixtum, and small block masonry.
In Elaiussa Sebaste there are many examples of the use of the polygonal masonry dated especially
to the late Hellenistic period around the 3rd to 2nd centuries B.C., the period of the first settlement
5 Borgia – Spanu 2003, 247, 331.
6 Baldassarri 1999, 115-128; Borgia 2008, 249-267.
7 Equini Schneider 1999, 27-43.
8 About the Agora: Elaiussa III 2010; Theater: Spanu 2003, 56-116; Great Baths: Spanu 1999, 94-103.
9 Hild – Hellenkemper 1990, 400-401, Elaiussa during Byzantine age see Ruggeri 1999, 43-47.
10 Naspi – Conti 2014, 51-57.
11 Quattrocchi, Oral, Monaco 2003, 337-380; about the Palace’s walls see Tempesta 2014, 590-610.
12 Borgia – Iacomi 2010, 1028-1051, about residential area see Iacomi 2013, 313-329.
13 Stratigraphic excavation of the numerous buildings investigated until now is considered.
14 Stylistic marker can be considered for dating when in a certain place it is demonstrated that it never appears before a certain time

or moreover, when it is no longer definitely present at a later time. It is important to place attention on the cultural context of the
region under study by considering the local substrate, contacts, and imports.

15 Epigraphic, iconographic, and literary sources are included.
16 The definition cited by Aydınoğlu 2003, 259. On these cities see recent work of study and survey by Aydınoğlu 2014, 163-167;

2013, 204-206; 2012, 178-182.
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of the city17. Greater evidence has been gathered on the promontory while on the mainland there was
the city’s necropolis, where there are graves built in polygonal masonry.
Two walls in polygonal masonry, set directly on the limestone bench cut and regularized, are located about 45 m away from each other. Their location respectively is on the southeastern isthmus and
the promontory ends where the rocky outcrop stands18. The building technique is characterized by a
polygonal double facing with a fill in spalls of limestone. These structures had been considered the first
fortification wall of the city built between the late 2nd century B.C century and the 1st century B.C.19.
On the promontory the presence of many doors built in a trilithon system testifies to a phase of
settlement during the late Hellenistic period. This kind of monolithic structures are usually associated
with construction realized in polygonal masonry. This is confirmed by a wall in polygonal masonry connected with its door realized in a trilythic way that is close to the complex so-called “Little Baths”20. The
Bath complex, on its southern part, leaned against the polygonal wall. In this case the setup of the building can be observed through the visible section of the wall (Fig. 2). It was completed with a double facing where the single blocks are arranged interlocking one another and with a fill of spalls of limestone.
In the same context, on the northern side of the Bath, there is a structure constructed with polygonal blocks, but they are connected with mortar joint. It is therefore possible to assume that this
structure pertains to a later phase and the blocks were reused, perhaps in the late 4th to 5th century
A.D.21. Detailed analysis and extensive knowledge of this building technique is essential for an accurate assessment of the chronology.
In the same period on the mainland, there were graves constructed in polygonal masonry using
the natural inlets of the rock proceeding to a bedrock regularization through dividing walls22.
The examples taken into account show several characteristics typical of the polygonal manner
used for fortifications or other structures23. The walls were founded directly on the bedrock, and the
inner and outer facing do not present meaningful differences as the blocks are irregularly shaped.
In the area outside Elaiussa the polygonal technique is common and widespread in different kind
of monuments24. In Çatıören and Emirzeli there are two of the main examples of polygonal masonry
relating to fortification works and sighting towers25. The widespread use of polygonal masonry associated with structures performed for defensive purposes is justified by the specific historical and political events of the late Hellenistic period when the area was under the control of the Olbian priest26.
In Karaböcülü, a rural settlement 10 km. northeast of the ancient city of Seleuceia founded in a
rocky area at the border of a valley27, there are housing structures constructed with big blocks in
polygonal shape. The same situation may be found in Işıkkale, which is located close to the ancient
17 Equini Schneider 1999, passim.
18 These structures had been reemployed in the Byzantine Palace.
19 Tempesta 2013, 592.
20 Equini Schneider 2014, 33-34.
21 One of the main features of the polygonal masonry is the total absence of the mortar.
22 Equini Schneider – Ritti 2015, 24.
23 Tirpan 1994; McNicoll 1997; Durugönül 1998, ibid.
24 Concerning the diffusion of polygonal masonry in Cilicia, see Tırpan, 1994, 405-424; Tirpan – Sögüt 1998, Spanu 2011, 399.
25 Durugönül 1998, passim.
26 Panni 1970, 327-334; Staffieri 1976, 159-168.
27 The settlement is connected to the ancient coastal city via an ancient road; see Aydınoğlu 2003, 259.
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city of Korasion, on the slope of the valley called Yenibahçe Deresi28. In the southern sector of the settlement a house complex is built in polygonal technique (Figs. 3-4).
Common features of the aforementioned examples include the manner of construction, the choice
of material, and the foundation in contact with bedrock. Formerly it was assumed that the polygonal
technique should be exclusively associated with a defensive purpose because of its grandeur and ability to deter enemies. Yet the diversified use of such a way to build that has been applied not just to
monuments with strictly a defensive aim may suggest instead the presence of a construction trend in
the region. Craftsmen able to cut and work stone in blocks of irregular shape and carved out on the
visible side had to be spread about the territory. So this craftsmanship of high skilled workforces applied its knowledge on different monumental types with various purposes.
Another building technique in dry stone wall is the opus quadratum, which is especially used
in this area. In the city of Elaiussa there are many examples: its employment, for instance, for the
construction of the perimetral wall of the Agora29, a part of which is founded directly on the natural
bedrock. This technique was used for the construction of the external wall of the promontory connected with a columned portico30. In both cases the diatones were laid as headers on the first rows
and as stretchers on the remaining elevation; all the blocks have well-smoothed sides (Fig. 5). Both
the previous examples are dated around the 2nd century A.D. when the monumental centre was built
and the front of the Northern Harbour was monumentalized.
In the region surrounding the city the traditional use of opus quadratum extended over time.
But due the absence of careful studies and excavation work, it is difficult to define precise chronologies. It is possible to make assumptions on some monumental typologies such as the tetrapylon in
Karakabaklı31, probably datable to the Roman period and connected to the exploitation of production
activities testified by the presence of a villa rustica with a system of production. At the same time the
entrance into the city were monumentalized32 (Fig. 6). Square masonry was used both in private and
in the public buildings, usually a favorite for traditional monumental types such as temples33 and funerary buildings34. Such widespread construction was realized without binders or conglomerates and
is due to the local tradition connected to the facility in obtaining building materials in local limestone
and the stonecutting ability pervasive in the region.
The use of conglomerates was one of the most significant technological contributions “imported”
to this area that revolutionized the way to build. It is connected with the use of the mortar that appeared in the region as a new building technique. Such allochthonous techniques were indeed of
Roman origin.
For instance, the previously analyzed opus quadratum was also employed as the revetment of the
mortar core, above all, the opus caementicium. The most remarkable example in this sense is the wall
facing of the podium structure of the Elaiussa Sebaste’s temple35 (Fig. 7). Another important example
28 Aydınoğlu 2011, 185.
29 Agora, in Elaiussa 2010, III, 34-39.
30 Tempesta 2013, passim.
31 The settlement is south of Işıkkale; see Varinlioğlu 2010; Eichner 2011; Aydınoğlu 2011.
32 Eichner 2011, 185-201; Eyice 1986, 15-33.
33 About temples in the region, see Giobbe 2008, 128-143.
34 Cormack 2004, 197-199.
35 Vedi supra.
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is the Northeastern necropolis of the city, where many graves were built with ashlar masonry as wall
facing of the mortar core36. This technological contribution and the introduction of the use of mortar
and caementa changed completely the way of building in the region, partly subverting the copious use
of the traditional techniques using mostly the “dry” system. Together with the use of the mortar, new
building techniques appeared in the region. The contribution of such new technology in the area is
shown firstly by two main cases, both at Elaiussa Sebaste, that may be considered as highly distinctive
for the city. The structures considered are both baths complexes that are entirely built according to
Roman building techniques. The first is the so-called Harbour Baths while the second is the Baths in
opus mixtum, which derives its name directly from the technique it is made of37. The Harbour Baths
are located on the western part of the promontory of Elaiussa in front of the Northern Harbour of the
city. The first phase of the baths is dated between the 1st century B.C and the 1st century A.D. It was
constructed in opus reticulatum with pyramidal cubilia of good quality limestone. This was a more
suitable material to cut than the normal stone adopted in the city and embedded inside a red-tinted
white-colored conglomerate38 (Fig. 8).
The Baths in opus mixtum are located in southwestern Elaiussa near the Kuyu’s creek. The complex was entirely built in conglomerates with a facing walls of opus mixtum (Fig. 9). The cubilia, in
local limestone, was placed around a core of opus caementicium of good quality with the inert materials being very thin. For this reason the measurements are variable: from 0,09 m to 0,011 m. The
testaceum bricks, disposed in five rows, were cut in a triangular shape and employed only for the wall
facing.
It is significant to stress the unicity and exceptional presence of these building techniques that
are completely absent in the surrounding area39. Moreover, there are very few examples of opus reticulatum and mixtum in all the Anatolian and Eastern parts of the Roman Empire40. The presence
of these building techniques certainly indicates a transfer of competence and craftsmanship whose
direct reference model was Rome.
The autochthonous, traditional use of local material merges with the allochthonous contribution of new technology to create a so-called “small-block technique”, which is characteristic of the
region under consideration. This technique provides a vestment made of hewn limestone blocks and
is wedge-shaped so as to join better with the inner conglomerate. In this region the small block masonry is very widespread and was employed uninterruptedly from the Imperial Roman period to the
Byzantine age with minimal variation. This is the reason why, because of its long use over time, it is
difficult to date precisely in the absence of detailed excavation data.
At Elaiussa it is possible to see many examples of the small-block technique, dating to different phases of the life of the city. The following examples have been chosen to testify about different
chronological cases. Among the excavated monuments, one the most peculiar is the complex of the
Great Baths dated to the 2nd century A.D.41. The Baths were built using small, regularly sided blocks
of limestone, realized in a wedge shape probably to achieve greater adherence to the conglomerate (Fig. 10). The second building phase of the Harbour Baths was also constructed in small-block
36 Equini Schneider – Morselli 2003, 383-423.
37 Spanu 1999, passim.
38 Spanu 2003b, 299-302.
39 Hopefully future investigations will change the knowledge acquired, but this is the current status of the research.
40 Spanu 1994, 923-939.
41 For dating through the analysis of the typology of the Baths’ plan and vaulting system, see Spanu 1999.
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masonry and dated during the middle of the 2nd century A.D.42. The same technique, with small variations, is attested also in the Byzantine period. The main example is the Byzantine Palace (Fig. 11) of
Elaiussa realized in small-block technique. One of the clearest examples is the doorway of the palace
where it is possible to observe the building’s style. The blocks were placed to header and with the visible, smoothed side covered by thick layer of mortar; they is an increased regularity in the placement
of the curbstones.
Furthermore, examples from the promontory highlight the architectural variability of this technique. Close to the Little Baths, there are many structures built in the same way wherein the side
of the blocks of the wall facing is mostly squared, and the mortar joint running among the layers is
smoothed and covers most of the side of every single block. The core was realized with mortar mixed
with spalls of limestone. Additional examples come from the residential area excavated since 200543.
Here this technique appears as botched and somewhat irregular work, which may be due to little
interest for the facing subsequently covered by a thick layer of plaster.
The examples mentioned are dated around the Early Byzantine age and show a high fluidity in
the facing. The conglomerate in these monuments, as in general at this period, is characterized by a
high concentration of lime, which makes the mixture not particularly strong and solid. Mixed with
splinters of limestone, the presence of pottery fragments or tile elements is occasional, so that this
composition reveals poor and bad quality of the mortar.
In the territory surrounding the city, it is possible to find plenty of examples of this building
technique often associated with reused materials or realized on foundations of previous structures
achieved with different working techniques. This is the case of House A in Emirzeli44 founded on a
previous structure built in polygonal masonry. The wall facing realized with small blocks appears
rather regular and may be compared, to cite one example, with the facing of part of the wall of the
Byzantine Palace in Elaiussa.
At Çatıören it is possible to see, within the residential area45 located south of the acropolis with
the temple and the tower, an example of a wall structure realized with small blocks with smoothed
mortar joints. This is comparable to masonry in the Basilica in Işıkkale46 dated to the 5th century
A.D., thanks to the studies on the architectural decoration of the capitals (Figs. 12-13).
During the Byzantine age small-block masonry was widely present in different architectural typologies: houses, graves, workshops, and, above all, churches and basilicas.
Despite the widespread use of this building style, large, regular ashlar courses were, however,
normally used for foundations, apses, domes, and vaults to give structural strength to the building. It
was also employed for jambs and lintels. In many churches a mixture of small-block and ashlar work
techniques was employed. The reason for this choice is that in most buildings the walls were not subject to great stress so they consisted of rubble and mortar core faced on both sides by coursed small,
wedge-shaped blocks that had a square outer face.
In the studies of building technology, the investigation on mortar and conglomeration is, of
course, fundamental. A first macroscopic study allows to define just a part of the components. The
42 It is possible to see in the VII room of the building; see Borgia – Spanu 2003, 280.
43 Borgia – Iacomi 2010; Iacomi 2013, passim.
44 Eichner 2011, 126-156.
45 Eichner 2011, 119-125.
46 Hill 1996, 163.
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archaeometric analysis of the elements47, including the petrographical and chemical ones, will enable
a thorough study of the inerts and components of the conglomerate. The study of mortars and concretes, moreover, through archaeometric analysis will be able to indicate the choice of raw materials
in relation to their origin, and the aesthetic and technical values that distinguish them.
The archaeometric results, in addition to providing the essential data regarding the knowledge of
components, will allow for the setting up of a local sampling database through which different materials coming from the region under investigation can be compared.
The study of building techniques therefore is a powerful tool to achieve the historical reconstruction of archaeological sites. This can shed light on the building procedures adopted as well as on the
technical knowledge underlying the construction of different structures. Furthermore, the thorough
analysis of building techniques can be very revealing to understand the cultural, social, financial, and
environmental context. Taking care of the building techniques and of the ancient construction sites
means, therefore, to open the research to the study of society economically and to consider the human capital employed.
A study of building techniques based uniquely on the analysis of the stratigraphic units of the
structures will never be able to provide indications of the absolute chronology. Stratigraphic units are
an important indicator of other fundamental elements for the understanding of techniques. They will
be able to supply data on the material selection, the processing method thereof, building process, and
on the empirical knowledge of the technical properties of materials.
The construction methods exhibit differences through time and space, even in the case of the
same building technique and also with the same space-time parameters, for the ways of construction
may be different for functional and economic reasons.
Being aware of potentials and limitations of the study of building techniques, this article does not
attempt to classify either or date construction in detail. It rather tries to determine the patterns and
the nature of the development of the building techniques by the study of construction through the
direct observation of some case studies for the study area.
To study in detail the technological development and the building activities themselves, it is necessary to determine a methodological approach and to choose the investigation criteria. The analysis of
only the formal aspects allows a simple classification that does not follow chronological criteria. The
study of building techniques in connection with their appearance and disappearance at a given time
of a specific area can lead to a chrono-typological analysis48. To summarize, a thorough methodology
attempting to study building techniques provides an analysis of the geographical context and spread
of different architectonic types as well as diachronic and direct analysis of the inner and wall facing.
To conclude, the study of building techniques in a specific sector of Rough Cilicia is aimed at the
comprehension of the development of the ancient construction sites. The investigation criteria are
based on markers coming directly from the monuments and data coming from written, iconographic,
and epigraphic sources. The main markers are the material used in the construction which provides
information on the choices made in relation to the extraction, collection, transport, and processing.
The size and shape of the material used reveals, in the absence of floors on the building site, the use
of machinery for its mobilization. However, the presence of waste material used in the conglomerate
47 The sampling of several varying examples of conglomeration and mortar coming from monuments in the site of Elaiussa has been

started. The samples are currently being studied by A. Akın Akyol of Gazi University Faculty of Fine Arts.

48 Mannoni-Boato 2002, 47.
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may indicate the presence of workers in the recovery from the waste material who then reuse it in the
nucleus. Other important markers are the traces of processing that can be observed directly on the
wall facing and the traces of the lintel or wooden centerings.
The data available at present allow us to draw, still in a preliminary way, a line of development
and fix some certain points concerning building techniques in the area between the Kalykadnos and
Lamos Rivers.
The distribution and the use of the polygonal masonry during the late Hellenistic period is not
only proved by evidence of numerous fortifications walls and towers, but also by private monuments
such as houses, graves, and temples49 whose use was not exclusively for defensive purposes.
Opus quadratum was used from the Hellenistic period to the Byzantine age50 without interruption. During the Imperial Roman period it was widely employed, above all, for traditional buildings
such as temples and funerary monuments. But it must be highlighted that its use was widespread also
in rural settlements, perhaps because of a conservative tendency of prevalent workers inland. During
the Byzantine period ashlar masonry was employed for the realization of the ecclesiastic buildings51,
often used as dry building technique.
In the current state of studies there are not any traces of the presence of the “imported” building,
specifically opus reticulatum and opus mixtum techniques, except for the city of Elaiussa Sebaste. This
is due, according to my opinion, to the importance of the coastal city that promoted direct contacts
and connections with Rome and possibly the presence of Roman masons directly working on the site.
Opus caementicium was widely employed since the Roman annexation simultaneously with other
traditional building techniques. Its technological contribution was to improve the technical knowledge,
to enhance the quality of the buildings, and to realize wider and more impressive construction. Its use
during this period was not limited, geographically widespread especially in coastal settlements, while
in the hinterland the use of “dry” construction techniques continued. The small-block technique represents the union between dry techniques combined with the new knowledge of conglomerates. The
presence of an inner part with mortar, more or less as opus caementicium, with a wall facing was realized with small stones. The spread of small-block masonry is proved by numerous examples from the
Roman imperial period to the Byzantine age. It is furthermore used in different monumental typologies.
The aim of this work was to show data still under development and the research method applied to
this study. A more detailed analysis on building techniques, in my opinion, is necessary to investigate
the geographical and historical context through which it is possible to define the reasons that lead to
the choice of a particular technique, the availability of the material, the economic nature of the client,
local influences, structural reasons, and the inherent technical features. The diachronic analysis of
the use of building technologies and the application on different monumental typologies, where it is
possible, shows the constructive will, exchange of technological knowledge, the relationship between
the local stratum, and the Roman participation in the region.
The final objective will be to realize the path to building processing defined in the time between
the late Hellenistic period and the Early Byzantine age through a deeper knowledge of the manner of
the building techniques in Rough Cilicia52.
49 This is seen in the temple in Çatıören and the foundation of the temple of the Korykion Antron.
50 During the Byzantine age the opus quadratum was used as the vestment of the conglomerate core.
51 Regarding the Isaurian builders, see Mango 1996.
52 I want to thank the Minister of the Culture and Tourism of Turkey for giving me the authorization to study in the region between

the Kalykadnos and Lamos Rivers.
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Fig. 1 View of Elaiussa Sebaste from southeast (photo by
archive of the Italian Mission, Sapienza University of Rome).

Fig. 2 Southern polygonal wall close to “Little Baths,”
Elaiussa Sebaste (photo by author)

Fig. 3 House built with polygonal masonry, Karaböcülü
(photo by author).

Fig. 4 House built with polygonal masonry, Işıkkale (photo
by author).

Fig. 5 Southwestern wall in opus quadratum from agora,
Elaiussa Sebaste (photo by author).

Fig. 6 Tetrapylon north of Karakabaklı built in opus
qaudratum (photo by author).
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Fig. 7
Podium temple,
Elaiussa Sebaste
(photo by E. Borgia).

Fig. 8
Detail of opus
reticulatum from
Harbor Baths,
Elaiussa Sebaste
(photo by author).

Fig. 9
Detail of opus mixtum
from the Baths,
Elaiussa Sebaste
(photo by author).
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Fig. 10 Detail from Great Baths built with small block
masonry, Elaiussa Sebaste (photo by author).

Fig. 11 Doorway of Byzantine Palace built with small block
masonry, Elaiussa Sebaste (photo by author).

Fig. 12 Detail of house’s wall with small block masonry,
Çatıören (photo by author).

Fig. 13 Detail of Basilica’s inner wall with small block
masonry, Işıkkale (photo by author).

Arykanda Antik Kenti Podyumlu Tapınağı
Hakan GERÇEK*

1. Giriş
Arkeolojik araştırmalarda mimari yapılar önemli yer tutmaktadır. Tapınaklar da bu mimari yapıların içerisinde ayrı bir konumdadır. Politeist bir hayatın hüküm sürdüğü Antik Dönem’de hayata
şekil veren en önemli kıstas belki de dindir. İlk çağlardan itibaren her dönemde inanç, bir yapının
çevresinde onunla ilintili olarak yaşanmıştır. Toplumdan topluma ve çağdan çağa değişim gösteren
bu yapılar toplumdaki sosyal hayatın, dini inancın ve ekonomik gücün etkisiyle şekillenmişlerdir.
Antik Dönem tapınakları da bu bağlamda oldukça önem arz etmekte; bu tapınaklar egemen kültürün veya siyasi gücün bir simgesi olarak yapılmaktadır. Bu çalışmada ele alınan tapınak öncelikle
Lykia uygarlığının bir eseri, aynı zamanda Yunan ve Roma kültürlerinin birleşiminin mimaride yer
bulmuş bir halidir.
Günümüzde Teke Yarımadası olarak tanımlanan bölgeye Antik Çağ’da verilen isim Lykia’dır1.
Lykia Bölgesi genel olarak Antalya’nın batısını, Muğla’nın güneydoğusunu ve Denizli ile Burdur’un
güneyini oluşturur. Yani bölge, Muğla ile Antalya il sınırları içerisine giren kıyı şeridinin bir kısmı
ile iç bölgeleri kapsar2. Arykanda, kuzey Lykia ile hatta Anadolu’nun iç kesimleri ile kıyı kesimlerini
bir birine bağlayan doğal bir geçiş üzerinde yer alır3. Kent, günümüzdeki adıyla Aykırtça4, Elmalı’dan
Finike’ye giden yolun üzerinde iki ilçeye yaklaşık 30 km mesafededir5 (Res. 1). İsminin sonundaki
–anda ekiyle eski bir Anadolu kenti olduğu izlemini vermektedir. Bu isim Luvi kökenli bir addır ve
“yüksek kayalığın yanındaki yer” anlamını taşımaktadır6. Kentin adı bu bağlamda MÖ II. bin veya
biraz daha öncesine dayandırılabilir7.
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1 Işık 2010, 65; Çevik 2015, 19.
2 Bean 1998, 21.
3 Özbek 2005, 20.
4 “Aykırtça” isminin vadiden akan çayla alakalı olduğu, debisi yüksek coşkuyla akan bu çaya “Aykırıçay” dendiği ve zamanla Aykırtça

ismine döndüğü yöre halkı tarafından söylense de kesinlik kazanmamıştır.

5 Bean 1998, 141; Umar 1999, 155.
6 Neumann 1991, 165-169.
7 Bayburtluoğlu 2004, 11.
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Yüksek bir kayalığın yamacında kurulması, kentin aynı zamanda doğal bir sura sahip olması anlamına gelir. Böylece kenti kuzeyden kuşatmak imkânsız bir hale gelmektedir8. Kentte bu çalışmada
anlatılan tapınak dışında Helios Tapınağı9, Traianeium10, Sebasteion11 ve Büyük Bazilika gibi başka
dinsel yapılar da bulunmaktadır. Refah düzeyi yüksek bir antik kentte olması gereken tüm kamu yapıları, bu görkemli yerleşimde kendini göstermektedir.

2. Mimari Tanımlama ve Tarihlendirme Önerisi
İlk tapınakların inşa edilmesi ile onlardan önce var olan konutlar arasında derin bir ilişki mevcuttur.
Aslında konutların tapınaklardan önce var olduğu ya da aynı zamanda da bulundukları konusu kesinleşmemiş bir bilgidir. Lakin önce konutların var olduğu kabul edilecek olunursa bu yapıların yani
tapınakların, tanrı için yapılmış özel bir ev anlamı da barındırdığı düşünülebilir12. Tapınaklar ilk olarak ahşap olarak yapılmışlardır. Taş ve mermerin tapınak mimarisinde kullanılması MÖ VII. yy.’dan
itibaren başlar13. Arkaik Dönem öncesinde tapınma eylemi yüksek kayalık bir yere tanrı / tanrıça
heykeli koyarak başlamış; daha sonra bunun etrafı büyük bloklarla çevrilmiş ve bölümlere ayrılmıştır.
Bu arada tanrı veya tanrıça heykelinin önüne bir adak taşı (sunak) yerleştirilmiş ve buraya naos veya
cella adı verilmiştir. Tanrı heykelinin tabiat tesirlerinden korunması için naosun üzerini örtme zorunluluğu duyulmuş ve böylece tapınaklar gerçek yapı karakterini kazanmaya başlamıştır14.

2.1. Temenos Alanı ve Tapınak
Arazinin engebeli olmasından dolayı Arykanda, kimi doğal kimi ise yapay teraslar üzerine inşa edilmiştir. Podyumlu Tapınak bu teraslar arasında kentin hemen girişinde, ilk teras kabul edilen noktada,
Devlet Agorası’nın bir alt kotunda ve Traianeium adı verilen tapınağın doğusunda yer alır (Res. 2).
Podyumlu Tapınağın izlerine ilk olarak 2007 yılı kazı çalışmaları sırasında Büyük Bazilika’nın15 batısında yapılan çalışmalar esnasında rastlanmıştır16. Tapınakta üç sezon çalışmalar devam etmiştir17.
Aynı teras üzerinde inşa edilmiş olan Podyumlu Tapınak, Traianeium ve Bazilika’dan yola çıkarak
kentin bu bölgesinin kutsal bir alan olarak görüldüğünü düşünmek yanlış olmayacaktır. Kentin hemen giriş kısmında bulunması, yapısallaşmasında kentte yaşayanların ve dışarıdan gelen ziyaretçilerin kolayca kutsal alana ulaşabilmeleri amacının taşındığı düşünülmelidir.
Alanı belirleyen bir sınır, alana giriş, sunak ve tapınak hepsi birlikte temenos alanı içerisinde birbirini bütünleyen mimari öğelerdir18. Tapınak bir temenos içinde inşa edilmiştir. Temenos alanının
kuzeyinde ise mekanlar ve mekanların önünde bir portiko bulunmaktadır (Res. 3). Bu portikoyu taşıyan sütunların oturduğu stylobat hattı korunmuştur. Bu kısım, yaklaşık 0,50 m genişliğinde ve 0,50
8 Kaygusuz 1988, 32-33.
9 Erten 2007 42, 192, 194 vd.; Bayburtluoğlu 2003, 66.
10 Bayburtluoğlu 2003, 72 vd.
11 Bayburtluoğlu 2003, 69.
12 Tomlinson 2003, 16.
13 Estin – Laporte 2002, 66.
14 Büyükkolancı 1996, 1.
15 Tekinalp 2005, 790.
16 Bayburtluoğlu 2008, 8.
17 Tapınağı yüksek lisans tezi olarak çalışmama izin veren Arykanda Kazı Başkanı V. M. Tekinalp’e teşekkür ederim.
18 Bergquist 1967, 7.
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m – 1 m arasında uzunluğunda kireçtaşından yapılmış dikdörtgen bloklarla kendisini göstermektedir. Mekanların arka duvarları aynı zamanda temenos alanın kuzey duvarını oluşturur. En yüksek
yeri 4,77 m ölçülen duvar yüksekliğinden yola çıkarak kuzey duvarının 5 m’ye varan bir yükseklikte
olduğunu söyleyebiliriz. Güney temenos duvarının ne kadar yüksekte olduğu ise bilinmemektedir.
B. Bergquist, temenosun yaklaşık bir insan boyu yüksekliğinde oluşturulup tören esnasında izole bir
ortam sağlanarak mavi gökyüzü altında tapınım gerçekleştirildiğini belirtir19. Bu referanstan yola çıkarak Podyumlu Tapınağın güney temenos duvarının ortalama yüksekliğinin yukarda belirtilen ölçüde olduğunu düşünebiliriz. Kısacası ortalama 0,50 m genişliğinde ve yaklaşık 2 m yüksekliğinde bir
duvarın güney duvarı olarak tapınak alanını sınırladığını düşünmek yanlış olmayacaktır.
Tapınak, alçak bir podyum üzerine inşa edilmiştir. Tapınakların inşasında bir podyum kullanılması Yunan ve Roma mimarisinde oldukça tercih edilen bir tarz olarak karşımıza çıkmakta ve özellikle
İtalya’da fazlasıyla rağbet görmektedir. Bir podyumun varlığı düşünüldüğünde Yunan mimarisinde
ilk örneklerini vermeleri açısından Siphnos ve Massalia Hazine Binası önemli sayılabilir20. Açıkçası, Roma tapınaklarının aslen bir Etrüsk geleneği olan, podyum veya platform üzerinde yükselip ve
önünün sütunlarla vurgulanması anlayışı, genel biçim olarak Yunan tapınak mimarisinden de etkilenmektedir21. Roma tapınaklarının podyum üzerine inşa edilip cephelerinin krepislerle süslenmesinin
bir diğer nedeni olarak, Klasik Dönem’den itibaren Yunan heykel sanatında gördüğümüz hareketlilik
gibi yapıya derinlik katma amacının olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır22.
Yapının temellerinden sonra yükseltilmiş bir podyum üzerinde durduğunun en kolay görüldüğü
kısım güney cephesidir. Güneyden bakıldığında tapınağın bir yükseltinin üzerinde durduğu açıkça
görülmektedir.
1,10 m yüksekliğindeki temel kısmından sonra başlayan podyum 1,20 m yüksekliğindedir. Podyumu oluşturan krepislerden sadece tabandan ilk üçü açıkca görülmekte, stylobatı oluşturan son krepis ise büyük oranda tahrip olduğundan kolay seçilememektedir. Podyum taşları poylgonal kireçtaşı
bloklardan düzensiz bir şekilde oluşturulmuştur. Alt kısımda üstekilere nazaran daha sakil ve küçük
bloklar kullanılmış olsa da üst kısımda ortalama 1 m uzunluğunda 0,30 m genişliğinde bloklar kullanılmıştır. Podyumda kullanılan taşlar, aynı tarzda Helios Tapınağı’nda da kullanılmış ve benzer bir
teknik uygulanmıştır23. Bu durum arazi şartlarının mimariye olan etkisine gösterilebilecek önemli bir
örnektir.
Pronaos ve naostan oluşturulmuş olan tapınak yalın bir görüntüye sahiptir (Res. 4 ve 5). Stylobat
ölçüleri 8,91 x 6,12 m’dir. Uzunluğunun derinliğine oranı 1/1,4 dür. Bir opistodomos ya da adyton
içermez. Pronaos dikdörtgen bir şekilde oluşmuş ve 1,70 m (doğu-batı) ve 4,70 m (kuzey-güney) iç
ölçülerine sahiptir. Ölçüler hesaplandığında Pronaos’un kendi içinde oranı 2,7’dir. Pronaos’un bütün
yapı derinliğine olan oranı 3,9’dur. Pronaostan hemen sonra gelen asıl kutsal alan naos iç ölçüleri ise
5 m (doğu-batı) 4,75 m (kuzey-güney) ölçülerinde kareye yakın bir formdadır. Naos’un iç çapı 7 m’dir.
Bu oranlama tapınakta in antis uygulandığını düşündüren kanıtlardan biridir24. Bu tapınak dışında
Miletos’taki Athena Tapınağı’nın naosu da kareye yakın formdadır ve in antis olarak tasarlanmıştır.
19 Bergquist 1967, 116.
20 Serdaroğlu 2004, 149.
21 Blagg 1983, 56.
22 Klasik Dönem Yunan heykellerinin mimari uygulamayla olan ilişkisi için bk.: Senseney 2011, 9.
23 Helios Tapınağı ve Arykanda Akropolü’ndeki kültleri hakkında bk.: Sancaktar 2016.
24 Naos’un genişliği derinliğinden daha fazla olsa da kareye yakın formdadır. Bu oran tapınak plan tipinin in antis olduğu çıkarımını

destekleyen bir ölçüdür. Bu konudaki ayrıntılı bilgi için bk.: Aran 1971, 43.
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Boyutları küçük olan tapınaklarda in antis ya da prostylos uygulanması çok rastlanan ve makul olan
bir düzenlemedir. Çünkü küçük bir yapıda, çatıyı destekleyen sütun sayısının azlığı bu sütunların
taşıması gereken ağırlığın azlığı ile doğru orantılıdır.
Naos ve pronaosun tabanındaki yapım tekniğine bakıldığında ise moloz parçaları mıcır ve üstüne
serpilen toprakla sert bir dolgulama örneği göstermektedir. Naos’un kuzey duvarı 0,65 m ölçülmüş
olmakla birlikte güney duvarı daha kalın olarak 0,93 m’dir. Batıdaki arka duvar kalınlığı 1,25 m olarak
ölçülmüştür. Görünen o ki tapınağın arka duvarı daha kalın yapılmış, yan duvarları daha ince olarak
düşünülmüştür. Duvarı oluşturan blokların hiç birinde taşıma yöntemine ilişkin bir iz yoktur. Blokların üzerinde kaldırma amaçlı yuvalar olmadığı gibi, olması gereken bosselere de rastlanmamıştır.
Blokların hiç birinde kenet kullanıldığına dair bir bilgi de yoktur.
Tapınağa cepheden baktığımızda ne yazık ki stylobatının üzerinde hiçbir şey korunmamıştır (Res.
6). Tapınağın orijinal formunda ön kısmı stylobat ile birlikte dört basamakla vurgulanmıştır. Ortalama 0,90 m uzunluğunda dikdörtgen bloklardan oluşturulan krepislerin genişlikleri 0,29 m, 0,30 m,
0,29 m şeklindedir. Alttan üçüncü basamak 4,18 m uzunluğuyla kuzeydeki sağlam yüzeyden güneye
doğru uzanmakta, daha sonra 1,60 m dolgu gelmektedir. Dolgudan sonra ortalama 1 m çapında daha
büyük taşlarla oluşturulmuş olan güney duvarın dolgusuna rastlanmaktadır. Maalesef güney duvarı
krepislerin bir bölümünde olduğu gibi tahrip edilmiştir. Kesin duvar kalınlığı hakkında bir bilgiye
ulaşamamakla birlikte kuzeydeki duvar referans olarak alınabilir.
Krepislerin kuzey köşesi batıya doğru kıvrılıp 1,57 m, 1,9 m, 2,17 m şeklinde devam ederek kuzeydeki başka bir duvarla birleştirilmiştir. Bu şekilde kan akıtma çukuruna destek oluşturulmuştur.
Krepislerin güney kısımda nasıl sonlandığı ise hali hazırdaki konumundan dolayı bilinememektedir.
Tapınağın ikinci evresinde krepislerde yeniden bir düzenlemeye gidilerek yarım daire şeklinde
yeni bir krepis sırası eklenmiştir (Res. 6 ve 7). Neden böyle bir değişikliğe gidildiği bilinmemekte olup
kentin diğer tapınaklarında da benzer bir uygulamaya rastlanmamıştır. Bu yeni krepisler ortalama
0,20 m yüksekliğinde ve orijinal krepislerle aynı şekilde kireçtaşından yapılmıştır. Yarım daire krepislerin alt blokajları ve derz yükseklikleri erken orjinal evresiyle uyumlu değildir. Yarım daire krepisler
erken evredeki orijinal krepislerle organik bir bağ oluşturmadığından fazlaca dağılmış ve ayrışmıştır.
Son krepis sırası zaten eksik durumdadır. Belki de tahrip edilmiştir. Bu ikinci kullanım evresindeki
yarım daire krepislerin neden yapıldığını açıklayacak en önemli veri yapının yeninden hangi amaçla
düzenlediğini bilmekte yatar. Fakat bunu açıklayacak kesin bir bilgi yoktur.

2.2. Altar
Tapınağı bütünleyen önemli öğelerden biri altarıdır (Res. 8). Altarlar, genel olarak üzerine yerleştirilen hayvan sunularının yakıldığı ateşi sağlama amaçlı geçici ya da kalıcı malzemelerden yapılan
birimler olup büyüklükleri sununun boyutuyla doğru orantılı olarak yapılmaktadır. Altarlar tapınaklar, tiyatrolar, dinsel mekanlar ve konutlar dâhil olmak üzere çeşitli yapılarda kullanılabilir25. Altarın
konumuna bakıldığında, doğu yönünde propylon ile tapınak arasına yerleştirilmiştir (Res. 3-4). Kutsal
alanlarda altarın tapınağın doğusunda olması, doğu batı yönünde dizilişi, yani sunağın batısında kalan tapınak cephesi, kurban kesme esnasında güzel bir fon oluşturur26.
Tapınağın altarı ne yazık ki çok fazla tahrip olmuştur. Kaidesi en sağlam şekilde kuzey yüzünde
1,44 m’lik bir parça ile korunmuştur. Doğu yüzünde ise yalnızca 0,60 m’lik kısmı görülebilmektedir.
25 Yavis 1949, 54.
26 Burkert 1985, 92.
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Kaidesi mermerden yapılmış; torus ve trochilos’lardan oluşan 4 profilli silmeden oluşmaktadır (Res.
9). Kaide ile altar arasındaki bölüm harçlı kireçtaşı parçalarıyla doldurulmuş ve bu şekilde mermer
kaide altara tutturulmuştur. Bunun dışında altarın kuzey yüzünde kaidenin hemen üstünde yer yer
0,65 m’yi bulan yükseklikte ve 0,30 m eninde sıva görülmektedir. Bu sıva kalıntısı altarın kaidenin üzerindeki kısmının mermer kaplama levhalarla kaplı olduğu düşüncesini akla getirirse de bu mermer
bloklardan ele geçen bir parça olmamıştır. Aynı sıvalı kısım 0,45 m’lik bir parça ile batı yüzünde de az
da olsa izlenmektedir.

2.3. Kurban Bağlama Bloğu
Altarın tapınakla arasında kalan bölümünde diğer göze çarpan öğelerden biri de kurban edilen hayvanın bağlanması amacıyla kullanılmış bloktur (Res. 10). Bu blok tapınaklarda kurban kesmenin var
olduğunu gösteren en önemli somut öğedir.
Bilinen yazılı kaynaklara göre kurban konusunu ilk kez ele alıp, çağındaki kurbanın niteliği hakkında görüşlerini ortaya koyan, Antik Çağ Yunan düşünürü Platon’dur. Platon’a göre kurban, bütün
Antik Çağ’a egemen olan bir düşünceyle tanrılara sunulan bir hediyedir. Yine Antik Çağ Yunan düşünürlerinden Theophrastus kurban sınıflamasında bulunmuş ve kurbanları övgü kurbanları; teşekkür
(şükran) kurbanları; dilekte bulunma, rica kurbanları ve ölülerin ruhlarına sunulan kurbanlar olarak
sınıflamıştır27. İnsanların kendilerini tanrılarla bir yakınlık içerisinde kabul etme arzusu da kurban ve
ritüelde etkili olmuştur28.
Tapınakta kurban edilecek olan hayvanların tören esnasında sabit durması için bağlandığı bu bloğun üzerindeki demir halkası da sağlamlığını korumaktadır (Res. 11). Bloğun ölçüleri, eni doğu yüzden 0,57 m, batıdan 0,60 m; boyu ise 0,75 m’dir. Bu görünüşü ile kare ile dikdörtgen arası bir formda
yapılmıştır. Doğu-batı doğrultusunda inşa edilmiş olan tapınağın aksine bu bloğun yönü hafifçe kuzeydoğu-güneybatı yönlerine dönüktür. Kireçtaşından yapılmış olan bloğun ortasında bulunan 0,10
m çapındaki demir halka sağlam elegeçmiştir. Halkanın et kalınlığı 0,015 m olarak ölçülmüştür. Bu
halka ile iç içe geçen 0,04 m’lik daha küçük bir halka ve onların bağlandığı bloğa gömülü bulunan
altlarındaki 0,10 x 0,08 m’lik dikdörtgen metal levha da bulunmaktadır.
Tapınaklarda kurban edilecek olan hayvanın bağlanması karşılaşılabilen bir durum olmuş
olsa da fazla örneği bulunmamaktadır. Anadolu’da bilinen iyi bir örneklerden biri Klaros’taki
Hekatompedon’dur29 (Res. 12). Burada Apollon Tapınağı’nın önünde Arykanda’daki ile aynı şekilde yapılmış olan 100 adet kurban bağlama halkası bulunmaktadır30. Klaros’taki durum Apollon ve
Artemis adına ciddi bir ritüel şöleninin düzenlendiği, bu törenler esnasında yüz adet boğanın aynı
anda kurban edildiği şeklinde yorumlanır. Ayrıca Klaros’ta yapılan kazılarda birçok terrakotta boğa
heykelciği de bulunmuştur. Bu, tapınakta boğa kurban edildiğine dair bir kanıt olarak görülebilir31.
Tanrılara kurban kesilmesinde yüz sayısının bir önemi olmalı, sayının gelişi güzel tercih edilmediği
düşünülmelidir. Homeros da İlyada’sında kurban kesilmesinde yüz kutsal sığırdan bahsederek sayının
dinsel olarak öneminden bir şekilde bahseder32.
27 Erginer 1997, 20.
28 Challaye 2007, 16.
29 de La Genière 2001, 81.
30 Klaros antik kentinde tapınak alanın yer altı suları tarafından sürekli dolması nedeniyle şu an yüzeyde görülebilen blok sayısı

azdır.

31 de La Genière 1995, 59.
32 Hom. Il., I. 65-95.
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Arykanda’da tapınakta bulunmuş olan ve Lykia Bölgesi için ünik olduğunu düşündüğümüz bu kurban bağlama bloğunun başka örnekleri, Ionia Bölgesi’ndeki Magnesia antik kentinde bulunmuştur33.
Magnesia örneğinde altarın batısındaki döşeme blokları üzerinde 11 tane ve kuzey doğu köşesinde 6
adet in situ bloktan ikincisinin üzerinde de halkanın yeri görülmekte ve toplam 12 tanenin varlığı saptanmaktadır. Magnesia’daki çalışmalar propylon ve altar arasında organik bir bağ olduğunu gösterir34.

2.4. Kan Akıtma Çukuru
Altar ve kurban bağlama halkasıyla beraber tapınak kompleksini tamamlayan üçüncü ve son öğe
tapınağın krepislerinin kuzey köşesine konumlandırılmış olan kan akıtma çukurudur (Res. 13). Kurban edilecek olan hayvanın kanının akması için özel olarak yapılmış bir kısmın bulunması, ritüele
ne kadar önem verildiğinin ve hayvan kanının gelişi güzel akmamasına duyulan ilginin bir ispatıdır.
Çukur 2,50 x 2,15 m ölçülerindedir. Bu çukuru sınırlayan blokların yapımında yine kireçtaşı tercih
edilmiştir. Kare bir form gösteren çukurun tapınağın ilk krepisi ile örtüşen parçasında ise 0,085 m
genişliğinde 0,30 m uzunluğunda ve 0,04 m derinliğinde v biçimi verilmiş bir kanal bulunmaktadır. Bu
kanal çukurda toplanan kanın dışarı akması için yapılmıştır. Tapınağın üç basamaktan oluşan ilk evre
krepislerinin kuzey tarafı batıya doğru kıvrılarak bu duvarla birleşir. Tapınak ve temenos alanı ikinci
kullanım evresinde yeniden düzenlenmiştir. Tapınağın kendine ait olan temenosu zaman içerisinde
değişime uğramış Geç Antik Dönem’de kuzeyine fazladan konut eklenmiş var olan konutların mimarisinde değişiklik yapılmış, güneyi ise yıkıntıya uğramıştır.

2.5. Mimari Plastikler
Tapınakla ilişkili olduğu düşünülen iki adet Korinth başlığı ile bir arşitrav ve bir kaide olmak üzere
toplam dört adet mimari plastik parça, yapının hemen kuzeyindeki önü portikolu mekanlarda ele
geçmiştir.
Bunlardan ilki olan plinthos’lu kaide hemen tapınağın kuzey doğusundaki konutun girişinde, duvarda devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. Kalın uçlu murçla kabaca işlenmiş, plinthos’u, torus
ve trochilos’u bulunan kaide tek parça halindedir. Bu kaide fazla bir yorum şansı getirmese de sütun
yükseklikleri hakkında bir çıkarımda bulunmamıza katkı sağlayabilir. Korinth düzeninde inşa edilen
tapınakların büyük bir çoğunluğunda, sütun yüksekliği, çapının on katı kadar olarak hesaplanabilir35.
Bir sütun tamburunun olmayışı bize katkı sağlayacak tek öğenin bu kaide olduğu gerçeğini hatırlatmaktadır. Kaideden yaklaşık 0,40 m’ye varan çapında sütunların kullanıldığını bilgisi sayesinde de
tapınağın arşitrava kadar ortalama 4 m yüksekliğinde olduğunu tahmin edilebilir (Res. 14).
Tapınağın temenos’unda bulunan konutların doğudan ikincisindeki Korinth başlığı oldukça yıpranmış durumdadır (Res. 15). Bulunduğu konum ve mekân ilişkisinden dolayı tapınağa ait olabilecek
başlığın daha sonra bu konutlarda kullanılmış olması muhtemeldir. Kalathos kısmındaki akanthus
yapraklarından hemen hemen hiç biri korunmamıştır. Sadece ekhinus altında bulunan helix’lerden
bir tarafında ikisi diğer tarafında da sadece bir volüt görünmektedir. En uzun yeri 0,60 m olan başlığın, kalathosunun alt kısmı 0,35 m olarak ölçülmüştür. Kireçtaşından yapılmış olan bu başlık, maalesef malzemenin kolay aşınması nedeniyle tarihleme konusunda fazla veri vermemektedir. Buradaki
başlıkta ince helix kısımları volütleri dışında bir bezeme geriye kalmasa da helix kısmın üstündeki
33 Bingöl 2007, 82.
34 Bingöl 2001, 17.
35 Roth 2006, 50.
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yumurta ok dizisi ile benzer başlıklarla bu kısımlar uyuşmaktadır36. Ayrıca Anadolu’da Roma İmparatorluk Dönemi’nde Hadrian dönemi ile başlayan süreçte, örneğin Ephesos Liman Hamamları’nda
mevcut bir kompozit başlıkta üst kısımda iki volüt arasında işlenen yumurta ok dizilimi, yine Celsus
Kütüphanesi’nde bulunan kompozit başlıklarda aynı özelliği göstererek bu dönem için karakteristik
özelliğe işaret eder37. Kompozit başlıklardaki bu yumurta-ok diziminin farklı bir varyasyonu korinth
başlığında yer bulur. Örneğin Aphrodisias’taki Aphrodite Tapınağı’nda bulunan korinth sütun başlığı
üzerinde ve aynı zamanda Euromos Zeus Sunağı’ndaki korinth sütun başlığında abakus kısmındaki fülüt bezemeleri Arykanda örneğinde de görülmektedir. Bu özellik Hadrian döneminde sevilerek
kullanılmaktadır38. Aynı zamanda geç Hadrian zamanına tarihlenen Euromos’taki Zeus Tapınağı’nda
bulunan sütun başlığında akantus yapraklarının işlenişi ince helix kısımları ile aynı dönem izlerini
göstermektedir39. Böylece mevcut durumuna göre Hadrian döneminden olduğunu söyleyebiliriz.
Diğer bir başlık tapınakta yapılan çevre temizliği ve düzenleme esnasında naos’un hemen kuzeyinde ele geçmiştir (Res. 16). Buradaki örnekte diğerleri gibi oldukça bozulmaya uğramış sadece iki
akanthus yaprağının uç kısımları gözükmektedir. Yaprakların derinlikleri ve birbirleri ile mesafelerinden yapılabilecek bir yorumlama ile kesin olmamakla birlikte MS 2. veya 3. yy.’a ait olabilir.
Sadece bir kısmı korunmuş olan arşitrav parçası 0,69 m eninde 0,44 m yüksekliğindedir (Res. 17).
Arşitrav parçasının ön yüzünde üç fascia şeklinde bir görünüm hâkim olup burada 0,06 m yüksekliğinde ion kymationu, 0,025 m’lik sola yatık halat motifi ve altta 0,02 m’lik boncuk dizisi görülmektedir. Arşitrav bloğu üzerinde fascialar arasında yer alan inci-boncuk dizisinde, inci-boncukların ip
üzerine dizilmiş gibi işlenişi, birbirlerinden aralıklı yerleştirilmesi ve stilistik özellikleri MS 2. yy.’ın ilk
çeyreği ve sonrası özellikleri göstermektedir. Yumurta-ok ucu bezeğinde, yumurtaların altta kabuğa
bir iple bağlanması gibi özellikler Flaviuslar döneminden başlayarak Antoninler dönemi içlerine kadar kullanılmaya devam eder. Yumurtaların kabuktan derin ve geniş bir matkap kanalı ile bu kadar ayrılması da MS 2. yy.’ın ilk çeyreğinden sonraki döneme işaret eder. Keramos antik kentinden Korinth
Tapınağı’nda yakın özellikler gösterse de tam olarak benzerini bulmak oldukça güçtür. Keramos Korinth Tapınağı’ndaki mimari bezeme de Antoninler döneminin sonlarına tarihlenir40. Halat motifinin
sola yatıklığı ve aralarının birleşme şekilleri, inci bocuk dizilişi ile birlikte ion kymation’un stilistik durumu İasos Agora Galerileri’nde ele geçen arşitrav parçası ile de benzeşmektedir. Agora Galerisi’nde
ele geçen bu mimari parça tam olarak Antoninler dönemi olarak adlandırılan dönemde Hadrian’ın
egemenlik yıllarına (117-138) tarihlendirilmektedir41. Soffit kısmı ise sade bir şekilde düzenlenmiş,
0,075 m yüksekliğinde 0,45 m uzunluğundaki tek şerit içerisinde sarmal bitkisel bezemeler, tekrar
eden vaziyette dallar volüt yaparakla sonlanmış ve bu sarmallar sık bir şekilde kullanılmıştır.

3. Kült Önerisi
Tapınak kazıldığı esnada kazı başkanı tarafından Aphrodite kültü üzerinde durulmuş buna kanıt olarak da kazı esnasında ele geçen kemik ve fildişinden yapılmış iğne, saç tokası cımbız gibi kozmetik ve
dikişle alakalı küçük buluntular ile aynı zamanda bir alt terastaki bazilikada ortaya çıkan ve tapınakla
36 Taşlıalan 1993, 39.
37 İdil 1976, 19.
38 Gülbay 2009, 113-114.
39 Şimşek 2011, 27.
40 Karaosmanoğlu 1996, 94.
41 Erdem 1996, 43, Lev. 41. 1.
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ilişkilendirilen Eros, Aphrodite ve sütunce grubunun varlığı öne sürülmüştür42. Bu savı desteklemek
amacıyla yapılan çalışmalarda görülmektedir ki çoğunlukla denizci insanlar olmaları dolayısıyla Kıbrıs ve Girit’de yaygın olan Aphrodite kültü tüm Akdeniz ve Ege Havzası’na yayılmıştır43. Arykanda’da,
kentin adını aldığı kayalıktan gelen su ve vadiden akan güçlü dere ile birlikte denize kıyısı olmamakla birlikte bol miktardaki suyun varlığından dolayı bu tanrıçaya bir tapınım olabilir. Aynı zamanda
Arykanda’da yapılan 1990 yılı kazılarında bouleterion’un alt terasında yapılan çalışmalarda bir Aphrodite heykelciği bulunmuştur. Bu çalışmanın konusu olan tapınaktan farklı bir alanda bulunmuş
olmasına karşın bu eser, kentde Aphrodite’ye ait bir inancı gösterdiği şeklinde düşünülebilir44.
Genel olarak bakıldığında her şeyden önce tapınak bir Roma tapınağıdır, fakat kült ile ilgili kesin
bir veri ele geçmemiştir. Buna karşın mimarideki bir ayrıntı yorum yapılabilecek tek özellik olarak
karşımıza çıkmaktadır. Kan akıtma çukuru gibi bir bölümün yapılışı tek başına kan, kan akıtma ve
kanla ilgili bir ritüelin tapınak kültünde önemli bir yerinin olduğunu gösterir. Kanın toprağa akıtılması yer altı tanrılarına bir sunum olup gaye olarak tanrı/tanrıça’dan bolluk, bereket istenmektedir. Çünkü kan aynı zamanda bereketin, baharın ve yeniden doğumun simgesidir. Bu makalede kült önerisi
tartışılırken Demeter gibi yer altı tanrısı olup aynı zamanda bereketi silmeyen tanrılara odaklanılmış;
onların, bolluk ve yeniden doğum gibi özellikleri üzerinde durulmuştur.
Yunan ve Roma tapınaklarında kurban kesmek ve kan akıtmak oldukça yaygın bir davranıştır.
Bunun dışında kanın özellikle toprağa akıtılması bazı durumlarda belli bir dinsel inanışı simgeler. Bu
durum kanın bereketle ve diğer dünya ile bağlantısı şeklinde yorumlanır. Öncelikle bereket, bolluk ve
ürünler Ana Tanrıça ile özdeşleşmiş kavramlardır.
Anadolu coğrafyası tarih boyunca farklı kültürlere ve dinlere mekân olmuştur. Hem önemli kültürlerin doğduğu yer hem de coğrafi bir geçiş güzergâhı olduğu için zaman içerisinde çok fazla değişmiş kaynaşmış, etnik ve kültürel olarak çeşitlilik kazanmıştır. Kan akması amacıyla özel bir alanın
yapılmış olması, tapınım gören tanrının yer altına ait bir tanrı olduğu savını doğrular niteliktedir45.
Olymposlu tanrılara yapılan kurban kesme ve sunumlar ile yeraltı tanrılarına yapılan sunumlar arasında farklılıklar mevcuttur. Yer altı tanrılarına adanan sunumlar hakkında fazla veri ele geçmemiş
olsa da bu sunumlar hakkında bir takım bilgiler bulunmaktadır. Örneğin Homeros’un Odysseia kitabında Odysseus, Kirke’nin46 önderliğinde bir çukur kazar ve kurban sunularını bu çukurun içerisine
atar47. Burada Odyseus, Olympos tanrılarından değil, yer altı tanrılarından medet ummaktadır.
Batı Anadolu’da, Demeter kültü ile birlikte diğer khitonik tanrılara ait tapınım da yaygındır. Örneğin Priene antik kentinde Templum in antis planlı Demeter tapınağının yanında bir kurban çukuru
bulunmaktadır48. Bazı Demeter ayinlerinde hayvanlar tamamen yakılmakta ve insanların yemesi için
geriye hiçbir şey bırakılmamaktadır. Kesilen hayvanların kanının akması için çukurlar bulunmaktadır. Böylece hayvanın kan kaybından ölmesi sağlanmaktadır49. Aslında yer altı tapınımında kurban
42 Kazı başkanı Bayburtluoğlu bu buluntu gruplarını gördükten sonra kazı sezonu sonundaki kazı raporunda tapınağın büyük ihti-

malle Aphrodite Tapınağı olduğunu belirtmiştir. Bk.: Bayburtluoğlu 2008, 9.

43 Farnell 1896, 618.
44 Bayburtluoğlu 1992, 231.
45 Estin – Laporte 2002, 63.
46 Büyücü Tanrıça Kirke, Aiaie adasında oturur. Odysseus’un serüvenlerinde başlıca rol oynamıştır. Bk.: Erhat 2004, 177; Can 1994,

434.

47 Campbell 2003, 162.
48 Anabolu 1988, 121.
49 Johnston 2012, 219.
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kanının toprağa akıtılması olgusu daha önceki dönemlerden de bilinmektedir. Örneğin Anadolu’da
daha eski bir halk olan Hititler’de kurban kesimi esnasında kanın bir çukura akıtılması, çukurun yer
altından bir tanrı ile çok yakından bağlantısının olması nedeniyle yer altı tanrısı tapınımı olarak düşünülmektedir50. Bu gelenek zaman içerisinde sürmüş olabilir. Demeter tapınımlarında kullanılan kurban çukuru ile Arykanda’daki tapınakta bulunan kan akıtma çukurunun bu tarz bir ayinde kullanılmış
olması muhtemeldir. Demeter hem yer altı hem de hasatın, baharın51 ve bereketin tanrıçasıdır52.
Demeter bir Ana Tanrıça’dır. Ana Tanrıça tapınımından biraz bahsetmek amacıyla yola çıkarak
söylenebilir ki Anadolu’da Ana Tanrıça Kültü’nün görüldüğü ilk yer olarak Phrygia düşünülür. MÖ 1.
binden MS 5. yy.’a kadar tanrıçaya tapınım görülmüştür53. Farklı bölge ve dinlerde İştar, Kybele, Artemis, Demeter adı altında aynı nitelikte bulunan bu tanrıçalar Ana Tanrıça tipini sembolize etmişlerdir54. Meter, Kybele ve Meter Theon, Yunan ve Latin adlandırmalar olarak Ana Tanrıça’yı ifade eden
Phrygia’daki Meter–Matar (yani Anne) adından gelmektedir55. Aslında kan çok daha öncesinden
paleolitik dönemlerden itibaren spermle birlikte hayatın özünü ve kutsallığını temsil etmektedir56.
Örneğin Kybele’ye yapılan törenlerde kan ve kesilen cinsel organlar Yeryüzü Ana’nın bereketini sağlamaktadır57. Aynı zamanda Yunan ve Roma mitolojisinde ve de başka mitolojilerde kan bereketi temsil
etmektedir58. Örneğin Phrygia Bölgesi’nde Tanrıça Attis için yapılan törenlerde rahipler kendilerini
keserek kanları ile sunağı ve ağacı sularlardı ve böylece tanrıçanın ölümünü ve tekrar dirilişini temsil ederlerdi59. Anadolu ve Thrakia’da farklı isimlerle anılan Ana Tanrıça Roma’ya da nüfuz etmiştir.
Örneğin Phryglerin Kybele’si II. Kartaca Savaşı’yla birlikte Roma’ya getirilmiştir. Savaşın kazanılacağı
ve Hannibal’in yenileceği şeklindeki öngörü ancak bu tanrıçanın Roma’da kabul görmesiyle mümkün
olacaktır. Roma’nın Hannibal’ı yenmesinden sonra tanrıçaya Roma’da da tapınılmaya başlanmıştır.
Roma’daki gizem dinlerinden biri haline gelen bu kültte, bir çukur kazılır ve kurban kanı oraya akıtılırdı, rahip de bu kanda kendisini yıkardı60. Burada yine Ana Tanrıça ve kan, kan akıtılan çukurun ilişkisine değinilmiştir. Roma Dönemi’nde tanrıça Meter’in kültü yaygınlık kazanmış koruyucu ve kente
bereket sağlayan tanrıça olma özelliğini korumuştur. Hera, Demeter ve Aphrodite Tanrıça Meter ile
bir tutulan Hellen tanrıçalarıdır. Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi buradaki tapınakta da kanın
toplanması için ayrı bir önem gösterilmiştir. Ana Tanrıça’nın Roma Dönemi yorumlamalarında ona
eşlik edenler arasında Demeter ve Aphrodite de bulunmaktadır61.
Arykanda Podyumlu Tapınağı, Demeter ve Aphrodite’ye ait kült verileri sunmaktadır. Ana Tanrıça
tapınımı Demeter gibi Meter gibi Kybele gibi farklı bölgelerde farklı isimlerle anılan fakat koruyucu,
kollayıcı ve bereketi temsil bu kavramlar altında birleşen bir külttür. Bu nedenle tapınağın bir Ana
50 Sevinç 2007, 58.
51 Couch 1997, 38.
52 Erhat 2002, 85.
53 Roller 2004, 22.
54 Kurt 2010, 19.
55 Bogh 2012, 32.
56 Eliade 2003, 58.
57 Eliade 2003, II, 328.
58 Adonis mitolojisinde kanından mersin çiçeğinin doğması hakkında bk.: Erhat 2002, 12; Kronos’un kanından Eriynsler’in doğuşu

için bk.: Erhat 2002, 128; Attis’in kanından çam ağacının doğması ve Kybele Tapınağı’na baharda bir çam ağacının getirilmesi ile
ilgili olarak bk.: Frazer 1991, 284-286.

59 Campbell 2000, 111-112.
60 Pervin 2006, 60.
61 Polat 2013, 119.
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Tanrıça kültü özelliklerini gösterdiği ve burada Demeter tapınımının yapıldığını düşünmek yanlış
olmayacaktır.

4. Sonuç
Hristiyanlığın resmi din olarak kabul edilmesinden sonra kapatılan ve girilmesi yasaklanan tapınakların korunması kanunlarla sağlanmaya çalışılmıştır62. Fakat hem Arykanda antik kentindeki Podyumlu
Tapınak hem de daha pek çok yapı Geç Antik Dönem’de yıkılmış, blokları sökülerek başka yapılarda
kullanılmış ya da üzerlerine yeni yapılar inşa edilerek formları değişikliğe uğratılmıştır. Bu nedenle
kanunların her yerde aynı ciddiyetle geçerli olmadığının ya da tam olarak uygulanmadığının çıkarımına varılabilir. Bu yıkım ve tahribat maalesef, tapınak hakkındaki bilgilerimizi kısıtlayan en önemli
nedendir.
Tapınağın üst yapısına dair stylobat kısmı dışında bir şey kalmadığı ve in situ sütun ya da plinthos
yeri dahil hiçbir veri olmadığı için mimarisi değerlendirilirken matematiksel oranlamalardan yararlanılmıştır (Res. 18). Aynı mimari düzende yapılmış olan Alinda Podyumlu A Tapınağı da bu yönleri
ile Arykanda’daki Podyumlu Tapınağa benzemektedir63. Tapınak genişliğinin uzunluğuna oranı 1/1,4
dür. Aynı zamanda pronaos’un derinliği ise tüm yapı derinliğinin 1/3,9’u kadardır. Bu oran göstermektedir ki; Arykanda Podyumlu Tapınağı, Alinda B Tapınağı gibi ve aynı zamanda Arykanda Helios Tapınağı ve aynı bölgeden Balbura ve Olympos tapınakları gibi in antis tapınak modeline uygun
düşmektedir. Derin pronaos daha ziyade ince uzun tapınaklarda rastlamaktadır. Bu tarzda en tipik
örnekler Heraklia Athena Tapınağı ve Nation Athena Tapınağı’dır. Fakat pronaos derinliği ile yapı
uzunluğunun derinliği baz alınarak yapılan orantılamalarda 1/1,3 ile Alinda A, Alinda B ve Aigai
Demeter ve Kore Tapınakları ve onları 1/3,6 ile takip eden Arykanda Helios Tapınağı ile Gynada
Tapınakları takip etmektedir64. In antis olması konusundaki diğer bir neden ante uçlarının önündeki
mesafenin darlığıdır. Prostylos olması için gerekli mesafe bulunmamaktadır. Ante uçları tam olarak
görülmediğinden tahminen 0,30-0,40 m’lik bir alan ön tarafa sütun yerleştirmek için yeterli değildir.
Prostylos olduğu takdirde ise stylobat yüksekliğine çıkmak için gerekli alan bulunmamaktadır.
Tüm bu belirlemelere rağmen Hellenistik Dönem’den itibaren in antis planındaki tapınaklara baktığımızda çoğunlukla dor düzeninin kullandığı görülmektedir. Yani batı Anadolu’da kutsal alan olarak
düşünüldüğünde Dor düzenli tapınaklar genelde in antis, prostylos ve peripteros olarak tasarlanmıştır65. Bu nedenle Arykanda örneği ender örneklerden biri olabilir ya da yarım daire krepislerin
eklendiği ikinci kullanımda tapınağın korinth düzeninde yeniden tasarlandığı düşünülebilir. Çünkü
in antis planlı başka bir tapınak olan Priene Demeter Tapınağı MS 2. yy.’da korinth planlı bir prostylos
olarak yeniden inşa edilmiştir66.
Tapınakta yapılan kazılarda elde edilen mimari plastik eserlerin biçimsel özellikleri MS 2. yy.’ın
sonlarını işaret etmektedir. Bu tarihler de Antoninler dönemine denk düşmektedir67. Kent planlaması
topografyaya uyumlu bir biçimde teraslar üzerinde yükselen bir yamaç yerleşimi olan Arykanda, küçük ölçekli bir kent olmasına tezat olarak inşası Flaviuslar-Antoninler döneminde hız kazanan anıtsal
62 Ceylan 2005, 49.
63 Serdaroğlu 2004, 20-21.
64 Serdaroğlu 2004, 154.
65 Demir 2013, 92.
66 Anabolu 1988, 122.
67 Tekinalp – Gerçek 2014, 23.
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kamu yapılarına ve görkemli mezar anıtlarına sahiptir68. Flaviuslar döneminin sonlarına tarihlenebilen tapınağın Roma egemenliği altında gelişen ve değişen kentte mimari değişimin göstergelerinden
biri olarak yapıldığı görülmektedir.
Aynı zamanda tapınağın kazısı esnasında bulunan bir grup terrakotta figürin ve diğer buluntular
da ayrıntılı bir şekilde analiz edildiğinde aynı şekilde MS 2 yy. sonlarındaki bir dönemin tapınağın tarihlendirmesi için kullanılmasının uygun olacağını destekler niteliktedir69. Tapınakta hangi tanrı veya
tanrıçaya tapıldığı veya bunların dışında imparatorluk kült tapınağı olup olmayacağı konuları hakkında yapılan değerlendirilmelerde metin içerisinde bahsedildiği gibi öncelikli olarak kan akıtma çukurunun varlığından dolayı Demeter gibi bereketi temsil eden bir tanrıçanın tapınımı düşünülebilir.
Bunun dışında bir diğer ihtimal küçük buluntulara dayanarak ve kentteki su kaynağının öneminden
dolayı Aphrodite’ye tapınım olduğu düşünülebilse de ilk durum daha doğru bir yaklaşım olarak değerlendirilebilmektedir. Eldeki verilerin azlığı maalesef tapınak hakkında ayrıntılı düşünmeye yetecek
nitelikte olmayıp şuan için yetersizdir. Yine de arkeolojide son sözü çalışılan kent zaman içerisinde
kendisi söyleyecektir. Bizim onu bulmamızı bekleyerek.

68 Gerçek 2015, 290.
69 Bu çalışmada yapı sadece mimari yönleriyle ele alınmış, sikke, seramik ve küçük buluntular ayrıntılı bir değerlendirilmeye katıl-

mamıştır.
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Ankhiale
İlkay GÖÇMEN*

Antik kaynaklarda Kilikia Bölgesi kentleri arasında sıralanan “Ankhiale” antik kentinin lokalizasyonu
hakkındaki tartışmalar devam etmektedir. Söz konusu kaynaklar, Ankhiale’nin batısında Soloi ya da
Zephyrion ile doğusunda Tarsus kentlerinin bulunduğunu ifade etmektedirler. Antik metinlerden
yola çıkan pek çok modern araştırmacı tarafından Ankhiale’nin nerede olabileceğine dair çalışmalar
yapılmış ve farklı öneriler geliştirilmiştir. Kentin yerinin tespitine ilişkin Kazanlı, Karaduvar, Karacailyas, Yumuktepe, Tırmıl Tepe ve Soloi gibi çeşitli merkezler Ankhiale olarak önerilse de, bu öneriler
tam anlamıyla netlik kazanmamıştır. Tüm bu nedenlerden dolayı, Ankhiale’nin lokalizasyon sorunu
bu çalışmada ele alınacak temel problemi oluştururken, buna ek olarak kent ile ilgili belirsizlik içeren
başka konular da çalışma içerisinde tartışılacaktır. Bu doğrultuda ele alacağımız ikinci problem, bu
kentin orijinal isminin ne olduğudur. Modern araştırmacılardan bazıları, Asur yıllıklarında Ingira olarak adı geçen kenti, Ankhiale ile eşitlemeye çalışmaktadır. Ancak bu konuda tıpkı kentin lokalizasyon
sorunu gibi tartışma içermekte ve hala belirsizliğini korumaktadır. Bu bilimsel problemler doğrultusunda çalışma kapsamında antik ve modern kaynaklarla birlikte yeni arkeolojik verilerden de yola
çıkılarak, Ankhiale kentinin nerede kurulduğu ve orijinal isminin ne olduğu sorularının yanıtlanması
amaçlanmaktadır.

Antik Kaynaklarda Ankhiale
Antik yazarlardan Aristobulos, Ankhiale’nin Sardanapallos tarafından kurulduğunu iletmektedir.
Buna ek olarak yazar, Ankhiale’de Sardanapallos’un sağ elinin parmaklarını şaklatır vaziyette gösterilmiş bir heykelinin bulunduğundan ve bu heykelin kaidesinde Asur dilinde yazılmış bir yazıtın yer
aldığından bahsetmektedir1. Hellanikos2 ve Kallisthenes3 ise Tarsus ve Ankhiale’nin Sardanapallos
tarafından aynı günde kurulduğu ve kentin daha sonra Zephyrion olarak yeniden adlandırıldığı bilgisine yer vermektedir.
Arrianus, “Anabasis” adlı eserinde Ankhiale’nin Tarsus’tan sonra geldiğini ve İskender’in
Ankhiale’den sonra Soloi’ye geçtiğini ifade etmekte ve kentin aranması gereken sınırları, Tarsus ve
Soloi arasında bir alan olarak belirlemektedir. Ayrıca Arrianus, İskender’in Tarsus’tan çıktıktan sonra,
* İlkay Göçmen, Mersin Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Çiftlikköy Kampüsü, Yenişehir Mersin. E-posta:

ilkay_gocmen@hotmail.com

1 FGrHist. II B, 771 F 6.
2 FGrHist. II B, 650 F 34.
3 FGrHist .I, 123 F 63.
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bir günlük yürüyüş mesafesinin ardından kente ulaştığını aktararak, Ankhiale’nin Tarsus’un batısındaki konumuna dikkat çekmektedir4. Arrianus’un aktarımlarından Ankhiale ile ilgili başka detaylara
da ulaşmak mümkündür. Yazar kentin eskiden çok büyük bir kudrete sahip olduğuna dair detaylara
yer verdiği aktarımında kentte bulunan sur duvarlarına da değinerek, kentin gücüne ve büyüklüğüne
vurgu yapmaktadır5.
Bir diğer antik yazar Dionysios ise, Kilikia kentlerini “Lyrnessus, Mallus, Ankhiale ve Soloi” şeklinde doğudan batıya doğru art arda sıralamaktadır. Ayrıca bu kentlerin bir kısmının içeride, bir kısmının ise deniz kıyısında konumlandığı bilgisine yer vermektedir6.
Strabon da Ankhiale’nin konumu, kuruluşu ve Asur dilindeki yazıt ile ilgili önemli bilgiler aktarmaktadır. Ünlü coğrafyacı, batıdan doğuya doğru kentleri sıralarken, Ovalık Kilikia’da bir polis olarak
adı geçen7 Zephyrion8 ile denizin biraz yukarısında bulunan Ankhiale kentlerinin isimlerine yer vermektedir9.
Kentin konumuna yönelik aktarmış olduğu bilgilerde Strabon; Arrianus’un aktarımlarında Soloi olarak belirlenen kentin batı sınırını10, Zephyrion olarak belirtmekte ve kentin aranması gereken sınırları daha da daraltmaktadır11. Ayrıca bu yazar tarafından Ankhiale’den sonra, doğuya doğru
Kydnos’un döküldüğü yerin yakınındaki Rhegma’ya gelindiği bildirilmekte ve kentin aranması gereken sınırlar, Tarsus’un güneyinde bulunan lagün alanı ile sınırlandırılmaktadır (Res. 1)12.
Yaşlı Plinius, “Naturalis Historia” adlı eserindeki Kilikia kentleri sıralamasında Thynos ve
Zephyrion’dan sonra Ankhiale’nin geldiği bilgisine yer vermektedir13. Plinius’un bu sıralaması,
Strabon’un aksine14 doğudan başlayıp batıya doğru uzanmaktadır. Plinius’un bu aktarımına göre
Ankhiale kenti, Zephyrion’un batısında bulunmaktadır15.
MS 6. yy.’da yaşayan Stephanos Byzantios, Ankhiale’nin kuruluşu, kurucusu ve konumu ile ilgili
önemli bilgiler aktarmaktadır. Stephanos, Ankhiale kentinin Iapetos kızı Ankhiale adına kurulduğu
bilgisine yer vermektedir16. Bazı kaynaklarda ise Ankhiale’nin Girit’te yaşayan bir nymphe olduğu
belirtilmektedir17. Ayrıca, Stephanos tarafından yapılan aktarımlarda Ankhiale’nin kurucusu hakkındaki bilgilerin yanı sıra, deniz kıyısındaki kentin yakınlarından kent ile aynı adı taşıyan Ankhialeos
Nehri’nin geçtiği bilgisi de bulunmaktadır18.
4

Arr. Anab. II. 5. 2.

5

Arr. Anab. II. 5. 2.

6

GGM I 157-158.

7

Meyer 1975, 1512; Leake 1976, 214.

8

Stadiasmus Maris Magni’de (GGM I 481) Mersin kent merkezine konumlandırılan Zephyrion kentine de değinilir. Bu aktarımda
Zephyrion ile Soloi arasındaki mesafe 50 stadia ve Zephyrion ile Rhegma arasındaki mesafe 120 stadia olarak kaydedilir. Burada
sözü edilen Rhegma, Hild – Hellenkemper 1990, 202’de Tarsus’un 7 km güneyinde bulunduğu ifade edilen lagün alanı olmalıdır.

9

Strab. XIV. 5. 9.

10 Arr. Anab. II. V. 5.
11 Strab. XIV. 5. 9.
12 Strab. XIV. 5. 10.
13 Plin. nat. V. 22-92.
14 Strab. XIV. 5. 9.
15 Plin. nat. V. 22-92.
16 Steph. Byz. Eth., 23-24.
17 Pape – Benseler 1911, 15.
18 Steph. Byz. Eth., 23-24.
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Antik yazarlar tarafından kullanılan çelişkili ifadeler, kentin lokalizasyonu konusunda çeşitli tartışmaların ortaya çıkmasına ve kentin birbirinden farklı merkezlere konumlandırılmasına neden olmaktadır. Antik yazarların aktarımlarından yola çıkan araştırmacıların çoğunluğu, Ankhiale kentinin
Tarsus’un batısında19 ve Zephyrion20 ya da Soloi kentlerinin doğusunda konumlandığı hususunda
hemfikirdirler21. Ancak, antik kaynak aktarımlarında, kentin lokalizasyonuna yönelik üç çelişkili durum söz konusudur. Bunlardan ilki; Hellanikos22 ve Kallisthenes’in23 Ankhiale’nin sonradan Zephyrion olarak adlandırıldığını aktarmasıdır. Buna karşılık; Strabon, Plinius ve Dionysios; Zephyrion ve
Ankhiale’den iki ayrı kent olarak bahsederler24. İkincisi; Strabon Ankhiale’yi Zephyrion’un doğusuna
yerleştirirken25, Plinius kenti Zephyrion’un batısına yerleştirmektedir26. Araştırmacılar arasında tartışmalara neden olan üçüncü konu ise; Strabon tarafından Ankhiale’nin denizin biraz yukarısında
konumlandığının aktarılmasıdır27. Buna karşılık; Stephanos kentin deniz kıyısında konumlandığı bilgisine yer vermektedir28.

Seyyahların Gözüyle Ankhiale
Seyyah aktarımları, 19. yy. kadar eski bir tarihe dayanmaktadır. Bu yıllarda bölgeyi çeşitli nedenlerle
ziyaret eden seyyahlar ya da devlet görevlilerinin yaptıkları gözlem ve araştırmalar ayrıcalıklı bir konuma sahiptirler. Nitekim bu araştırmacılar, 19. yy. gibi erken bir tarihte, Kilikia Bölgesi’ndeki antik
yerleşimlerin kalıntılarını görme olanağına sahip olmuşlardır. Bu nedenle bu araştırmacılar tarafından o yıllarda yapılan gözlem ve aktarımlar, kayıp bir kentin lokalizasyonunun yapılması konusunda
oldukça önemli bilgiler içermektedir.
19. yy.’da Küçük Asya’nın güney kıyılarının bir haritasını oluşturmak üzere Kilikia Bölgesi’ne gelen İngiliz donanma kuvvetleri komutanı Francis Beaufort, 1817 yılında yayımlanan eserinde bölgenin sosyal ve ekonomik durumu ile ilgili çeşitli bilgiler aktarmaktadır. Bunun yanında Beaufort,
Kilikia Bölgesi’nde ziyaret ettiği ören yerlerindeki arkeolojik kalıntılarının ayrıntılı tanımlamalarına
yer vermektedir. Beaufort, Karaduvar Köyü yakınlarında birkaç ören yeri ile karşılaştıklarından ve bu
kalıntıların hemen deniz kıyısında bulunduğundan bahsetmektedir. Bu ören yerlerinin konumunun,
Ankhiale’nin yerine denk düşebileceğini belirtmekte; ancak bu kalıntıların Arrianus tarafından aktarılan, o görkemli kentin kalıntıları sayılabilmeleri için yetersiz olduklarını vurgulamaktadır (Res. 2)29 .
19. yy.’da bölgeyi ziyaret eden bir diğer seyyah, J. E. Davis’tir. Davis, “Life in Asiatic Turkey a
Journal of Travel in Cilicia” adlı çalışmasında, Karaduvar’dan Kalaat Keui olarak bahsetmektedir.
Ayrıca Davis, Karaduvar’a Deliçay olarak adlandırılan küçük bir dereyi geçtikten sonra ulaştıklarından
ve burada doğuya doğru çizgi halinde uzanan bir hisar ile bir kiliseye ait olan kemer kalıntılarının
19 Arr. Anab. II. V. 2; Gough 1952, 92.
20 Strab. XIV. 5. 9.
21 Arr. Anab. II. V. 5; Meyer 1975, 1512; Hirschfeld 1894, 2103.
22 FGrHist. II B, 650 F 34.
23 FGrHist. I, 123 F 63.
24 Strab. XIV. 5. 9; Plin. nat. V. 22-92; GGM I 157-158.
25 Strab. XIV. 5. 9.
26 Plin. nat. V. 22-92.
27 Strab. XIV. 5. 9.
28 Steph. Byz. Eth., 23-24.
29 Beaufort 2002, 265.
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bulunduğundan bahsetmektedir30. Davis, Karaduvar’ı Ankhiale ile ilişkilendirmemektedir. Ancak
Davis’in Karaduvar ile ilgili aktarımları, Beaufort’un daha önce Ankhiale olması için yetersiz bulduğu
kalıntıların tanımlamalarına yer vermesi açısından önem taşımaktadır.
Kilikia Bölgesi’ni 19. yy.’da ziyaret eden seyyahlardan biri olan V. Langlois, bölgedeki pek çok ören
yeri hakkında bilgiler aktardığı çalışmasında Karaduvar, Kazanlı ve Tarsus gibi yerleşimlerden de bahsetmektedir. Langlois bu çalışmasında, Stephanos’u ve Kydnos ağzında yaptığı araştırmaları dayanak
göstererek, Ankhiale ve Tarsus kentlerinin aynı günde kurulmuş olmasının mümkün olamayacağını
dile getirmektedir31. Ayrıca Langlois, Tarsus’ta bulunan Donuktaş Tapınağı’nı, Sardanapallos’un mezarı olarak nitelendirmektedir32. Sonraki yıllarda gerçekleştirilen araştırmalarla ve 1982 yılında N.
Baydur başkanlığında başlanan kazı çalışmalarının sonuçlarına göre33; bu yapının Roma Dönemi’ne
tarihlendirilmesi gereken bir tapınak olduğu anlaşılmıştır34.
Langlois’un çalışmasında, Mersin’in yaklaşık 8 km doğusunda bulunan modern Kazanlı Köyü de
ele alınmaktadır. Langlois antik yazar aktarımlarından ve Kazanlı’nın konumundan yola çıkarak, bu
yerleşimin Tarsus’a olan yakınlığına vurgu yapmakta ve Ankhiale’nin Kazanlı civarında olduğunu iddia etmektedir. Langlois, bu iddiasını Stephanos’u kaynak göstererek temellendirmekte ve “Byzanslı
Etienne’nin35 de dediği gibi Ankhiale Tarsus’un civarında idi” sözleriyle önerisini desteklemektedir36.
19. yy.’da Tarsus’ta görev yapan İngiliz konsolos W. B. Barker, “Lares and Penetas: or, Cilicia and
Its Governors” adlı çalışmasında bölgede yapmış olduğu arkeolojik çalışmalara ve gözlemlere yer vermektedir. Bu çalışmasında Barker, Grek kökenli tarihçiler tarafından Tarsus ve Ankhiale kentlerinin
kuruluşunun Sardanapallos’a dayandırıldığını, bu kentlerden Ankhiale’nin Sardanapallos tarafından
kurulmuş olabileceğini; ancak Tarsus’un Sardanapallos tarafından sadece yeniden yapılandırılmış
olması gerektiğini iddia etmektedir37. Ayrıca Ankhiale kentinde Sardanapallos’un mezarının temelleri olabilecek bir harabenin varlığından söz ederken, Arrianus tarafından aktarılan heykel ve yazıta dair hiçbir kanıt bulunamadığını; ancak bu anıtın bir parçası olduğu tahmin edilen harabenin
Karaduvar’da olduğunu iletmektedir38.
19. yy. gibi erken bir tarihte Kilikia Bölgesi’ni ziyaret eden seyyahlar tarafından yapılan aktarımlarda, Ankhiale kentinin konumuna yönelik doğrudan bilgiler bulunmamaktadır. Bu seyyahlardan biri olan Beaufort, konumundan dolayı, Ankhiale’nin Karaduvar’da olabileceğini ileri sürmekte; ancak bu yerleşimde yeterli miktarda arkeolojik veri bulunmadığı gerekçesiyle bu düşüncesini
temellendirememektedir. Bölgede incelemeler yapan Langlois tarafından Ankhiale olarak önerilen
Kazanlı Höyüğü’nün39 ise, daha sonra yapılan çalışmalar sonucunda, arkeolojik bulguların yetersiz
30 Davis 1879, 30.
31 Langlois 1861, 53.
32 Langlois 1947, 35-36.
33 Donuktaş kazı çalışmalarına, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’nden N. Baydur başkanlığında ve Eski Eserler ve Müzeler

Genel Müdürlüğü’nden sağlanan ödenek ile 1983 yılında başlanmıştır. 1985 yılından başlayarak, 1992 yılına kadar aralıksız sürdürülen çalışmalarda, İmparator Hadrianus ve Septimus Severus dönemlerine tarihlendirilen yapının bir Roma Dönemi tapınağı
olduğu anlaşılmıştır.

34 Baydur 1983, 137.
35 Langlois 1947, 32’de adı geçen Bizanslı Etienne, Stephanos Byzantios’tur. “Bizanslı Etienne” şeklindeki kullanım, Stephanos

Byzantios’un alternatif adlarından biridir.

36 Langlois 1947, 32.
37 Barker 1853, 15.
38 Barker 1853, 16.
39 Langlois 1947, 32.
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olması ve antik kaynak aktarımları ile uygunluk göstermemesi sebebiyle Ankhiale olamayacağı iddia
edilmektedir40.

Modern Kaynaklarda Ankhiale
Antik kaynak aktarımlarından da anlaşıldığı gibi Ankhiale kenti, doğuda Tarsus41 ile batıda Zephyrion kentlerinin arasında kalan bir alanda konumlanmaktadır (Res. 3)42. Modern araştırmacılar tarafından Kazanlı, Karaduvar, Karacailyas, Yumuktepe, Soloi ve Tırmıl Tepe gibi merkezlerin Ankhiale
olabileceği önerileri ortaya atılmaktadır. Bu araştırmacılar, ileri sürdükleri bu düşüncelere dayanak
olarak kimi zaman sadece antik kaynakları referans gösterirken, kimi zaman da bazı arkeolojik verileri
dikkate almaktadırlar.
İlk olarak Langlois tarafından Ankhiale olarak önerilen Kazanlı Höyük’te, 1937 ve 1938 yıllarında
Liverpool Üniversitesi profesörlerinden J. Garstang’ın arkeolojik çalışmalar yaptığı bilinmektedir43.
Garstang, bu çalışmalar sırasında Kilikia kenti olarak tanımlanan Ankhiale’nin lokalizasyon problemiyle de ilgilenmiş ve kentin lokalizasyonuna yönelik Kazanlı Höyük’te çalışmalar gerçekleştirmiştir44. Ankhiale’yi Kazanlı Höyük üzerinde arayan Garstang, Greko-Romen buluntuların azlığını ve bu
yerleşimin yaklaşık 2 km olarak ölçülen denize olan uzaklığını gerekçe göstererek, Demir Çağı’nda
terk edilen bu höyük yerleşimin Tarsus’un geç dönem limanı ya da Ankhiale olarak önerilemeyeceğini
iddia etmektedir45.
Höyük üzerindeki çalışmalarını sürdüren Garstang, MÖ 2500’e tarihlendirilen Hitit Dönemi tabakasından başlayarak, Demir Çağına kadar uzanan bir stratigrafi belirlemiştir46. Bu çalışmanın sonucunda araştırmacı, bu höyük üzerinde Erken Grek malzemesine rastlanmadığının altını çizmektedir.
Ancak az da olsa Hellenistik ve Roma Dönemi’ne tarihlendirilen malzemelerin ele geçirildiği kaydedilmektedir. Tüm bunlara ek olarak Garstang, kıyı şeridinde Strabon’un aktarımlarına uygunluk
gösteren başka bir merkez aradığını ama bu tanıma uyan bir merkez bulamadığını aktarmakta ve
Arrianus’un aktarımlarına atıfta bulunarak böyle bir kentin kesinlikle var olduğunu vurgulamaktadır47. Kilikia Bölgesi’nde gerçekleştirdiği arkeolojik çalışmalar sonucunda, Ankhiale kentinin lokalizasyonu hakkında net bir sonuç ortaya koyamayan Garstang, elde ettiği verilerden yola çıkarak
Ankhiale’yi Kazanlı ile eşitlemenin doğru olamayacağını iddia etmektedir48.
Ovalık Kilikia’da bir yüzey araştırması gerçekleştiren M. V. Seton-Williams da Kazanlı Höyüğü incelemiş ve çalışmasında höyük üzerinde yaptığı ölçümleri ayrıntılı bir biçimde tanımlamıştır. SetonWilliams, Kazanlı Höyüğü’nün Arrianus tarafından tanımlanan Ingira ya da Ankhiale ile eşitlenmeye
çalışıldığını; fakat Demir Çağı bulgularının azlığı ve daha geç malzemenin yokluğu gibi nedenlerden
dolayı, bu eşitlemenin kesinlikle doğru olamayacağını iddia etmektedir49.
40 Garstang 1937, 64; Garstang 1938, 12.
41 Arr. Anab. II. V. 2-5; GGM I, 157-158; Gough 1952, 92.
42 Strab. XIV. 5. 9; Arr. Anab. II. V. 5; Meyer 1975, 1512; Hirschfeld 1894, 2103.
43 Langlois 1947, 32.
44 Pape – Benseler 1911, 15; Forbiger 1848, 1084.
45 Garstang 1937, 64.
46 Garstang 1938, 12.
47 Garstang 1938, 20.
48 Garstang 1938, 12.
49 Seton-Williams 1954, 160.
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Kazanlı Höyük üzerinde incelemeler yapan bir diğer araştırmacı M. H. Sayar’dır. Bu incelemeler
sonucunda Sayar, oldukça tedbirli bir ifade ile Ankhiale’nin Kazanlı Höyük’te olabileceğini önermektedir. Sayar, Kilikia Bölgesi’nde gerçekleştirdiği araştırmaların sonuçlarını içeren raporunda şunları
söylemektedir:
Yine aynı bölgede sahilde bulunan Kazanlı Beldesi’nde yaptığımız incelemelerde hiçbir
antik yerleşme izine rastlamadık. Kazanlı’nın birkaç km. kuzeyindeki Topraktepe üzerindeki modern yapıların neden olduğu tahribata rağmen halen Kazanlı civarındaki en büyük höyük olduğu izlenimini vermektedir. Belki de bu bölgede halen yeri aranmakta olan
antik Anchiale yerleşmesinin Topraktepe’de lokalize edilmesi önerilebilir. Topraktepe ilk
yerleşildiği dönemde ya deniz kenarında idi ya da denize çok yakındı. Zamanla denizin
dolması ile bugünkü kıyı çizgisi ile Topraktepe arasında birkaç km’lik bir uzaklık oluşmuştur. Kilikya’nın en eski şehirlerinden biri olan Anchiale’nin kesin yeri ancak MersinKazanlı- Tarsus arasında kalan bölgede gelecek yıllarda ortaya çıkması olası arkeolojik
ve epigrafik buluntular sayesinde belirlenebilecektir50.
Sayar, Kilikia Bölgesi’nde yaptığı yüzey araştırmalarının sonuçlarını içeren bir başka çalışmasında
ise daha iddialı bir biçimde şu ifadeleri kullanmaktadır:
Mersin il merkezi ile Tarsus arasındaki alanda bulunan ve yöredeki Dikilitaş Beldesi’ne
adını veren yaklaşık 10 m yüksekliğindeki Dikilitaş yerinde incelenmiştir. Yapılan incelemede bu anıtın dış yüzünün mermer veya blok taş ile kaplı olması gerektiği anlaşılmıştır.
Bu anıt birçok araştırmacı tarafından Asur kralı Sardanapal’in MÖ 9. yy.’da burada
kazandığı zaferden sonra, Anchiale kenti civarında diktirdiğinden, Asur yazılı kaynaklarında bahsedilen anıt ile özdeşleştirilmektedir. Bu lokalizasyonun doğrulanabilmesi
için civarda bulunduğu anlaşılan Anchiale kentinin yerinin kesin olarak saptanabilmesi
gerekmektedir. Anchiale’nin lokalizasyonu için önerilebilecek en uygun yer Dikilitaş’ın
birkaç km güneydoğusundaki Kazanlı Höyüğü’dür. Höyüğün üzerinde yaptığımız incelemede keramik parçalarının yanı sıra Roma İmparatorluk ve geç antik devirlere tarihlenen iki sütun başlığı görüldü51 (Res. 4).
Daha önceden de belirtildiği gibi Garstang tarafından Kazanlı Höyük’te gerçekleştirilen çalışmalar
sonucunda, bu höyük üzerindeki Greko-Romen buluntuların azlığı ve yerleşimin denize olan mesafesi gibi nedenlerden dolayı, bu yerleşimin Ankhiale olamayacağı ifade edilmektedir52. Sayar ise kıyı
ile Kazanlı Höyük arasındaki bu mesafeyi dolgu olarak değerlendirmekte ve bu yerleşimin Ankhiale
olarak önerilebileceğini iddia etmektedir (Res. 5)53.
Sonuç olarak, bazı araştırmacılar tarafından Ankhiale olarak önerilen Kazanlı Höyük; Arrianus54,
Dionysios55 ve Strabon’un56 aktarımlarıyla uygunluk gösterse de; bu aktarımlar, Stephanos tarafından aktarılan Ankhiale’nin deniz kenarında konumlanmış olduğu bilgisi ile çelişmektedir57. Öte
50 Sayar 2003, 63.
51 Sayar 2005, 223.
52 Garstang 1937, 64.
53 Sayar 2003, 63.
54 Arr. Anab. II. 5. 3.
55 GGM I, 157-158.
56 Strab. XIV. 5. 9.
57 Steph. Byz. Eth., 23-24.
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yandan Kazanlı Höyük üzerinde yapılan arkeolojik çalışmaların sonuçlarına göre; yerleşimin Demir
Çağı’ndan itibaren kesintiye uğraması ve Demir Çağı sonrasına tarihlendirilen daha geç malzemenin
az sayıda ele geçmiş olması gibi nedenlerden dolayı, bu yerleşimin Ankhiale ile eşitlenemeyeceği anlaşılmaktadır.
Kilikia Bölgesi sınırları içerisinde Ankhiale olabileceği düşünülen bir diğer merkez, Mersin kent
merkezinin yaklaşık 6 km doğusunda bulunan Karaduvar’dır58. W. M. Leake, Ankhiale için Tarsus’un
limanı tanımlamasına yer vermekte ve Kazanlı ile Karaduvar’ın konumunun bu tanıma uygun olabileceği düşüncesini savunmaktadır59. Bazı antik ve modern kaynaklar tarafından kent ile aynı adı taşıdığı
söylenen Ankhialeos Nehri60 aktarımından hareket eden araştırmacı, Deliçay’ın Ankhialeos Nehri ile
eşitlenmesinin mümkün olabileceğini de ayrıca vurgulamaktadır61.
M. Zahariade tarafından yapılan bir çalışmada, öncelikle Ankhiale’nin Tarsus ve Soloi arasındaki konumuna dikkat çekilmektedir. Ankhiale’nin bu iki kent arasındaki konumundan hareket eden
araştırmacı, kentin Karaduvar ve Kazanlı arasındaki bölgede olabileceğini ifade etmekte ve bu iki
merkezden birini Ankhiale olarak önermemekle birlikte, kenti Kazanlı ile Karaduvar arasındaki alana
konumlandırmaktadır. Bunların yanı sıra Zahariade, kentin Akdeniz’de bir liman olduğunu ve deniz
kıyısında aranması gerektiği düşüncesini savunmaktadır62.
Karaduvar Beldesi’nde yapılan araştırmaların ortak noktası, bu yerleşimde bulunan kalıntıların Ankhiale kentinin varlığının kesin olarak bilindiği MÖ 7. ve MÖ 4. yy.’lara ait olmadığıdır63.
Ankhiale’nin Karaduvar’da olabileceği görüşü, ilk olarak 19. yy.’da Beaufort tarafından ileri sürülmüş
ve bu yerleşimdeki kalıntıların yetersiz olduğu gerekçesi ile yine Beaufort’un kendisi tarafından Ankhiale olamayacağı vurgulanmıştır64. Buna karşılık Stephanos tarafından yapılan Ankhiale’nin deniz
kıyısında bulunduğu yönündeki aktarım65 ile Ankhiale’nin Karaduvar’da aranmasının kendi içerisinde tutarlı olduğunu söylemek mümkündür. H. G. Liddell ile R. Scoot adlı araştırmacılar, Ankhiale’nin
orijinal yazım şekli olan “ἀγχί- άλoϛ, ƞ, oν” biçiminin deniz kıyısındaki yerleşimler için kullanıldığını
ve bu yazım şeklinin yerleşimlerin deniz kenarındaki konumunu vurguladığını ileri sürmektedirler66.
Liddell ve Scott’un bu iddiası, Stephanos’un kentin deniz kıyısında konumlandığına yönelik aktarımları ile de uygunluk göstermektedir. Ancak bu yerleşimde gerçekleştirilen araştırmaların sonuçları,
Ankhiale ile Karaduvar’ın eşitlenmesinin mümkün olamayacağını göstermektedir. Çünkü buradan
ele geçen malzemeler, ağırlıklı olarak Hellenistik ve Roma dönemlerine tarihlendirilmekle birlikte, söz
konusu kalıntılar Beaufort’un da dikkat çektiği üzere bu yerleşimin Ankhiale olabilmesi için oldukça
yetersiz görünmektedirler (Res. 6). Zira Grek kaynaklarında adı geçen Ankhiale, Asur Dönemi’nde
kurulan67 ve İskender’in Kilikia Bölgesi’ne ulaştığı MÖ 4. yy. ortalarında hala ihtişamını koruyan bir
kent olarak aktarılmaktadır68.
58 Beaufort 2002, 265.
59 Leake 1976, 214.
60 Steph. Byz. Eth., 23-24; Hirschfeld 1894, 2104.
61 Leake 1976, 214.
62 Zahariade 1998, 484-485.
63 Seton-Williams 1954, 159; Hild – Hellenkemper 1990, 202; Sayar 2001, 279.
64 Beaufort 2002, 265.
65 Steph. Byz. Eth., 23-24.
66 Liddell – Scott 1819, 16.
67 Leake 1976, 214.
68 Arr. Anab. II. V. 2.
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1951 yılında Seton-Williams tarafından Kilikia Bölgesi’nde gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında keşfedilen 149 höyüğün ardından, 1992-1996 yılları arasında Yumuktepe kazı ekibinden bir grup
araştırmacı tarafından eski yerleşim yerlerinin tespitine yönelik ikinci bir çalışma gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmalar sonucunda Karacailyas Beldesi’nin yaklaşık 3 km kadar kuzeyinde, Deliçay’ın doğusunda, daha sonra “Karacailyas Höyük” adıyla anılacak olan bir höyük tespit edilmiştir. Yumuktepe kazı
ekibinden V. Sevin, I. Caneva ve K. Köroğlu gibi araştırmacıların tespit ettiği Karacailyas Höyük; 7-8
m’lik bir yüksekliğe sahiptir. Ayrıca tarımsal faaliyetler nedeniyle daha önceden höyüğün 3-4 m’lik
kısmının tahrip edildiği ifade edilmektedir (Res. 7).
Karacailyas Höyük’ten ele geçen buluntulardan hareket eden Sevin, Caneva ve Köroğlu, höyük
üzerinde bulunan yerleşimin Erken Neolitik Dönem’den başlayarak, Roma Dönemi ve Ortaçağ’a kadar sürdürüldüğünü aktarmaktadırlar. Bunlara ek olarak yayında buradaki geç dönem yerleşiminin,
100 dönümlük bir alana yayıldığından ve höyüğün güneybatısında kireç harçlı bir dolgu bulunduğundan bahsedilmektedir69.
W. M. Ramsay, Ankhiale’nin konumuna ilişkin olarak daha önce bahsedilen Karaduvar ya da Kazanlı gibi merkezleri de ele aldığı yayınında; Ankhiale’yi Tarsus’un 23 km güneybatısına yerleştirmektedir70. Ayrıca Ramsay, Ankhiale kentini harita üzerinde Ankhialeos Nehri olarak tanımladığı akarsu
üzerinde, deniz kıyısının biraz yukarısındaki belirsiz bir alanda işaretlemektedir (Res. 8). Ramsay tarafından harita üzerinde Ankhiale olarak işaretlenen bu alan71 yaklaşık olarak Sevin, Caneva ve Köroğlu tarafından tespit edilen Karacailyas Höyüğü’nün bulunduğu alana denk düşmektedir72.
Yumuktepe kazı ekibi tarafından arkeoloji literatürüne kazandırılan Karacailyas Höyük, H. Kalkan
tarafından 1999 yılında yapılan Yüksek Lisans tez çalışmasında ve 2002 yılında yayımlanan makalede
tekrar ele alınmaktadır. Kalkan, höyüğün güneyi ve kuzeybatısında sur duvarlarına ait olabilecek düzgün kesme taş bloklar bulunduğundan bahsetmektedir (Res. 9- 10)73. Bu blok taşlar, araştırmacı tarafından Arrianus’un ilettiği Ankhiale’nin güçlü kent surlarına sahip olduğu bilgisiyle ilişkilendirmektedir74. Bunun yanında Kalkan, Stephanos Byzantios tarafından Ankhiale’nin hemen yanından geçtiği
kaydedilen Ankhialeos Nehri’nin75, modern Deliçay ile eşitlenmesinin mümkün olabileceğini ikinci
bir dayanak olarak ileri sürmektedir. Ayrıca Kalkan, Karacailyas Höyük ile Tarsus arasındaki mesafeyi
Arrianus’un aktarmış olduğu İskender’in bir günlük yürüyüş mesafesinden sonra Ankhiale’ye ulaştığı
bilgisiyle ilişkilendirmektedir. Kalkan’a göre; Tarsus ve Karacailyas Höyük arasındaki mesafe, bir günlük yürüyüş mesafesine denk gelmektedir. Bütün bunlara ek olarak araştırmacı, höyüğün Tarsus ile
Zephyrion arasındaki konumunun ve denizden biraz yukarıda bulunmasının, Strabon’un aktarımları
ile örtüştüğünü kaydetmektedir. Yüzeyden sağlanan Klasik Dönem buluntularını da bir başka dayanak olarak sunan Kalkan, Karacailyas Höyüğünü Ankhiale olarak önermektedir (Res. 11)76.
Ankhiale’nin lokalizasyon problemini ele alan araştırmacılardan Hild ve Hellenkemper ise,
Ankhiale’yi Mersin kent merkezinde bulunan Yumuktepe’ye (Res. 12) yerleştirmekte ve Yumuktepe’nin
69 Sevin – Caneva – Köroğlu 1998, 23.
70 Ramsay 1907, 133.
71 Ramsay 2000, 22.
72 Sevin – Caneva – Köroğlu 1998, 23.
73 Kalkan 1999, 16.
74 Arr. Anab. II. V. 2.
75 Steph. Byz. Eth. 1840, 23-24.
76 Kalkan 1999, 50; Kalkan 2002, 163.
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olasılıkla Zephyrion’dan önce Ankhiale olarak adlandırıldığını ileri sürmektedirler77. Hild ve Hellenkemper aynı çalışmada, Zephyrion kentini, 19. yy.’ın ilk yarısında bir liman kenti olarak kurulan modern Mersin kentine lokalize etmektedirler. Ayrıca bu araştırmacılar, Mersin kent merkezindeki Vilayet Konağı, Halkevi ve Grek Ortodoks Kilisesi’nin bulunduğu alanda ortaya çıkartılan duvar, sütun,
sütun başlıkları ve mermer plastik eserlerin Zephyrion kentine ait olduğunu ileri sürmektedirler78.
Bu iki araştırmacı tarafından komşu iki yerleşim olduğu önerilen Zephyrion’un kıyıda, Ankhiale’nin
ise Yumuktepe’de olduğu ve Yumuktepe işlevini yitirdikten sonra Zephyrion’un tek başına öne çıktığı
iddia edilmektedir79.
Garstang ve Seton-Williams, Yumuktepe’nin Hitit Dönemi’nde Pitura80, Pteria ya da Ptara81 olarak adlandırılan Hitit veya Luwi sınır karakolu olduğunu düşünmektedirler82. Ayrıca, Yumuktepe’de
kazılar gerçekleştiren J. Garstang, höyük üzerinde toplam 33 kültür tabakası belirlemiştir83. Garstang tarafından belirlenen kültür katmanlarından III. tabaka, MÖ 7. ve MÖ 6. yy.’lara tarihlendirilmektedir84. Garstang, III. tabakanın MÖ 6. yy.’ın sonlarından itibaren bir yangınla tahrip edildiğini,
bu yangın tabakasının ise Ionia İsyanı veya Pers Savaşları ile ilişkilendirilebileceğini belirtmektedir85.
Tüm bunlara ek olarak, Garstang’ın ekibinde yer alan R. D. Barnett’da Garstang’ın bu görüşünü
desteklemektedir86. Hem Garstang hem de Barnett tarafından Yumuktepe’de MÖ 6. yy.’ın sonlarında başlayan ve MÖ 5. yy. boyunca devam eden sıkıntılı bir durum olduğuna dikkat çekilmektedir.
Araştırmacılar tarafından bu yüzyılları kapsayan arkeolojik malzemelerin az sayıda örnekle temsil
edildiği ifade edilmektedir87.
Yumuktepe kazı ekibinden88 I. Caneva ve B. Marcolongo tarafından yapılan bir yayında,
Yumuktepe’de gerçekleştirilen son dönem çalışmaları ile Garstang dönemi kazılarının verileri karşılaştırılmaktadır. Bu çalışmada höyüğün stratigrafisi, Garstang’ın raporları ile karşılaştırılarak yeniden
değerlendirilmektedir. Caneva, Demir Çağı kanıtlarının Bizans mimari seviyelerinin altında çok sayıda seramik örneğiyle temsil edildiğini ifade etmektedir; ancak bu seramikleri herhangi bir mimari oluşumla ilişkilendirmemektedir89. Bir başka çalışmada Yumuktepe ekip üyelerinden T. Özaydın,
Yumuktepe’nin Demir Çağı tabakalarını değerlendirmektedir. Bu yayında araştırmacı, Ortaçağ yapı
katlarının hemen altında Demir Çağına ait yapı kalıntılarına ve küçük buluntulara ulaştıklarını belirtmektedir. Ancak Demir Çağı yapı katlarının henüz stratigrafik bir düzen içinde çalışılamadığı bilgisini
de eklemektedir. Ayrıca Özaydın tarafından höyük üzerinde Attika üretimi siyah firnisli, rulet baskılı
77 Hild – Hellenkemper 1990, 185.
78 Hild – Hellenkemper 1990, 464.
79 Hild – Hellenkemper 1990, 185.
80 Garstan 1953, 241; Seton-Williams 1954, 143.
81 Garstang 1929, 78.
82 Garstang 1953, 241; Seton-Williams 1954, 143.
83 Sevin – Caneva 1995, 28.
84 Barnett 1940, 99.
85 Garstang 1953, 254.
86 Barnett 1940, 99.
87 Garstang 1953, 254; Barnett 1940, 99.
88 Yumuktepe’de ilk kazılar, 1936-1939 ile 1947-1948 yılları arasında J. Garstang başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Yumuktepe ka-

zılarına, 45 yıllık bir aranın ardından 1993 yılında Mersin Müze Müdürlüğü başkanlığında ve İstanbul Üniversitesi’nden V. Sevin
ile Roma Üniversitesi’nden I. Caneva’nın bilimsel danışmanlığında tekrar başlanmıştır. Yumuktepe kazıları, 2001 yılı itibariyle I.
Caneva başkanlığında sürdürülmektedir.

89 Caneva – Marcolongo 2004, 31.
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seramik örneklerinin de ele geçtiği ve bu örneklerin Hellenistik Dönem’in höyük üzerindeki varlığına
işaret ettiği ifade edilmektedir. Ancak bu buluntuların karışık durumda ele geçtiği ve herhangi bir
mimari buluntu ile ilişkilendirilemediği vurgulanmaktadır90. Bu bilgiler doğrultusunda Yumuktepe’de
MÖ 6. yy.’ın sonlarına tarihlendirilen malzeme az sayıda örnekle temsil edilmekle birlikte, bu döneme
ait malzemede bir problem olduğu anlaşılmaktadır.
Yumuktepe’nin yanı sıra, MÖ 6. yy.’ın sonlarından itibaren Tarsus- Gözlükule, Hatay- Kinethöyük
gibi höyük yerleşimleri ile Nagidos gibi kıyı kentlerinde de MÖ 6. yy. sonlarına ait malzemenin problemli olduğu araştırmacılar tarafından kaydedilmektedir91.
Bu bilgiler doğrultusunda Hild ve Hellenkemper’in Ankhiale’yi Yumuktepe’ye lokalize etme önerisi değerlendirildiğinde, Plinius’un doğudan batıya doğru yaptığı kent sıralaması92 ile Ankhiale’nin
Yumuktepe’ye yerleştirilmesi önerisi birbiriyle örtüşmektedir93. Nitekim Plinius, doğudan batıya
doğru Thynos, Zephyrion ve Ankhiale şeklinde bir sıralamaya yer vermektedir94. Buna göre nerede
olduğu henüz bilinmeyen Thynos’un ardından Mersin kent merkezine konumlandırılan Zephyrion
gelmekte ve Zephyrion’un batısında Ankhiale bulunmaktadır. Ancak Hild ve Hellenkemper tarafından ortaya atılan bu öneri, Hellanikos ve Kallisthenes adlı antik yazarların Ankhiale’nin sonradan
Zephyrion olarak adlandırıldığı bilgisi ile uygunluk gösterse de95, modern araştırmacıların tespitleri
ve diğer antik kaynaklardan sağlanan bilgiler ile uyumlu olmadığı anlaşılmaktadır96.
Sonuç olarak Yumuktepe’de MÖ 6. yy.’ın sonlarından itibaren malzemede bir problem olduğu anlaşılmaktadır; fakat bu veriler kazısı yapılan alanlarla sınırlıdır. Yumuktepe’de son dönemlerde yapılan
kazıların sonuçları, söz konusu dönemlere tarihlendirilen malzemelerin az sayıdaki örnekle temsil
edildiği bilgisine yer vermektedir97. Ancak, MÖ 7. yy.’da Asurlular tarafından kurulduğu ifade edilen
Ankhiale kentinin98, MÖ 4. yy. ortalarında varlığını hala devam ettirdiği, Arrianus tarafından yapılan aktarımlar aracılığıyla doğrulanmaktadır. Üstelik Arrianus’un aktarımlarından kentin, o dönemde
oldukça güçlü bir kent olduğuna ilişkin detaylara da ulaşmak mümkündür. Bu nedenle Ankhiale’nin
MÖ 6. yy.’ın sonunda terk edilen Yumuktepe Höyüğü’ne lokalize edilmek istenmesinin geçerli bir
öneri olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, Arrianus İskender’in Tarsus’tan
çıktıktan sonra bir günlük yürüyüş mesafesinden sonra Ankhiale’ye ulaştığı bilgisine yer vermektedir99. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Yumuktepe’nin konumu bir günlük yürüyüş mesafesi tanımına
da uymamaktadır. Bu nedenlerden dolayı, Ankhiale’nin Yumuktepe’de konumlanmış olabileceğine
yönelik öneri, büyük ölçüde geçerliliğini yitirmektedir.
H. Güney tarafından yayımlanan bir makalede, MÖ 5. yy.’ın ikinci yarısına tarihlendirilen ve Kilikia kenti olarak tanımlanan Soloi’ye atfedilen100; ancak üzerinde [A]ГXIAΛ[A] lejantı görülen bir
90 Özaydın 2010, 73-75.
91 Goldman 1935, 548; Gates 2005, 62; Durukan – Alkaç 2007, 112.
92 Plin. nat. V. 22-92.
93 Hild – Hellenkemper 1990, 185.
94 Plin. nat. V. 22- 92.
95 FGrHist. II B, 650 F 34,; FGrHist. I, 123 F 63.
96 Strab. XIV. 5. 8; Arr. Anab. II. 5. 1.
97 Caneva – Marcolongo 2004, 31; Özaydın 2010, 73-75.
98 Leake 1976, 214.
99 Arr. Anab. II. 5. 1.
100 Zgusta 1984, 581.
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sikke ele alınmaktadır. Güney, sikkenin ön yüzünde bir Amazon ile arka yüzünde üzüm salkımı betimlemesinin bulunduğunu kaydetmekte ve bu betimlemenin Soloi sikke tipolojisini yansıttığını ifade
etmektedir (Res. 13)101. Güney, bu sikke üzerinde görülen [A]ΓXIAΛ[A] lejantından yola çıkarak,
birkaç alternatif üzerinde durmaktadır. Öncelikle Soloi’nin önceki adının Ankhiale olabileceği fikrini
ortaya atmakta ve Kilikia kentlerinden Ankhiale ve Soloi’nin sikkeleri arasındaki tipolojik benzerliği
bu şekilde açıklamaya çalışmaktadır102.
Güney tarafından Soloi ve Ankhiale isimlerinin aynı kent için kullanılan farklı isimler olduğu
görüşünün yanı sıra, Soloi ve Ankhiale’nin iki farklı kent olabileceği de değerlendirilmektedir. Bu
doğrultuda Soloi ve Ankhiale kentleri iki ayrı kent ise neden aynı dönemde farklı lejantlarla aynı
tipolojide sikkeler bastırıldığı sorusunun yanıtları aranmaktadır. Bu durumu ise Soloi ve Ankhiale
kentlerinin coğrafi açıdan birbirine olan yakınlığı ve sikke lejantlarından anlaşıldığı gibi bu kentlerin
Dor kökenli olmalarıyla açıklamaya çalışmaktadır. Buna göre; MÖ 5. yy.’da aynı kökene sahip olan
bu kentlerden Ankhiale içeride küçük bir kent iken, Soloi kentinin kıyıda önemli bir liman olduğu
vurgulanmaktadır. Bu nedenle Ankhiale’nin sikke basma maliyetini azaltmak için sikkelerini Soloi
darphanesinde bastırmış olduğu önerilmektedir103.
G. F. Hill tarafından Grek sikkelerinin değerlendirildiği bir çalışmada, Soloi sikkeleri de ele alınmaktadır104. Bu araştırmacı, Güney’in de belirttiği gibi105, MÖ 5. yy.’da Pers standartlarına uygun
olarak darp edilen Soloi sikke tipolojisinde ön yüzde bir savaşçı ve arka yüzde üzüm salkımı betimlemesinin yaygın bir biçimde kullanıldığını ifade etmektedir106. B. V. Head ise MÖ 5. yy. ortalarına
tarihlendirilen Soloi sikkelerinin ön yüzünde bir savaşçı betimlemesinin bulunduğunu teyit ederken,
sikkelerin tersinde üzüm salkımının yanı sıra ƩO ya da ƩOΛEΩN lejantı bulunduğuna dikkat çekmektedir107.
O. Ruge adlı araştırmacı, Pers Dönemi’nde darp edilen Soloi sikkeleri üzerinde ƩO (ΛEΩN), ƩOΛI
(KON) ve ayrıca Arami dilinde “teribazu” da denilen memur isimleri bulunduğundan bahsetmektedir108. Bir diğer araştırmacı E. Özbayoğlu ise, Soloi sikkeleri üzerinde, Tarsus sikkelerinde olduğu gibi
MÖ 5. yy.’ın ortalarından itibaren Grekçe’nin yanında Arami harflerinin de kullanıldığı bilgisine yer
vermekte ve Ruge tarafından aktarılan bilgileri doğrulamaktadır. Özbayoğlu, Soloi’de darp edilen en
erken sikkelerin MÖ 5. yy.’a ait, Pers standartlarına uygun sikkeler olduğunu da ayrıca belirtmektedir.
Bütün bunlara ek olarak Özbayoğlu, bu sikkeler üzerinde ön yüzde bir Amazon betimlemesi ile arka
yüzde üzüm salkımı betimlemesinin bulunduğu bilgisine yer vermektedir109.
E. S. G. Robinson tarafından yayımlanan bir çalışmada Grek sikkeleri ele alınmaktadır. Robinson,
bu yayınında ön yüzünde Amazon ile arka yüzünde üzüm salkımı betimlemesi bulunan bir sikkeden
bahsetmektedir. Robinson’un bahsettiği bu sikke ile Güney tarafından değerlendirilen [[A]ΓXIAΛ[A]
lejantlı sikke arasında tipolojik açıdan benzerlikler bulunmaktadır110. Ancak Robinson’un incelediği
101 Güney 2014, 45.
102 Güney 2014, 45-46.
103 Güney 2014, 49.
104 Hill 1900, 71.
105 Güney 2014, 45.
106 Hill 1900, 71.
107 Head 1911, 728.
108 Ruge 1929, 936.
109 Özbayoğlu 1999, 211.
110 Güney 2014, 45.
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sikke üzerinde, Güney’in değerlendirmesini yaptığı sikkeden farklı olarak Aramice “GDH” lejantının
bulunduğu kaydedilmektedir111.
Robinson’a göre Kilikia kenti Soloi’ye ait olan bu sikke, Soloi darphanesinde veya Soloi sikkesi görüntüsünde Kilikia’nın bazı yerel kentlerinde darp edilmiş olmalıdır. Ayrıca Robinson, bu tipteki Soloi
sikkelerinin MÖ 5. yy.’ın ilk çeyreğinden itibaren basıldığını belirtmekte ve söz konusu dönemde sikkeler üzerinde görülen ankh112 ve boğa başı sembollerini, Perslerle ilişkilendirmektedir113. Robinson,
Soloi sikkesi olarak tanımladığı bu sikke üzerindeki “GDH” lejantının çevirisini “şirket” veya “topluluk”
olarak yapmaktadır. Bu dönemin Atinalılar ile Persler arasında sürekli kargaşanın yaşandığı bir dönem
olduğunu belirterek, Soloi’nin kendi savunması için yerel paralı askerler istihdam etmiş olabileceğini
ve “şirket” ya da “topluluk” kelimesinin bununla ilişkilendirilebileceğini de vurgulamaktadır114.
Robinson’un ele aldığı bu sikkenin bir benzeri, Afganistan’daki Balkh antik kentinde ele geçen bir
defineden gelmektedir. H. A. Troxell ve W. F. Spengler adlı araştırmacılar tarafından değerlendirilen
bu sikke, Soloi’ye atfedilen “GDH” lejantlı sikke ile ilişkilendirilmektedir. Balkh definesinden elde edilen bu sikke ile karşılaştırması yapılan Robinson’un ele aldığı sikke üzerinde detaylarda bazı farklılıklar bulunmasına rağmen, her iki sikke üzerinde de ele alınan konular ortaktır. Balkh definesinden
gelen sikkenin ön yüzünde bir Amazon betimlemesi görülürken, tersinde üzüm salkımı ya da mısır
başağı olarak nitelendirilen bir figür yer almaktadır. Ayrıca bu sikke üzerinde Robinson’un Arami dilinden çevirisini yaptığı Soloi sikkesi üzerinde görülen Arami harfleri de bulunmaktadır115.
Troxell ve Spengler, MÖ 5. yy.’ın sonlarına tarihlendirdikleri Balkh definesi sikkesinin Robinson’un
Kilikia kentlerinin dâhil olduğu birlik veya ittifak önerisini doğrular gibi gözüktüğünü; ancak bu durumun resmi bir ittifak yerine, basit bir ticari işbirliği ile açıklanmasının mümkün olabileceğini önermektedirler. Ayrıca MÖ 4. yy.’da Ovalık Kilikia’nın daha büyük kentleri arasında, benzer para basma
ve ekonomik birlik116 örneklerinin yaygın olarak uygulanmasını bu önerilerine dayanak olarak sunmaktadırlar117.
Robinson tarafından değerlendirilen “GDH” lejantlı sikke, Casabonne, Forlanini ve Lemaire tarafından yayımlanan bir makalede tekrar ele alınmaktadır (Res. 14). Bu araştırmacılar tarafından sikke
üzerindeki “GDH” lejantının “GRH” olarak okunması gerektiği ve GRH’nin Asur yıllıklarında adı geçen Ingira’nın Arami dilindeki çevirisi olduğu iddia edilmektedir118. Bu öneriden yola çıkan M. Forlanini, Soloi’nin eski adının Ingira ya da Ankhiale olabileceği yönünde bir hipotez geliştirmiştir119. Bu
hipoteze karşılık Casabonne, harf dönüşümlerinden hareketle Ingira adının Ankhiale’ye dönüşmüş
olabileceğini; ancak Ingira’nın Soloi’ye dönüşmesine olanak olmadığını iddia etmektedir120.
111 Robinson 1948, 56.
112 Ankh sembolü, “T” harfinin üzerine oturtulmuş bir daireden oluşan ve haç’a benzetilen eski bir Mısır sembolüdür. “Hayat anah-

tarı” ya da “Nil’in anahtarı” olarak da bilinir.

113 Robinson 1948, 56-57.
114 Robinson 1948, 58.
115 Troxell – Spengler 1969, 8.
116 Troxell – Spengler 1969, 9 vd.’da MÖ 4. yy.’da Pers satraplarından Tribazus, Pharnabazus ve Mazaeus’un Ovalık Kilikia kent-

lerinden Issus, Mallus, Tarsus ve Soloi’de ekonomik bir birliğe işaret edecek şekilde aynı tipte sikke serisi darp ettirdiklerini
aktarmaktadırlar.

117 Troxell – Spengler 1969, 9.
118 Casabonne – Forlanini – Lemaire 2001, 59-60.
119 Casabonne – Forlanini – Lemaire 2001, 64.
120 Casabonne – Forlanini – Lemaire 2001, 57-66.
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Forlanini ve Güney tarafından geliştirilen Soloi kentinin Ankhiale ya da Ingira ile eşitlenmesi önerisi ele alındığında121, bu önerinin antik kaynak aktarımları ve günümüzde yapılan araştırmaların
sonuçları ile çeliştiği görülmektedir. Soloi kenti ile ilgili çalışmalar yapan araştırmacıların çoğu, Soloi
kentinin MÖ 7. yy.’da kurulduğu bilgisini aktarmaktadırlar122. Ayrıca MÖ 5. yy.’da yaşayan antik yazar
Hekataios, Soloi’den “Kilikia kenti Soloi” olarak bahsetmektedir123. Kilikia Bölgesi’nin Pers Dönemi
hakkında önemli bilgiler aktaran Ksenophon’un “Anabasis” adlı eserinde ise, Soloi’nin bir liman kenti
olduğu belirtilmekte ve bunun dışında herhangi bir ayrıntıya yer verilmemektedir124. Buna karşılık
kaynaklar tarafından MÖ 4. yy. ortasında İskender’in Kilikia Kapıları’ndan geçtikten sonra, Ankhiale
ve Soloi kentlerine ulaştığı bilgisi aktarılmaktadır125.
Ankhiale ve Soloi kentlerinden iki ayrı kent olarak bahseden Arrianus, İskender’in Ankhiale’den
sonra Soloi’ye geçtiğini aktarmaktadır126. Bu aktarım, İskender’in bölgeye geldiği MÖ 4. yy. ortalarında Soloi ve Ankhiale’nin iki farklı kent olduğunu açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Buna ek olarak
Strabon, Ankhiale’nin127 yanı sıra Soloi kentinden de ayrıca bahsetmektedir128. Ayrıca yine Arrianus
tarafından aktarılan Tarsus’tan hareket eden İskender’in bir günlük yürüyüş mesafesinin ardından
Ankhiale’ye ulaştığı bilgisi ile Soloi’nin Tarsus’a olan mesafesi uygunluk göstermemektedir129. Soloi
ile Ankhiale’nin aynı kent için kullanılan farklı isimler olduğu önerisi, arkeolojik bulguların yanı sıra,
antik kaynak aktarımları ile de çelişmektedir. Bu nedenle Ankhiale’nin Soloi’nin önceki adı olması, pek mümkün görünmemektedir. Ancak Ingira, Ankhiale ve Soloi kentlerinin sikkeleri arasındaki
tipolojik benzerliğin, Güney tarafından ortaya atılan ortak darphane fikri ile açıklanması mümkün
olabilir130.
Ankhiale kenti ile ilgili çalışmalar yapan araştırmacılar tarafından Mersin’in yaklaşık 2 km kuzeydoğusunda ve Tarsus - Mersin demiryolunun kuzeyinde bulunan Tırmıl Höyük de incelenmiştir131.
Tırmıl Tepe, ilk olarak E. Gjerstad tarafından ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Gjerstad, bu
tepenin üzerinde küçük bir kaleye ait kalıntılar bulunduğunu ve bu kalenin istihkâm amaçlı ya da
yangın haberleşme istasyonu olarak kullanılmış olabileceğini ifade etmektedir132. Seton-Williams ise
Tırmıl Tepe’den Turmil ya da Termil olarak bahsetmekte ve bu höyüğün Tarsus ile Mersin arasına konumlandırılan bir Bizans kalesi olan Kale-i Habelleç olabileceğini vurgulamaktadır133. SetonWilliams’ın aktardığı bu bilgiler, Langlois’un aktarımlarıyla da doğrulanmaktadır. Langlois; Termel
Kale olarak nitelendirdiği bu höyüğün Tarsus ile Mersin arasındaki konumuna dikkat çekmekte ve
höyük üzerinde bulunan kalenin Bizanslılar’a ait olduğunu ifade etmektedir134.
121 Güney 2014, 45-46; Casabonne vd. 2001, 64.
122 Ruge 1929, 936; Jones 1937, 194; Stillwell 1976, 851.
123 FGrHist. I, 36 F 268.
124 Ksen. Anab. I. 2. 24.
125 Bunbury 1959, 413.
126 Arr. Anab. II. V. 5.
127 Strab. XIV. 5. 9.
128 Strab. XIV. 5. 8.
129 Arr. Anab. II. 5. 1.
130 Güney 2014, 49.
131 Garstang 1937, 56; Seton-Williams 1954, 171.
132 Gjerstad 1934, 159.
133 Seton-Williams 1954, 171.
134 Langlois 1947, 32.
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Hild ve Hellenkemper’in iddiası ise, bu kalenin iç avlusunda Tece Kalesi’nde olduğu gibi bir oturma konutunun var olabileceği yönündedir. Ayrıca bu araştırmacılar, bu kalenin kubbe şekli ve kesme
taşlarla oluşturulmuş duvar örgüsünden dolayı, 13. yy.’a tarihlendirilmesi gerektiğini önermektedirler.
Bu yapının kuruluşunun “Haçlılar’a” atfedilmesinin tarihsel nedenlerden dolayı, hatalı değerlendirilmiş olduğunu ileri süren araştırmacılar, bu bölgedeki Haçlı işgalinin kanıtlanmadığının da altını
çizmektedirler135.
Tırmıl Tepe doğrudan Ankhiale olarak önerilen veya antik kaynaklardaki Ankhiale tanımlamalarına uygunluk gösteren bir merkez değildir. Zaten bu yerleşim üzerinde yapılan araştırmaların sonuçları da bu merkezin Ankhiale ile eşitlenemeyeceğini kanıtlamaktadır. Buna rağmen Casabonne,
Ankhiale’nin lokalizasyonu konusunda güçlü bir kuruluş olarak tanımladığı Mersin’in kuzeydoğusundaki Tırmıl Tepe’nin de hesaba katılması gerektiğini ifade etmektedir136. Ancak arkeolojik veriler,
Tırmıl Tepe’nin ağırlıklı olarak Ortaçağ’a işaret ettiğini doğrulamaktadır.
Ankhiale antik kentinin yerinin tespitine yönelik yapılan bu çalışmada ele alınması gereken bir
diğer merkez, Mersin’in 7 km kuzeydoğusunda, Dikilitaş Beldesi’nin 2 km güneybatısında bulunan
Bekirde Höyük’tür. Bekirde Höyük; Kalkan tarafından yapılan tez çalışmasında ele alınmakta ve bu
çalışmada höyüğün etrafını çevreleyen yaklaşık 150 m uzunluğundaki bir duvar örgüsünün varlığından söz edilmektedir. Buna ek olarak, höyüğün batı yamacında doğu – batı uzantılı yaklaşık 90 m
uzunluğunda ikinci bir duvar uzantısının bulunduğu kaydedilmekte ve bu duvarla ilişkilendirilen kuzey- güney doğrultulu üçüncü bir duvarın varlığından da bahsedilmektedir. Bu duvarlarda kullanılan
taş bloklarının en az dört sıra halinde olduğu belirtilmekte ve bu blokların yüksekliği 40-50 cm olarak
ölçülmektedir. Kalkan tarafından bu duvarların Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde kullanıldığı belirtilmekte ve sonradan onarım gördüğü aktarılan duvar örgüsü içerisinde devşirme malzeme
olarak kullanılan bir sütun parçasının, bu onarımı doğruladığı ifade edilmektedir. Bekirde Höyük’te
ele geçen yüzey malzemelerini de sıralayan Kalkan, yüzeyde yapılan incelemeler sonucunda Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine tarihlendirilen seramikler dışında obsidyen bir alet, sütunlar, pişmiş
toprak lahit kapağı parçaları, bir lahit ve bir sütun tamburu saptandığını aktarmaktadır137. Ancak
Kalkan tarafından hazırlanan çalışmada Bekirde Höyük’ten Ankhiale olarak bahsedilmemektedir.
Bekirde Höyük, Kalkan’ın ardından M. Durukan tarafından yapılan çalışmada tekrar ele alınmakta
ve değerlendirilmektedir. Durukan, Deliçay Nehri’nin doğusunda yer alan Karacailyas Höyük ile batısında konumlanan Bekirde Höyüğü’nün arasında bulunan mesafenin kısalığına dikkat çekmektedir.
Ayrıca birbirine bu kadar yakın mesafede kurulan bu iki yerleşim biriminin, büyük bir kent olduğu
aktarılan Ankhiale kentinin yayılım alanında olabileceğini (Res. 15) ileri sürmekte ve yeni arkeolojik
buluntular yardımıyla konuya farklı bir bakış açısı getirmektedir138.

Ingira ile Ankhiale’nin Eşitlenmesi Doğru mudur?
Ankhiale ile bağlantılı olarak ele alınması gereken en önemli konulardan biri de kentin Asur yıllıklarında adı geçen Ingira kenti ile eşitlenmesi meselesidir. Bu eşitleme pek çok kaynak tarafından kabul
edilmekte ve bu iki kentin adı birlikte anılmaktadır. Bazı kaynaklar tarafından modern Mersin çevresinin Hitit’te Pitura, Asur’da Ingira ve Grek’de Ankhiale olarak adlandırıldığı iddia edilmektedir
135 Hild – Hellenkemper 1990, 447.
136 Casabonne – Forlanini – Lemaire 2001, 64.
137 Kalkan 1999, 19.
138 Durukan 2015, 59.
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(Res. 16)139 . Bu iki kentin aynı kent olduğunu düşünen araştırmacılardan biri de J. D. Bing’dir. Bing’e
göre Asur Dönemi’nden sonra Grek kaynaklarında adı geçen Ankhiale, Sanherib’in güçlendirdiği ve
yeniden kurduğu aktarılan Ingira ile eşitlenmelidir140. Bing, bu düşüncesini Arrianus tarafından aktarılan Ankhiale’nin kuruluşu ve güçlü kent duvarlarına sahip olduğu bilgisi141 ile ilişkilendirmekte
ve bu önerisini kentin kurulduğunda daha geniş olması gerektiği ve büyük bir güce ulaştığı bilgisine
dayandırmaktadır142.
Asur yıllıklarında adı geçen Ingira’nın143 Grek kaynaklarında bahsedilen Ankhiale144 olduğu konusunda Bing ile aynı düşünceyi paylaşan bir diğer araştırmacı ise Sayce’dir. A. H. Sayce, Sanherib
tarafından Tarsus ve Ingira’nın ele geçirildiğini ve bu iki kentten Ingira’nın Ankhiale olduğunu ileri
sürmektedir. Ayrıca bu iki ismi fonetik açıdan ele alan araştırmacı, Grek dilindeki “r ve l” seslerinin
benzeştiğini belirtmekte ve bu durum için Kilikia yerleşimlerinden Tarsus’un batısındaki kasabanın
yerel adı olan Urwa’nın Olba’ya dönüşmesini örnek göstermektedir. Ingira’nın ἀγχίαλoϛ’a dönüşmesini ise, daha önce kullanılan “α” harfinin Ion lehçesindeki “ε” yi temsil etmesiyle açıklamakta ve
“Ingila’nın Ankhiale’ye” dönüştüğünü iddia etmektedir145.
O. Casabonne, M. Forlanini ve A. Lemaire adlı araştırmacılar tarafından Soloi’ye atfedilen146 bir
sikke vasıtasıyla farklı öneriler geliştirilmektedir. Bu araştırmacılar tarafından söz konusu sikke üzerindeki lejantta yer alan “GDH” harflerinin “GRH” şeklinde okunması gerektiği ileri sürülmektedir.
Üstelik araştırmacılar göre; Arami dilinde “D” ve “R” harfleri sıklıkla birbirinin yerine kullanılmaktadır. Dahası, bu araştırmacılar tarafından söz konusu harfler “GRH” şeklinde okunduğunda, Ingira
adının mükemmel bir çevirisi olduğu iddia edilmektedir147.
H. Güney tarafından yapılan bir yayında, üzerindeki betimlemelerden yola çıkılarak Soloi’ye atfedilen bir sikke MÖ 5. yy.’a tarihlendirilmektedir. Ancak bu sikkenin arka tarafında bulunan [A]
GCIAL[A] lejantı, henüz kesin olarak yeri belirlenemeyen ve sikkeleri çok az tanınan Kilikia kenti
Ankhiale’yi işaret etmektedir. Ankhiale kentiyle ilişkilendirilen bu sikke, pek çok tartışmanın yanı
sıra, Soloi’nin önceki adının Ankhiale olup olmadığı yönündeki tartışmaları da beraberinde getirmektedir148.
Casabonne, Lemaire ve Forlanini tarafından ele alınan Arami lejantlı sikke ile Güney tarafından
değerlendirilen [A]ΓXIAΛ[A] lejantlı sikke ve Soloi sikkeleri arasındaki tipolojik benzerlik, farklı
öneriler geliştirilmesine neden olmaktadır. Bu noktada Casabonne ve Lemaire, Arami efsanelerine
özgü “GRH” harflerinin Ingira isminin Arami dilindeki çevirisi olduğu düşüncesini savunmakla birlikte149, Ingira’nın daha sonraki dönemlerde Ankhiale’ye dönüşmüş olabileceğini iddia etmektedirler150.
139 Desideri – Jasink 1990, 7; Jasink – Bombardieri 2008, 26.
140 Bing 1969, 103.
141 Arr. Anab. II. 5. 3-4.
142 Bing 1969, 103.
143 Luckenbill 1924, 61.
144 FGrHist. II B, 772-773 F 6; FGrHist. II B, 650 F 34,; FGrHist. I, 123 F 63; Arr. Anab. II. V. 2; GGM I, 157- 158; Strab. XIV. 5. 9;

Plin. nat., V. 22-92; Steph. Byz. Eth., 23-24.

145 Sayce 1910, 1340.
146 Robinson 1948, 57.
147 Casabonne – Forlanini – Lemaire 2001, 59-60.
148 Güney 2014, 45.
149 Casabonne – Forlanini – Lemaire 2001, 60.
150 Casabonne – Forlanini – Lemaire 2001, 63.
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Bu durumda konumu tam olarak belirlenemeyen; fakat yaklaşık olarak Soloi’nin yakınlarında olduğu
tahmin edilen Ankhiale kentinin, tipolojik açıdan Soloi’nin sikkelerine benzer bir sikke çeşidi kullandığı düşünülmektedir.
Aynı makalede Forlanini tarafından yerel kullanımdaki yerleşme isimlerinden biri olan Ingira’nın
zamanla Grek kökenli Ankhiale’ye dönüşmüş ve daha sonrada Soloi şeklinde adlandırılmış olabileceği
ileri sürülmektedir151. Söz konusu makalede ikinci hipotez, Casabonne tarafından ortaya atılmıştır.
Casabonne, Ingira’nın Ankhiale ile eşitlenmesi konusunda harflerin yüzyıllar içerisinde geçirmiş olduğu değişimi dayanak göstererek, Ingira ile Ankhiale’nin eşitlenmesinin makul bir düşünce olabileceğini iddia etmektedir. Fakat Casabonne, Ingira’nın Forlanini tarafından Soloi’ye yerleştirilmesine
kesinlikle karşı çıkmaktadır. Bütün bunlara ek olarak Casabonne, Soloi sikkeleri ve Arami lejantlı
Ingira sikkesi arasındaki benzerliği ise Ingira ve Soloi kentlerinin kısa bir mesafede yanyana konumlanan komşu kentler olabileceği düşüncesiyle açıklamaya çalışmaktadır152.
Bu noktada Güney tarafından yayımlanan makalede ele alınan sikkenin, eskiden Ankhiale olan
Soloi tarafından darp edilmiş olma ve bu özel tipte sikke darp eden iki farklı kentin bulunması ihtimali tartışılmaktadır153. Güney, bu makalede iki farklı öneri ileri sürmektedir. İlk iddia; Ankhiale ve
Soloi’nin aynı kent için kullanılan farklı isimler olduğu ve kentin ilk önce Ingira olarak adlandırıldığı
ve Arami lejantlı sikkeler darp ettirdiği, ardından kentin adının Grek dilindeki Ankhiale’ye dönüştüğü
ve Grekçe lejantla sikkeler darp ettirdiğidir154. Bu bakış açısıyla değerlendirildiğinde, kentin neden
hem Aramice hem de Grek lejantlı sikkeler darp ettirdiği açıklanmaktadır. Bu durumda kentin adı
önce Ingira olup, daha sonra Ankhiale’ye dönüşmüş ve son olarakta Soloi adını alarak, sikkeleri Soloi
ethnikonu ile varlık göstermeye devam etmiştir.
İlk olarak harf dönüşümlerinden hareket eden Casabonne tarafından Ingira ve Ankhiale’nin aynı
kent için kullanılan farklı isimler olduğuna yönelik öneri155, daha sonra Güney tarafından geliştirilen öneri ile de desteklenmektedir156. Ancak Güney tarafından ortaya atılan bu öneri, antik yazarlar
tarafından yapılan aktarımlara uymamaktadır. Pek çok antik kaynak aktarımında, Ankhiale ve Soloi
kentlerinden iki farklı kent olarak söz edilmektedir157. Daha da önemlisi Arrianus’un aktarımlarında
hem Ankhiale adı hem de Soloi adı geçmektedir158.
Aynı çalışmada Güney tarafından ortaya konulan ikinci iddia ise Ingira, Ankhiale ve Soloi’nin farklı kentler olarak varlık göstermiş olduğudur. Güney, eğer Ankhiale Soloi’nin önceki adı değilse bu iki
kentin neredeyse aynı dönemde kendi adlarıyla sikke darp ettirmesinin nasıl açıklanabileceğini tartışmaktadır. Bu makalede ele alınan sikkenin neden Soloi tipolojisi taşıdığı sorusunun tek olası cevabını
ise Ankhiale’nin Soloi’ye olan coğrafi yakınlığı ve bu kentlerin aynı kökenden gelmesi ile açıklamaya
çalışmaktadır. Bu durumda komşu kentler olan Ankhiale ve Soloi, farklı lejantlarda aynı tipolojide ve
aynı dönemde ortak darphanede sikke darp ettirmiş olmalıdır159.
151 Casabonne – Forlanini – Lemaire 2001, 60-62.
152 Casabonne – Forlanini – Lemaire 2001, 63-65.
153 Güney 2014, 46.
154 Güney 2014, 47.
155 Casabonne – Forlanini – Lemaire 2001, 63; Casabonne 2004, 19.
156 Güney 2014, 47.
157 Arr. Anab. II. V. 5; GGM I 157-158; Strab. XIV. 5. 9 - XIV. 5. 8.
158 Arr. Anab. II. V. 5.
159 Güney 2014, 49.
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Güney tarafından geliştirilen Ankhiale’nin sikke basma maliyetini azaltmak için Soloi darphanesinde sikke darp ettirdiği görüşü, üzerinde düşünülmesi gereken bir öneri olarak değerlendirilebilir.
Bu durum aynı tipolojide, farklı lejantlarla ve aynı dönemde darp edilen sikkeleri açıkladığı gibi antik
kaynak aktarımları ile de uygunluk göstermektedir. Dahası, MÖ 4. yy.’da Kilikia’nın doğusundaki büyük kentlerde benzer para basma ve ekonomik birlik örneklerinin varlığı bilinmektedir. Persler adına
bölgeyi yöneten Tribazos zamanında Issos, Mallos, Tarsus ve Soloi kentlerinin, yöneticinin izni ile
ortak sikke darp ettirdiği kaynaklar tarafından aktarılmaktadır. Buna benzer uygulamalara Pharnabazos ve Mazaeos zamanında da rastlanmaktadır160. Bu durumda MÖ 5. yy.’da Ingira, Ankhiale ve Soloi
kentleri için “Pers kontrolünde ortak bir darphane” ya da basit ölçekli bir ekonomik işbirliğinden söz
edilebilir.
Ankhiale ile Soloi’nin birbirine çok yakın iki komşu kent olduğu kabul edildiğinde; Asur yıllıklarında adı geçen Ingira’nın nasıl değerlendirilmesi gerektiğine yönelik bazı çelişkiler ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda Robinson tarafından incelenen “GDH” lejantlı sikke161, daha sonra Casabonne ve
Lemaire tarafından Ingira ile ilişkilendirilmektedir162. Ayrıca hem bu sikke hem de Güney tarafından
ele alınan [A]ΓXIAΛ[A] lejantlı sikke, Soloi sikkeleri ile aynı tipolojide darp edilmiştir163. Tüm bunlara ek olarak, hem aynı tipolojiyi yansıtan Soloi sikkeleri hem de “GDH” ve “[A]ΓXIAΛ[A]” lejantlarıyla darp edilen bu iki sikke, MÖ 5. yy.’a tarihlendirilmektedir164.

Sonuç
Antik kaynaklar tarafından Kilikia Bölgesi sınırları içerisinde bulunduğu aktarılan Ankhiale antik
kentinin yerinin tespiti konusunda farklı lokalizasyon önerileri geliştirilse de bu öneriler antik kaynak
aktarımları ya da ele geçen arkeolojik bulgularla örtüşmemektedir. Tarsus’un güneyinde bulunan Lagün alanı ile Soloi kenti arasında kalan Kazanlı165, Karaduvar166, Karacailyas167 Yumuktepe168, Soloi169
ve Tırmıl Tepe170 gibi merkezler, araştırmacılar tarafından Ankhiale olarak önerilmektedirler (Res.
17).
Ankhiale kentinin yerinin tespitine yönelik yapılan bu çalışmalardan kentin Karacailyas Höyüğüne lokalize edilmesi önerisi değerlendirildiğinde, Kalkan tarafından yapılan Ankhiale- Karacailyas
Höyük eşitlemesi, hem antik kaynak aktarımları hem de arkeolojik bulgularla örtüşmektedir. Ayrıca
Kalkan’ın çalışmasındaki arkeolojik verilerin oldukça geniş bir alana yayılması, bu arkeolojik verilerin
Erken Neolitik’ten başlayıp Ortaçağ’a kadar kesintisiz takip edilebilmesi, höyüğün güneybatısında sur
duvarlarına ait dolgu olabileceği düşünülen kalıntılar bulunması gibi gerekçeler bu tespiti doğrular
niteliktedirler. Ancak daha öncede belirtildiği gibi Arrianus tarafından Ankhiale’nin büyük ve güçlü
160 Troxell – Spengler 1969, 9-10; Güney 2014, 46.
161 Robinson 1948, 57.
162 Casabonne – Forlanini – Lemaire 2001, 60.
163 Güney 2014, 45.
164 Hill 1900, 71; Head 1911, 728; Robinson 1948, 57; Casabonne – Forlanini – Lemaire 2001, 58; Güney 2014, 46.
165 Langlois 1947, 32; Sayar 2003, 63; Sayar 2005, 223.
166 Beaufort 2002, 265; Leake 1976, 214; Zahariade 1998, 484-485.
167 Kalkan 1999, 50; Kalkan 2002, 160-163.
168 Hild – Hellenkemper 1990, 185-186.
169 Güney 2014, 47.
170 Casabonne – Forlanini – Lemaire 2001, 64; Casabonne 2004, 123.
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kent surlarına sahip bir kent olarak tanımlanmış olması ile Kalkan tarafından tespit edilen arkeolojik
bulguların yetersizliği ve bu yerleşimin sınırları bu lokalizasyon önerisinin doğruluğu konusunda kafa
karıştırmaktadır.
Kalkan tarafından yapılan çalışmada ele alınan bir diğer merkez olan Bekirde Höyük’ten ele geçen
obsidyen bir alet ile birlikte, Hellenistik Dönem ve Bizans Dönemine tarihlendirilen malzemelerle
höyük üzerindeki yerleşimin sürekliliği vurgulanmakta; ancak bu yerleşim Ankhiale ile ilişkilendirilmemektedir. Bekirde Höyük, Durukan tarafından yapılan çalışmada tekrar ele alınmakta ve bu yerleşim ile Karacailyas Höyük arasında bulunan mesafenin kısalığından dolayı, bunları ayrı iki yerleşim
olarak değil de her iki yerleşimi de içine alacak şekilde Ankhiale antik kentinin yayılım alanı olarak
değerlendirilmesi gerektiği önerilmektedir171.
Hem Karacailyas hem de Bekirde Höyüğü’nün dâhil edildiği alanın Ankhiale kentiyle eşitlenmesi
önerisi ile antik kaynak aktarımları karşılaştırıldığında, ilk olarak ele alınması gereken mesele antik
yazarlardan Aristobulos’un Sardanapallos’a ait olduğunu aktardığı anıttır. Ayrıca bu anıttan Arrianus
tarafından yapılan aktarımlarda da bahsedilmekte ve söz konusu anıtın Ankhiale kentinin kale duvarlarının hemen dışında bulunduğu vurgulanmaktadır. Aristobulos ve Arrianus tarafından aktarılan
Sardanapallos anıtının Bekirde Höyüğü’nün yaklaşık 3 km batısında bulunan Dikilitaş anıtı olması
muhtemeldir.
Karacailyas ile Bekirde Höyüğünü kapsayan alanın Ankhiale’nin yayılım alanı olabileceği önerisini,
Arrianus’un ilettiği bilgilerle de doğrulamak mümkündür. Arrianus, İskender’in Tarsus’tan çıktıktan
sonra Ankhiale’ye ulaştığı ve bu kentten sonra Soloi’ye geçtiği bilgisini aktarmaktadır. Ankhiale olarak önerilen bu alan, Arrianus’un aktarımları ile uygun düşmekte ve Tarsus ile Soloi kentleri arasında konumlanmaktadır. Ayrıca Arrianus’un aktarımlarında İskender’in Tarsus’tan çıktıktan sonra bir
günlük yürüyüş mesafesinin ardından Ankhiale’ye ulaştığı bilgisi bulunmaktadır. Tarsus ile Ankhiale
olarak tanımlanan bu merkez arasındaki mesafe de Ankhiale’nin bu noktada konumlandırılmasını
doğrular niteliktedir. Bütün bunlara ek olarak yine Arrianus’un aktarımlarında Ankhiale’nin güçlü
kent surlarına sahip olduğuna dair detaylara yer verilmektedir. Hem Karacailyas Höyük’te etrafa dağılmış vaziyette görülen blok taşlar172 (Res. 18) hem de Bekirde Höyük’te görülen blok taşlardan oluşturulan duvar sıraları173, Arrianus’un aktarımlarında geçen sur duvarlarına ait olmalıdır.
Strabon tarafından aktarılan bilgiler arasında, Ankhiale’nin Zephyrion kentinin yakınlarında,
deniz kıyısından biraz içeride konumlandığına dair ayrıntılara yer verilmektedir174. Karacailyas ve
Bekirde höyüklerini kapsayan alan ele alındığında, Ankhiale olarak önerilen bu alanın konumu ile
Strabon’un aktarımları uygunluk göstermektedir. Bir başka ifadeyle Karacailyas Höyük ile Bekirde
Höyüğü’nün dâhil edildiği bu alan, deniz kıyısının biraz yukarısında konumlanmaktadır.
Ankhiale’nin lokalizasyonu konusunda üzerinde durulması gereken bir diğer önemli husus ise,
Asur tarafından kurulan kentlerin, bir nehrin iki yakasına konumlandırılması meselesidir. Bazı
kaynaklar tarafından Ankhiale ile birlikte aynı günde Sardanapallos tarafından kurulduğu aktarılan Tarsus kentinin Babil’e benzer bir biçimde, Kydnos Nehri’nin iki yakasında tekrar inşa edildiği
171 Durukan 2015, 59.
172 Kalkan 1999, 50; Kalkan 2002, 163.
173 Kalkan 1999, 19; Durukan 2015, 58.
174 Bu konuda Strabon’un aksine, Ankhiale’yi deniz kıyısına konumlandıran Stephonas’un aktarımı, M. Durukan tarafından Stra-

bon zamanında kıyıdan yaklaşık 6 km içeride bulunan Ankhiale’nin MS 4. ve MS 7. yy.’lar arasında yaşanan ekonomik kalkınmayla kıyıya yani Karaduvar’a doğru yayılım gösterdiği iddiası ile açıklanmaktadır. Bu durumda Stephanos’un bir kıyı kenti
olarak tanımladığı Ankhiale Karaduvar’daki Ankhiale’dir. Ayrıca bk.: Durukan 2015, 60.
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aktarılmaktadır175. Bu bilgiden de anlaşılacağı gibi Babil ve Tarsus gibi kentlerde uygulandığı görülen
yeni kurulan kentin bir nehrin iki kenarına konumlandırılması geleneği, Asur Dönemi’nde yeniden
kurulduğu ifade edilen Ankhiale kentinde de uygulanmış olabilir. Karacailyas Höyüğü ile Bekirde
Höyüğünü kapsayan alanın konumu, Ankhiale için de aynı uygulamanın kullanılmış olabileceğini
akla getirmektedir. Modern adı Deliçay olan nehir, Karacailyas ve Bekirde höyüklerinin arasından
geçmektedir.
Hem Karacailyas Höyük’ten ele geçen ve oldukça geniş bir alana yayıldığı ifade edilen malzemelerin niteliği hem de Bekirde Höyüğü’nün malzeme niteliği arkeolojik malzeme açısından paralellik
bulunduğuna işaret etmektedir. Bu iki yerleşim biriminde henüz detaylı arkeolojik çalışmalar yapılmamasına rağmen, yüzeyde rastlanan malzemelerden hareketle bu iki yerleşimin iskân edildiği dönemlerin birbiriyle çağdaş olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda Ankhiale’nin bu alana lokalize edilmesi önerisi, hem tarihsel süreç hem de arkeolojik malzeme açısından bu fikri destekler niteliktedir.
Strabon tarafından yapılan aktarımlar ile Ankhiale’nin yayılım alanı olarak önerilen bu alan karşılaştırıldığında, Strabon’un tanımlamalarında Ankhiale’nin Zephyrion kentinin doğusunda, deniz
kıyısından biraz içeride konumlandığına yönelik bilgiler bulunmaktadır. Strabon tarafından aktarılan
bu bilgi ile Karacailyas Höyüğü ve Bekirde Höyüğü’nün konumu birbirini tamamlamaktadır. Bir diğer
antik yazar Stephanos’un aktardığı bilgiler arasında Ankhiale’nin yakınlarından kent ile aynı taşıyan
Ankhialeos Nehri’nin geçtiği bilgisi bulunmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi Ankhiale olarak
önerilen Karacailyas Höyüğü’nün batısından ve Bekirde Höyüğü’nün doğusundan modern adı Deliçay olan bir nehir geçmektedir. Deliçay Nehri ve Stephanos’un Ankhialeos Nehri olarak tanımladığı
nehrin eşitlenmesi de bu alanın Ankhiale olduğu önerisini desteklenmektedir. Tüm bu nedenlerden
dolayı Karacailyas Höyük, Bekirde Höyük ve Dikilitaş’ı kapsayan alan, Ankhiale kentinin yayılım alanı
olarak önerilebilir (Res. 19).
Ankhiale kenti ile ilişkili olarak ortaya çıkan ikinci problem, bu kentin Asur metinlerinde adı
geçen Ingira ile eşitlenmek istenmesidir. Buna göre; Asurlular tarafından Ingira olarak anılan kent,
Grek kaynaklarında adı geçen Ankhiale olmalıdır. Bu iki kentin eşitlenmesi önerisi, Ingira ve Ankhiale kentlerine ait olduğu iddia edilen ve Soloi sikke tipolojisini yansıtan iki farklı sikke üzerinden
tartışılmaktadır. Ingira, Ankhiale ve Soloi sikkeleri üzerinde görülen tipolojik benzerlik, aynı kentin
önce Ingira, daha sonra Ankhiale ve son olarak da Soloi adıyla varlık gösterdiği şeklindeki bir iddia ile
açıklanmaya çalışılmaktadır. Bir başka ifadeyle bu üç farklı isim, farklı dönemlerde aynı kenti tanımlamak için kullanılmıştır. Bu öneri değerlendirildiğinde, ilk olarak bu üç kente ait olduğu düşünülen
sikkelerin tarihlendirilmesi önem kazanmaktadır. Söz konusu kentlere ait olduğu ifade edilen sikkeler,
genel olarak MÖ 5. yy.’a tarihlendirilmektedir176.
MÖ 5. yy.’a tarihlendirilen sikkeler aracılığıyla Ingira, Ankhiale ve Soloi kentleri, yüz yıl gibi kısa
bir sürede üç farklı isimle adlandırılmış olamayacağı düşünülür. Bu nedenle bu üç kentin, söz konusu
dönemde yakın mesafede konumlanan komşu kentler olduğu kabul edilebilir. Bu üç farklı kentin sikkeleri arasındaki benzerlik ise, Persler tarafından ele geçirilen bu komşu kentlerin “Pers kontrolünde
ortak bir darphanede” sikke darp ettirdikleri önerisi ile açıklanabillir. Öyle ki Pers kontrolünde ekonomik birlik örnekleri, MÖ 4. yy.’da diğer Kilikia kentlerindeki uygulamalardan da bilinmektedir177.
Bu nedenle Ingira, Ankhiale ve Soloi kentleri arasında benzer bir işbirliğinin olabileceği düşüncesi
kabul edilebilir.
175 Tarsus kentinin Asur Dönemi’nde yeniden inşası için ayrıca bk.: Hirschfeld 1894, 2103; Jones 1937, 194; Ruge 1932, 2415-2416.
176 Casabonne – Forlanini – Lemaire 2001, 57; Güney 2014, 49; Özbayoğlu 1999, 211.
177 Troxell – Spengler 1969, 9-10; Güney 2014, 46.
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The City Walls of Side:
Are they Hellenistic Fortifications?
Matthias GREBIEN*

The topic of my Ph.D. thesis was a general documentation of the fortification structures of the ancient
city of Side in southern Turkey. Basically, the city walls can be divided into three bigger parts: the
northern and the southern seawalls and the so-called Landwall, which protects the peninsula against
the mainland (Fig. 1). The seawalls were renovated, or rather rebuilt, during the centuries; contrarily,
the Landwall mostly remained in its original conception. So this article is particularly about the dating of the so-called Landwall. I have worked in Side for the last five years at the East Gate Project,
conducted by the University of Graz in cooperation with Anadolu University of Eskisehir1.
Arif Müfid Mansel, the excavator of Side in the 1950s and 1960s, dated this part of wall in the
years between 188 and 102 B.C. The evidence for this dating is very hypothetical. He referenced the
possibility of an epalxis (Figs. 2, 3) on the curtains of the Landwall as an indication for a Hellenistic dating2. The existence of this epalxis was never proven, and Anthony McNicoll and Frederic E.
Winter suggest that there were crenels instead of an epalxis on the top of the curtains as depicted on
Roman coins of the main gate of Side3. To be sure, it could be the result of a Roman rebuilding. Another feature, which Mansel wanted to date to the Hellenism due to aesthetic aspects, is the double
cornice on the outer facade of the curtains (Fig. 4)4. Eric Laufer points to cornices on the fortification
systems of Adada, Pednelissos, and Sillyon5. According to Laufer, these cities could have been fortified from the late 2nd century B.C. to the 1st century B. C.6. Further he points to the possibility that
the fortifications of these cities could also been built in the Roman Imperial period. An indication for
this date could be that the walls have more a representative than defensive character. In the peaceful
Imperial period there was no need for a defensive, strategic monument, so the walls could have been
* Matthias Grebien, Institut für Klassische Archäologie, Karl-Franzens Universität Graz, Universitätsplatz 3, 8010 Graz – Austria.

E-mail: matthias.grebien@uni-graz.at

1 At this point I want to thank the head of excavation in Side, H. Sabri Alanyalı from Anadolu University for his cooperation, U.

Lohner-Urban, the head of the East Gate Project, and P. Scherrer, the scientific head of the project.

2 Mansel 1963, 39.
3 McNicoll 1997, 144-145; Winter 1958, 228.
4 Mansel 1963, 39.
5 Laufer 2010, 175.
6 For Adada and Sillyon: late 2nd-1st century B.C., see Laufer 2010, 168ff.; for Sillyon: late-Hellenistic to early Roman period, see

Laufer 2010, 170. At this point I have to remark that it is difficult to determine the date of transition between the Hellenistic and
Roman eras for the region of Pamphylia.
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an expression of urbanity. On the contrary, there are not many newly built fortifications in Imperial
times recorded in Asia Minor, and the competition between the cities in regard to urbanity was more
to build bigger baths, temples, or stadia7. If this dating attempt is correct, the existence of a cornice
on a fortification is not an indication for a high Hellenistic date.
A further indication of Mansel´s dating of the Landwall is the weapon relief (Fig. 7) of the East
Gate of Side (Fig. 5), which is a part of the Landwall8. These relief plates were discovered at the excavation of the gate in the year 1966 (Fig. 6)9. Mansel dated these plates in the 2nd century B.C., and
he wanted to connect them to a victory of the Sidetans over the Attalids by interpreting the relief as
a tropaion10. After the treaty of Apamea in 188 B.C. the Attalids tried to expand their sphere of influence to the south. Furthermore, McNicoll refers to some Sidetan coins minted between 188 to 36
B.C., which show Nike holding a laurel crown. These coins could be, referring to McNicoll, a sign for
a unrecorded victory over the Attalids11. So Mansel dated the East Gate and subsequently the whole
Landwall to the period after 188 B.C. The problem with this dating is that there is no evidence that the
weapon frieze belongs to the first building phase of the gate. The find place of the plates on the Late
Antique mosaic floor of the gate’s Attica (Fig. 6), and the fact that each plate has a mason mark12, indicates that they were brought there in Late Antiquity for reuse from an unknown building13. Another
date for the East Gate and the Landwall comes from Johannes Nollé, who suggests the last decades of
the 3rd century B.C. He points to a Sidetan inscription as an indication for this date, which was also
found at the East Gate14. Presumably this inscription was not also part of the first phase of the gate
and like the weapon relief brought to the East Gate at some point in Late Antiquity. New excavations
at the East Gate conducted by the University of Graz confirm the hypothesis that the gate was not
erected in the first half of the 2nd century B.C., but rather at the earliest in the second half of the 1st
century B.C.15. Nevertheless, this dating cannot be transferred to the Landwall easily at the moment
because there is no definite evidence yet that both monuments were built at the same time16.
The most common comparative example for the fortifications of Side is the city wall of Perge (Fig.
10). The reason is the similarity of the three different designs of the curtains17. In Side the lowest store
has three types of curtains: 1) arched (Fig. 3); 2) buttressed (Fig. 8); and 3) cantilevered (Fig. 9)18. In
Perge two of these appear too: cantilevered and arched19. A fourth type on the ground story is a simple solid wall that occurs in both cities, but this type is presumably Late Antique20.
7 Laufer 2010, 191.
8 It is not totally clear yet if the masonry of the Landwall and the East Gate is intermeshed, but it looks so. This issue will be app-

roached in the 2016 campaign.

9 Mansel 1968, 239-279.
10 Mansel 1968, 273-274.
11 McNicoll 1997, 142.
12 Each plate bears a Greek letter on its back implying that originally they had a different assignment.
13 Lohner-Urban 2016, 198.
14 Nollé 1993, 67-68.
15 Lohner-Urban – Scherrer 2016, 218; Lohner-Urban 2016, 200; Lohner-Urban – Scherrer 2015, 119.
16 See above n. 8.
17 See McNicoll 1997, 156, Tab. II.
18 Mansel 1963, 28ff.; McNicoll 1997, 143-144.
19 For a figure see McNicoll 1997, 129, Pl. 56; 130, Pl. 58.
20 For Perge see McNicoll 1997, 128. In Side the solid curtain is a Late Antique partial demolition of the arched typed curtain in the

area near the Bishop’s Palace. The arches of the lower story have been removed and only the solid curtain remained. The result
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The dating of Perge’s fortification has become controversial in recent years. The common opinion
dates the walls of the new city to the end of 3rd century B.C.21. This dating is based on military and
historical features, especially that Perge was the headquarters for the troops of the general Garsyeris
in 218 B.C. In the year 189 B.C. there was a Seleucid garrison of Antiochus III installed in Perge22.
These installments of troops in the city required some fortifications, so the common opinion is that
these fortifications are the walls of the new city. So these walls had to be erected before 218 B.C. or
189 B.C. In contrast, Wolfram Martini proposes that these two garrisons could also have be stationed
on the acropolis in the older city, which had been fortified since the 5th century B.C. (Fig. 10)23.
Furthermore, he points out that the South Gate24, with some of its towers and curtains built in the
Hellenistic masonry technique, were erected before 25 B.C. – the beginning of the Pax Romana. The
style of the Doric triglyphic frieze25 on top of the towers of the gate provides a terminus post quem to
the late 2nd century B.C.26. So there is the option that the gate and most of the towers were erected
in the 1st century B.C.27. It is not so unusual that the towers and the gates were built first; it also
happened, according to my opinion, in Side. I believe this because there is a masonry seam between
the towers the curtains28. In Perge most of the curtains could have been built at a later point in time,
maybe in the early Roman Imperial period29. Some parts of the curtains never were realized, particularly the part east of the gate (Fig. 10). A sondage in the area of the Macellum, directed by Dr. Haluk
Abbasoğlu, brought no evidence that there was a curtain leading to the gate30. West of the gate the
curtain was probably erected and integrated into the South Baths in Vespasian’s time31. A further
indication for a date in the 1st century B.C. could be the fact that the hill Koca Belen 200 to 300 m
distant (Fig. 10) was not integrated into the city’s fortifications. In an effective Hellenistic defensive
system this hill had to be fortified; otherwise potential aggressors could easily bombard the city from
this position. This straight line out of the walls32 and the elaborate composition of the masonry of the
towers33 rather point to a representative than a defensive monument34. It is possible that they started
to build the fortifications as a reaction to the Third Mithradatic War and the pirate menace during the
short period of prosperity before the financial burden related to the armies of the civil war. After this
interruption the fortification could have been finished under Augustus or later35.
of this construction process is that the lower wall-walk was unusable. On the other hand, the upper wall-walk and the towers of
this area have been renovated respectively, newly built as can be seen on the basis of the spolia used in these reconstructions.
21 McNicoll 1997, 130-131.
22 McNicoll 1997, 156 points out to a date around 225 B.C.
23 Martini 2008, 779-780.
24 For a figure see Martini 2010, 19, Fig. 5.
25 For a figure see Martini 2008, 794, Fig. 2.
26 Martini 2008, 780.
27 Martini 2010, 16.
28 The poliorcetican Philon (A62-3) described this as a possibility to save a curtain from damage if a tower would fall and vice versa.
29 Martini 2008, 783.
30 Bulgurlu 1999, 3.
31 Martini 2010, 21; Martini 2008, 781.
32 At this point I have to remark that there were straight fortification traces earlier too.
33 The outer facade of the lower floor of the towers is made of embossed ashlars while the upper floor is made of plain ashlars. Also,

there is a single cornice on the towers too; for a figure see McNicoll 1997, 129, Pl. 57.

34 Martini 2008, 783.
35 Martini 2008, 783.
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This approach to dating the fortifications of Perge could be important for the dating of the Sidetan Landwall because some dating attempts for this wall were just based on architectural analogies
to Perge36. Even some features of the Sidetan Landwall, like the double cornice and the three different designs of the inner curtain façade (Figs. 3, 8, 9), are more representative than defensive. Also,
the double wall-walk has no strategic advantage. The lower wall-walk is subdivided through pillars,
which sustain the upper wall-walk and the spaces between the pillars structure the wall-walk into
compartments (Fig. 3). The present solution for the lower walkway is that there was an engine and
an observer per compartment (Fig. 11)37. This is not possible because there is not enough space for
an engine, the attendant shooter, and an observer. A further point is that the bigger loophole for the
engine and the smaller loophole for the observer do not have the same field of view as E. W. Marsden
proposes38. Another solution would be the combination of an engine for the bigger slit and an archer
for the smaller slit, but the smaller slit is not suitable for an archer because the closely attaching pillar
would interfere with the archer greatly in the process of the archery39. So the double wall-walk has
more an impressive character than for defensive strategic reasons.
The enceinte of Pompeiopolis in Cilicia (Fig. 12) is very similar to the fortification system of Side. In
particular, the northern wall of Pompeiopolis shows significant similarities with the Landwall of Side.
The trace of the wall with its two changes of direction, the central main gate, the regular use of towers,
and the positions of round towers on the corners of the north wall are nearly the same as in Side. The
predecessor settlement of Pompeiopolis, Soli or Soloi, was completely destroyed by the Armenian
King Tigranes II in the year 83 B.C. The Roman general Gnaeus Pompeius Magnus rebuilt the city as
Pompeiopolis after the pirate wars around 67 B.C. and resettled some of the Cilician pirates there40.
So it is very presumable that this date is a terminus post quem for the fortification system of the city.
Friedrich Hild and Hansgerd Hellenkemper classify the enceinte as an early Roman fortification regarding its trace and the regular outline of the walls41. The British hydrographer Francis Beaufort
concisely described and drew the walls of Pompeiopolis42, and the French traveler Pierre Tremaux
also drew a city plan containing the fortifications43. Nowadays hardly anything can be seen of these
fortifications, and so it would be very appreciated if some excavations could take place there to prove
this hypothesis. Nevertheless, if this theory is proved, this dating could be considered for the Landwall of Side, due to the strong similarities of the general design of the two fortification systems.
Another part of a city enceinte, which is comparable with the Landwall in Side, is the southern
cross-wall in Miletus (Fig. 13). As in Side (Fig. 14), the towers of this wall are not directly linked with
the curtains. A short wall connects these two parts of the defensive system (Fig. 15). The reason could
be that this extension of the towers enhances the enfilade of the curtains. A difference to Side is that
every tower contains a postern. This cross-wall was dated to the beginning of the 1st century B.C. by
the ceramic findings from the infilling of the wall44. McNicoll is more precise and dated the fortifica36 See McNicoll 1997, 156, Tab. II.
37 McNicoll 1997, 150; Marsden 1969, 123, 156.
38 Marsden 1969, 123.
39 McNicoll 1997, 150 also does not think that this slit is suitable for an archer for the same reason.
40 Hild – Hellenkemper 1990, 381.
41 Hild – Hellenkemper 1990, 382.
42 Beaufort 1818, Plan 248, 263.
43 Tremaux 1863.
44 Kleiner 1968, 17.
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tion to the years 86/85 B.C. as a reaction to the First Mithridatic War45. Also, Gerhard Kleiner limited
the period of its erection to the time of the war, 88-84 B.C., or later46.
As it can be seen by means of these remarks, a date of the Sidetan Landwall to the period between
the end of the 3rd and the beginning of the 2nd century B.C. is not very reliable. In the next years the
research will continue in Side at the fortification walls, and I expect to answer some open questions
regarding the chronology of the different building phases of the fortification complex including the
Byzantine reconstructions and the northern and southern seawalls.

45 McNicoll 1997, 166.
46 Kleiner 1970, 120.
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Fig. 1 City plan of Side (Mansel 1978, Plan).

Fig. 2 Three types of inner façade of curtain of Side’s Landwall (Mansel 1963, 30, Fig. 17).

Fig. 3 Arched type of curtain with segmented lower wall-walk and upper wall-walk seen from west (M. Grebien).
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Fig. 4 Outer façade of Landwall with double cornice seen from east (M. Grebien).

Fig. 5 East Gate of Side seen from southeast (University of Graz).

Fig. 6 Plan of plates of weapon relief on the so-called Attika East Gate (Mansel 1968, 247, Fig. 10).
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Fig. 7 Weapon relief in Side Museum (University of Graz).

Fig. 8 Buttressed type of inner façade of curtain of the Landwall seen from west (M. Grebien).

Fig. 9 The corbelled type of the inner façade of the curtain of the landwall, seen from west (M. Grebien).
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Fig. 10 Cityplan of Perge (Martini 2008, 793, Fig. 1).
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Fig. 11 The proposed engine compartment with the loopholes at
the lower wallwalk of the landwall (M. Grebien).

Fig. 12 Cityplan of Pompeiopolis (Beaufort 1818, 248).
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Fig. 13 Plan of the southern crosswall of Milet (Gerkan 1935, Taf. 16).

Fig. 14 Groundplan of the square towers of Side (Mansel 1963, 31, Fig. 18).

Fig. 15 The connection wall between the towers and the curtain in Side seen from south (M. Grebien).

Pamphylia Bölgesi’nde Konumlanan
Ptolemais Antik Liman Yerleşimi
Celil Samet HARMANDAR*

Araştırma Tarihçesi – Ptolemais Antik Yerleşimi’nde Yapılan Öncül
Çalışmalar
Ptolemais Antik Liman yerleşiminin konumlandırılması ilk olarak Beaufort’un 1817 yılında yayınlanan Karamania isimli çalışmasında yapılmıştır. Beaufort, Side’nin doğu kıyısına dökülen Melas Nehri (Manavgat Çayı) ile Korakesion (Alanya) arasına konumlandırdığı bir noktada; kyklopik duvarlar
bulunduğuna ve antik yapılar yer aldığına dair notlar düşmüştür. Bahsi geçen alan Strabon referans
gösterilerek Ptolemais antik yerleşimi olarak isimlendirilmiştir1. Ptolemais antik yerleşiminden 18.
ve 19. yy.’larda bölgede araştırma gezileri yapan seyyahlar tarafından da bahsedilmektedir. Seyyahlar
tarafından yapılan aktarımlar önemli oranda birbirileri ile tutarlı veriler sunmaktadır2.
Arkeolojik anlamda ilk değerlendirme ve belgeleme çalışmaları 1974 yılında Arkeolog G. Tigrel
tarafından gerçekleştirilmiştir3. Yerleşim, bölgede yapılan arkeolojik ve epigrafik araştırmaların artması ile birlikte özellikle Hellenistik Dönemde Mısır ve Anadolu arasındaki ilişkilerin çözümlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda4 Pamphylia Bölgesi’nde bulunan Ptolemais antik yerleşimi olarak
kayıtlara geçmiştir5. 2009 yılında Selçuk Üniversitesi bünyesinden E. Aslan ve ekibi tarafından mevcut mendirek yapısının ölçüm işlemleri gerçekleştirilmiş ve 2011 yılında Selçuk Üniversitesi bünyesinden H. Öniz başkanlığında Antalya il sınırları içerisinde gerçekleştirilen sualtı arkeolojik yüzey
araştırmaları sırasında, antik mendirek yakınlarında batık olduğu düşünülen yoğun seramik grubuyla
karşılaşıldığı belirtilmiştir6.
Antik dönem yerleşiminin yer aldığı Fığla burnu ve Malta burnu arasını kapsayan alanda yapılan
kıyı jeomorfolojisi çalışmaları sırasında kıyı platformlarının biyo-erozyonla şekillendiği belirtilmiştir.
* Celil Samet Harmandar, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı – İzmir.

E-posta: celilsametharmandar@hotmail.com

1 Beaufort 1817, 159.
2 Cramer 1832, 285; Smith 1857, 538, 678; Heberdey – Wilhem 1896, 135; Rott vd. 1908, 68, 69; Paribeni – Romanelli 1914, 134;

Wilhem – Keil 1915, 45-59; Ruge 1949, 395; Kirsten 1959, 1887.

3 Tigrel 1975, 613-629.
4 Grabowski 2013, 57-76.
5 Bagnall 1976, 113-114; Cohen 1995, 11, 55, 158, 190, 265, 339, 413, 417; van den Hout 1999, 609; Waelkens – Loots 2000, 496;

Hölbl 2001, 13, 50, 138; Mueller 2006, 2-7, 14, 206-209; Grainger 2009, 84, 86, 110, 178.

6 Öniz 2012, 78.
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Geç Holosen dönemde, Ege ada yayı üzerinde meydana gelen sismo-tektonik bir olayın Peloponnessos yarımadasının güneyinden Alanya’nın batısına kadar uzanan bir alanda etkili olduğu sonucuna
ulaşılmıştır7. Fığla burnunda yer alan kıyı platformundan alınan alg örneklerinin radyokarbonla tarihlendirilmesi sonucunda bu kıyı platform gelişiminin 2600 yıl kadar önce başladığı ve en az 1100
yıl kadar sürdükten sonra günümüzden 1585 yıl önce meydana gelen sismo-tektonik bir hareketle
platformun çarpılarak yükseldiği tespit edilmiştir. Bu durumda 1585 yıl önce meydana gelen sismo
tektonik hareketle Ptolemais antik kenti limanının konumlandığı kıyı platformunun 0.5 m.’lik bir seviyede yükselmiş olduğu saptanmıştır8. Mendirek bloklarının bir kısmının günümüzde koy içi ve dışına
dağılmış durumda olması da muhtemelen bu sismo-tektonik hareketle açıklanabilir.

Ptolemais Limanı’nın Mimari Özellikleri
Doğudan batıya yaklaşık 240°’lik açıyla kavisli bir formu olan Aynalıgöl koyu, ilk bakışta doğal bir
liman olduğu izlenimini vermektedir. Güneydoğu yönünden gelen samyeli ve imbat rüzgârlarına
açıktır. Modern yelkenciler, Fığla burnuna yaklaşırken deniz topuklarına dikkat edilmesi gerektiğini
belirtmektedirler. Ek olarak deniz melteminin, burnun batısında demirlerken rahatsız edici boyutlara
ulaşabileceğini de hatırlatmaktadırlar9. Doğu ucundan yaklaşık 1 radyanlık yay uzunluğuyla güneybatıya uzanan, önemli ölçüde korunmuş ve büyük bir kısmı suyun üzerinde duran bir mendirek yer alır.
Mendirek yapısı, koy içini korunaklı bir liman haline getirmektedir (Res. 1).
Fığla Burnu yarımadası ve çevresindeki antik yapı izlerinde karşılaşılan iri çakıllı konglomera blokların bölgenin doğal yapı taşı olduğu bilinmektedir. Sahil şeridinde uzanan konglomera alanın, antik
dönemde taş ocağı olarak kullanıldığına dair izler günümüzde izlenebilmektedir (Res. 2). Mendireğin
inşası aşamasında bu konglomera bloklar kullanılmıştır. Mendireğin su üstünden görülebilen 62 m’lik
kısmı, sualtında koy içine uzanan eğimli bitişi ile birlikte 78 m uzunluğa ulaşmaktadır. Ölçüleri 214
x 118 cm ve 96 x 82 cm arasında değişen blokların üst üste 4 sıralık bir düzen oluşturduğu izlenebilmektedir (Res. 3). 3. Sıraya kadar olan bloklar kırlangıçkuyruğu kenet sistemiyle birbirlerine sabitlenmişlerdir (Res. 4). Kenetlerden en iyi durumda korunanın ölçüleri; uzunluk: 51 cm, genişlik: 17 cm,
bel kısmı: 7 cm, Derinlik: 6 cm şeklindedir.
Yakın Doğu, Mısır ve Mezopotamya’da yapılan karşılaştırmalı kırlangıç kuyruğu kenet bağlantısı tarihlendirme önerileri MÖ 6-5. yy.’lar arasında değişmektedir10. Kırlangıç kuyruğu olarak tanımlanan yatay bağlama öğelerinin Anadolu arkeolojik mimarisi’nde kullanımı MÖ 6. yy’a kadar
uzanmaktadır11. Kırlangıç kuyruğu kenet sistemi kullanılarak inşa edilen liman yapılarında Kyme
mendireği için önerilen MÖ 600 tarihi12 sonraki yıllarda yapılan araştırmalar sonucu MÖ 400’lere
çekilmiştir13. Aigina limanındaki mendirek yapısı için MÖ 480 yılı önerilmiştir14. Ptolemais limanında yer alan mendirek platformunda 3. ve 4. sıra blokların arasında harç izlerine rastlanılmıştır
(Res. 5).
7 Kelletat – Kayan 1983, 83-87.
8 Kayan vd. 1985, 68.
9 Heilkel 2008, 291.
10 Nylander 1966, 130-146.
11 Bingöl 2004, 101.
12 Schäfer – Schläger 1962, 40-57
13 Lagona 1989, 23.
14 Knoblauch 1969, 104.
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Mendirek platformu, güney yönüne bakan kesimine dik olarak birbirilerine paralel konumda
yerleştirilen bloklarla desteklenmiştir (Res. 6). Harç izleri ve güney yönüne bakan blokların 4. sıra
blokların üst seviye çizgisine ulaşacak biçimde yerleştirilmesi, bahsi geçen limanın deniz seviyesinin
süregelen yıllarda değişmesine paralel olarak yenilenmiş ya da restore edilmiş olabileceğini düşündürmektedir. Bu duruma ek olarak mendireğin yenilenme gereksinimi bahsi geçen süreçte yaşanılmış
olası bir depremle15 de açıklanabilir.
Mendireğin koy içinde dönüş yaptığı düzleme dik olarak uzanan ikinci mendirek yapısı 2007 yılına kadar varlığını koruyabilmiştir. Tigrel’in aktarımlarından hareketle; diğer mendireğe oranla daha
küçük çapta olmakla beraber 20-25 m arasında bir uzunluğa sahiptir (Res. 7). En itibariyle birinci
mendireğe oranla daha dardır. Ortalama genişliği 1.20 metre kadardır. Kumsalın ortasında yer alması
ve su seviyesinin sığ olması sebebiyle büyük bir kısmı kumla örtülmüş bir haldedir. İkinci mendirekte
diğerine kıyasla sistemli olarak düzenlenmiş taş dizilerini ve kenet yerlerini basit bir gözlemle tespit
etme olanağı yoktur16.

Ticari Açıdan Ptolemais Limanı’nın Önemi
Antik yerleşim konumlandığı bölge açısından da Doğu Akdeniz deniz ticaret rotasında stratejik önem
arz eden bir lokasyonda bulunmaktadır. Doğu Akdeniz’de güneyden kuzeye ilerleyen askeri ve ticari
gemilerin ikmal yapabileceği konumda ve özelliktedir17. Bölgenin Hellenistik Dönem ve Roma Dönemindeki ticari hacmine ve ticari ürünlerinin çeşitliliğine yönelik bilgiler bölgenin en büyük antik
liman kenti olan Side’den edinilmektedir18. İskenderiye’den Side’ye ulaşan deniz yolunda Doğu Akdeniz kıyı şerinin izlenmesi rüzgâr ve akıntı yönü açısından elverişli bir rota sunmaktadır19. Erken
örnekleri MÖ 1. yy.’ın ikinci yarısından itibaren görülmeye başlayan Pamphylia üretimi amphoraların
Atina Agorası, Nessana, Rhodos ve Antiokhos gibi merkezlere ulaştırıldığı bilinmektedir. Delos ve
İskenderiye’de gerçekleştirilen kazıların yanı sıra Greko-Romen müzesinde korunan Benaki koleksiyonunda yer alan mühürlü amphora örnekleri tanımlanırken bunlardan 600 kadarının Pamphylia
üretimi olarak kabul edildiği belirtilmiştir20.
Çalışma kapsamında belirlenen araştırma koordinat planında Ptolemais antik limanı çevresinde
yer alan plankarelerde, sualtı yüzey buluntusu olarak tespit ettiğimiz az sayıda tanımlanabilen amphora parçaları liman ekseninde gerçekleştiği varsayılan ticari hareketliliği tam anlamıyla yansıtacak
boyutta değildir ancak etkileşimde bulunulmuş olabileceği düşünülen üretim merkezleri ile ilişkisi
olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Bununla birlikte bu buluntu azlığını bölgenin turizme açık
yapılaşmasının etkisiyle gerçekleşen kıyı ve deniz içi tahribatının yanında bölgenin kumluk yapısıyla
da ilişkilendirmek olasıdır.
PTL-KARA-1 nolu amphora, Agora G 199 ya da Zemer 41 formu olarak isimlendirilen ve MS
1-4. yy arasında Doğu Akdeniz, Kilikia ve Kıbrıs’ta üretildiği bilinen bir gruba aittir. Roma İmparatorluk döneminde ekonomik ilişkilerin en parlak olduğu yıllarda Doğu Akdeniz’de bulunan merkezlere
15 Bekaroğlu 2008, 4-6.
16 Tiğrel 1975, 622.
17 Pinardi vd. 2004, 1244-1272; Millot – Taupier-Letage 2005, 38-40. Kuzeydoğu Afrika kıyı şeridinden Anadolu’nun güney kıyıla-

rına doğru uzanan rotada hâkim akıntı ve rüzgâr yönü saatin tersi yönünde bir rota izlemektedir.

18 Drexhage 1991, 75-90.
19 Nollé 1987, 273, Taf. 8
20 Cankardeş Şenol 2006, 77-80; Grace 1973, 183-202; Pamphylia üretimi mühürlü amphoralar için bk.: Brixhe – Şenol 2012.
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yoğun olarak ihraç edildiği bilinen bu form Ostia, Pompei, Tomis, Korinth, Atina, Ephesos, Sidi Khrebish, Berythus, Sina yarımadası ve Mısırdaki önemli merkezlerin Roma İmparatorluk Döneminin
ortalarına tarihlendirilen tabakalarında tespit edilmiştir21 (Res. 8).
PTL-1 nolu amphora ise Selanik Tip C 5 formu olarak literatüre geçmiştir. Kuzey Ege Adaları’nda
üretilmiş olabileceği öne sürülen bu formun Ravenna’da bulunan konteksler yardımıyla MS 5. yy. sonları ve 6. yy. başları arasında ticarette kullanıldığı bilinmektedir22. Selanik çevresinde yapılan çeşitli
kazılarda da ele geçen bu form Roma’nın Palatinus tepesi kazılarında da bulunmuştur. Cassalini ve
Crespi tarafından yapılan kesit analizi sonucu, formun doğu kökenli olduğu sonucuna ulaşılmıştır23
(Res. 9).
PTL-2 Nolu amphora Agora sınıflandırmasına göre M 273 formu olarak adlandırılmaktadır. Kil
yapısı nedeniyle Ege üretimi olduğu öne sürülen bu form İtalya yarımadası, Gallia, İspanya, Fransa’nın
güney kesimleri gibi Batı Akdeniz merkezlerinde ve Atina Agorası, Ampurias Nekropolü ve Ditchin’de
gerçekleştirilen kazılarda MS 4. yy. - 5. yy. tabakalarında ele geçmiştir24. Bu formun Marsilya’da yapılan kazılarda MS 5. yy.’a tarihlenen örneklerinde yapılan incelemeler şarap taşınmacılığında kullanıldığını ortaya çıkarmıştır. Agora M 273 tipi amphoraların Pamphylia amphoralarının geç dönemlerdeki üretimleriyle olan benzerlikleri bu formun alt gruplarının Pamphylia’da üretilmiş olabileceğinin
önerilmesine neden olmaktadır25 (Res. 10).
PTL-3 Nolu amphora Kartaca sınıflandırmasına göre LR 1 (Late Roman 1) formu olarak adlandırılmaktadır. Başta Kilikia26 olmak üzere Kuzey Suriye, Kıbrıs, Rhodos ve Marmaris yakınlarındaki
İçmeler bu formun üretildiği merkezler arasındadır. Kazılar, yüzey araştırmaları ve batık incelemeleri,
bu formun; Akdeniz ve Karadeniz’de birçok noktaya ulaşarak geniş bir yayılım alanına sahip olduğunu
göstermektedir. Elaiussa Sebaste, Soloi, Tarsus, Seleukeia Pieria ve Yumurtalık Körfezi çevresinde bu
amphoralara ait atölye alanları keşfedilmiştir. LR 1 amphoralarında taşınan ürünlerin Tuna Nehri aracılığıyla Avrupa’nın iç kesimlerindeki yerleşimlere kadar ulaştırıldığı da bilinmektedir27. LR 1 amphoralarının İspanya, İtalya, Gallia, İngiltere ve İsviçre’deki kazılarda tespit edildiği konteksler yardımıyla
MS 5-6. yy. arasında yoğun olarak üretildikleri belirlenmiştir. Formun taklitleri Mısır ve Tunus’ta yapılan kazı çalışmalarında ele geçirilmiştir. LR 1 amphoralarının bilinen en erken örnekleri MS 365’li
yıllara en geç örneği ise 7. yy.’a tarihlendirilmiştir28 (Res. 11).
PTL-5 nolu amphora, LR 2 tipinin Yassıada formunun alt grupları arasında değerlendirilmelidir. Bu
formun benzerleri Güney Kıbrıs’ta Paphos atölyelerinin atık tabakalarında ele geçmiştir. Karadeniz’de
Kırım Yarımadası’nda bulunan Yapta’ta bu forma benzeyen örneklerin üretildiği öne sürülmektedir.
Formun tipolojik olarak LR 2 amphoralarının 2B ile 2C tipi arasında değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bu amphoraların Güney Fransa’da bulunan benzer örnekleri MS 7. yy.’a tarihlendirilmektedir29. LR 2
21 Şenol 2009, 141-142; Şenol 2008, 109-131; Rauh vd. 2006, 49-98; Şenol – Cankardeş Şenol 2003, 119-143; Raul-Will 2002, 49-50;

Rauh-Slane 2000, 319-330.

22 Cirelli 2014, 543, 551, Fig. 6; Cirelli – Cannavicci 2014, 963-974.
23 Cassalini – Crespi 2010,
24 Spondylis – Demesticha 2004, 11-27.
25 Klenina 2014, 932, Fig. 3.4; Şenol 2009, 84, 90, 155-157, 251-252, Fig. 87; Şenol 2001, 387, Fig. 10.31;
26 Şenol – Alkaç 2017, 831-844. İskenderiye’de yapılan kazı çalışmalarında tespit edilen LR 1 formuna ait alt varyasyonların Aegeai

ve Domuz Burnu gibi Kilikia yerleşimlerinde tespit edilen seramik atölyelerinde üretildiği saptanmıştır.

27 Alkaç 2012, 323-344.
28 Alkaç 2013, 114-115.
29 Şenol 2009, 249-250
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variant olarak bilinen benzer örnekleri ve bunların taklitleri Suriye, Filistin ve Ege de bulunan merkezlerde ele geçmiştir30 (Res. 12).
PTL-6 nolu amphora, Korichnevoglinyanav veya Bulgakov 4.1.2 Tip 1BB olarak literatüre geçmiştir. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi koleksiyonunda yer alan MS 13. yy.’a tarihlendirilen amphoralarda bu formun benzer bir örneği bulunmaktadır31. Bu formun paralelleri Karadeniz’de Sudak
yakınlarındaki MS 13. yy.’a tarihlenen bir batıkta da tespit edilmiştir32 (Res. 13).

Pamphylia Ptolemaisi’nin Antik Dönem Liman Yerleşimi Olarak
Tanımlanması
Hellenistik dönemdeki kolonizasyon faaliyetlerinin ekonomik, askeri, siyasi ve idari amaçlar gözetilerek yapıldğı bilinmektedir. Kolonilerin ticari amaçlarla ana ticaret rotaları üzerinde belirlendikleri ve
ticaret rotalarının korunmasının koloni konumlandırmasında önemli bir faktör olduğu görülmektedir. Koruma altına alınmak istenilen ticaret ağının yanında belirlenen bölgenin doğal kaynaklarından
faydalanmak da amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Pamphylia ve Kilikia kıyılarında yer alan Ptolemaios
kolonileri mevcut beklentileri karşılabilecek nitelikte noktalara konumlandırılmışlardır. Bu koloniler
liman olarak hizmet vermelerinin yanı sıra gemi yapımında kullanılan zengin kereste kaynaklarına
sahip olmaları bakımından da önemlidirler. Deniz aşırı bir imparatorluğu ve geniş çaplı bir donanması olan Ptolemaioslar için Pamphylia ve Kilikia bölgelerinin dağlık kesimleri hammadde ihtiyacının karşılanabileceği kaynak konumundadırlar. Libanios’un Ptolemaios kolonilerini tanımlarken
Mısır donanmasının ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtmesi de bu durumu desteklemektedir. Böylece
stratejik noktaları da kontrolleri altında tutarak Seleukoslar’ın da hâkim olmak istedikleri doğu batı
yönünde uzanan rotayı kesmeyi hedeflemiş ve bölgenin bir diğer doğal kaynağı olan insan gücünü
de kullanmışlardır33. Böylece kurdukları askeri garnizonlarla Ptolemaiosların sahil ve iç bölgelerdeki
yerleşimlerle bir bağlantı ağı yarattığı, bu sayede iç bölgelerle iletişim ve kontrolü sağladığı anlaşılmaktadır. Oluşturulan bu sistemin Anadolu coğrafyasında bir dönem Ptolemaioslar egemenliğinde
bulunan alanlar için bir yerleşim düzenlemesi modeli olarak uygulanmış olabileceği önerilmektedir34.
Mısır-İskenderiye merkezli Ptolemaioslar Devleti’nin, Doğu Akdeniz coğrafyasındaki idari etkisi
Fenike ve Kıbrıs’ı kesin bir şekilde himayesine aldığı andan itibaren sağlamlaşmıştır. Bu nedenle Doğu
Akdeniz coğrafyası Seleukoslar ile Ptolemaioslar arasında sürekli tekrar eden savaşlara sebep olmuştur. Bu konuda başarılı olabilen Ptolemaioslar uzunca bir süre Pamphylia’da hüküm sürmüşlerdir35.
Kıbrıs’ın sunduğu konum avantajı ile deniz imparatorluğu konumuna gelen Ptolemaioslar Akdeniz’de
bir güç merkezi haline gelmiştir. Dağlık Kilikia’ya uzanan hâkimiyet sahasında Seleukeia; Seleukoslarla Ptolemaioslar arasında dönem dönem değişmekle36 birlikte sınır teşkil eden bir pozisyondadır.
Bu duruma ek olarak Ptolemais yerleşiminin doğusunda yer alan Korakesion’un MÖ 197 yılına kadar Ptolemaiosların egemenliğinde olduğu epigrafik verilerle de desteklenmektedir37. II. Ptolemaios
30 Vroom 2004, 285, 315-317, Fig. 11: W3.1.
31 Garver 1993, 131, 132, Amph. 48.
32 Zelenko – Morozova 2010, 81, 85, Pl. 8.4
33 Aydınoğlu 2005, 14.
34 Aydınoğlu 2002, 48.
35 Meadows – Thonemann 2013, 223-226.
36 Sarılar 2012, 85-86.
37 Kılıç Aslan 2012, 121-122.
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Philadelphos ile yükselen Küçük Asya’nın sahil kesimindeki hâkimiyet süreci Kelenderis ve Nagidos
gibi yerleşimlerin yakınlarına kurulmuş olan kolonilerle pekiştirilmiştir38. Kilikia sahilleri boyunca
kurulan deniz üsleri, bir dönem; Pergamon, Ephesos ve Miletos’ kadar uzanan Ptolemaioslar iradesinin temel dayanak noktalarını oluşturmuştur39. Ptolemais, Berenike ve Arsinoe gibi yerleşimler
Hellenistik dönemde denizcilik faaliyetlerinin yürütülebileceği tesisler olarak stratejik önem arz eden
noktalara kurulmuşlardır. Bu yerleşimlerin Pamphylia ve Dağlık Kilikia kentlerinin uzağına konumlandırılmaları güvenlik kaygısıyla tedbir almak amaçlı olarak yorumlanabilir40.
Ptolemaioslar ve Seleukoslar tarafından çok sayıda yerleşimin yeni bir isimle yerel kasabalarda ya
da önceden kurulan kentlerin yakınlarında kuruldukları bilinmektedir. Bilinen veriler bu dönemde
yeni kurulan yerleşimlerin yanında ele geçirilen kent isimlerinin değiştirildiğini de göstermektedir41.
Bu sayede yerel halka kraliyet etkisi sürekli hatırlatılarak halkın krala daha yakın durması sağlanmış,
krallağın gücüne ve dinamik sınırlarının kalıcılığına hizmet eden bir propaganda aracı yaratılmıştır42.
Antik dönem liman yerleşimlerininin lokalizasyonlarının belirlenmesi aşamasında iç kesimlerde
kurulan kentlerden ayrı olarak bazı temel kriterlerin göz önünde bulundurulması gerekmiştir. En
temel kriter ticari ve askeri gemi ikmallerinde kullanılmak üzere temiz suyun tedariki, depolanması
ve dağıtımıdır. Savunma açısından korunaklı bir bölgenin tercih edilmesi yakınlarda konumlanan
diğer güçlere karşı tedbir almanın yanı sıra olası bir donanma harekâtına hazırlıklı olmayı da zorunlu
kılmaktadır. Hammadde kaynaklarına yakın olmak ve bununla ilişkili olarak sürekliliği olan ekonomik bir saha yaratmak bölgede iskân ettirilen nüfusun giderlerinin karşılanmasının yanında lojistik
masrafları da en aza indirecektir. Antik dönemde bazı kentler denizin kıyı şeridini doldurmasına karşı
korunmak amacı ile kıyıdan uzak yerlere inşa edilmiş ve bu durum kentlerin limanları ile kent merkezi arasında mesafe olmasına neden olmuştur. Bu bağlamda iç kesimlerde yer alan bölgelerle fiziki
ilişki içerisinde bulunulabilecek, nehir kenarı gibi bir konumda yer almak her anlamda avantaj sağlayacaktır. Tüm bunlara ek olarak liman yerleşimlerinin deniz içine uzanan doğal bir burun tarafından
korunan, güvenli bir koyda yer alması ve mendirek gibi öğelerle güçlendirilebilecek doğal bir topografyaya sahip olması bir diğer sahip olunması gereken özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Burnun
her iki yakasında ayrı birer limanın yer alması barınma hususunda yarımada çevresinde rüzgârların
yön değiştirmesi sonucu oluşabilecek herhangi bir sorun ihtimaline karşın seçenek sunabilmesi açısından bir diğer olumlu özelliktir43.
Yukarıda bahsedilen kriterler çerçevesinde değerlendirildiğinde Fığla Burnu yarımadasında konumlanan Ptolemais yerleşimi, bu özellikleri barındıran bir yerleşim modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Fığla Burnu yarımadası’nın Kargı Çay merkezli üç akarsu kaynağı (Çobanköprüsü Deresi,
Kanlıçay Deresi, Eski Şoze Deresi) tarafından belli bir döneme kadar beslendiği bilinmektedir. Bölgede yaptığımız araştırma neticesinde yerel halktan edinilen bilgiler doğrultusunda; Yarımada üzerinde Kösdere otelin bulunduğu alanda ve liman yapısının 50m kadar kuzeyinde antik dönem sarnıç
yapılarının bulunduğu ve bunların 1990’lı yıllarda tahrip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Temiz suyun
temini noktasında gerek doğal kaynakları gerekse mevcut suyun depolanması noktasında elverişli
özelliktedir.
38 Opel – Kirsten 1989, 55-66.
39 Şar 2010, 39-56.
40 Nollé 988, 258, 259
41 Sayar 1999, 193-200.
42 Sarılar 2014, 159-190.
43 Vann 1997, 307-319.
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Pamphylia ve Dağlık Kilikia bölgelerindeki araştırmalar kıyı ovalarının ve terasların tarımsal faaliyetlerde tercih edildiğini göstermektedir44. Ana kıyı düzlüklerinde üzüm ve zeytinyağı yetiştiriciliğinin şüphesiz önemli bir yeri vardır. Ptolemaioslar döneminde Mısır’da Taenia Bölgesi’nde yapılan
asma yetiştiriciliği ve Mareotis gölü kıyılarında gerçekleştirilen nitelikli üzüm ıslahı çalışmaları olduğu ve bölgenin talebinin karşılanamadığı dönemlerde Khios ve Kilikia’dan temin edilen özel asmaların
Mısır’a ulaştırıldığı ve ıslah faaliyetlerinin yapıldığı bilinmektedir45. Fığla burnu yarımadasının kuzeyinde yer alan akarsuların kenarlarında yer alan düzlükler ve tarım terasları bölgede tarımsal üretime
uygun niteliktedirler. Fığla burnu çevresinde konumlandırılan antik dönem zeytinyağı üretim atölyeleri tarımsal faaliyetin bir başka nitelikli kanıtlarındandır. Liman yapısının 650 m kadar kuzey doğusunda konumlanan (A 1 plankaresi sınırları dâhilinde) iki adet “taş destekli baskı kollu vida press”
olarak bilinen formda bir zeytinyağı üretim atölyesi46 bulunmaktadır (Res. 14). Zeytinyağı üretim
atölyesinin, limanın bu denli yakınında yer alması ihracata yönelik bir üretimi üstlenmiş olabileceğini
düşündürmektedir. 1974 yılında yapılan araştırmada; Fığla burnunun kuzeyine konumlanan tepeler
üzerinde Bizans yerleşmelerine ait duvar, kapı ve çeşitli yapı kalıntılarının yanı sıra yarımadanın doğu
kesiminde, geç antik dönemde faaliyette olduğu düşünülen bir çömlekçi fırının yer aldığına dair aktarımlar kaydedilmiştir47. Bahsedilen yapı kalıntıları yüksek olasılıkla A1 plankaresi sınırları dâhilinde
mevcut bulunan zeytinyağı üretim atölyesine ait olmalıdır. Alanya Müzesi tarafından kurtarma kazısı
gerçekleştirilen, limanın 3 km kadar kuzey batısında konumlanan, Avsallar-İncekum mevkiinde yer
alan (A 14 plankaresi sınırları dâhilinde) bir diğer zeytinyağı üretim atölyesi48, bölgenin, antik dönemde ticari zeytinyağı üretiminde sahip olduğu önemi desteyken bir diğer kanıttır.
Fığla Burnu yarımadası lokal açıdan incelendiğinde, iç kesimde yer alan antik kentlerle ilişkiye açık
bir pozisyondadır. Kargı çay olarak isimlendirilen akarsuyun liman tesisine olan yakınlığı, akarsuyun
kuzeyinde konumlanan Karallia ve Kolybrassos kentlerinin sınırlarına kadar ulaştığının bilinmesi
ve fiziksel açıdan nehir ulaşımına uygun görünmesi öneriyi destekler nitelikte özelliklerdir. Antik
liman konumu dolayısı ile kuzeyinde yer alan kentlerin de liman tesisi olarak kullanılmış olabileceğini
düşündürmektedir (Res. 15). Psidia ve Pamphylia bölgelerinin detaylandırıldığı Sanson tarafından
hazırlanan çalışmada Pamphylia ve Dağlık Kilikia sınırındaki kentler belirtilirken, kuzeyden güneye
Kasai, Kolybrasos ve Lybre49 kentlerinin kenarına konumlandırıldığı akarsuyun denizle buluştuğu
noktaya Ptolemais yerleştirilmiştir. Nollé tarafından 1987 yılında Pamphylia Araştırmaları üzerine
yayınlanan çalışmada belirtilen lokasyon önerisi de mevcut durumu desteklemektedir50. Nitekim
gemi inşasında kullanılan kerestenin temin edildiği yerleşimler olarak Kasai ve Koybrasos’un Hellenistik dönemde Ptolemaiosların kontrolünde olduğuna dair epigrafik verilerin yanı sıra bölgede
Serapis kültüyle ilişkilendirilen tapınım alanları da bilinmektedir. Kargı çay vadisi ve Alara Çay vadisi
olarak tanımlanan bölgelerde Ptolemaiosların askeri uydu yerleşimler kurarak deniz ve kara bağlantılı
44 Aydınoğlu 2010, 1-18.
45 Şenol – Cankardeş Şenol 2003, 119; Plinius, Naturalis Historia XIV, 74-75.
46 Antik dönem zeytinyağı işliğinin bulunduğu alan günümüzde “Deliktaş ve Türkler Mesire Yeri” olarak anılmaktadır.
47 Tigrel 1975, 620.
48 Türkmen 2015.
49 Kasai, Kolybrasos ve Ptolemais hazırlanan haritada doğru konumlanmış görünmekle birlikte güneyine eklenen, Lybre (Selekueia

Lybre olması gerekir) kentinin aynı nehir güzergâhına konumlandırılması yanlıştır. Lybre kenti’nin Side sınırlarının kuzeyine
konumlandırılması gerekir. Ayrıca Kasai, Kolybrassos ve Ptolemais’in de konumlandırıldığı nehir Melas (Manavgat Çayı) olarak
belirtilmiştir. Bu durumda Lybre konumlandırmasının Karallia ile karıştırılmış olması muhtemeldir. N. Sanson – J. Covens – C.
Mortier, Türkische Reviera (Pamphylia et Pisidia) (1970)

50 Nollé 1987, 266, Taf. 1
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yol ağlarında kontrolü sağlamaya çalıştıkları da belirtilmiştir51. İç bölgelerle iletişim ve bağlantı ağının
kurulabilmesi noktasında mevcut koşullar uygun nitelikte özellikler göstermektedir.
Antalya körfezinde güneybatıdan esen rüzgârlardan korunabilmek için en uygun demir atma
noktaları burunların doğu kesimleri olacaktır. Diğer taraftan rüzgârın yön değiştirmesi ile alternatif
demir atma yerinin burnun batı tarafında yer alması beklenmeyen koşullarla karşılaşılması halinde seçenek sunabilmesi açısıdan önemlidir. 1982 yılında uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilen
incelemede; Fığla Burnunun Doğu kıyısında Aynalıgöl antik liman kalıntılarının, batısında modern
yapılaşmaların etkisi ile yapısal ve görsel etkinliğini yitirmiş ikinci bir antik limanın yer aldığı belirtilmiştir. Aynalı Gölde bulunan antik liman ve batıda yer alan olası ikinci antik limanın; Fığla Burnu’nun
birer parçası olup birbirilerinden kopuk düşünülmemesi gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca günümüzde
Lonicera Otel’in konumlandığı alanın arkasında 1982’de şeker şirketi dinlenme tesislerinin hemen
arkasında burnun diğer yakasına kadar uzanan höyük, olası kentin yerinin ya da liman tesislerinin
açık kanıtı olarak gösterilmiştir (Res. 16). Ek olarak Fığla Burnu yarımadasında gerçekleştirilen araştırma ve inceleme çalışmalarında Hellenistik Dönem ve Roma Çağlarına tarihlendirilen sikkelerin ve
seramiklerin de tespit edildiği mevcut rapora eklenmiştir52.

Sonuç ve Öneriler
Mendirek ve çevresinde yapılan incelemeler dört ayrı yapı evresine işaret etmektedir. İlk evre, kırlangıç kuyruğu kenet bağlantılarının antik dönem mimari teknolojisinde yoğun olarak kullanıldığı bilinen
Hellenistik dönemdir. Yerleşimin antik dönemde Ptolemais olarak isimlendirilmiş olması bu durumu
destekler niteliktedir ve epigrafik veriler II. Ptolemaios Philadelphos dönemine işaret etmektedir. İkinci
evre limana yakınlığı ile dikkat çeken zeytinyağı üretim atölyeleri ile birlikte sualtı arkeolojik yüzey
araştırmasında tespit edilen amphora grubu ile desteklenerek tarihlendirilebilen Roma İmparatorluk
Çağı dönemidir. Üçüncü evre deniz seviyesinin değişimiyle bağlantılı olarak yenilenme ihtiyacı duyulan, 3. ve 4. sıra bloklar arasında tespit edilen harç kullanım izleri ile önerilen Proto Bizans dönemidir.
Dördüncü evre yine amphora grubu ile desteklenerek önerilen Geç Bizans dönemi ile açıklanabilir.
Hellenistik dönemde stratejik önemi nedeniyle askeri bir garnizon olarak Fığla Burnu Yarımadası
üzerine kurulduğu düşünülen liman yerleşimi; Roma İmparatorluk Döneminde talep edilen zeytinyağı
ya da şarap ihtiyacını karşılamaya yönelik ürünlerin ihraç edildiği bir liman konumuna gelmiş olmalıdır. Bizans döneminde deniz seviyesi değişimi ile ilgili olarak yükseltilme ve yenilenme ihtiyacı duyulan
kent limanı akarsuların biriktirdiği alüvyon ve deniz yoluyla biriken kumların günümüzde Aynalıgöl
olarak isimlendirilen koya dolması ile birlikte ticari liman özelliğini yitirmiş olup, günümüzde kısa karinalı turistik teknelerin koy içine demirleyebilmesine halen olanak sunmaktadır. Araştırma sahasına
oldukça yakın olan Alarahan ve Şarapsahan gibi Selçuklu dönemine tarihlendirilen mimari yapılarda
devşirme blokların kullanıldığı bilinmektedir. Kent makroformunun günümüzde görülebilir düzeyde
olmaması, turizm amaçlı modern yerleşimlerin antik kent üzerine inşa edilmiş olmasının yanısıra bölgeden devşirilen mimari öğelerin yoğunluğu ile açıklanabilir. Arkeolojik anlamda daha net sonuçlara
ulaşılabilmesi için Fığla Burnu yarımadasında yer alan uygun lokasyonlarda kara kazılarının ve yarımadanın tüm çevresinde yer alan kıyılarda sistemli sualtı kazılarının yapılması gerekmektedir.
51 Tempesta 2013, 37-38.
52 Danıştay 6. Daire 1982. Fuğla Burnu arazisinin 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olduğu ve yapılaşmaya açılamayacağı konusunda

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nca verilen kararın davanın özeti bölümünde, Keşif ve Bilirkişi Kurulu’nca
sunulan arkeolojik inceleme sonuç raporunda yeralan veriler; T.C. Danıştay Başkanlığı, 6. Daire’nin, Karar Yılı: 1982, Karar No:
2672, Esas Yılı: 1979, Esas No:1294, Karar Tarihi: 22/09/1982 kayıtlı dosyasında mevcuttur.
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Res. 15 Ptolemais Antik Liman Kentinin Çevresindeki Antik Yerleşimlere Göre Konumu
(Nollé 1987, 266, Taf. 1)

Res. 16 Fığla Burnu yarımadasının 2007 ve 2015 yılları arasındaki değişimi
(Ege Üniversitesi, Sualtı Arkeolojisi Yüksek Lisans Programı Arşivi-2015)

Likya Antik Kentlerinin Roma İmparatorluk Dönemi
Sonuna Kadarki Mimari ve Kentsel Gelişimi Üzerine
Ön Değerlendirmeler
Aygün KALINBAYRAK ERCAN*
Dağlık bir coğrafyaya sahip olan Likya Bölgesi tarih boyunca, özellikle Ksanthos (Eşen Çay), Arykandos (Başgöz – Aykırıçay), Myros (Demre Çayı) ve Limyros (Göksu Çayı) gibi önemli nehirlerin
suladığı verimli vadilerde ve kıyı boyunca Akdeniz’in sunduğu imkânlardan faydalanan bölgelerde
konumlanan birçok yerleşime ev sahipliği yapmıştır. Bu çalışmanın amacı, Likya Bölgesi’nde bulunan
bu yerleşimlerin tarih öncesi çağlardan Roma İmparatorluk Dönemi sonuna kadar süregelen mimari
ve kentsel gelişimini incelemektir1.
Yazılı kaynaklara bakıldığında Likya Bölgesi’nin tarihi Tunç Çağı’na kadar geri götürülebilmektedir. MÖ 15. ve 13. yy.’lar arasına ait Hitit, Mısır ve Ugarit yazıtlarından bölgenin, Luvi dilini kullanan
topluluklar tarafından iskân edilen Lukka topraklarının bir parçası olduğu anlaşılmaktadır2. Homeros
ise İlyada destanında bölgeye bugünkü adıyla seslenerek Likya; Truva savaşına katıldığını belirttiği
bölge insanına ise Likyalı demiştir3. Bu kaynaklara göre her ne kadar 13. yy.’da Lukkalar ve Likyalılar,
Likya Bölgesi’nde aynı zamanlarda var olmuş gibi görünseler de, bu iki topluluğu birbiri ile ilişkilendiren fazla kanıt bulunmamaktadır. Ancak Likçe’nin Luvi diline olan benzerliği, Likyalıların Lukka
soyundan geldiği iddiasını ortaya çıkarmıştır4.
Arkeolojik buluntular ışığında ise Likya Bölgesi’nde bulunan insan aktivitesi izleri Epi-Paleolitik
Dönem’e kadar takip edilebilmektedir. Modern çalışmalara göre Likya’da en erken yaşam belirtilerine
mağaralarda rastlanmıştır. Tlos yakınlarındaki Girmeler Mağarası’ndan çıkan Epi-Paleolitik Dönem’e
* Dr. Aygün Kalınbayrak Ercan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Tokat.
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Bu çalışma, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı’nda, Prof. Dr. Suna Güven danışmanlığında 2018 yılında tamamlanan ve Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi tarafından 2014 yılı Doktora Bursu ile desteklenen “Lycia and Rome: An Architectural Encounter” adlı doktora tezi çalışmaları çerçevesinde 2015 yılına kadar yapılmış olan
araştırma sonuçlarını kapsamaktadır.
1 Likya hakkında yapılan tüm değerli yayınlardan ve kentlerde bulunan tüm kalıntılardan burada bahsetmek mümkün olmadığın-

dan, metinde belli başlı kaynaklara ve örneklere yer verilmiştir.

2 Lukka’dan bahseden Tunç Çağı kaynaklarının bir derlemesi için bk.: Bryce 1986, 8-10. Lukka topraklarının konumu hakkında bk.:

Bryce 1992.

3 Hom. Il.2.876.
4 Bu savı ilk ortaya atan E. Laroche’dir. Laroche 1957-58, 1960 ve 1967.
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ait buluntular, mağaranın avcı-toplayıcı topluluklar tarafından kullanıldığını göstermektedir5. Öte
yandan, aynı mağaranın önündeki höyükte ortaya çıkarılan ve MÖ 8. milenyuma tarihlenen tapınak
yapıları, Nevali Çori ve Çayönü yerleşimlerindeki yapılara olan benzerlikleriyle, Likya’nın, Anadolu’daki diğer tarih öncesi yerleşim yerleriyle paralel bir gelişme gösterdiğine işaret eder6.
P. W. Foss tarafından 1997-2005 yılları arasında Elmalı havzasında yürütülen çalışmalar, havzada
Neolitik Dönem ve Tunç Çağı arasında birçok yerleşimin kurulduğunu ortaya çıkarmıştır7. Karataş
– Semayük ve Choma (Hacımusalar) bu havzada bulunmuş önemli Erken Tunç Çağı yerleşimlerindendir8. Tunç Çağı’na ait buluntu veren diğer yerler arasında Kyaneai antik kenti sınırları içerisinde
yer alan Avşar ve Gölbaşı Tepeleri, Kaş’ta bulunan Seyret, Tlos ve Arykanda akropolleri, Patara’da bulunan Tepecik nekropolü ve Gagae’de keşfedilen bir mağara sayılabilir9. Öte yandan sırasıyla MÖ 14.
ve 12. yy.’lara tarihlenen Uluburun ve Gelidonya batıkları, antik dönemde coğrafi konumu dolayısıyla
stratejik bir önem kazanan Likya kıyılarının, en geç Tunç Çağı’ndan itibaren deniz ticareti açısından
değerli bir konumda olduğuna işaret eder10.
Likya Bölgesi’nin Demir Çağı hakkında yeterli bilgi bulunmamakla birlikte, Limyra, Patara, Tlos,
Ksanthos ve Avşar Tepesi gibi bazı yerleşim yerlerinde Protogeometrik, Geometrik ve Arkaik Dönem seramikleri ele geçmiştir11. Ayrıca Choma’da tahkim edilmiş bir Demir Çağı yerleşimi ortaya çıkarılmıştır12.
Likya Bölgesi’nin, Arkaik Dönem’e damgasını vuran Hellen kolonizasyon hareketlerinden neredeyse hiç etkilenmediği düşünülmektedir. Antik kaynaklara göre Likya’nın doğusunda bulunan
Rhodiapolis, Korydalla, Gagae ve Phaselis, Rodoslular ve Dorlar tarafından kurulmuştur13. Gagae’de
bulunan Tunç Çağı’na ait yukarıda bahsedilen buluntu, bu kentlerin kuruluşunun kolonizasyon döneminden çok daha eskilere gidebileceğini göstermektedir.
Likya’da bulunan tarih öncesi kalıntıların geneline bakıldığında, insan aktivitesinin Tunç Çağı’nda
yoğunlaştığı görülmektedir. Çalışmalarda karşılaşılan Demir Çağı’na ait buluntuların giderek artması
ise, önceleri Karanlık Çağ olarak adlandırılan döneme bir nebze de olsa ışık tutmaya başlamıştır. Ancak, pek çok kentte tarih öncesine ait buluntulara rastlanmasına rağmen bu buluntuları, dönemin eski
yazıtlarında geçen Lukkalar ya da Likyalılar ile ilişkilendirmek henüz mümkün değildir.
Likya’da keşfedilen arkeolojik buluntu ve kalıntıları bölgenin yerlileri ile ilişkilendirmek en erken
MÖ 8. yy.’dan itibaren mümkün olmaktadır. Bu verilere göre, Likya Bölgesi yaklaşık olarak MÖ 8. ve 4.
yy.’lar arasında, kendilerine has ölü gömme gelenekleri ve dilleriyle komşu topluluklardan farklılaşan,
Anadolu yerlisi Likyalılar tarafından iskân edilmiştir14. Likyalılardan günümüze lahit, kaya mezarı,
5 Becks – Polat Becks 2013.
6 Korkut 2014, 641-643.
7 Foss 2006. Foss (2006) ayrıca, havzanın su ile dolması nedeniyle Orta Tunç Çağı’ndan, suların tekrar boşaldığı Erken Demir

Çağı’na kadar havzanın terkedildiğini ekler.

8 Karataş – Semayük için bk.: Mellink 1974 ve Warner 1994; Choma için bk.: Özgen 2007.
9 Bu buluntular için bk.: Avşar ve Gölbaşı Tepeleri: Becks 2012, 25-26; Seyret: Foss 1993, 5; Tlos: Korkut 2012, 459; Arykanda:

Bayburtluoğlu 1995, 218; Patara: Işık 2000, 5-6; Gagae: Çevik – Bulut 2008, 3.

10 Uluburun ve Gelidonya batıkları için bk.: Bass 1986 ve 1961. Antik Dönem’de Likya kıyılarının önemi için bk.: Keen 1993.
11 Bu buluntular için bk.: Limyra: Borchhardt 1999, 38-39; Patara: Kahya 2001-2002; Tlos: Korkut 2014, 637; Ksanthos: Metzger

1972, 25; Avşar Tepesi: Kolb 1998a, 349.

12 Foss 2006, 6.
13 Bu kentlerin kuruluş hikâyeleri için bk.: Rhodiapolis: Theopomp. FGrHist 2b 115F 103. 15; Korydalla: Steph. Byz. 376.15; Gagae:

Etym. Magn. 219; Phaselis: Hdt. 2.178.2 ve Ath. VII.51.

14 Likçe yazıtlarda kendilerine Trmmili, ülkelerine ise Trmmisa diyen Likyalılar, Eski Yunanca’da Τερμίλαι, Τρεμιλείς ya da Λύκιοι
̃
̃

olarak adlandırılmışlardır. Bryce 1986, 22.
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dikme mezar, anıtsal heroon gibi çeşitli mezar tipleri, Likçe yazıtlar, bey sarayı, ev, tapınak ve sur duvarı parçaları gibi kalıntılar ulaşmıştır.
Klasik Dönem Likya kentlerinden günümüze korunarak gelen en iyi örnek, eski adı Zagaba olduğu
düşünülen Avşar Tepesi yerleşimidir15. Yukarıda bahsedildiği üzere Tunç Çağı ve Geometrik Dönem’e
ait buluntu vermiş olan yerleşimin en görkemli günleri MÖ 6. ve 4. yy.’lar arasında yaşanmıştır16. Bu
tarihlerden sonra terk edilmiş olan kent17, bugün hakkında çok az şey bilinen Klasik Dönem Likya
kentlerinin daha iyi anlaşılmasında önemli bir rol oynamaktadır.
Fiziksel kalıntılara göre kent, tahkimatlı bir akropolün yamacında kurulmuş olup sur duvarları ile
çevrelenmiş ve yer yer sur duvarlarının dışına doğru yayılmıştır18. Hem akropolü, hem de kenti çevreleyen ve MÖ 5. yy.’a ait olduğu düşünülen sur duvarları, o dönemde yaygın olarak kullanılan poligonal
duvar tekniği ile inşa edilmiştir19. Bu tekniğe diğer Likya kentlerinde, aynı döneme tarihlenen çeşitli
yapılarda rastlanmıştır. Örneğin, Ksanthos’taki Likya akropolünün sur duvarlarında ve Patara’daki
Tepecik akropolünde bulunan bey sarayının teras duvarında bu tekniğin kullanıldığı görülmektedir20.
Avşar Tepesi akropolünde tanımlanan yapılar arasında bir kule, depo yapıları, sarnıçlar ve muhtemel bir tapınak yapısı bulunmaktadır21. Yamaca yayılan yerleşim yeri ise organik bir sokak sistemi
ile kümeler halinde düzenlenmiş yoğun bir konut dokusu, bir meydan ve kentin içine sızmış olan
nekropollerden oluşmaktadır.
Çeşitli plan tiplerine sahip olan konut yapılarının çok katlı olduğu ve yaklaşık 1-2 m yüksekliğe ulaşan taş temeller üzerine inşa edilerek ahşap veya ahşap çatkı arası kerpiç dolgulu üst yapı ile
tamamlandığı düşünülmektedir22. Bu yapım tekniği Ksanthos, Patara, Tlos, Limyra gibi kentlerde
keşfedilmiş olan ve bey sarayı olarak tanımlanmış büyük ölçekli konut yapılarında da kullanılmıştır23.
Avşar Tepesi’ndeki yerleşim alanında bulunan meydanda bir adet kaya mezarı, iki adet dikme
mezar, bir depo yapısı, bir podyum ve bir istinat duvarı bulunmuştur24. Bu meydanı tanımlayan herhangi bir yazıt bulunmamakla birlikte F. Kolb, bu alanı, Ksanthos’taki MÖ 5. yy.’a tarihlenen Yazıtlı
Dikme’nin üzerine kazınmış Hellence yazıtta geçen kelimeye dayanarak “agora” olarak tanımlamıştır25. Ancak keşfedilen yazıtlara rağmen diğer Likya kentlerinde bu tür bir agora kalıntısına henüz
rastlanmamıştır26.
15 Kolb – Tietz 2001.
16 Kolb 1997, 480.
17 Kolb 1995, 88.
18 Kolb 1997, 481.
19 Thomsen 1996, 31-35. Poligonal duvar tekniği için bk.: Wright 2009, 153-156.
20 Courtils – Cavalier 2001, 151; Işın 2010, 101.
21 Kolb 1998b, 41.
22 Avşar Tepesi’nde bulunan konut yapılarının detaylı bir çalışması için bk.: Thomsen 2002. Likya evleri hakkında bk.: Işık – İşkan

2005.

23 Örnekler için bk.: Ksanthos: Courtils 2003, 71-72; Patara: Işın 2010; Tlos: Yılmaz – Çevik 1996; Limyra: Borchhardt 1999, 38. Bey

saraylarının Likya kentlerini bu dönemde yöneten Beylerin ikametgâhları olduğu düşünülmektedir. Likya’da Beylik sistemi için
bk.: Bryce 1983; Keen 1998.

24 Kolb 1998b, 41.
25 Kolb 1998b, 42. Yazıta göre bu dikme mezar agoraya dikilmek üzere adanmıştır. Yazıt için bk.: Long 1987, 49.
26 Ksanthos’ta Yazıtlı Dikme’nin bugün içinde bulunduğu Roma Agora’sı, dikme mezarın bir zamanlar içine yerleştirildiği Likya

agorasına ait bugüne kadar herhangi bir bulgu vermemiştir. Söz konusu agora ve yazıtlı dikmeye yönelik son çalışmalar için bk.:
Dönmez – Schürr 2015, 119-149. Courtils – Cavalier 2001, 154. İçinde agora kelimesi geçen bir diğer yazıt Kyaneai’da bulunmuştur. Kolb 1998b, 42.
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Avşar Tepesi agorasında bulunan podyumun ahşap üst yapılı bir tapınağa, istinat duvarının ise
agorada gerçekleşen ayin ve törenlerin izlendiği bir tribüne ait olabileceği düşünülmektedir27. Bu tür
bir tribün yapısına şimdiye kadar sadece Avşar Tepesi’nde rastlanmışken dini yapılar, çeşitli kentlerde
görülmüştür. Örneğin Ksanthos’taki Likya akropolünde bulunan iki yapının MÖ 5. yy.’a kadar kullanılmış olan tapınaklar olduğu düşünülmektedir28. Bu tarihten sonra dini aktivitelerin Ksanthos’a bağlı
ve Likya kentlerinin ortak kutsal alanı olarak kabul edilen Letoon’da devam ettirildiği düşünülmektedir29. MÖ 8. yy.’dan itibaren kutsal alan olarak kullanıldığı tahmin edilen Letoon’da, Ksanthos Beyi
Arbinas’ın, yaklaşık olarak MÖ 400 yılında Leto, Artemis ve Apollon adına yan yana üç ahşap tapınak
inşa ettirdiği bilinmektedir30. Bu ilk tapınakların temel taşları sonradan üzerlerine inşa edilen Hellenistik Dönem tapınak kalıntılarının içerisinde korunagelmiştir.
Likyalılar, poligonal duvar ve ahşap yapım tekniği dışında taş oymacılığında da ustalaşmışlardır.
Birçok kentte kaya mezarları, dikme mezarlar, lahitler, heroonlar gibi pek çok Likya tipi mezar keşfedilmiştir31. Mezar süslemelerinde ağırlıklı olarak ahşap yapım tekniğinin taklit edildiği görülmektedir32. Bazı mezar cephelerinin ise Ion düzeninde tapınak formu ile süslendiği izlenmektedir33. Kimi
mezar yapılarında ise doğuya özgü temaların Eski Yunan üslubu ile tasvir edildiği alçak kabartmalara
rastlanmıştır34. Likya mezarlarının en önemli özelliği ise Avşar Tepesi ve Ksanthos gibi kentlerde görüleceği üzere kent içinde bulunmalarıdır35.
Döneme ait buluntuların dağılımına bakıldığında, Likya kültürünün Telmessos’tan Rhodiapolis’e
doğru çizilecek bir yay arasında yoğunlaştığı söylenebilir. Kuzey ve Doğu Likya’da, Likya tipi mezar ya
da yazıt gibi, Likyalılara özgü kalıntılar ise neredeyse yok denecek kadar azdır36.
Özetlemek gerekirse, Klasik Dönem Likya kentleri, tahkimatlı akropollerin yamaçlarına kurulu,
agora olarak tanımlanabilecek bir meydana ve konutlardan oluşan yapı adalarına sahip, organik gelişmiş kentlerdir. Likya kentleri, ortogonal olmayan sokak sistemleri, kent içine ölü gömme gelenekleri
ve döneme damgasını vuran Klasik mimari yapı ve üslupları benimsemeyişleri ile Eski Yunan çağdaşlarından ayrılmışlardır. Benzer şekilde, Likya’da MÖ 6. ve 4. yy.’lar arası süren Pers hâkimiyetinin,
mimari ya da kentsel izlerine rastlamak zordur. Pers etkisi, kabartmalarda kullanılan doğuya özgü
temalar, birkaç ateş sunağı, mezar yazıtlarında nadiren rastlanan Pers isimleri ve beylik sikkelerinde
görülen Pers motifleri ile sınırlıdır37.
Öte yandan, alçak kabartmalarda görülen, doğunun ve batının sanatsal etkileri; Ion tapınak formunun
mezar cephelerinde kullanılması; Eski Yunanca’nın Likçe yazıtların yanında ikinci dil olarak sıkça yer alması ve Eski Yunanca yazıtlarda kent meydanlarının “agora” kelimesi ile ifade edilmesi gibi ayrıntılar, Likya Bölgesi’nin çevresiyle sanatsal, mimari ve dilbilimsel bir etkileşimde olduğunun göstergesi sayılabilir.
27 Kolb 1998b, 41.
28 Metzger 1963, 29-75.
29 Courtils – Cavalier 2001, 149.
30 Le Roy 1991b, 341-342; Courtils 2009.
31 Likya mezar tipleri için bk.: Zahle 1983.
32 Bu mezar tipleri Likya ahşap mimarisinin anlaşılmasında büyük rol oynamıştır. Keen 1998, 185.
33 Dinsmoor 1950, 68.
34 Childs 1978.
35 Hülden 2013.
36 Coulton 1993.
37 Ateş sunakları için bk.: Bayburtluoğlu 2004, 113, 222. Yazıtlar ve sikkeler için bk.: Zahle 1991 ve Vismara 2007.
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Likya’nın Büyük İskender’in gelişinden sonra Hellenize olmaya başladığı ve bu sürecin, MÖ 3. yy.
boyunca süren Ptolemaios hâkimiyeti ile hızlandığı söylenebilir38. Hemen hemen tüm kazı ve yüzey
araştırmalarında sık sık karşılaşılan Hellenistik Dönem’e ait sikke, seramik, metal obje gibi küçük
buluntular ile artık Likçe’nin yerini almış Eski Yunanca yazıtlar bu kanıyı desteklese de, Likya’nın
Hellenizasyon sürecinin anıtsal mimariye aynı ölçüde yansıdığını söylemek pek mümkün değildir.
Likya’nın geneline bakıldığında, Hellenistik Dönem anıtsal mimarisine bazı sur duvarlarında,
sınırlı sayıda tapınak yapısında ve kimi binaların ilk yapım aşamalarında rastlanmıştır. Örneğin,
Oenoanda’da MÖ 3. veya 2. yy.’larda yapıldığı düşünülen ve kulelerle güçlendirilmiş bir sur duvarı
mevcuttur39. Ancak, kentte Hellenistik Dönem’e ait heybetli bir sur duvarı bulunmasına rağmen, bu
döneme tarihlenen hiçbir kamu yapısına rastlanmamıştır40. Benzer olarak, Myra’da aynı zamanlarda
yapıldığı düşünülen, yine kulelerle güçlendirilmiş şehir dışı bir savunma sistemi bulunmaktadır. Kentin limanı Andriake ile bağlandığı düşünülen bu savunma hattının, günden güne güçlenen kentin ve
limanın korunması için yapıldığı düşünülmektedir41. Ancak Myra tiyatrosu dışında ne Myra’da,42 ne
de Andriake’de Hellenistik Dönem’e kesin olarak tarihlenebilen anıtsal yapılara rastlandığı söylenemez. Bu durum diğer kentlerde de benzerdir.
Likya kentlerinde Hellenistik Dönem’e tarihlenen kamu yapılarının dikkate değer biçimde seyrek
olmasına rağmen, Roma Dönemi’nde tadilat geçirmiş kimi binaların ilk yapım aşamalarını Hellenistik
Dönem’e tarihlemek mümkün olmuştur. Örneğin Antiphellos, Limyra, Patara, Pınara ve Myra’daki
tiyatrolar plan şeması ve yapım tekniğine bakılarak; Kyaneai, Rhodiapolis, Ksanthos, Letoon ve
Tlos’daki tiyatrolar ise mimari kalıntılar ve buluntulara dayanarak MÖ 3. ve 1. yy.’lar arasına tarihlendirilmişlerdir43. Arykanda’daki tiyatro-stadyum kompleksi geç Hellenistik ve erken Roma Dönemi
arasında bir zamana tarihlendirilirken44, Patara’da bulunan ve Likya Birliği’nin meclis binası olarak
kullanıldığı düşünülen bouleuterion ise MÖ 2. yy.’a tarihlendirilmektedir45. Likya Bölgesi’nde bulunan
ve kesin olarak Hellenistik Dönem’e tarihlendirilebilen diğer yapılar arasında Patara, Boubon ve Arykanda agoralarının ilk yapım aşamaları ile Limyra’daki Ptolemaion sayılabilir46.
Dönemin dini yapıları da nadir olarak korunmuştur. Kesin olarak Hellenistik Dönem’e tarihlendirilebilen tapınaklar Antiphellos’ta bilinmeyen bir tanrıya adanmış olan tapınak, Arykanda’da kendine
has bir mimarisi olan Helios tapınağı ile Letoon’daki Klasik Dönem tapınaklarının üzerine inşa edilen
yapılardır47. Letoon’daki değişiklik hayli büyük çaplı olmuş48, Arbinas tarafından yaptırılan Leto, Ar38 Bean 1978, 26.
39 Hall 1976, 196.
40 Hall 1984, 147.
41 Çevik – Pimouguet-Pedarros 2011. Hellenistik sur duvarlarına rastlanan diğer kentlere Aperlai ve Kyaneai örnek olarak verilebi-

lir. Aperlai için bk.: Vann – Hohlfelder 1999; Kyaneai için bk.: Kolb 1995, 83-84.

42 Bk.: a. dn. 43.
43 Tiyatroların tarihlendirilmesi için bk.: Antiphellos: Bayburtluoğlu 2004, 243; Limyra: Borchhardt 1999, 102; Patara: Işık 2000;

Pınara: Özbek 1991, 285-287; Myra: Borchhardt 1975, 59-61; Kyaneai: Kolb 1996, 16-19; Rhodiapolis: Çevik – Kızgut – Bulut
2010, 32; Ksanthos: Le Roy 1991a, 76; Letoon: Badie – Lemaitre – Moretti 2004, 167-168; Tlos: Korkut 2015, 35.

44 Arykanda’daki tiyatro-stadyum kompleksi için bk.: Bayburtluoğlu 2003, 103-104.
45 Patara’daki bouleuterion için bk.: Işık 2008, 61-62. Likya Birliği için bk.: Strab. 14.3.3; Jameson 1980.
46 Bahsedilen agoralar için bk.: Patara: İşkan Işık 2013, 172; Boubon: Corsten 2008, 112-113; Arykanda: Bayburtluoğlu 1988, 110-

113. Ptolemaion için bk.: Borchhardt – Stanzl 1990.

47 Antiphellos’taki tapınak için bk: Bean 1978, 94. Arykanda Helios tapınağı için bk.: Bayburtluoğlu 1993, 412. Letoon’daki tapınaklar için bk: Le Roy 1991b.
48 Letoon kutsal alanında yapılan değişiklikler için bk.: Le Roy 1991b.

402

Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II / International Young Scholars Conference II

temis ve Apollon tapınaklarının üzerine sırasıyla Ion, Korint ve Dor düzeninde tapınaklar yapılmıştır.
Ayrıca temenos alanına açılan Dor düzeninde bir propylon ile dini festivallerin düzenleneceği bir
tiyatro inşa edilmiştir.
Görüleceği üzere Likya kentlerinin Hellenistik Dönemleri hakkında fikir yürütmek, kalıntıların
azlığı nedeniyle oldukça zordur. A. Hall, Oenoanda’da Hellenistik Dönem’e ait hiç yapı bulunamamasını, binaların sonraki dönemlerde yıkılmış olabileceği, o dönemde kentin terkedildiği ya da yapıların
hala yıkıntılar altında olabileceği ihtimalleri ile açıklar49. Bu ihtimaller diğer Likya kentleri için de
göz önünde bulundurulabilir. Öte yandan, pek çok Likya kenti mimarilerinde Hellenistik Dönem’e
ait bina tipleri ve sanatsal üslupları, kentlerin çehresini dikkate değer bir biçimde değiştirecek ölçüde
uygulamamış olabilir. Klasik Dönem’de, Likyalıların, doğunun ve batının etki alanında olmalarına
rağmen kendilerine has mimari, kentsel ve sanatsal üslup geliştirmeleri; mimarlık, kent planlaması
ve sanatsal aktivitelerde muhafazakâr olduklarına bir işaret olabilir. Bu muhafazakârlığın, Letoon’un
Hellenistik bir kutsal alana dönüştürülmesi gibi istisnalar dışında, Hellenistik dönem boyunca devam
ettirildiği düşünülebilir.
MS 1. yy.’da Likya’nın İmparator Claudius tarafından Roma eyaletine dönüştürülmesinin ardından Likya kentlerinin fiziksel çehresi değişmeye başlar50. Romalılar’ın bölgede yaptığı ilk çalışmalardan biri, Likya
kentleri arasındaki yolları döşeyerek eyalet içi ulaşımı, güvenliği ve iletişimi güçlendirmek olmuştur51.
Öte yandan Roma hâkimiyetinin meşrulaşmasının ardından, Likya kentleri mimari ve kentsel olarak
hızlı bir gelişim gösterir. Tarihlenebilen yapılar Likya kentlerinin genelinde MS 1. ve 3. yy.’lar arasında çeşitli Roma yapılarının benimsendiği, mevcut yapıların ise yenilendiği yoğun bir yapı inşaatına işaret eder.
Bu dönemde birçok kentte var olan Hellenistik Dönem tiyatroları tamirat geçirmiştir. Örneğin
Rhodiapolis, Ksanthos, Patara, Tlos gibi kentlerdeki tiyatrolarda tadilat yapıldığı, bazılarına sahne
binaları eklendiği ya da var olan sahne binalarının yenilendiği bilinmektedir52. Olympos, Oenoanda
ve Phaselis gibi önceden tiyatrosu bulunmayan kimi kentlere ise tiyatrolar inşa edildiği anlaşılmaktadır53. Ayrıca, Arykanda gibi bazı kentlerde odeon yaptırılmıştır54.
Patara, Olympos, Arykanda, Rhodiapolis, Tlos gibi birçok Likya kentinde çeşitli tanrılara adanan,
çeşitli formlarda Roma tapınağı bulunmuş olup, ele geçen yazıtlara göre daha birçok tapınağın bulunması beklenmektedir55. Patara ve Tlos’taki tapınaklara ek olarak, bu kentlerin tiyatrolarının cavea
bölümlerinde tapınaklara rastlanmışken56, bölgenin şimdiye kadar bilinen tek dairesel planlı tapınağı
Rhodiapolis’te bulunmuştur57. Bununla birlikte, imparatorlara adanmış sebasteion yapıları Rhodiapolis, Arykanda ve Sidyma’da keşfedilmiştir58.
49 Hall 1984, 147.
50 Likya’nın Roma eyaleti oluşu hakkında bk.: Suet. Claud. 25; Cass. Dio. 60.17.
51 Likya’da Roma Dönemi mil taşları için bk.: French 2012. MS 43 yılında başlayarak yaklaşık olarak beş yıl süren yol çalışmalarında,

her kent arasına döşenen devlet yollarının uzunluğu Patara’da dikilen anıtsal bir yazıt üzerinde Eski Yunan uzunluk birimi stadion
ile kayda geçirilmiştir. Anıtsal yazıt için bk.: Şahin – Adak 2007 ve Şahin 2014.

52 Bk.: Rhodiapolis: Çevik 2012, 141; Ksanthos: Courtils 2003, 61-64; Patara: Işık 2000; Tlos: Korkut 2011, 1-2.
53 Bk.: Olympos: Olcay Uçkan v.d. 2010, 235-36; Oenoanda: Hall 1984, 147; Phaselis: Schäfer 1974, 141.
54 Bk.: Arykanda: Bayburtluoğlu 2004, 141.
55 Likya’da Roma tapınakları için bk.: Serdaroğlu 2004. Verilen örnekler için bk.: Patara: Işık 2000, 117-112; Olympos: Olcay Uçkan

2007, 52; Arykanda: Bayburtluoğlu 2003; Rhodiapolis: Çevik – Kızgut – Bulut 2010, 33-39; Tlos: Korkut 2011, 8.

56 Bk.: Patara: Işık 2000, 133-134; Tlos: Korkut 2014, 635-636.
57 Çevik – Kızgut – Bulut 2010, 33-39.
58 Bk.: Rhodiapolis: Çevik – Kızgut – Bulut 2010, 33 vd.; Arykanda; Bayburtluoğlu 2004, 143; Sidyma: Takmer 2010, 101-102.
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Hemen hemen her kentte bir veya birden fazla sivil ve ticari agora bulunmaktadır. Örneğin, Patara, Rhodiapolis gibi kentlerde birer, Phaselis’te iki, Ksanthos’ta ise üç adet agora keşfedilmiştir59.
Sivil Bazilika şimdiye kadar sadece Ksanthos’ta bulunmuştur60, ancak birçok kentte bulunan bazilika
planlı kilisenin orijinalinin sivil bazilika olup olmadığı ilerleyen kazı çalışmalarında anlaşılacaktır.
Kütüphane gibi nadir bulunan yapı tipine ve bölgedeki bilinen tek Asklepion’a ise Rhodiapolis’te rastlanmıştır61.
Yine hemen her kentte en az bir adet olmak üzere hamam ve/veya hamam-gymnasium yapıları
bulunmaktadır. Likya’da en çok benimsenen Roma yapı tiplerinden biri olduğu anlaşılan hamamlar ve
hamam-gymnasium yapıları, yan yana dizili mekânlardan oluşan Pompei geleneği hamam şemasına
sahip olup, hemen her kentte en az bir adet bulunmaktadır62. Örneğin Arykanda’da şimdiye kadar
keşfedilen altı hamamdan en az dört tanesi Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlendirilmektedir63.
İnsan giriş çıkışının yoğun olduğu bir liman kenti olan Patara’da da yine dört adet Roma Dönemi
hamamı bulunmuştur64.
Hamam yapıları bol su gerektirdiği ve Likya genelinde çok yaygın olan sarnıçlar su ihtiyacına yetmediği için Phaselis, Ksanthos, Patara ve Oenoanda gibi bazı kentlerde aquaeductus ve su kanalları
inşa edilmiştir65. Bu yeni sistemlerle taşınan suyun bolluğu ise, Myra ve Patara gibi kentlerde örnekleri bulunan çeşme yapılarının yapımına imkân vermiştir66.
Roma kentlerinin olmazsa olmazı döşenmiş yollar, sütunlu caddeler, cardo ve decumanus adı verilen ana caddeler ve bazen de bu caddelere saplanan ara yollar hemen hemen tüm kentlerde rahatlıkla
fark edilmektedir. Kentin omurgasını oluşturan ana arterler, bazı kentlerde meydanlar, anıtsal taklar
ve basamaklar ile düzenlenmiştir67. Phaselis ve Arykanda’da olduğu gibi bazı caddelerin altında ise
kentin temiz ve pis su kanallarına rastlanmaktadır68 .
Kıyıda bulunan Patara, Phaselis, Antiphellos gibi hemen her kentin limanı bulunmaktadır. Aperlae ve Kekova’da tersaneler keşfedilmiştir69. Likya’nın en önemli limanları olan Patara ve Andriake’de
iki adet ambar bulunmuştur70. Türünün nadir örneklerinden biri olan bir adet deniz feneri ise yine
Patara’da gün yüzüne çıkartılmıştır71. Son olarak, Roma Dönemi’ne ait sur duvarı kalıntıları, evler,
atölyeler ve çeşitli mezar tipleri hemen hemen her kentte göze çarpmaktadır.
59 Patara: Işık 2000, 127; Rhodiapolis: Çevik – Kızgut – Bulut 2010, 34 vd.; Phaselis: Dörtlük 1981, 81 ve Tüner Önen 2015, 104 ve

106; Ksanthos: Courtils 2003, 45, 81.

60 Courtils 2006, 31-33.
61 Kızgut – Akalın – Bulut 2010, 88-89.
62 Ferrington 1995.
63 Bayburtluoğlu 2003.
64 Gülşen 2007.
65 Bk.: Phaselis: Schäfer 1974, 141 ve Tüner Önen – Akçay 2014, 280 vd.; Ksanthos: Courtils 2003, 124; Patara: Işık 2000, 84-85;

Oenoanda: Stenton – Coulton 1986.

66 Bk.: Myra: Çevik 2010, 56-57; Patara: İşkan Işık 2013, 174.
67 Roma kentlerinin en önemli özelliği olan bu sokak ağı sistemi, kentteki tüm yapılara bağlantı sağlayarak insanların günlük aktivi-

tesini düzenlemekteydi. W. MacDonald tarafından armature adı verilen bu sistem hakkında detaylı çalışma için bk.: MacDonald
1988.

68 Bayburtluoğlu 1984, 183 ve 2004, 137.
69 Aslan 2010 ve 2011.
70 Bk.: Patara: Işık 2000, 142-145; Andriake: Çevik 2010, 57.
71 Işık 2000, 141-142.
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Bu dönemle ilgili kentlerin Roma mimari ve kentleşme prensiplerine göre büyük ölçüde yeniden
inşa edildiği söylenebilir. Öte yandan Klasik Dönem Likya kültüründen kalan mezar yapılarının kentlerin en işlek yerlerinde dahi korunarak kentsel planlamaya ve peyzaja dâhil edildiği izlenmektedir.
Sonuç olarak, Anadolu’nun büyük kısmında olduğu gibi, Tarih Öncesi Çağlar’dan itibaren iskân
edilen Likya antik kentlerinde de pek çok kültürün katmanlaştığı görülmektedir. Her ne kadar kentler
Roma Dönemi’nde neredeyse yeniden inşa edilmiş olsalar da, daha eski dönemlere ait bazı değerlerin
korunduğu ve değişen siyasi kimliklere rağmen kültürel miras bilincinin oluşturulduğu söylenebilir.
Böylece Anadolu kimliğini bir nebze de olsa korumuş ve dışarıdan gelen önce Hellen, sonra Roma
etkilerini içselleştirmiş, hepsi kendine özgü Likya kentleri ortaya çıkmıştır.
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Kaunos Hestiatorion’u Üzerine Yeni Gözlemler
Erkan KART *

Kaunos kent merkezinde Liman Agorası’nın hemen kuzeyinde, Aphrodite Euploia Kutsal Odası’nın
doğusunda, Teras Tapınağı’nın ise batısında kalan bölge burada tespit edilen 3 m yüksekliğinde, kolay
taşınamayacak kadar ağır olan stel üzerindeki yazıttan dolayı Apollon Kutsal Alanı olarak adlandırılmaktadır (Res. 1)1.
Alanın doğusunda teras üzerinde, yapılan kazılarda MÖ 5. yy.’dan itibaren Bizans Dönemi içlerine
kadar kullanılan kutsal mekânlar açığa çıkartılmıştır (Res. 2)2. Apollon Kutsal Alanı’nın batı kısmında
kayanın içine oyulmuş formu ve yapısıyla dinsel işlevli olduğu düşünülen yeraltı kült odası3 ve onun
hemen batı bitişiğinde Aphrodite Euploia’nın Kutsal Odası ile alan Kaunos tanrılarının ardı ardına
dizilmiş oldukları özel bir alandır4.
Böylesine önemli kültlerin bulunduğu alanda, Kaunos’un siyasi, sosyal yaşamına ışık tutacak çok
sayıda yazıtlı heykel kaidesi, epigrafik ve arkeolojik buluntu ele geçmiştir. Bu buluntulardan bazıları şunlardır: Karia satrabı Maussollos5, babası Hekatomnos6 ve Kaunos’un tanrı kralı olan Basileus
Kaunios’a7 ait yazıtlı heykel kaideleri bir grup şeklinde ele geçmiştir8. Bu gruba ilaveten siyasi kimliği
ile güçlü olan Konon9 ve Philokles’in10 bronzdan heykellerini taşıyan kaideleri de sayabiliriz. Tüm tanrılara kendisi tarafından adanan ve de bronz heykellerini kendisinin döktüğü düşünülen Protogenes’in
Eksedrası da11 bu alana MÖ 300 yılında yerleştirilmiştir. Karca’nın çözümlenmesinde önemli bilgiler
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1 Robert 1949, 171-173; Robert 1987, 514; Bean 1953, 27 Nr. 7; Öğün – Işık v.d. 2002, 99; Marek 2000, 198; Marek 2006, 143-149;

Işık 2006, 318; Çörtük 2012, 212, 275, 433, 434.

2 Diler 1995, 9-22; Diler 2000, 51-67; Marek 2000, 195-199; Öğün – Işık v.d. 2002, 85-100; Işık 2006, 317-323; Zäh 2001, 403-413.
3 Işık 2006, 319, 320; Öğün – Işık v.d. 2002, 107-109; Işık 2003a 53-59. bk.: Kart 2017, 61-83; Özen - Işık 2017, 95-102.
4 Öğün – Işık v.d. 2002, 142-147.
5 Bean 1953, 27 Nr. 3, 4; Res. 17, 18; Öğün – Işık v.d. 2002, 99, 100; Işık – Marek 2005, 239 vd.; Marek 2006, 239, 240; Çörtük 2012,
401.
6 Bean 1953, 20, nr. 3, 4; Res. 17, 18; Öğün – Işık v.d. 2002, 99, 100 Işık – Marek 2005, 239 vd.; Marek 2006, 239, 240; Çörtük 2012,
325, 400.
7 Öğün – Işık v.d. 2002, 100; Işık – Marek 2005, 239 vd.; Marek 2006, 237-240; Çörtük 2012, 325, 385, 386.
8 Işık – Marek 2005, 239-247.
9 Öğün – Işık v.d. 2002, 100; Marek 2006, 263, 264; Çörtük 2012, 314, 402.
10 Öğün – Işık v.d. 2002, 100; Marek 2006, 263, 264; Çörtük 2012, 314-316, 402, 403.
11 Işık – Marek 1997, 69; Öğün – Işık v.d. 2002, 111; Marek 2006, 134, 240-246; Çörtük 2012, 375-377.
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sunan bilingual12 (Karca ve Yunanca) ile zamanında kentte bir Prytaneion’un varlığını belirten yazıt
da13 gene bu alanda bulunmuştur14.
Apollon Kutsal Alanı Klasik Çağ’dan itibaren Kaunos halkının inanç dünyasında hep merkezi noktada olmuştur. Bu alan, kuzey yönden doğu-batı uzantılı 30,10 m uzunluğunda ve kuzey-güney yönde
ise 10,50 m genişliğinde bir yapı ile sınırlamaktadır (Res. 2, 3-5)15. Bu yapının 7,50 m genişliğindeki
kısmı yan yana dizilmiş 5 odadan oluşmakta, geri kalan 3,00 m genişliğindeki kısım ise odalara paralel
uzanan stoa şeklindedir (Res. 4). Bu makale kapsamında söz konusu yapının işlevi, mimari yapısı, alan
içerisindeki yeri ve tarihlendirilmesi gibi sorulara cevap aranmıştır. Yapı ikinci kullanımda, MS 7. yy.
ve sonrasında, kentin son sakinleri tarafından üretim atölyeleri şeklinde kullanılmıştır.
Yapıyı oluşturan beş odadan ortadaki üç odanın ölçüleri birbirine yakınken, doğu ve batı köşelerdeki odalar daha küçüktür (Res. 4).
Ortada büyük olan, 2, 3 ve 4 no.lu odaların ölçüleri kuzey-güney yönde 6,40 m; doğu-batı yönünde
ise 6,05-6,20 m arasındadır. İki uçtaki odalardan batıdaki 4,40 m; doğudaki ise 3,30 m genişliğindedir
(Res. 4, 5). 2 ve 3 no.lu odaların orijinal olarak korunmuş eşik bloklarından, odalara girişin güney
yönde olduğu ve 1,80 m genişliğindeki bu girişlerin odaların orta aksında değil de, biraz doğuya kaydırılmış olduğu anlaşılmaktadır. 2 ve 3 no.lu odaların girişleri doğu duvarından 1,80 m, batı duvardan
ise 2,60 m uzaklığındadır. Ancak 4 no.lu odanın girişi Bizans Dönemi’nde kapatılmıştır16.
Bu odaların (2, 3, 4 no.lu) inşa tekniğine baktığımızda: Toichobat ile yapının ilk sırasını oluşturan
bloklar aynı karakterdedir. Üst tarafı düzleştirilmiş olan toichobat taşları ana kaya üzerine yerleştirilmiştir. Bunların üzerinde bulunan tek sıra blokların karakterleri ve yükseklikleri (0,385 m) aynıdır,
ancak uzunlukları 0,40-0,75 m arasındadır (Res. 6, 7, 9). Bu karakterdeki bloklar ortada bulunan üç
büyük (2, 3 ve 4 no.lu) odanın iç ile güney dış duvarında kullanılmıştır. Blokların teknik özelliklerine
baktığımızda: Cephe yüzlerinin 0,02 m kısmı perdahlanmış çerçeve gibi işlendiği, aralarının ise sivri
uçlu kalemle kabartıldığı görülmektedir (Res. 7). Blokların üst yüzeyleri ön kenarlarında 0,03-0,04
m’lik kısım düzleştirilmiş ve perdahlamıştır, geri kalan yüzeylerin ise çok önemsenmediği hatta bazı
blokların 0,01-0,02 m daha yüksek bırakıldığı anlaşılmıştır. Bu blok sırasının üzerinde toplama taşlardan örülmüş ve toprak harçla birbirine bağlanmış bir duvar yer almaktadır (Res. 6, 7, 9). Duvarın
orijinal olarak korunmuş olduğu yerde duvar taşları blokların üst tarafındaki perdahlanmış alanın iç
bitiminden itibaren yükseltilmiş ve böylelikle daha sonra duvar üzerine uygulanacak olan sıva için
alan yaratılmıştır (Res. 7). Bu uygulama duvarların in situ korunmuş olduğu 2 no.lu odanın batı, doğu
ve güney duvarlarda görülmekte, bazı yerlerde ise sıva örneklerine rastlanılmıştır. Ayrıca tespit edilen
bu sıvaların üzerinde boya izlerine de rastlanılmıştır17. Odaların tabanları için ise kazılar sırasında
herhangi bir döşemeyle karşılaşılmamıştır.
1 no.lu odaya giriş daha sonraki zamanlarda kapatılmış olduğu düşünülen güney yöndeki kapı
açıklığından sağlanmış olmalıydı. 199718 yılında odanın batı ve güney duvarları boyunca açılmış olan
12 Frei – Marek 1997, 1-89; Frei – Marek 2000, 83-132; Öğün – Işık v.d. 2002, 18, 19.
13 Marek 2006, 283; Çörtük 2012, 404.
14 Bean 1953, 19-21; Öğün 1968a, 121-132; Işık 2003b, 201-202; Işık – Marek 1997, 69; Marek 2000, 195 vd.; Işık 2006, 318; Işık –

Marek 2005, 240-242; Marek 2006, 134, 237-240.

15 Öğün – Işık v.d. 2002, 103-106. Yapının tanımı için ayrıca bk.: Işık 1999, 195-200; Işık 1998, 108-114; Işık – Diler – Babaoğlu 1997,

225-227. Bu yapı daha önceki yayınlarda Ziyafet Binası olarak adlandırılmıştır.

16 Kapılar hakkında daha detaylı bilgi için bk.: Varkıvanç 2005, 51-59.
17 Işık 1999, 198.
18 Işık – Diler – Babaoğlu 1997, 225-227; Işık 1999, 198.

Erkan KART / Kaunos Hestiatorion’u Üzerine Yeni Gözlemler

411

sondajda yapı duvarlarının ana kaya üzerine oturmuş olduğu, duvarların tabandan itibaren farklı büyüklükteki toplama taşlardan örüldüğü ve bağlayıcı malzeme olarak da toprak harç kullanılmıştır
(Res. 8)19. Odanın tabanı engebeli ana kaya yüzeyi üzerine sıkıştırılmış topraktan oluşturulmuştur.
Zemin dolgusunda tespit edilmiş katmanlar ise: En üstte dolgu toprağı ve bunun altında ince bir yanık tabaka, bu katman içinde Erken Hellenistik Dönem’e tarihlenen seramik ve 0,095 m yüksekliğinde
bronz bir heykelcik bulunmuştur. Ana kayanın üzerinin ise doğrudan kendi mıcırıyla doldurulduğu
anlaşılmıştır (Res. 8)20.
Yapıyı doğu yönde sınırlandıran 5 no.lu odanın orijinal yapısına ait izleri sadece toichobat blokların da takip edilebilmektedir. Bu izler güney duvar boyunca tamamen, kuzey duvarda ise sadece
duvarın batı yarısında, batı duvarında ise kuzey ve güney uç kısımlarda korunmuştur (Res. 4).
2 ve 3 no.lu odaların güney dış cephe duvarına kenet yuvaları açılmıştır ve bunlar arasında harfler
bulunmaktadır (Res. 9)21. Bu kenet yuvalarının işlevi tam olarak anlaşılamamakla birlikte formlarından dolayı buraya yerleştirilmesi muhtemel bronz plakalar için açılmış olabilir.
Stoanın kireç taşı olan toichobat blokları, aralarında herhangi bir bağlayıcı malzeme kullanılmadan ana kaya üzerine yerleştirilmiştir (Res. 10). Yükseklikleri aynı olan bu blokların üst yüzeyleri iyi
bir şekilde düzleştirilmiş, derinlikleri ise farklı tutulmuştur. Blokların dış yüzeyleri ise kaba yontularak hafif bosajlı bırakılmıştır. Bu haliyle de blokların yürüme zeminin altında kaldıkları anlaşılmaktadır. Toichobat üzerine yerleştirilmiş olan stylobat blokları 0,25 m yüksekliğinde, 0,53 m genişliğinde,
uzunlukları ise 0,16-1,40 m arasındadır. Bunlar yapının batı uç noktasından doğuya doğru 10,75 m
kesintisiz şekilde korunmuşken, doğu uç kısmında bir kısmı sökülmüştür. Blokların üst yüzeyleri çok
iyi tıraşlanmış ve silinmişken, cephe yüzlerinde ise sivri uçlu murç izleri görülmektedir. Blokların
kenarlarındaki anathrosis çerçevesinin iyi işlenmiş olmasından dolayı -bloklar bir birleriyle kenetle
bağlanmamış olmasına rağmen- derzler uyumlu bir şekilde birbirlerine oturmaktadır. Stylobat yüzeyinde herhangi bir mermer veya ahşap sütunun yerleştirildiğine dair bir iz bulunmamaktadır. Blokların uç kenarlarında basmaktan kaynaklanan aşınma izleri de görülmektedir. Stoanın kısa olan batı
kanadında in situ korunmuş duvardan stoanın kanatları tıpkı Liman Agorası stoasında olduğu gibi
kapalı olduğunu anlaşılmaktadır22.
Yapının kuzey, batı ve doğu dış duvarları günümüze kadar in situ durmaktadır. Bu yöndeki bloklar
dikdörtgen formda ortası kaba yontularak bosajlı hale getirilmiş bu bosaj 0,03 m genişliğindeki dikey
çizgilerden oluşan bir bordürle çevrelenmiştir23.
Yapının korunmuş olan bu kalıntılarından rekonstrüksiyonunu yaptığımızda: Doğu ve batı yönde
uzanan yapının her iki uçtaki yan odaları küçük dikdörtgen şeklinde iken, aralarında kalan üç büyük
oda da kare formundadır (Res. 4). Bu odalara giriş güney yöndedir. Kazı esnasında üst yapıya ait çatı
kiremitleri dışında herhangi bir mimari parça ele geçmemiş olması çatının ahşap olduğunu göstermektedir. Yapının tabanında mozaik döşeme veya sıva olduğunu kanıtlayacak herhangi bir arkeolojik
belgeyle karşılaşılmadığından şimdiki bilgilerle tabanın sıkıştırılmış topraktan olduğu kabul edilebilir.
Yapının kuzey duvarı, aynı zamanda alanı kuzey yönde çeviren temenos duvarı niteliğindedir (Res.
11). Bu karakterdeki duvarı -kaba yontulmuş ayna yüzleri bosajlı hale getirilmiş ve etrafında dikey
19 Işık 1999, 197.
20 Işık 1999, 197, 198.
21 Marek 2006, 372.
22 Işık 1998, 109.
23 Işık 1998, 116.
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çizgilerle çerçeve oluşturulmuş dikdörtgen formundaki bloklar- yapının güneyindeki duvarda da görmek mümkündür (Res. 2 Duvar A; Res. 12, 13). 2015 yılı kazıları sonucunda tespit etmiş olduğumuz
Apollon Kutsal Alanı’nı doğu yönde sınırlandıran temenos veya teras duvarı olarak yorumlayabileceğimiz kuzey-güney doğrultulu duvar (Res. 2, duvar A; Res. 12, 13), yapının kuzey dış duvarıyla aynı
karakterdedir. Bu duvar yapıyı kuzey yönde çeviren duvarla beraber tasarlanmasa dahi, inşa tekniklerinin benzer olması birbirine yakın bir zamanda inşa edildiklerini gösterir. Bu karakterdeki bloklarla
örülmüş duvarları Kaunos surlarında da şehrin batı kapısındaki bölgede24 aynı zamanda Knidos’ta25,
Myra’da26 görülmekte ve Hellenistik Dönem’e tarihlendirilmektedir. Yapının içindeki sondaj da ele
geçen seramiklerin Hellenistik Dönem’in başlarına tarihlendirilmesi27, aynı zamanda yapının önünde
ve yapıyla uyumlu bir şekilde duran Protogenes Eksedrası’nın inşa tarihi MÖ 300 olması (Res. 3)28
yapının inşa tarihini için en geç Erken Hellenistik Dönem olduğunu gösterir.
Yapı inşa edildiği dönemde kutsal alan olasılıkla güneye doğru genişletilmiş olmalıdır. Öyle ki bu
durum alanın güneyindeki teras duvarına dik bir şekilde inşa edilmiş bir birine yakın ölçülerdeki hücre şeklindeki odalardan da açıkça anlaşılmaktadır (Res. 2, bölge B). Hücre şeklindeki odalarda yapılan
kazıda, az sayıda seramik parçaları dışında arkeolojik malzemeyle karşılaşılmamış olması, toprakta
çok çakıl ve mıcırın yoğun olması, alanda kültür tabakalamasından çok yapay bir dolgu oluştuğunu
göstermektedir. Bunun yanında hücre şeklindeki odaların duvarları özensiz bir şekilde, kuru örgü
sistemle örülmesi ve belli bir derz düzeninin olmaması bunların yaşam mekânlarından çok statik
amaçla inşa edilmiş olduklarını göstermektedir. Bu alan güneye ne kadar genişletilmiş olduğu sorusuna günümüzdeki verilerle kesin bir şey söylemek mümkün olmasa da, alanda bulunan merdivenlerin
batısında uzanan duvar boyunca (Res. 2 Duvar A; Res. 13) genişletilmiş olduğu tahmin edilebilir.
Alanı kuzey yönde sınırlandıran duvar, yapının batı bitim köşesinden daha da ileriye devam ederek
batı bitişikteki yeraltı odasını da içine alan bir noktada sonlanmaktadır. Bu bitim noktasının kesinliği
in situ korunmuş olan iki blok vasıtasıyla anlaşılmaktadır (Res. 2 batı bitim noktası; Res. 14). Öyle ki
bu noktada duvarın güneye doğru köşe yapıp yapmadığını ve alanı batı yönde sınırlandıran olası bir temenosun varlığını anlamak için açılmış olan sondajda, herhangi bir duvar yapısıyla karşılaşılmamıştır.
Oda girişleri orta aksta olmayan yapıları genellikle andron ve hestiatorion olarak adlandırılan yapılarda, klineleri uygun bir şekilde yerleştirmek ve odalardaki sayısını arttırabilmek amacıyla uygulanan bir mimari özelliktir29. Stoa şeklindeki mimari yapıları da gene aynı nitelikteki yapılarda görünen
bir uygulamadır. Stoalar bu tür yapılarda ziyafete katılanların tören öncesinde toplandıkları mekânlar
olmasının yanında, yemeklerin servis edilmeden önce hazırlandığı, kandillerin yakıldığı, beylerini dışarıda bekleyen kölelerin yağmurdan ve soğuktan korunmuş olduğu mekânlar olarak bilinmektedir30.
24 Öğün 1968b, 145, Res. 11a, 12a; bk.: McNicoll 1997, 194 vd.
25 Bruns-Özgan 2013, 42.
26 Pimouguet-Pédarros 2013, 173, Fig. 29, 30.
27 Işık 1999, 198.
28 Işık – Marek 1997, 69; Öğün – Işık v.d. 2002, 111; Marek 2006, 134, 240-246; Çörtük 2012, 375-377.
29 Leypold 2008, 152-154; Hellström 1996, 168; Tomlinson 1969b, 170; Cahill 2002, 80, 180; Börker 1983, 12, 13; Thompson 1968,

49-52, Thompson 1953, 43, 44. Ancak Bookidis ve Stroud bunu her andron için zorunlu olmadığını belirtmektedirler Bookidis–
Stroud 1997, 396.

30 Börker 1983, 18; Coulton 1976, 25; Böylesine bir yapı formu, ön tarafında stoa benzeri bir yapı ve arkasında ona paralel şeklinde

uzanan odaların, ilk örneklerini Aghia Triadha’da MÖ 1400-1200 yıllarında görüyoruz ve bu form Hellenistik Dönem’de görülmektedir. bk.: Coulton 1976, 18, 19, 212; Hellenistik Dönem stoa örnekleri için ayrıca bk.: Coulton 1976, fig. 24; Coulton bu formdaki stoaların MÖ 5. yy.’la kadar sık karşılaşılan bir form olmadığını da belirtmektedir. Aynı zamanda Aghia Triadha formdaki bu
yapının stoanın temelinde olmadığını, sadece benzer bir forma sahip olduğunu belirtmektedir.
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Aynı zamanda Atina’daki Güney Stoa I dinsel işlevli olduğu ve stoanın arkasında bulunan odaların
da ziyafet binası şeklinde kullanılmış olduğu bilinmektedir31. Stoaların gelişimi ve mimarisi hakkında
araştırma yapan J. Coulton32 bu tür yapıların genellikle çok sayıda insanın toplanmış olduğu alanlarda
kurulmuş olduklarını da belirtmektedir. Bu nedenle de tören yemeklerinin yendiği bu tür yapıların
önüne stoanın yerleştirilmiş olması işlevsel bakımdan iki yapı birbirini tamamlamaktadır.
Kapıları orta aksta olmayan kare formundaki odaları Klasik Çağ’da Milet’te33, Priene’de34,
Olynthos’ta35, Pireaus36 konutlarda görmekteyiz. Bu mekânlar genellikle 7, 11 veya 15 kline alabilecek büyüklükte, bazen bir bazen de birden çok yan yana oda şeklindedir ve bunlar andron olarak adlandırmaktadır37. Bu formdaki mekânları Hellenistik Dönem’de de birçok kentte olduğu gibi
Erythrai’de, Pergamon’da38, Pella’da39, Alexandria’da da görmekteyiz40.
Bir temenos alanı içinde, birbirine yakın ölçüde yan yana dizilmiş odalar ve bunların ön tarafında
stoa bulunan yapı örneklerini, Atina’da Asklepieion Kutsal Alanı’nda “Batı Stoa” olarak adlandırılan
yapıda görmekteyiz (Res. 15, 16). Odaların ölçüleri 6,25-6,30 m arasında girişleri ise orta asktan doğuya doğru 1,80 m kaydırılmıştır. Yapı MÖ 5. yy.’da inşa edilmiş41, önünde yer alan stoanın sütunları
ilk önce ahşaptan olduğu daha sonra, MÖ 5. yy. sonu, 4. yy. başında mermere dönüştürülmüş olduğu
düşünülmektedir42. Atina’dan diğer örnekte “Güney Stoa I” olarak adlandırılan yapı iki nefli ve 80 m
uzunluğundadır. Arka duvarda yer alan 15 adet dikdörtgen formundaki odaların girişleri orta akstan
kaydırılmış ve 7 adet kline sığabilecek büyüklüktedir43.
Başka benzer bir örnek de Olympia Zeus Kutsal Alanı’nın bitişiğinde, alanın güneydoğusunda
“Güneydoğu Yapı” olarak adlandırılan 36,42 x 14,66 m ölçülerinde ve birbirine bitişik dört odadan
(yaklaşık 6,30 x 6,50 m) oluşan yapıda görmekteyiz (Res. 17, 18). Kapıları orta akstan kaydırılmış odalar uzun yönde19, kısa kanatlarda 8 sütundan oluşan bir stoaya açılmaktadır44. Bu yapı A. Mallwitz
tarafından Hestia Kutsal Alanı olarak yorumlamaktadır45, inşa tarihi ise MÖ 4. yy. başlarıdır46.
Pergamon’da, Demeter Kutsal Alanı’nın terası içinde tamamlanmamış olduğu düşünülen avlunun
batı yönünde kuzey ve güney doğrultulu bir stoa yer almaktadır (Res. 19, 20). Bu yapı stoanın hemen
arkasında kuzey-güney aksta kare formunda 5,25 x 5,20 m birbirine yakın ölçüde üç oda, bunların kuzeyinde daha küçük (2,95 x 3,75 m) başka bir odayla birlikte, yan yana dizilmiş dört odadan oluşmaktadır47.
31 Athena Kutsal alanındaki Güney Stoa’nın işlevine bk.: Thompson – Wycherley 1972, 76, 77.
32 Coulton 1976, 25.
33 Held 1993, 377.
34 Hoepfner v.d. 1999, 346-348.
35 Robinson 1946, 55, 117, 123, 193; Cahill 2002, 180-190.
36 Hoepfner v.d. 1999, 219, 220.
37 Hoepfner v.d. 1999, 207 vd.; Cahill 2002, 180-190.
38 Hoepfner 1996, 17-25.
39 Siganidou 1996, 146, 147; Hoepfner 1996, 27, 28
40 Hoepfner v.d. 1999, 441-454; Hoepfner 1996, 6, 7.
41 Leypold 2008, 39; Coulton 1976, 44; Aleshire 1989, 24.
42 Tomlinson 1969a, 112-116; Coulton 1976, 44; Leypold 2008, 38.
43 Thompson 1954, 35-45 plan için bk.: Thompson 1954, Fig. 1, 2 ve 4; Börker 1983, 12. Klinelerin yerleştirilme düzeni için bk.:

Börker 1983, Res. 3.

44 Mallwitz 1972, 200-202; Leypold 2008, 111-113.
45 Mallwitz 1972, 199-202.
46 Leypold 2008, 112; Mallwitz 1972, 199, 202.
47 Bohtz 1981, 32-34; Börker 1983, 14; Leypold 2008, 120, 121.
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Büyük mekânlar yana kaydırılmış girişleri nedeniyle ziyafet odaları şeklinde yorumlanmakta ve bunların
her biri 7 kline sığabilecek büyüklüktedir48. Engebeli yüzeye sahip ana kaya üzerine oturulmuş olan binanın tabanı sıkıştırılmış topraktandır49. Yapının inşa tarihi MÖ 3. yy. sonları ile 2. yy. başlarıdır50.
Samothrake’de kutsal alanın batısında, dar bir teras üzerine inşa edilmiş 22 m uzunluğunda dikdörtgen formunda bir yapı yer almaktadır. Yaklaşık her biri 6,50 m büyüklüğünde, kare formunda yan
yana dizilmiş üç odadan oluş yapı (Res. 21, 23); odaların ölçüleri, kapıların konumları, bazı odalarda
mozaik izlerine rastlanması ve aynı zamanda su geçirmeyen sıvalı tabandan dolayı ziyafet binası olarak yorumlanmaktadır. Yapı MÖ 4. yy.’ın ortasında veya ikinci yarısında inşa edilmiş edilmiştir51.
Perachora’da “Hestiatorion” olarak adlandırılan yapı ise Hera Limenia ve Hera Akraia arasında kalan bir teras üzerinde yer almaktadır. 13,80 x 11,25 m ölçülerindeki bina, kareye yakın 6,32 m ölçülerinde yan yana iki odadan oluşmaktadır. Bu odaların içinde in situ korunmuş iki adet kline bulunması,
tabanları çakıl taşlarıyla döşeli olması ve girişlerin orta aksta yer almamalarından dolayı yapı ziyafet
binası olarak yorumlanmakta ve MÖ 6. yy.’a tarihlendirilmektedir52.
Labranda’da Zeus Kutsal Alanı’nın doğusunda yer alan ve “Doğu Stoa” olarak adlandırılan yapı, 45 m
uzunluğunda ve ona paralel uzanan odalarla birlikte 14 m genişliğindedir (Res. 24, 25). Bir birine bitişik
altı odadan oluşan yapı, kare formunda 6,30 m ölçülerinde ve 11 adet kline sığabilecek odalara sahiptir.
Odaların birbirlerine olan konumları, ölçüleri eşit olması ve orta akstan kaydırılmış girişlerden dolayı
yapı ziyafet binası olarak yorumlanmaktadır. 17 adet Dor düzenindeki sütundan oluşan stoanın saçak
kısmı ahşaptır53. Üst yapı elamanlarının ahşaptan olması, duvarların inşa karakteri ve bunun yanında
kazı sırasında ele geçen siyah firnisli seramiklerden dolayı yapı MÖ 4. yy. ortasında inşa edilmiştir54.
Kült alanları içerisindeki bu formdaki yapı örnekleri için Ägina Aphaia Kutsal Alanı’ndaki “Güneydoğu Evleri”55, Delphi’de Athena Kutsal Alanı’nda “Rahip Evi”56 de sayılabilir.
Kyklad Adaları’nın yaklaşık ortasında bulunan Despotiko Adası’ndaki Apollon Kutsal Alanı’nın
varlığı Arkaik Çağ’dan itibaren bilinmektedir. Burada Artemis ve Apollon’a ait kült odalarının duvarına bitişik bir şekilde inşa edilmiş olan aynı hizadaki üç oda, Y. Kourayos57 tarafından hestiatorion
olarak yorumlanmaktadır (Res. 22). Bu tür yapıların özellikle kutsal alanlarda kült odalarına bitişik
yapılabilecek kadar önemli oldukları anlaşılmaktadır.
Doktora çalışmasını kutsal alanlarda bulunan ziyafet yapıları hakkında tamamlayan araştırmacı C.
Leypold58 ziyafet binalarının, dönemsel olarak belli bir mimari yapı geleneği yansıtmadığını belirtmektedir. Bu yapıları belli gruplar altında toplamıştır. Kutsal alanlarda en yaygın tipin birbirine yakın ölçüdeki, tek yönlü ve aynı hizadaki odalardan oluşan yapı gurubu olduğunu belirtmektedir. Dini yemeklerin

48 Börker 1983, 14, Abb. 6; Leypold 2008, 120-122.
49 Bohtz 1981, 33.
50 Bohtz 1981, 58; Börker 1983, 14; Leypold 2008, 111-113; Zanon 2007, 343.
51 McCredie 1979, 16-21; Leypold 2008, 122-124.
52 Tomlinson 1969b, 164-169; Tomlinson 1990, 99-101; Leypold 2008, 117-119.
53 Hellström 1996, 164, 165; Hellström 1990, 342; Hellström 1994, 44-46.
54 Hellström 1993, 126, 127; Hellström 1994, 45; Leypold 2008, 98-100; Hellström 2007 97, 98.
55 Furtwängler 1906, 483-488, Fig. 404; Fiechter 1906, 92, Abb. 49; Ohly 1977, 29, Abb. 15; Leypold 2008, 18-22.
56 Bookidis 1983, Fig. 1-3, 151-154; Leypold 2008, 55-57.
57 Kourayos 2012, 26-39.
58 Leypold 2008, 176, 178.
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yendiği bu mekânların inşasında kerpiçten mermere kadar farklı malzemeler kullanılmıştır59. Odaların
tabanları her yemekten sonra yıkamaya dayanaklı sıvadan oluştuğu gibi60 çakıl döşeli örnekler de yaygındır. Kimi örneklerde mozaik veya taş plaka ile kapatılmıştır; bunu yanında sade tuğla61, seyrekte
olsa da sıkıştırılmış toprak örnekleri de bilinmektedir62. Yapıların bazılarında eşik bloklarının altında
odadaki kirli suyun tahliye edilebilmesi için tahliye kanalları bulunmaktadır63. Ziyafet yapısının kapıları
genellikle iki kanatlı ve içeriye doğru açılmış olduğunu eşik blokları üzerinde korunmuş olan sürgü ve
menteşe izlerinden anlaşılmaktadır64. Odaların iç duvarlarına sıva üzerine kırmızı, beyaz, sarı renklerle birlikte az da dekoratif bezeklerin kullanılmış olduğu bilinmektedir65. Atina Akropolisi’nin girişinin
kuzeybatı kanadında, pinakothek olarak tanımlanan yapının duvarlarında antik yazar Pausanias’ın (1,
22, 6) bize aktardığına göre etkili mitolojik sahnelere yer almaktadır66. Ancak bu sahnelerin bir plaka
üzerine mi; yoksa direk duvar üzerine yapılmış olduğuna dair kesin bir şey söylemek mümkün değildir.
Ziyafet odalarında yer alan klinelerin bazıları büyük taş veya mermer bloklardan kesilmişken, bazıları
da ayakları taştan örülerek üzerine ahşap plaka veya mermer bloklar yerleştirilmiştir. Bazıları ise ahşaptandı, ancak ahşap klinelerin hiçbiri odaya sabit bir şekilde yerleştirilmiyor, aksine gerektiğinde yerleri
değiştirilebilir ve yenilenebilir bir nitelikle kullanılıyordu67. Bu nedenle bunlara ait herhangi bir iz bulunmamaktadır. Klinelerin boyları 1,70 ile 1,90 m genişlikleri ise 0,75 ile 0, 90 m arasındadır68. Bir odada
yer alan klineler odaya uygun ölçüde olup, odadaki klinelerin tümü aynı ölçüdedir69.
Araştırmacı C. Leypold tek yöne bakan, ölçüleri birbirine yakın ve girişleri orta asktan kaydırılmış
yapı gurubu içinde en erken örneği Perachora’da bulunan ve MÖ 6. yy.’a tarihlenen70 ve “Hestiatorion”
olarak adlandırılan yapı olduğunu belirtmektedir71. Kaunos Yapısına form ve ölçü bakımından en yakın
örnekler MÖ 5. yy.’da inşa edilmiş olan Atina’da Asklepion Kutsal Alanı’nda bulunan “Batı Stoa”72 yapısı, MÖ 4. yy. başlarında tarihlenen Olympia73 örneği; Geç Klasik Çağ’ın sonlarına tarihlenen Labranda’daki “Doğu Stoa” ise biraz büyük olsa da form olarak diğer örneklerle aynıdır74. Hellenistik Dönem’e
tarihlenen Samothrake75 ve Pergamon76 örnekleri de bu form içinde değerlendirilebilir. Kaunos yapısı
59 Leypold 2008, 176.
60 Goldstein 1978, 301; Börker 1983, 12; Leypold 2008, 163, 164.
61 Goldstein 1978, 302; Börker 1983, 12; Leypold 2008, 164.
62 Pergamon’da Demeter Kutsal Kutsal Alanı’ndaki Batı Stoa, bk.: Bohtz 1981, 33.
63 Börker 1983, 12; Leypold 2008, 164. Delos ve Naksos örnekleri için bk.: Gruben 1997, 320-323.
64 Yukarıda bahsetmiş olduğumuz yapılar içinden: Agina Aphaia “Güneydoğu Evleri” bk.: Furtwängler 1906, 96, 97. Labranda

“Doğu Stoa”, Perachora’daki Hestiatorion yapılarında benzer özellikteki kapılar yer almaktadır. Perahora örneği için bk.: Tomlinson 1969b, 168; diğer örnekler için bk.: Leypold 2008, 164.

65 Leypold 2008, 165; Goldstein 1978, 307.
66 Pausanias (1, 22, 6) çeviri için bk.: J. G. Frazer 1898, 262.
67 Goldstein 1978, 299, 302, 306; Leypold 2008, 163; Börker 1983, 12.
68 Leypold 2008, 154; bk.: Goldstein 1978, 268, 269, 356; Bookidis – Stroud, 1997, 398-400. Kline ölçüleri için bk.: age. Tabela 2, 3;

Miller 1978, 219, 224.

69 Leypold 2008, 154; Miller 1978, 220.
70 Tomlinson 1969b, 164-169; Tomlinson 1990, 99-101; Leypold 2008, 117-119.
71 Leypold 2008, Lev. 92, 93; Tomlinson 1969b, 165, 167.
72 Bk.: y.dn. 41.
73 Bk.: y.dn. 44.
74 Bk.: y.dn. 53.
75 Bk.: y.dn. 51.
76 Bk.: y.dn. 47.
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yukarıdaki örneklerle form olarak benzer olduğu gibi yapı detaylarında da benzerlikler bulunmaktadır.
Kaunos yapısında ortada bulunan büyük olan 2, 3 ve 4 no.lu odalar diğer ziyafet odalarında olduğu
gibi klineleri uygun bir şekilde yerleştirmek amacıyla girişler orta akstan kaydırılmıştır. Bu mimari
formdan dolayı da Kaunos yapısında ziyafet bu üç odada gerçekleştirilmiştir (Res. 26-28). Kaunos yapısının tabanı Pergamon’daki “Batı Stoa” örneğinde olduğu gibi77 sıkıştırılmış topraktır. Ancak başka
malzemede uygulanmış olabileceği de göz ardı edilmemelidir. Bu odaların her birinde uzunlukları
1,70 m, genişlikleri 0,90 m olan 11 adet kline sığabilecek boyuttadır. Odaların içinde kline ait herhangi
bir ize rastlanmamış olması klinelerin ahşaptan olduğunu gösterir. Tıpkı diğer yapı örneklerinde gibi
Kaunos Yapısı’nın kapıları da içeriye doğru açılan çift kanatlıydı78.
Kaunos yapısında uçtaki iki odanın ölçüleri daha küçük olması, inşasında tabandan itibaren toplama taşların kullanılması, duvarlarda herhangi bir sıva izine rastlanmaması, ölçülerinin daha küçük
olması ve girişleri orta aksta yer almasından dolayı büyük odalardan farklı bir teknikte inşa edildiğini
ve onlar kadar önemsenmedikleri anlaşılmaktadır. Bu nedenle de bu iki odanın diğer büyük odalardan farklı bir amaçla tasarlanmış olduklarını gösterir. Bu da yemeklerin hazırlandığı mekânlar olarak
yorumlanabilir. Bu yorum en batıdaki odanın içinde yapılmış olan sondajda karşılaşılmış olan yanık
tabaka da bu düşünceyi destekler niteliktedir.
Ziyafet yemeklerinin yendiği bu mekânlar andron veya hestiatorion olarak adlandırılmaktadır. Andron kavramı daha çok kişisel konutlarda sempozyumların yapıldığı mekânlar için kullanılmaktadır79,
Kaunos Yapısı, Apollon Kutsal Alanı’nın içinde yer almış olmasından dolayı daha çok dinsel aktivitelere
hizmet ediyor olmalıydı. Bu nedenle Kaunos yapısı hestiatorion kimliğine daha yakın durmaktadır.
Kaunos Hestiatorion’unun kuzey duvarı Erken Hellenistik Dönem’in tipik inşa özelliklerini gösterir80. Bu tarih, odaların içinde yapılmış olan sondajda ele geçen seramik parçaları81 ve yapının önünde
bulunan ve yapıyla uyumlu bir şekilde duran Protogenes Eksedrası82 ile mimari ilişkisi dikkate alındığında Kaunos Hestiatorion’un inşa tarihi için en geç Erken Hellenistik Dönem’dir. Geç Klasik Çağ
ve Hellenistik Dönem’de kutsal alanlarda bu karakterdeki yapıların sayı ve önemi artmış olması83 ve
özellikle bu dönemde inşa edilmiş olan odaların84 Kaunos Hestiatorion’un da olduğu gibi genellikle
11 kline sığabilecek büyüklüktedir.

77 Bohtz 1981, 33.
78 Varkıvanç 2005, 51-59.
79 Hellström 1996, 168; Tomlinson 1969b, 170. Andron kelimesinin antik kaynaklardaki kullanımı için bk.: Robinson 1946, 454.
80 Bk.: s. 438.
81 Işık 1999, 198.
82 Öğün – Işık v.d. 2002, 111 vd.; Işık – Marek 1997, 65 vd.
83 Leypold 2008, 185.
84 Bergquist 1990, 38-40 bk.: Tab. 1.
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Erkan KART / Kaunos Hestiatorion’u Üzerine Yeni Gözlemler

Res. 1 Kaunos Kent Planı (Kaunos Kazı Arşivi).

Res. 2 Kaunos, Apollon Kutsal Alanı, Teras Tapınağı, Stoa (Kaunos Kazı Arşivi).
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Res. 3 Kaunos Yapısı, I. ve II. evre (N. O. Özer).

Res. 4 Kaunos Yapısı (N. O. Özer).

Res. 5 Kaunos Yapısı (Kaunos Kazı Arşivi).

Erkan KART / Kaunos Hestiatorion’u Üzerine Yeni Gözlemler

Res. 6 Kaunos Yapısı 2 No’lu Oda (Kaunos Kazı Arşivi).

Res. 7 Kaunos Yapısı, 2 No’lu Oda detay,
kuzeydoğu köşesi (Kaunos Kazı Arşivi).

Res. 8 Kaunos Yapısı, 1 No’lu Oda batı duvarı
(Kaunos Kazı Arşivi).

Res. 9 Kaunos Yapısı, 2 No’lu Oda güney dış cephe duvarı (Kaunos Kazı Arşivi).
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Res. 10 Kaunos Yapısı önündeki stoa ve onun önündeki
Protogenes Ekedrası Euthyteriası (Kaunos Kazı Arşivi).

Res. 11 Kaunos Yapısı, kuzey dış duvarı
(Kaunos Kazı Arşivi).

Res. 12 Kaunos, Apollon Kutsal Alanı, doğu teras duvarı
(Kaunos Kazı Arşivi).

Res. 13 Kaunos, Apollon Kutsal Alanı, doğu teras duvarı
(Kaunos Kazı Arşivi).

Res. 14 Kaunos, Apollon Kutsal Alanı, temenos kuzey
duvarı, batı köşesi (Kaunos Kazı Arşivi).

Res. 15 Atina Agorası, Asklepion Kutsal Alanı, Batı Stoa (S.
B. Aleshire, The Athenian Asklepieion. The People, their
Dedications and the inventories [1989] Fig. 1).

Res. 16 Atina Agorası, Asklepion Kutsal Alanı
(Tomlinson 1969a, Plate VII 1).
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Res. 17 Olympia Zeus Kutsal Alanı, (H. Baitinger, Die
Angriffswaffen aus Olympia, OF 29 [2001] 24, Abb. 2).
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Res. 18 Olympia, Zeus Kutsal Alanı
(Leypold 2008, Taf. 88, Abb. a).

Res. 19 Pergamon, Demeter Kutsal Alanı (Bohtz 1981, Taf. 43, Abb. 1).

Res. 20 Pergamon, ziyafet odaları (Leypold 2008, Lev. 98, a).

Res. 21 Samothrake, ziyafet odaları (Leypold 2008, Lev. 100, b).

Res. 22 Despotiko, Apollo Kutsal Alanı (Kourayos 2012, 39).
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Res. 23 Samothrake. (K. Bringmann — H. von Steuben (Hrsg.), Schenkungen hellenistischer Herrscher an griechische
Städte und Heiligtümer. 1. Zeugnisse und Kommentare [1995] Plan 7).

Res. 24 Labranda. (Hellström 2007, Plan 1).

Res. 25 Labranda, Doğu Stoa (Hellström 2007, 98).

Erkan KART / Kaunos Hestiatorion’u Üzerine Yeni Gözlemler

Res. 26 Kaunos Yapısı (N. O. Özer).

Res. 27 Kaunos Yapısı. (N. O. Özer).

Res. 28 Kaunos Yapısı. (N. O. Özer).
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Soli – Pompeiopolis Sütunlu Caddesi Korinth Başlıkları
Fatih Hakan KAYA*

Mersin ili Mezitli ilçesi sınırları içinde kalan Soli – Pompeiopolis Kenti Sütunlu Caddesi’nde bulunan
90 adet Korinth başlığı 2016 yılında tamamlanan doktora çalışmamın konusunu oluşturmaktadır. Bu
çalışmada ele geçen başlıkların büyük bir kısmı kentin Sütunlu Cadde’sine ait olmakla birlikte küçük
bir grubun dışarıdan getirildiği anlaşılmaktadır.
Orijinalde iki yüz sütuna sahip olduğu düşünülen, Korinth düzeninde dekore edilmiş Pompeiopolis Sütunlu Caddesi’ni çağdaşı diğer örneklerden ayıran en belirgin özelliği Kilikia Bölgesi’nde nadir
görülen figürlü başlıkların da kullanılmış olmasıdır. Bu çalışmada atölye tespiti ve tarihleme sorunlarına açıklık getirmesi amacıyla Normal Korinth Başlıkları ve Figürlü Korinth Başlıkları ele alınmıştır.

Normal Korinth Başlıkları (Res. 1)

Soli – Pompeiopolis Korinth Başlıkları’nın önemli bir kısmını Normal Korinth Başlıkları oluşturmaktadır. Soli – Pompeiopolis Normal Korinth Başlıkları’nda, kalathos yüzeyini iki sıra halinde çevreleyen
her bir yaprak çelenginde sekiz adet akanthus yaprağı mevcuttur. Bu akanthus yaprakları da, bazı istisnai örnekler dışında, genelde altı yan yaprak dilimi ile dışa ve aşağıya doğru yönelimli yaprak ucundan meydana gelmektedir1. Her bir yaprak dilimi ise dört ya da beş yaprak dişine sahiptir. Başlıkların,
hemen hemen hepsinde, alt sıra akanthus yaprakları kalathosun altından yükselmektedir. Alt yaprak
dilimlerinin üst yaprak dişleri, orta yaprak diliminin alt yaprakçıkları ile birleşerek aralarında kapalı
çukurluklar meydana getirmektedirler. Genel olarak alt sıra akanthus yaprak çelenkleri daha sığ bir
işleme ile kalathos yüzeyine bitişik yapılmıştır. Birçok başlıkta alt sıra akanthus çelenginin orta ya da
üst yaprak dilimleri hizasından filizlenen üst akanthus yaprak çelenkleri ise daha plastik işlenmiş olup,
kalathos yüzeyinden ayrılmışlardır. Üst sıraya ait akanthus yapraklarının alt dilimlerinde sadece üst
yaprak dişleri işlenmiştir. Alt dişleri ise kalathos yüzeyinden ayırt etmek mümkün değildir. Üst sıra
akanthus yapraklarının orta yaprak damarı, alt sıra akanthus çelenklerinin arasında görülmektedir.
Başlıkların hemen hemen hepsinde alt sıra akanthus çelenginin alt yaprak dilimlerinin dişleri komşu
yaprak dişleri ile birleşmektedir. Bazı örneklerde ise bu birleşme hem alt akanthus hem de üst akanthus
çelenklerinin orta yaprak dilimlerinde de görülebilmektedir. Bir grup başlıkta ise alt sıra akanthusların
yaprak dişleri birbirlerinden bir hayli uzak yapılmış olup, bu yaprak dişleri arasından kalathos taban
bileziğine değin uzanan üst sıra akanthus yapraklarının kalın orta damarı görülmektedir. Sivri yaprak

* Fatih Hakan Kaya, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Kaynaklar Yerleşkesi, Tınaztepe, Buca – İzmir.

E-posta: fatih.kaya@deu.edu.tr

1 Akanthus yaprakları yedi dilimli olarak tanımlanabilir.
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dişlerinin hem kendi içlerinde hem komşu yaprak dişleri hem de üst sıra akanthus yapraklarının orta
damarları ile birleşmesinden meydana gelen eşkenar dörtgen, yamuk, üçgen, yarı oval ya da dik kemer
biçimli boşluklar da başlık için yan bir süsleme izlenimini vermektedir. Alt akanthus yapraklarının üst
uçlarının, kalathos yüzeyinden çok ayrılmadan, basitçe dışa ve aşağıya yönelimli olduğu görülürken,
üst akanthus yapraklarının daha plastik işlenmesi sonucunda yaprak uçlarının daha belirgin bir şekilde
dışa ve aşağıya yönelimli olduğu görülmektedir. Üst akanthus yapraklarında, üst yaprak dilimleri ile
yaprak uçlarının bir arada işlenmesi sonucunda, yaprakların yedi dilimi olmasına karşın göz yanılmasına yol açarak beş dilimli görülmesine neden olmaktadır. Üst sıra akanthus yaprak çelenginin uzadığı
durumlarda başlığın üst bölümünün kompozisyonuna daha kısıtlı bir alan kalmaktadır.
Başlıkların neredeyse hepsinde kaulislerin kalathos yüzeyinde basitçe prizma ya da kabartı olarak
işlendiği görülmektedir. Kaulislerin bağlandığı kaulis çanakları çeşitli formlar göstermektedir. Genel olarak iç ve dış çanak yapraklarından oluşan kaulis çanakları, başlığın akanthus yaprak stiline
uygun olarak biçimlendirilmiştir. İç çanak yaprağı, tıpkı kaulisler gibi, fazla belirgin işlenmemiştir.
Çoğunlukla başlığın merkezine doğru uzanır ve aşağıya doğru kıvrılarak bir kanca formunu alır. Bazı
örneklerde birbirine temas eder, hatta iç içe geçer. Dış çanak yaprakları, birçok başlıkta kırık olmasına
karşın, korunan örneklerden anlaşıldığı üzere köşe volütlerinin altına değin uzandığı ve burada bir
kavis yaparak aşağıya doğru sarktığı görülmektedir.
Kaulis çanaklarının içinden çıkan heliks sapları başlığın merkezine doğru uzanır ve kaulis çanağı iç
yaprağı ile kalathos dudağı arasında kıvrılarak heliksleri oluşturur. Heliksler kanca, dairesel ya da sarmal olmak üzere birçok farklı form ve özellikte yapılmıştır. Bazı örneklerde helikslerin dış konturlarını
belirginleştiren silmeler görülürken, birçoğunda kalathos yüzeyinde bir kabartma banttan ibarettir.
Kaulis çanaklarından çıkan volüt sapları ise, abakus levhasının alt çizgisinin üzerine taşan birkaç
istisnai örnek dışında, abakus levhasının altından kıvrılarak başlığın köşelerindeki volütlere değin
uzanmaktadırlar. Volüt saplarının şekillendirmesinde, tıpkı helikslerde olduğu gibi, bazı örneklerde
dış konturlarını belirginleştiren silmeler görülürken, birçoğu kalın bir banttan ibarettir. Her yüzde yer
alan volütler komşu yüzün volütü ile abakus levhası altında birleşip kaulis çanağının dış yapraklarına
temas ettikleri noktalarda birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Hemen hemen bütün başlıklarda, köşelerde volütler ile kesintiye uğrayan, kalathos dudağı görülebilmektedir.
Başlıkların abakus levhası farklılıklar göstermektedir. Özellikle Sütunlu Cadde’nin liman ile birleştiği güney bölümünde, hem in situ hem de devrilmiş halde, abakus levhaları bezemeli başlıkların
daha yoğun olduğu görülmektedir. Bezemeler arasında oluk-dil dizisi, yumurta-ok dizisi, ip motifi ve
bitkisel motifler (kıvrık dal) görmek mümkündür. Başlıkların önemli bir kısmının ise abakus levhasının tek bir yivle bölünerek bezemesiz iki silme ile şekillendirildiği görülmektedir. Normal Korinth
Başlıkları’nın tamamında abakus levhasının ortasında abakus çiçeği yer alır. Başlıkların bir kısmında
abakus çiçeğinin sapı, heliksler ve kaulis çanağı iç yapraklarının arasından geçerek üst sıra akanthus
çelenginin merkezinde yer alan yaprağın üzerinde sonlanmaktadır.
Soli – Pompeiopolis Normal Korinth Başlıkları’nı akanthus yapraklarının şekillendirilmelerine
göre üç alt tipte tanımlamak mümkündür.

1.1. Normal Korinth Başlıkları Tip 1 (NKBT1, Res. 2)
Normal Korinth Başlıkları Tip 1’e dâhil edilen kırk dokuz başlığın en belirleyici özelliği akanthus
yapraklarının şekillendirilmesinde kullanılan biçimdir. Bu tipte, akanthus yaprakları birbirlerinden
aralıklı yapılmışlardır. Yapraklarda sadece alt dilimlerin yaprak dişleri komşu yaprak dişlerine temas
etmektedir.
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Akanthus yapraklarının şekillendirmesinde sert, geometrik bir biçim söz konusudur. Komşu yapraklar ile temas halinde olan yaprak dişinin, yaprağın aksı ile dik açı oluşturması bu katı geometrik
biçimlendirmenin sonucudur. Bu tipe dâhil edilen başlıklarda, yapım kalitesi ve detay uyumlarında
oldukça yakın bir benzerlik söz konusudur.
Alt akanthus çelenginde yalnızca yaprakların üst bölümü dışa ve aşağıya yönelimli olarak yapılmıştır. Üst sıra akanthus çelenklerinde ise yaprağın üst ucu ile üst yaprak dilimleri dışa ve aşağıya
doğru sarkan biçimde yapılmışlardır.
Akanthus yaprakları ile abakus levhası arasında kalan bölüm, yaprakların şekillendirilmesine göre
geniş ya da dar olabilmektedir. Bu alanı süsleyen kaulis çanakları genel olarak birbirlerine benzerler.
Kaulis çanaklarından çıkan heliksler ve volüt saplarında dış konturlarını belirginleştiren silmeler görülürken, birçoğunda kalathos yüzeyinde bir kabartma banttan ibarettir. Volütler ise kıvrılarak yuvarlak bir form kazanmıştır. Tip 1 başlıklarının önemli bir kısmında abakus levhası bezelidir.

1.2. Normal Korinth Başlıkları Tip 2 (NKBT2, Res. 3)

Pompeiopolis Normal Korinth Başlıkları Tip 2 grubu altında toplanan başlıkların en belirleyici özelliği akanthus yapraklarında alt ve orta dilimleri sivri yaprak dişlerinin komşu yaprak dişleri ile birleşmesidir. Her ne kadar orta yaprak dilimi ibaresi kullanılsa da, Tip 1’de sınırlı sayıda görülen beş dilimli
akanthus yapraklarının, bu başlıkların biri hariç (Kat. No. 60), tamamında görüldüğü, üst dilimlerin
ise yaprak ucu ile birleşerek Tip 1 başlıklarına nazaran dışa ve aşağıya doğru kıvrılmalarının artması
ile daha plastik bir görünüm aldığını söylemek doğru olacaktır (Res. 3).
Bu gruba dâhil edilen başlıklarda her yaprak diliminin alt dişi kabarık bir hat ile yaprak aksından
dışarı doğru geniş bir yay çizmektedir. Bu nedenle Tip 1 başlıklarının aksine bu grupta yer alan tüm
yapraklar sert geometrik ve küçük bölümlü bir biçimlendirme ile son bulmuştur. Diğer yandan yaprakların girintili bir görünümden uzaklaşması nedeniyle çevre çizgileri kapalı bir form almış olup,
yaprak çelengi bütünsel olarak sakin bir ifade tarzı kazanmıştır. Alt ve orta yaprak dişlerinin komşu
yaprak dişleri ile birleşmesi sonucunda yaprak dilimleri arasında eşkenar dörtgen, yamuk ya da üçgen biçimli kapalı boşluklar oluşmuştur. Yaprak dişlerindeki bu birleşme durumu bazı örneklerde üst
akanthus yaprak çelenginde de görülebilmektedir. Birbirleri ile bu biçimde temas eden sivri yaprak
uçları, yarım daire veya dik kemerli yaprak dişi biçimlerini oluşturmuşlardır. Bu durum sonucunda
yaprak dişleri benzer bir uygulamaya tabi tutulan bir form olarak farklı biçimdeki girintiler ile birlikte
asıl yaprak gövdesinin yanında öne çıkmaktadırlar. Yaprakların bu formu nedeniyle kalathos hemen
hemen görünmez olmuş, akanthus yaprakları başlığın büyük bir bölümünü kaplamıştır2.

1.3. Normal Korinth Başlıkları Tip 3 (NKBT3, Res. 4)

Normal Korinth Başlıkları Tip 3’e dâhil edilen sadece bir adet başlık vardır. Akanthus yapraklarının sağa yatık olarak işlendiği Kat. No. 61 başlığı Soli – Pompeiopolis Normal Korinth Başlıkları
arasında tek bir örnekle temsil edilmektedir ve “Rüzgârla Savrulan Tip” olarak anılmaktadır3. Buna
benzer başlıkları Phrygia Hierapolis kenti tiyatrosunn Scaenae Fronsu’nda4, Palmyra Müzesi’nde,
Adana Müzesi’nde5 ve Perge’de6 görmek mümkündür. Her ne kadar benzer örnek olarak gösterilse de

2 Peschlow-Bindokat 1975, 382
3 Bu tip başlıklara Kilikia’da başka hiçbir kentte rastlanmamıştır.
4 Sobrà 2012, 190, Fig. 13.
5 Türkmen 2013, 154, Fig. 14,1-5.
6 Türkmen 2007, 139, Kat. No. 49.

430

Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II / International Young Scholars Conference II

başlıkların yaprak stilleri daha çok Geç Severus özelliği taşımaktadır. Pompeiopolis Kat. No. 61 başlığı ise yaprakların Rüzgârda Savrulan Tip’te olması benzer olmakla birlikte yaprak stili olarak Erken
Severuslar özellikleri göstermektedir.

2. Figürlü Korinth Başlıkları
Pompeiopolis Sütunlu Caddesi Korinth Başlıkları arasında yer alan Figürlü Başlıklar dönemin artistik zevkini yansıtması açısından önemlidir. Sütunlu Cadde’de bulunmasına karşın başka bir yapıya
ait olduğu düşünülen bir grubun da dahil olduğu on dokuz başlık, beş tip altında gruplanmıştır. Bu
gruplamalar sırasında figürlerin başlık yüzeyindeki kompozisyonları göz önünde bulundurulmuştur.
Tespit edilen on dokuz figürlü başlıktan altı tanesi hali hazırda sütunlar üzerinde durmaktadır. Kazılar sırasında bulunan yedi başlık ise bugün Mersin Arkeoloji Müzesi bahçesinde sergilenmektedir.
Diğer başlıklar Sütunlu Cadde’de devrildikleri yerde durmaktadır. Figürlü Korinth Başlıkları kompozisyonları göz önünde bulundurularak başlıca beş tip altında incelenmiştir.

2.1. Figürlü Korinth Başlıkları Tip 1 (FKBT1)
FKBT1 grubuna dâhil edilen bir adet başlık mevcuttur. Kat. No. 55 başlığı (Res. 5) Pompeiopolis Figürlü Başlıkları içinde hem işlenişi hem de stili ile diğerlerinden ayrılmaktadır. 1960’lı yıllarda yapılan
restorasyon ile ayağa kaldırılan sütunlardan biri üzerinde duran başlığın abakus levhasının ortasında
yer alan abakus çiçeğinin yerini kuzey ve doğu cephelerde, diğer figürlü başlıklara nazaran daha küçük boyutlu, figürler almıştır. Başlığın en dikkat çekici özelliği doğu cephede yer alan mask biçimli
Pan başını destekleyen, kaulis çanaklarının içinden çıkıp helikslerin yerini alan kıvrık dal motifidir.
Bu kıvrık dal motifi Severuslar Dönemi başlıklarında sıklıkla kullanılmıştır. Özellikle Filistin bölgesi kentlerinde helikslerin yerine kıvrık dal motifinin kullanıldığı Korinth başlıkları görülmektedir7.
Kuzey cephede ise yine küçük boyutlu ve giyimli erkek büstü görülmektedir. Bu büstteki figürün Dionysos olma ihtimali yüksektir. Figürün başı kırıktır. Başının iki yanında görülen izlere göre figürün
saçları ya kıvırcık olmalıdır ya da bu Pompeiopolis Dionysos Heykeli’nde8 de gördüğümüz gibi üzüm
salkımıdır. Sol omzundan diyagonal olarak sağ beline doğru inen bant olasılıkla nebristir.
Başlık plastik süslemelerine bakılarak Sardes Hamam-Gymnasium Kompleksi, palaestra sütunlarından birine ait olan figürlü başlık ile paralellik göstermektedir9.

2.2. Figürlü Korinth Başlıkları Tip 2 (FKBT2 Res. 6-8)
FKBT2 grubuna dâhil edilen dört adet başlık mevcuttur. Bu gurup altında toplanan figürlü başlıklardan sadece Kat. No. 50 başlığı in situ haldedir. Diğer başlıklar ise bu sütun yakınında ya da çevresindedir.
Bu başlıkların da kendi aralarında farklılık göstermeleri nedeniyle alt grupların belirlenmesi zorunluluğu oluşmuştur.

2.2.1. Figürlü Korinth Başlıkları Tip 2A (FKBT2A)
Figürlü Korinth Başlıkları Tip 2A grubu altında toplanan Kat. No. 15 (Res. 6) ve Kat. No. 17 başlıklarının en belirleyici özelliği başlığın iki yüzünde buluna figürlerin, kaulis çanaklarından çıkan heliksler
7 Fischer 1990, 50-51, Kat. No. 181-185, Lev. 32-33.
8 Tulunay 2004, 24-25, Res. 6.
9 Yegül 1986, 5, Fig. 194; Hanfmann – Ramage 1978, 42, Kat. No. 201, Fig. 356.
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ile abakus levhası ortasında yer alması gereken abakus çiçeğinin yerini almış olmalarıdır. Heliksler
ve abakus çiçeği dışında tüm başlık öğeleri mevcuttur. Akanthus yaprak çelenkleri halen başlığın ana
süsleme elemanı olarak kalathosun yüzeyini sarmaktadır. Başlıklar, plastik süslemeleri ve akanthus
yaprak biçemi ile Sardes Hamam-Gymnasium Kompleksi palaestra sütunlarından birine ait olan figürlü başlık ile paralellik göstermektedir10.

2.2.2. Figürlü Korinth Başlıkları Tip 2B (FKBT2B)
Figürlü Korinth Başlıkları Tip 2B grubu altında yer alan Kat. No. 18 başlığı Soli – Pompeiopolis Figürlü Başlıkları arasında farklı bir örnektir. Başlığın merkezinde yer alan ayakta duran bir erkek figürü
görülmektedir. Başlıkta üst sıra akanthus çelenginin merkezinde yer alan yaprağın üzerinde Eros figürü görülmektedir (Res. 7)11. Bugün Antalya Müzesi’nde sergilenmekte olan Perge, Tiyatro Scaenae
Frons’una ait olan ve Caracalla Dönemi’ne tarihlenen başlık12 Pompeiopolis Kat. No. 18 başlığı ile
aynı ikonografiye sahiptir.

2.2.3. Figürlü Korinth Başlıkları Tip 2C (FKBT2C)
Figürlü Korinth Başlıkları Tip 2 grubunda bulunan ve in situ bir sütun üzerinde duran Kat. No. 50
başlığı (Res. 8) figürleri bakımından FKBT2A başlıklarına benzemektedir. Ancak figürlerin yönleri ve
işlenişi nedeniyle FKBT2A grubundan ayrılmaktadır. Başlığın abakus çiçeği ve helikslerin olması gereken alana güney ve batı yönlerinde büstler işlenmiştir. En yakın örnek ise Sardes Hamam-Gymnasium Kompleksi, palaestra sütunlarından birine ait olan figürlü başlıktır13.

2.3. Figürlü Korinth Başlıkları Tip 3 (FKBT3)
Figürlü Korinth Başlıkları Tip 3 başlıkları figürleri bakımından FKBT2A başlıklarına yakın özellikler
sergilese de hem figürlerin boyutu hem yerleşimi hem de kompozisyon olarak farklılık göstermektedir (Res. 9). Bu guruba dâhil edilen başlıkların dört yüzü de tanrısal figürler ile süslenmiştir. Kat. No.
75 başlığı (Res. 9) dışında bütün büstler üst akanthus yaprak çelenginin yerini alarak abakus levhasına
kadar uzanmaktadır. Kat. No. 75 başlığında ise figür FKBT2A başlıklarında olduğu gibi üst akanthus
yaprağının üzerinde yer almaktadır. Bu başlıkları FKBT2A’dan ayıran özelliklerin başında figürlerin
kalathosun dört yüzünde de görülmesi gelmektedir. Bir diğer önemli özellik ise büstlerin omuzları
üzerinde yükselen helikslerin başlıkta yerlerini korumalarıdır. FKBT3 başlıklarına en yakın örnek Roma’dadır. Caracalla’nın genç olarak betimlendiği başlıkta akanthus yaprakları da dönem özelliklerini
taşımaktadır14.

2.4. Figürlü Korinth Başlıkları Tip 4 (FKBT4)
Figürlü Korinth Başlıkları Tip 4 grubu altında toplanan başlıklar Pompeiopolis Figürlü Başlıkları arasında plastik öğelerinin öne çıkması ile özel bir yere sahiptir. FKBT3 başlıklarında farklı olarak üst
sıra akanthus yaprakları kalathos yüzeyindeki yerini korumaktadırlar. Kat. No. 74 ve 79 (Res. 10)
başlıklarında üst akanthus yaprakları ile abakus levhası arasında figürlere yer verilirken köşelere yerleştirilen figürler kalathos tabanından başlayarak abakus levhasına kadar uzanmaktadır15. Kat. No. 73
10 Hirschland 1967, Kat. No. 16, Lev. XXXVI.b; Hanfmann – Ramage 1978, 145, Kat. No. 207, Fig. 364.
11 Türkmen 2007, 141, Kat. No. 51.
12 Türkmen 2007, 153, Kat. No. 63.
13 Peschlow-Bindokat 1975, 383, Lev. 73, 2; Hanfmann – Ramage 1978, 145, Kat. No. 207, Fig. 364.
14 Mercklin 1962, 89, Kat. No. 211, Taf. 62, 399-400. Başlıkta Caracalla’nın gençlik hali betimlenmiştir.
15 Mercklin 1962, 153.
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başlığında ise yine kalathos tabanından başlayıp abakus levhasına kadar uzanan figürler başlığın dört
cephesinde merkeze yerleştirilmiştir. Bu tipte başlıklar Korinth düzeninde yaygın değildir. Kompozit
başlıkların zengin stiline daha çok uyarlanmıştır. Roma Caracalla Hamamı tepidariumunda bulunan
dört adet kompozit başlık16 Kat. No. 73 başlığına en yakın kompozisyona sahip başlıklardır. Başlıkta
her cepheye farklı figürler yerleştirilmiş ve zengin bir süsleme elde edilmiştir.

2.5. Figürlü Korinth Başlıkları Tip 5 (FKBT5)
Figürlü Korinth Başlıkları Tip 5 başlıkları Sütunlu Cadde’de görülen diğer Normal Korinth Başlıkları
ve Figürlü Başlıkları’na nazaran hem stil hem de boyut olarak farklılık arz etmesi nedeniyle Cadde
dışında bir yapıya ait olduğunu söylemek mümkündür (Kat. No. 80-85, Res. 11). Bu başlıkların bulunduğu alanda Sütunlu Cadde’nin sütunlarına nazaran daha küçük boyut ve çapta yivli sütun parçaları
başlıklarla hem stil hem de taş cinsi bakımından benzerdir17. 2003 yılında yine aynı bölgede yapılan
kazılar sonucunda açığa çıkarılan ve bugün Mersin Müzesi’nde sergilenmekte olan Dionysos Heykel
Grubu da Pompeiopolis’te bir Dionysos kültünün varlığını göstermesi açısından önemlidir. Bu heykel
ve mimari parçaların aynı yapıya ait olması da muhtemeldir.
FKBT5 başlıkları, gerek Soli – Pompeiopolis figürlü başlıkları, gerekse de Roma Dönemi figürlü
başlıkları göz önünde bulundurulduğunda benzersiz örnekler arasında gösterilebilir. Başlıkların tarihlendirilmesi figürlerin plastik özellikleri18 ve akanthus yapraklarının şekillendirilmesine bakılarak19
yapılmıştır. Pompeiopolis figürlü başlıklarının20 ve heykellerinin21 MS III. yy.’ın ilk yarısına tarihlendirildiği düşünüldüğünde FKBT5 başlıklarını da MS III. yy.’ın ilk yarısına tarihlemek doğru olacaktır.

3. Atölye Sorunu
Batı Anadolu’da yürütülen imar faaliyetleri sırasında, mimari dekorasyon söz konusu olduğunda, W.
D. Heilmeyer tarafından Pergamon-Ephesos Dekorasyon Okulu olarak tanımlanan atölyeler ön plana çıkmaktaydı22. MS II yy.’ın ortalarında Aphrodisias Dekorasyon Okulu’nun eser vermesine değin
Pergamon-Ephesos Dekorasyon Okulu Anadolu’da yürütülen imar faaliyetlerinde mimari süsleme
konusunda etkili olmuştur23. Hellenistik Dönem’den beri heykeltıraşlık konusunda etkin olduğu bilinen Aphrodisias Dekorasyon Okulu24, kent yakınlarında bulunan mermer ocakları nedeniyle MS II
yy.’ın 2. yarısından sonra Roma İmparatorluk sınırları içinde yürütülen hemen hemen bütün imar faaliyetlerinde mimari dekorasyon konusunda tekelleşmeye başlamıştır. Roma’dan Suriye’ye, Filistin’den
Kuzey Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada Aphrodisias Dekorasyon Okulu’nun stil özelliklerini MS
II-III yy. yapıların birçoğunda görmek mümkündür.
16 Mercklin 1962, 158, Kat. No. 385a, Abb. 752.
17 Bu bilgiler ışığında FKBT5 başlıkları ve mimari parçalar ya yakınlarında yer alan bir yapıya ait olmalıdır ya da C44 plan karesinde

tespit edilen kireç ocağında eritilmek üzere bu alana taşınmışlardır. Herhangi bir mimari kanıt olamamasına karşın benzer örneklerden yola çıkılarak mimari elaman ve plastik eserlerin bir Nymphaeum ya da İmparator Kült Salonu’na ait olduğunu söylemek
mümkündür.

18 Hanfmann – Ramage 1978, 142, 144, Kat. No. 199, 207, Fig. 353-354, 364; Yegül 1986, 34-35, Fig. 196-197.
19 Yener 2014, 136.
20 Peschlow-Bindokat 1975, 387.
21 Tulunay 2004, 27.
22 Heilmeyer 1970, 93-97.
23 Pergamon-Ephesos dekorasyon okulunun eserlerine Kilikia Bölgesi’nde rastlanmamıştır. Kaplan 2006, 104, dn. 62.
24 Heilmeyer 1970, 97-101.
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MS II. yy.’ın başlarında Kilikia Bölgesi mimari bezemelerinde Suriye etkisi görülmeye başlar. Yüzyılın ortalarından itibaren ise Aphrodisias Dekorasyon Okulu ustalarının Suriye-Filistin Bölgesi’nde
çalışmaya başlaması25 ile Kilikia kentlerinde de Aphrodisias Dekorasyon Okulu’nun stil özellikleri
görülmektedir26. MS II yy.’ın son çeyreğinde, Korinth başlıklarında, alt sıra akanthus yaprak çelenklerinin alt yaprak dişlerinin yanı sıra orta yaprak dilimi yaprak dişlerinin de komşu yaprak dişleri ile
birleşmektedir27. Geç Hellenistik Dönem’den başlayarak Suriye Korinth başlıklarında görülen bu tarz
işçilik, MS II. yy.’ın ortalarından itibaren Suriye-Filistin Bölgesi’nde çalışmış olan Aphrodisias Dekorasyon Okulu ustaları tarafından da benimsenmiştir28. Roma İmparatorluk sınırları içerisinde MS II.
yy.’ın sonu III. yy.’ın başına tarihlenen büyük merkezlerde yürütülen projelerde Aphrodisias Dekorasyon Okulu ustalarının bu stili yoğun bir şekilde kullandığı görülmektedir29.
MS II ve III. yy.’larda mimari dekorasyonda hâkim olan Aphrodisias Okulu’nun, kentlerde yürütülen imar faaliyetleri için yarı işlenmiş hammadde ve usta temin ettiği bilinmektedir30. Aynı dönemde,
Pamphylia kentlerinde daha çok ithal mermer ve granitlerin, Kilikia kentlerinde yerel kireçtaşının
kullanıldığı görülür. Pamphylia kentlerinde Aphrodisias kaynaklı mermerlerin bulunması mimari
dekorasyonda da Aphrodisiaslı ustaların çalıştığı fikrini desteklemektedir. Kilikia söz konusu olduğunda, mimari dekorasyonda daha çok kireçtaşının kullanılmış olması, mermer süsleme elemanların
nadir görülmesi nedeniyle Aphrodisias ile direkt bir bağ kurulamazken stil olarak bir paralellikten
bahsetmek mümkündür.
Bu bilgiler ışığında, Kilikia Bölgesi’nde eserler veren ve yerel kireçtaşını işleyen bu taş ustalarının
bağlı olduğu atölyeleri tespit etme zorunluluğu doğmaktadır. Aphrodisias ve Suriye etkili dekorasyon stili Kilikia Bölgesi için tipiktir. O halde Kilikia Bölgesi’nde yerel bir taş atölyesinden bahsetmek
mümkün müdür?
Küçük Asya kentlerinde Hadrianus Dönemi ile başlayan ve Severuslar Dönemi’nde de devam eden
imar faaliyetleri kapsamında Kilikia kentleri de yeniden yapılandırılmıştır. Bu denli yoğun bir mimari kalkınma projesi için taş ustalarının sürekli olarak başka bölgelerden sağlanmış olması mümkün
değildir. Soli – Pompeiopolis Sütunlu Caddesi’nde bulunan Korinth başlıkları da dâhil olmak üzere,
Kilikia kentlerinde sıkça görülen Suriye ve Aphrodisias etkili başlıkların varlığı göz önünde bulundurulduğunda; ya Aphrodisias Dekorasyon Okulu stilinde eserler veren Suriyeli ustalar Kilikia kentlerinde çalışmış olmalıdır ya da Kilikialı taş ustaları Suriye’de yürütülen projelerde çalışmış ve bu deneyimlerini Kilikia kentlerindeki projelere yansıtmıştır. Her iki durumda da Kilikia kentlerinde Suriye
etkili Aphrodisias Dekorasyon Okulu stilinde eserler veren ve yerel kireçtaşıyla çalışan bir atölyenin
varlığından söz etmek mümkündür.

3.1. Soli – Pompeiopolis Korinth Başlıkları Atölye Önerisi
Yerel kireç taşından imal edilen Soli/Pompeiopolis Korinth başlıklarının stil ve işçilik özellikleri göz
önünde bulundurulduğunda, aynı dönem içersisinde birden çok atölyenin eser verdiğini söylemek
mümkündür. Aynı grup altında toplanan Korinth başlıklarında dahi bu atölye farklılıkları görülebilmektedir.
25 Fischer 1990, 36.
26 Kaplan 2006, 104-105.
27 Heilmeyer 1970, 99-100; Freyberger 1990, 128; Pensabene 1997, Fig. 160-161; Kaplan 2006, 105.
28 Kaplan 2006, 105.
29 Heilmeyer 1970, 97; İdil 1984, 29; Fischer 1990, 36; Kaplan 2006, 105.
30 Fischer 1990, 36.

434

Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II / International Young Scholars Conference II

3.1.1. Normal Korinth Başlıkları Tip 1 Atölyesi (Res. 2)

Normal Korinth Başlıkları Tip 1 grubu altında toplanan başlıklarda genel bir stil birliği görülse de
başlık öğelerinin şekillendirilmesinde farklı işçiliklerin olduğu tespit edilmiştir. NKBT1 başlıklarında,
iki istisnai örnek dışında, yedi dilimli akanthus yapraklarının aralıklı olarak yapıldığı, sadece alt yaprak dilimi dişlerinin komşu yaprak dilimi dişleri ile birbirlerine bağlandığı görülür. Kalathos yüzeyinin
akanthus yaprakları ile sıkıca kaplandığı bu biçim, MS II. yy.’ın 2. yarısından itibaren, Aphrodisias
Dekorasyon Okulu’nun yaratılarında sıklıkla görülmektedir31. Akanthus yapraklarının yüksek kabartma olarak işlenmesi, yaprak dişlerinin uç kısımlarının kalathos zemininden ayrılmış olması ve yaprak
dişlerinin, kendi içinde, yaprak dilimleri ile birbirlerine ince bantlarla bağlanması sonucunda oluşan
kapalı boşluklar, MS 206/207 yıllarına tarihlenen Phrygia Hierapolis Tiyatrosu Scaenae Fronsu32
ile MS 211/212 yıllarına tarihlenen Sardis Hamam-Gymnasium kompleksi başlıklarıyla33 benzerdir. NKBT1 başlıklarının alt akanthus çelenk yapraklarının alt dilim yaprak dişlerinin, komşu yaprak
dişleri ile birleşmesi sonucunda, eşkenar ve üçgen formda üst üste iki kapalı boşluk oluşmaktadır.
Geç Antoninler-Erken Severuslar Dönemi’ne tarihlenen Aphrodisias Bouleuterion’u başlıkları34 ve
Laodikeia Septimius Severus Nymphaeum’u kompozit başlıkları35 üç yaprak dişinin birleşmiş olması
bakımından NKBT1 başlıkları ile benzerdirler36.
Akanthus yapraklarının orta dilimleri genelde beş yaprak dişine sahiptirler. Bu yönü ile Akanthus
yaprakları daha çok Aphrodisias Dekorasyon Okulu’nun erken eserlerine benzer. Beş yaprak dişine
sahip olan Aphrodisias Bazilika A kompozit başlığı (MS II. yy.’ın 2. yarısı)37, Bouleuterion Korinth
başlığı (MS 180-200)38 ve Tetrapylon Korinth başlıkları (MS 180-200)39 NKBT1 başlıklarıyla bu yönü
ile benzerlik göstermektedir. Filistin Bölgesi’nde Arsinoeion kentinde bulunan Korinth başlığında da
benzer özellikler görülür40. Yaprak işçiliği yönünden bakıldığında, NKBT1 başlıklarında, Geç Antoninler-Erken Severus Dönemi’ne tarihlenebilir.
Normal Korinth Başlıkları Tip 3’e dâhil edilen, akanthus yapraklarının sağa yatık olarak işlendiği
Kat. No. 61 başlığı (Res. 4), Soli – Pompeiopolis Normal Korinth Başlıkları arasında tek bir örnekle
temsil edilmektedir ve “Rüzgârla Savrulan Tip” olarak anılmaktadır. Her ne kadar bu başlık, farklı
yaprak şekli nedeniyle, ayrı bir grup olarak değerlendirildiyse de yaprak işlenişi olarak NKBT1 başlıkları ile benzerlik göstermektedir. Yedi dilimli alt akanthus yapraklarının alt dilim yaprak dişleri,
komşu yaprak dişleri ile yaprağın yatık olması nedeniyle asimetrik olarak birleşmektedir. Beş dişli orta
yaprak dilimleri ise birbirlerinden ayrı yapılmıştır. Yaprakların bir yöne yatık olarak yapıldığı benzer
başlıkları; Phrygia Hierapolis Tiyatrosu Scaenae Fronsu’nda (MS 206/207)41, Palmyra Müzesi’nde,
31 Pülz 1989, 116-118; Heilmeyer 1970, 97-101; Peschlow-Bindokat 1975, 373-375; İdil 1984, 27-29; Başaran 1997, 9-10.
32 Sobrà 2012, 188, Fig. 11.
33 Yegül 1986, 170.
34 Kadıoğlu 2002, 202-205, Abb. 339.
35 Şimşek 2013, 147-159.
36 Akanthus yapraklarının orta damarını, her iki yandan sınırlayan derin kanalları dik açıyla kesen köprücüklerin varlığı Seve-

ruslar Dönemi için karakteristiktir. Heykeltıraşlıkta, saçların biçimlendirilmesinde kullanılan bu köprücüklerin Commodus
Dönemi’nden önce görülmediği ifade edilmektedir. Kadıoğlu 2011, 175. Olasılıkla, Soli/Pompeiopolis Korinth başlıklarının kireçtaşından imal edilmesi nedeniyle bu ince köprücüklere rastlanılmamıştır.

37 Heilmeyer 1970, 98 vd.; Kadıoğlu 2002, 201-202, Abb. 338.
38 Kadıoğlu 2002, 205, Abb. 339.
39 Kadıoğlu 2002, 205, Abb. 340.
40 Fischer 1990, 37, Taf. 8, 43.
41 Sobrà 2012, 190, Fig. 13.
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Adana Müzesi’nde42 ve Perge’de43 görmek mümkündür. Ancak bu başlıkların yaprak dişlerinde görülen ve “ince dişli yapraklar” olarak adlandırılan biçimlendirme, Geç Severuslar özelliği olup, Erken
Severuslar özelliği gösteren Soli –Pompeiopolis örneğinden ayrılmaktadırlar. Kat. No. 61 başlığı yaprak biçimi olarak, Suriye Aş-Şanamaion’daki, yazıtı ile MS 191/192 yıllarına kesin tarihlenen Tyche
Tapınağı’nın başlığına44 benzemektedir. NKBT3 başlığı altında değerlendirilen Kat. No. 61 başlığı
NKBT1 atölyesi tarafından şekillendirilmiş olmalıdır.
Korinth başlıklarında abakus levhasının figürlerle bezenmesi Kilikia Bölgesi’nde ilk defa Severuslar Dönemi’nde görülmektedir. Soli – Pompeiopolis Figürlü Korinth Başlıkları’nda, çoğunlukla
Yunan-Roma Mitolojik kahramanlarının betimlendiği görülmektedir. FKBT5 grubu haricinde, başlıkların akanthus yaprak çelenkleri benzer stil özeliklerine sahiptir. Kalathos yüzeyine sık aralıklarla
dizilen ve yaprakların üst bölümüne doğru daralan akanthus yaprakları geniş ve düz bir yüzeye sahiptir. Yedi yaprak dilimine sahip olan akanthus yapraklarının dişlerinin sayısı değişmektedir. NKBT1
başlıklarında olduğu gibi akanthus yaprakları birbirlerinden uzak yapılmışlardır. Akanthus yapraklarının biçimine bakarak Soli – Pompeiopolis Figürlü Korinth Başlıkları’nı (Res. 5-10), Tip 5 haricinde,
NKBT1 atölyesine atfetmek mümkündür.
NKBT1 grubu altında değerlendirilen başlıkların genel olarak belli bir formu takip ettiği, işçi eli
değişikliği ya da malzemenin işlenmesinde yaşanan güçlükler nedeniyle farklılıklar gösterdiği kabul
edilebilir.
Yukarı da sayılan tüm özellikler göz önünde bulundurulduğunda; Aphrodisias Dekorasyon Okulu
etkisinde eser veren, form ve stil birliği içinde olan bu atölyeyi Normal Korinth Başlıkları Tip 1 Atölyesi olarak adlandırabiliriz.

3.1.2. Normal Korinth Başlıkları Tip 2 Atölyesi (Res. 3)
Normal Korinth Başlıkları Tip 2 grubu altında toplanan başlıklarda genel bir stil birliği görülse de,
başlık öğelerinin şekillendirilmesinde farklı işçiliklerin olduğu tespit edilmiştir. NKBT2 başlıkları, bir
istisnai örnek dışında45, beş dilimli akanthus yaprakları kalathos üzerine sıkışık bir kompozisyonda
dizilmiş olup, alt ve orta yaprak diliminin ilk iki dişi komşu yaprak dilimi dişleri ile birbirlerine bağlanmaktadır. MS II. yy.’ın son çeyreğine tarihlenen Korinth başlıklarında olduğu gibi, akanthus yaprakları
merkezi bir damar ve bunun yanında matkapla şekillendirilmiş kanallara sahiptirler. NKBT2 başlıklarında yaprak dişlerinin sivri olan uç kısımları zeminden çözülmüştür. Yaprak dişlerinin, kendi içinde,
yaprak dilimleri ile birbirlerine ince bantlarla bağlanması sonucunda da derin ve kapalı boşluklar oluşmuştur. Üçgen ya da uzun badem biçimli bu boşlukların matkap ile şekillendirildiği anlaşılmaktadır.
Kalathos yüzeyinin akanthus yaprakları ile sıkıca kaplandığı ve orta dilim yaprak dişlerinin komşu yaprak dişleri ile birleştiği bu biçim, MS II. yy.’ın 2. yarısından itibaren Aphrodisias Dekorasyon
Okulu’nu yaratılarında sıklıkla görülmektedir46. Akanthus yapraklarının yüksek kabartma olarak işlenmesi, yaprak dişlerinin uç kısımlarının kalathos zemininden ayrılmış olması ve yaprak dişlerinin,
kendi içinde, yaprak dilimleri ile birbirlerine ince bantlarla bağlanması sonucunda oluşan kapalı boşluklar Erken Severus başlıklarında sıklıkla görülmektedir. NKBT2 başlıklarının alt akanthus çelenk
42 Türkmen 2013, 154, Fig. 14,1-5.
43 Türkmen 2007, 139, Kat. No. 49.
44 Freyberger 1989, 87.
45 Kat. No. 60.
46 Pülz 1989, 116-118; Heilmeyer 1970, 97-101; Peschlow-Bindokat 1975, 373-375; İdil 1984, 27-29; Başaran 1997, 9-10.

436

Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II / International Young Scholars Conference II

yapraklarının alt ve orta dilim yaprak dişlerinin, komşu yaprak dişleri ile birleşmesi sonucunda, üçgen, baklava dilimi veya dikdörtgen formda sıralı, kapalı boşluklar oluşmaktadır. Bu tip, Severuslar
Dönemi’ne tarihlenen; Tyro Sütunlu Caddesi Korinth başlıklarında47, Kaisareia Tiyatrosu Korinth
başlıklarında48, Scythopolis-Beth Shean Tiyatrosu Korinth başlığında49, Askolona Bazilikası Korinth
başlıkları50, Roma Hippodrom ve Aemilia Bazilikası başlıkları51 ile benzerdir.
NKBT2 başlıkları akanthus yapraklarının orta dilimleri, beş ya da dört yaprak dişine sahiptirler.
Aphrodisias Dekorasyon Okulu’nun hem beş yaprak dişli hem de dört yaprak dişli başlıklar ürettiği
bilinmektedir52. Beş yaprak dişine sahip olan Filistin Bölgesi’nde Arsinoeion kentinde bulunan Korinth başlığı da benzer özellikler göstermektedir53. Yaprak işçiliği yönünden bakıldığında, NKBT2
başlıklarında, Erken Severus özellikleri görülmektedir.
NKBT2 grubu altında değerlendirilen başlıkların genel olarak belli bir formu takip ettiği, işçi eli
değişikliği ya da malzemenin işlenmesinde yaşanan güçlükler nedeniyle farklılıklar gösterdiği kabul
edilebilir. Beş yaprak dilimli ve dört dişli orta yaprak diliminin komşu yaprak diliminin dişleri ile birleşen akanthus yapraklarının Severuslar Dönemi, Aphrodisias Dekorasyon Okulu özelliği olduğu kabul
edilir54. NKBT2 başlıklarının yaprak biçimlendirilmesinde görülen stil birliği bir program dâhilinde
çalışan, Aphrodisias Dekorasyon Okulu stilinde eser veren bir atölyenin varlığını düşündürmektedir.

3.1.3. Figürlü Korinth Başlıkları Tip 5 Atölyesi (Res. 11)
Soli – Pompeiopolis Figürlü Korinth Başlıkları Tip 5 diğer figürlü başlıklardan hem kompozisyon
hem stil hem de akanthus yaprağı işlenişi ile ayrılmaktadır. Kalathosun tabanından başlayarak abakus
levhasının üstüne değin uzanan figürler ve bu figürlerin iki yanına yerleştirilmiş volütlerin altına değin uzayan basit akanthus yaprakları FKBT5 grubunun en belirgin özelliğidir.
Roma Dönemi figürlü başlıkları arasında benzerine rastlanmayan başlıkların tarihlendirilmesi figürlerin plastik özellikleri55 ve akanthus yapraklarının şekillendirilmesine bakılarak56 yapılmıştır.
Başlıkların akanthus yapraklarında oldukça yüzeysel işlenmiş olup, hemen hemen hiçbir ayrıntı
belirtilmemiştir. FKBT5 başlıkları akanthus yapraklarının işlenişiyle MS III. yy.’ın ikinci yarısına tarihlenen Kyz’92/1 Env.No.lu57 ve Kyz’88/143 Env.No.lu başlıkların58 akanthus yapraklarına benzemektedir. Pompeiopolis figürlü başlıklarının59 ve heykellerinin60 MS III. yy.’ın ilk yarısına tarihlendirildiği
düşünüldüğünde FKBT5 başlıklarını, MS III. yy.’ın ilk yarısının sonuna tarihlemek doğru olacaktır.
47 Pensabene 1997, 296, Fig. 15-16, 19.
48 Pensabene 1997, 350-351, Fig. 89.
49 Pensabene 1997, Fig. 102.
50 Pensabene 1997, 370, Fig. 122-123.
51 Freyberger 1990, 126-129, Taf. 45.
52 Fischer 1990, 42; Kadıoğlu 2011, 174-175.
53 Fischer 1990, 37, Taf. 8, 43.
54 Fischer 1990, 42; Kadıoğlu 2011, 174-175.
55 Hanfmann-Ramage 1978, 142, 144, Kat. No. 199, 207, Fig. 353-354, 364; Yegül 1986, 34-35, Fig. 196-197.
56 Yener 2014, 136.
57 Başaran 1997, 20, Res. 32.
58 Başaran 1997, 20, Res. 33.
59 Peschlow-Bindokat 1975, 387.
60 Tulunay 2004, 27.
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Figürlü Korinth Başlıkları Tip 5 ilk iki atölyeden bağımsız, farklı bir atölye tarafında üretilmiş
olmalılar.

Sonuç
Yerel kireç taşından imal edilen Soli – Pompeiopolis Korinth başlıklarının stil ve işçilik özellikleri göz
önünde bulundurulduğunda aynı dönem içersisinde birden çok atölyenin eser verdiğini söylemek
mümkündür. Aynı grup altında toplanan Korinth başlıklarında dahi bu atölye farklılıkları görülebilmektedir.
Erken Severus Dönemi’ne tarihlenen NKBT1 başlıklarının birkaç istisnai örnek dışında daha
çok caddenin liman ile birleşen güney kesiminde yoğunlaşmasının nedeni olarak Pompeiopolis
Cardosu’nun inşasına güney bölümden başlanması gösterilebilir61. Caddede güneyden kuzeye doğru
gidildikçe başlık formlarının değişiklik gösterdiği görülmektedir. Kuzey kesimde yer alan başlıkların
çoğunlu NKBT2 stil özellikleri göstermektedir. Aynı şablon ve plan dâhilinde yapıldığı düşünülen ve
bu çalışmada da aynı gruba dâhil edilen başlıkların farklı stilde yapılmış gibi görünmesinin sebebi
usta ya da işçilik farkı olmalıdır62.
İki yüz sütunlu büyük bir proje olan Soli – Pompeiopolis Sütunlu Caddesi’nin imarı için yerel
atölyelerin üretim yaptığını kabul etmek doğru olacaktır. Bu çalışma sırasında stil birliği içinde eserler
veren üç farklı atölye tespit edilmiş ve atölyeler başlık gruplarına göre isimlendirilmiştir.
Normal Korinth Başlıkları Tip 1 Atölyesince üretilen başlıkların genel olarak belli bir formu takip
ettiği, işçi eli değişikliği ya da malzemenin işlenmesinde yaşanan güçlükler nedeniyle farklılıklar gösterdiği kabul edilebilir. Yukarı da sayılan tüm özellikler göz önünde bulundurulduğunda; form ve stil
birliği içinde olan, Aphrodisias Dekorasyon Okulu etkisinde eser veren bu atölyenin Erken Severuslar
Dönemi’nde etkin olduğunu söyleyebiliriz.
Normal Korinth Başlıkları Tip 2 Atölyesince üretilen başlıklarda, genel bir stil birliği görülse de,
başlık öğelerinin şekillendirilmesinde farklı işçiliklerin olduğu tespit edilmiştir. Akanthus yapraklarının yüksek kabartma olarak işlenmesi, yaprak dişlerinin uç kısımlarının kalathos zemininden ayrılmış
olması ve yaprak dişlerinin, kendi içinde, yaprak dilimleri ile birbirlerine ince bantlarla bağlanması
sonucunda oluşan kapalı boşluklar Erken Severuslar Dönemi başlıklarında sıklıkla görülmektedir
Beş yaprak dilimli ve dört dişli orta yaprak diliminin komşu yaprak diliminin dişleri ile birleşen
akanthus yapraklarının Severuslar Dönemi, Aphrodisias Dekorasyon Okulu özelliği olduğu kabul
edilir63. Normal Korinth Başlıkları Tip 2 Atölyesi Erken Severuslar Dönemi’nde, Aphrodisias Dekorasyon Okulu stili etkisinde eserler veren bir atölyedir.
Normal Korinth Başlıkları Tip 1 Atölyesince üretilen Pompeiopolis Figürlü Korinth Başlıkları’nın
en yakın örnekleri Sardes Hamam-Gymnasium Kompleksi, Mermer Avlusu figürlü Korinth başlıklarıdır. Caracalla Dönemi’ne tarihlenen Sardes Hamam-Gymnasium Kompleksi figürlü başlıkları ile
paralellik gösteren Pompeiopolis Figürlü Korinth başlıkları Sardes örneklerinin ya çağdaşı ya da ardılı
olmalıdır.
Soli – Pompeiopolis Figürlü Korinth Başlıkları Tip 5 Atölyesine atfedilen başlıklar özgün biçimi
nedeniyle diğer tüm örneklerden ayrılmaktadır. Bu başlıklarla aynı alanda bulunan ve MS III. yy.’ın
61 Peschlow-Bindokat 1975, 390.
62 Bu işçilik farklılığı Pergamon Traianus Tapınağı başlıklarında oldukça net bir şekilde tespit edilmiştir. Rohmann 1998, 19-22.
63 Fischer 1990, 42; Kadıoğlu 2011, 174-175

438

Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II / International Young Scholars Conference II

ikinci çeyreğine tarihlenen64 Dionysos – Pan-Panter heykel grubu benzer stil özelliklerine sahiptir. Bu
yönü ile FKBT5 ve Dionysos – Pan-Panter heykel grubu aynı yapının parçaları olmalıdır. Olasılıkla
Sütunlu Cadde’nin dışından ya da cadde ile ilişkili bir yapıya ait olan bu başlıkların Geç Severuslar
Dönemi’nde, ilk iki atölyeden farklı bir atölyenin ürünü olduğunu kabul etmek doğru olacaktır.
Sonuç olarak; Soli – Pompeiopolis Sütunlu Caddesi’nde bulunan Korinth Başlıkları, MS II. yy.
sonu ile III. yy.’ın ilk yarısı arasında Aphrodisias Dekorasyon Okulu stili özellikleri göstermektedir65.
Ancak bu denli büyük ve uzun süreli bir projede sadece Aphrodisiaslı ustaların çalışmış olduğunu
düşünmek yanlış olacaktır. Pompeiopolis Sütunlu Caddesi’nin Suriye etkili caddeler arasında gösterilmesi nedeniyle başlıkların Aphrodisias Okulu’nun stilinde eserler veren Suriyeli ve yerel ustalar
tarafından şekillendirildiği düşünülebilir.

64 Tulunay 2004, 27
65 Peschlow-Bindokat 1975, 390
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Res. 1
Korinth başlığı ve
akanthus yaprağının
bölümleri (Kaynak:
Schmidt-Colinet –
Plattner 2004, 51, Abb. 56
(Başlık çizimi), F. H. Kaya
(Akanthus yaprağı çizimi)

Res. 2
Normal Korintha Başlığı
Tip 1 Atölyesi Başlıkları
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Res. 3
Normal Korintha Başlığı
Tip 2 Atölyesi Başlıkları

Res. 4 Normal Korinth Başlığı Tip 3,
Kat. No. 61 Başlığı

Res. 5 Figürlü Korinth Başlıkları Tip 1,
Kat. No. 55 Başlığı
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Res. 6 Figürlü Korinth Başlıkları
Tip 2A, Kat. No. 15 Başlığı

Res. 7 Figürlü Korinth Başlıkları
Tip 2B, Kat. No. 18 Başlığı

Res. 8 Figürlü Korinth Başlıkları Tip 2C, Kat. No. 50 Başlığı

Res. 9 Figürlü Korinth Başlıkları Tip 3
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Res. 10 Figürlü Korinth Başlıkları Tip 4

Res. 11 Figürlü Korinth Başlıkları Tip 5
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Side Tiyatrosu Duvar Resimlerinde Arkeometrik Çalışmalar
Saadet KAYMAZ – Ümit ATALAY – Ali Akın AKYOL*

Giriş
Pamfilya bölgesinin önde gelen şehirlerinden biri olan Side, özellikle mimarisi ile dikkat çekmektedir.
Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen Side için Strabon Kyme’nin bir kolonisi olduğunu belirtir, bu
da ikinci kolonizasyon dönemine yani MÖ 7. yy.’a tarihlenmektedir. Fakat, Kymelilerin yerleşiminin
öncesinde bölgede yerel dili konuşan bir halk olduğu bilinmektedir1. Bu da kentteki yerleşmenin daha
eski bir tarihte olduğunu göstermektedir. Coğrafi özellikleri şehrin gelişiminde ve öneminde ana unsurlardan biri olmuştur. Side Limanı antik dönemde Pamfilya’nın en önemli limanı olması özelliği ile
Roma Dönemi’nde bölgenin ticari başkentliğini üstlenerek bu önemini MS 7. yy.’a kadar sürdürmüştür2.
Side, 16. yy.’da deniz yoluyla gelen gezginlerden sonra, 19. yy.’ın başlarından itibaren Avrupalı gezgin ve araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Bu araştırmacılar, şehrin yapılarını tanımlamış, kent planını oluşturmuş ve bazı çizimler hazırlamışlardır3. Side’de ilk kazı çalışmaları A. M. Mansel tarafından
1947’de başlatılmış olup, 1966-1975 yılları arasında Prof. Dr. J. İnan tarafından devam ettirilmiştir.
Bir süre ara verilmiş olan kazı çalışmaları, 1983 yılında Dr. Ü. İzmirligil tarafından tekrar başlatılmış,
2009 yılından itibaren de de S. Alanyalı başkanlığında devam etmektedir 4.
Bu tez çalışması ile, Side antik kenti tiyatro duvar resimlerinin sıva ve pigment tabakalarının karakterizasyonu amaçlanmaktadır. Çalışmaya konu olan duvar resmi örnekleri, 2009 yılında kazı ekibi
tarafından Side Tiyatrosu’nun cavea desteklerini oluşturan M Galerisi içinde (Res. 5) gerçekleştirilen
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temizlik çalışmalarında döküntü halinde ele geçmiştir5. Söz konusu sondaj sonrasında kazı evi deposuna kaldırılan duvar resmi parçaları tez çalışmasının örneklemini oluşturmaktadır. 2014 yılı kazı sezonunda, kazı evi deposundan seçilen, etütlük nitelik taşıyan duvar resmi örnekleri (Res. 1), kazı başkanlığı ve ilgili birimlerin izinleri ile bir yüksek lisans tezi kapsamında ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Arkeometri Anabilim Dalı’nda araştırılmaya başlanılmıştır. 2015 yılı kazı sezonunda, kazı deposunda
gerçekleştirilen sürdürülen incelemeler ile etüdlük malzemeler tekrar elden geçirilmiş, bir grup örnek
daha seçilerek örneklem zenginleştirilmiştir (Res. 6a, 6b). Bu makalede, Side duvar resmi pigment tabakaları üzerinde yapılan çalışmalarla elde edilen ilk sonuçlar ele alınmaktadır. Çalışmaya konu olan
analizler; Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Malzeme Araştırma ve Koruma Laboratuvarı (MAKLAB), Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM) ve Kültürel Miras ve Doğal Boya (DATU) Laboratuvarları’nda
gerçekleştirilmiştir.

Yöntem ve Analizler
Çalışma konusunu oluşturan duvar resmi örnekleri, Side Tiyatrosu M Galerisi’ndeki 2a/09, 2b/09 ve
2f/09 numaralı sondajlarından ele geçmiştir (Res. 1 ve 5). Bu alanda duvar resimleri döküntülerinin
yanında hayvan kemiği parçaları, cam ve metal cürufları, seramik ve kiremit parçaları gibi farklı arkeolojik malzemeler de ortaya çıkarılmıştır.
Özellikle seramikler tarihlemede doğrudan yardımcı olan arkeolojik malzemelerdendir. 2a/09
sondajında ele geçen seramikler MS 3. yy.’a işaret etmektedir. Çok sayıda duvar resmi parçasının ele
geçtiği 2b/09 sondajı dolgu malzemesindeki seramik parçaları da MS 3. yy.’a işaret etmektedir (Kasa
13, 16, 18; bu kasalar çalışma örneklemini ifade etmektedir). Kasa 24 (çalışma örnekleri arasında bu
kasadan da örnek bulunmaktadır) de bulunan bir örnek tarihlemeyi, üst sınırı MS 4. yy.’ın erken evrelerine kadar çıkarmaktadır. Bu durumda sondaj malzemeleri üzerinden yapılacak tarihlendirme, MS
geç 3. yy. ile erken 4. yy. arasını işaret etmektedir. 2f/09, Kasa 78’de fresk parçaları ile birlikte ele geçen
seramikler de üst sınır olarak MS 3. yy.’a işaret etmektedir.
Side Tiyatrosu M Galerisi duvar resmi örnekleri öncelikle fotoğraflanarak belgelenmiştir. Malzeme gruplamaya dayalı kodlama ve kataloglama çalışmaları yapılmış ve ön incelenmesi tamamlanmıştır (Res. 1, 6b, 8, 9).
Daha sonrasında duvar resmi örneklerinin renkleri kromametrik (renk belirleme) analiz ile belgelenmiştir. Renk analizleri, standart CIE L*a*b* (Commission Internationale de L’Eclairage) renk
sistemi kullanılarak yapılmıştır (Res. 2, 7, 8). (L) değeri rengin açıklık değerini, (+a) değeri renkteki
kırmızı yoğunluğunu, (-a) değeri rengin yeşil yoğunluğunu, (+b) değeri rengin sarı yoğunluğunu ve
(-b) değeri de rengin mavi yoğunluğunu temsil etmektedir.
Side duvar resmi örnekleri pigment tabakalarından seçilen 4 farklı bölgenin element içeriği taramalı elektron mikroskobu ve ona bağlı XRD analizörü (SEM-EDX) ile analiz edilmiştir (Res. 3, 11,
12). ZEISS marka, EVO 40 model SEM-EDX cihazı kullanılmıştır. Bu cihaz ile çapları 9-15 mm arasında, kalınlıkları 0.1-30 mm arasında değişen katı veya toz numuneler incelenebilmektedir. Taramalı
elektron mikroskop (SEM, scanning electron microscobe) tekniğinde yüzey, bir elektron demeti ile
taranır ve yüzeyle etkileşimler sonucu yüksek çözünürlüğü olan bir görüntü oluşur. Elektron demeti
sonucunda yüzeyde türlü sinyaller oluşur; bunlar, geri saçılmalı (backscattered), ikincil (secondary)
ve Auger elektronlar ile X-ışını floresans fotonları ve çeşitli enerjilerde diğer fotonlardır. Yüzeyden
5 Alanyalı 2011b, 438.
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salınan bu türlerin uygun detektörlerle algılanması sonucu, yüzeyin morfolojisi yanında element içeriği de saptanabilmektedir6.
Side duvar resmi örneklerinin pigment tabakalarının kimyasal bileşimlerine noktasal Mikro-XRF
analizi ile ulaşılarak belgelenmiştir. Analizlerde SPECTRO marka MIDEX-M model Mikro-XRF cihazı kullanılmıştır. Cihaz; mineral, kayaç veya herhangi bir katı, sıvı, toz, film numunelerde kimyasal
analizlerin yapılmasında kullanılmaktadır.

Bulgular ve Değerlendirmeler
Arkeolojik malzeme ve buluntuların görsel özelliklerinin ötesinde incelebilmesi için arkeometrik
yöntem ve analizler gereklidir. Arkeoloji ve fen bilimlerinin birlikte çalışmasından doğan arkeometri
birçok bilgi sağlayabilir. Malzemenin kompozisyonunu inceleyerek, hammadde kaynağına, renk ve
dayanıklılık gibi fiziksel özelliklerini belirleyen elementlere ve üretim özelliklerine ulaşılabilir7. Duvar
resimleri iki farklı şekilde değerlendirilebilir; ilki sanat tarihçisi gözüyle stilistik bir değerlendirme
ikincisi ise arkeometrik bir yaklaşımla malzeme kompozisyonu ve teknolojisi üzerine olabilir.
Duvar resimlerinin ilk örnekleri prehistorik döneme ait mağara ve kaya resimleri olarak gösterilebilir. Birçok farklı teknikte gördüğümüz bu resimlerden dikkat çeken örnekler arasında Türkiye’den
Latmos (Tekerlekdağ) kaya resimleri yer alır. Neolitik dönemde kaya yerine düz zemin hazırlanabilen
duvar üzerine resimler yapılmaya başlanmıştır. Bu dönemin en önemli örneklerinden biri Çatalhöyük
(Çumra, MÖ 6000) duvar resimleridir. Çamur ya da kilden hazırlanmış bir tabaka duvar üzerine uygulandıktan sonra boya bu zemine uygulanmıştır8. İlerleyen dönemlerde sık görülen bir teknik olan
fresco tekniği, boyanın henüz ıslak sıvanın üzerine sürülmesi şeklinde uygulanır. Boyanın özellikle
ıslak zemine uygulanmasının nedeni renklerin sıva ile birleşerek dayanıklılık kazanarak kalıcı olmasını sağlamaktır9. Daha geç dönemlerde ise farklı tekniklerde birçok duvar resmi örneğini Kapadokya
bölgesi kiliselerinde görebiliriz. Bu teknikler tüf üzerine tempera, alçıtaşı üzerine tempera ve fresco
olmak üzere birbirinden ayrılmıştır10.
Vitruvius’a göre ideal bir duvar resmi en az üç katmandan oluşmaktadır. İlk tabaka kaba, kalın
ve pürüzlü olan “arriccio” tabakasıdır. Bu tabakanın işlevi pürüzsüz ve nemli bir zemin sağlamaktır.
İkinci tabaka olan “intonaco” daha ince olup, daha düzgün sonlandırılmıştır. Kireç içeriği zengin olan
bu tabakada kum harcı ya da mermer tozu bulunmaktadır. Pürüzsüzlük sağlayan intonaco katmanın
üzerine de pigment tabakası uygulanır11. Bu tez çalışmasının konusu oluşturan Side tiyatrosu duvar
resimlerinde yukarıda bahsedilen üç tabaka da mevcuttur (Res. 9, 10). Bu örnekler; “SKT” (Side Kazısı
Tez) kodu verilerek sıva (arriccio ve intonaco) ve pigment olarak iki ayrı şekilde kodlanmıştır (sıva tabakaları için SKT-S1, pigment tabakası için de SKT-P1). Ayrıca, duvar resmi örneklerinin arriccio ve
intonaco tabakaları petrografik yönden ince kesit optik mikroskop analizi ile incelenmiştir. Bu analiz
sonucu çekilen mikrofotoğrafta SKT-S3 örneğinin sahip olduğu üç farklı katman gözlemlenebilmektedir (Res. 10). En altta kaba agregalı arriccio, üzerinde daha ince yapısıyla intonaco ve en üstte de çok
ince pigment tabakası yer almaktadır.
6 Ataman 2012, 87-96
7 Akyol 2014, 2
8 Zararsız vd. 2008, 445-450
9 Mora vd. 1984, 15-16; Zimmerman – Ladstätter 2011, 16.
10 Mora vd. 1984, 116.
11 Vitruvius VII, 3-11; VII, 4, 1-5; Akyol – Kadıoğlu – Demirci 2011, 37-56; Mora vd., 1984, 10-11; Liversidge 2010, 97-98.
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Örneklerin pigment tabakasını oluşturan renkler ise kırmızı, pembe, yeşil, sarı, krem, siyah ve
beyazdır (Res. 2, 6, 8). CIE L*a*b* renk sistemi kullanılarak yapılan analiz sonucunda; örneklerde (L)
renk kodu değerleri 4,55 ile 89,88 arasında, (a) renk kodu değerleri -30,85 ile 43,61 arasında ve (b)
renk kodu değerleri de 0,010 ile 57,05 arasında değişim göstermektedir (Res. 2) Birden fazla renk içeren örneklere a,b,c harfleri ile kod verilmiştir. Ayrıca, kromametrik analiz sonucunda eşdeğer renkler
belirlenmiştir (Res. 8).
Duvar resmi örneklerinden SKT-P1 (kırmızı), SKT-P3 (siyah), SKT-P4 (pembe) ve SKT-P6
(kırmızı)’nın pigment tabakası üzerinde yapılan SEM-EDX analizi ile kimyasal kompozisyonları belirlenmiştir (Res. 3, 11, 12). Analiz sonucunda kırmızı, pembe ve siyah renkli örneklerin pigment
tabakasının içeriğini demir (%0,51 ile %4,49 arasında değişen oranlarda) oluşturmaktadır (Res. 3).
Analizde denize yakınlıktan kaynaklanan sodyum (Na) ve klorür (Cl) türü tuzlanmalar da katmanda
izlenebilmektedir. Ana element yapısını oluşturan kireç (C, O, Ca) ve kil içerikleri (Si, Al, Mg ve K) de
örneklerde oldukça benzerdir.
Side duvar resmi örneklerinin kimyasal bileşimlerine noktasal Mikro-XRF analizi ile de ulaşılarak
belgelenmiştir (Res. 4). SEM-EDX analizi ile uyumlu olarak SKT-P1 (kırmızı) ve SKT-P2 (pembe)
örneklerinin belirgin miktardaki demir (Fe) içerikleri (sırasıyla %1,28 ve %1,29 olarak) belirlenmiştir.
Buradan hareketle örneklerdeki kırmızı ve pembe renklerin oluşumunda demirin (Fe) aktif element
olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca SKT-P2 örneğinin Cu içeriği de diğer örnekten belirgin bir
şekilde daha yüksek orandadır. SKT-P1 örneğinde de titanyum (Ti) ve vanadyum (V) oranları diğer
örnekten farklılaşmaktadır. Çağdaş pigment içeriklerinde titanyum beyaz renk oluşumunda vanadyum da boyaların dayanımını artırmak adına sabitleyici özelliği ile kullanılmaktadır. Bu yönleriyle
incelenen örnekte (SKT-P1) belirlenen Ti ve V içeriği Side duvar resmi uygulamalarında daha yüksek
teknolojik bir aşamayı ifade eder niteliktedir. Her iki örneğin anılan elementler dışında diğer element
içerikleri benzerlik göstermektedir (Res. 4).

Sonuçlar
Side Tiyatrosu tonoz içi galerilerinden (Galeri M) 2009 yılında gerçekleşen sondaj çalışması ile elde
edilen duvar resmi örnekleri; farklı yapım tabakaları ile (arriccio, intonaco ve pigment tabakaları) belgelendikten sonra hem sıva tabakaları hem de pigment tabakaları üzerinde farklı analizlerle yüksek
lisans tezi kapsamında incelenmeye başlanmıştır. Bu makalenin konusunu oluşturan pigment tabakası üzerinde odaklanan analizler; kromametrik analiz, taramalı elektron mikroskobu (SEM-EDX) ve
X-ışını fluoresan (Noktasal Mikro-XRF) analizleridir. Ayrıca duvar resmi tabakalarının petrografik
yönden tanımlanmasını amaçlayan ince kesit optik mikroskop analizi de tüm örneklere uygulanmış
ve fotoğraflanmıştır.
Elde edilen ilk sonuçlar açısından örnekler değerlendirildiğinde; duvar resmi pigment tabakası
yoğunlukla kırmızı, daha sonra pembe, siyah ve beyaz ile yeşil ve sarı renk ve tonlarındadır. Daha
sonra hassas renk farklılıklarını görebilmek için kromamterik analiz uygulanmış ve ton farklılıkları rakamsal değerlerle gösterilmiştir. SEM-EDX analizi ve Mikro-XRF analizi yardımıyla örneklerin
kimyasal kompozisyonları tespit edilmiştir. İki farklı analiz özellikle örneklerin demir (Fe) miktarı
için birbirine paralel sonuçlar göstermiştir. Dikkat çekici orandaki demir (Fe) pembe ve kırmızı renklerinin oluşumunda rol oynayan ana element olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Genel olarak homojen
bir yapı gösteren örnekler, bazı elementlerin varlıkları ile farklılık göstermektedir. Örneğin, SKT- P1
örneğindeki Ti ve V içeriği, bu örneği diğerlerinden ayırmaktadır.
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Örnekler
SKT-S1

SKT-S2

SKT-S3

SKT-S4

SKT-S5

SKT-S6

SKT-S7

SKT-S8

SKT-S9

SKT-S10

SKT-S11
SKT-S12

Sondaj No

Sondaj Tarihi

Envanter Kasa No

2b/09

2009

K13- K16- K18

2b/09

2009

K13- K16- K18

2b/09

2009

K13- K16- K18

2b/09

2009

K13- K16- K18

2b/09

2009

K13- K16- K18

2b/09

2009

K13- K16- K18

2b/09

?

K35/09 Taban içi

2b/09

2009

K13- K16- K18

2b/09

?

K27/09

2b/09

2009

K13- K16- K18

2b/09

2009

K13- K16- K18

2f/09

2009

K78/09

Res. 1 Side Tiyatrosu duvar resmi örneklemi

Örnekler

L

a

b

Görünen Renk

SKT-P1

7,24

27,02

8,17

Kırmızı

SKT-P2

48,65

8,39

35,86

Pembe

SKT-P3a

4,55

-0,71

0,86

Siyah

SKT-P3b

36,89

43,61

24,46

Kırmızı

SKT-P3c

47,99

-1,55

36,71

Sarı

SKT-P3d

76,93

-6,38

25,27

Beyaz

SKT-P4

42,10

15,96

40,47

Pembe

SKT-P5a

37,91

-28,66

29,77

Yeşil

SKT-P5b

7,87

24,31

12,34

Kırmızı

SKT-P5c

5,06

0,001

-0,001

Siyah

SKT-P5d

57,56

-10,82

39,45

Sarı

SKT-P6

9,63

15,37

14,77

Kırmızı

SKT-P7a

6,77

0,001

-0,002

Siyah

SKT-P7b

89,88

0,005

-0,010

Beyaz

SKT-P8

13,57

27,24

15,50

Kırmızı

SKT-P9a

81,72

-4,93

14,46

Beyaz

SKT-P9b

23,38

33,03

28,84

Kırmızı

SKT-P10

49,34

-30,85

21,78

Yeşil

SKT-P11a

57,81

10,66

57,05

Sarı

SKT-P11b

19,30

25,05

18,56

Kırmızı

Res. 2 Örneklerde pigment tabakası kromametrik analiz ile belirlenen renk değerleri
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SKT-P1
(Kırmızı)

SKT-P3
(Siyah)

SKT-P4
(Pembe)

SKT-P6
(Kırmızı)

%

9,11

20,67

24,35

13,36

%

54,02

56,12

54,44

54,40

%

0,91

0,21

0,20

0,33

%

1,72

0,73

0,23

0,67

%

4,15

1,61

0,48

2,03

%

9,17

4,31

1,35

6,37

%

0,46

0,12

0,39

0,10

%

0,27

0,05

1,55

0,44

Cl

%

0,56

0,02

-

0,05

%

0,58

0,49

0,18

0,34

Ca

%

16,52

14,84

16,33

17,40

%

1,90

0,82

0,51

4,49

%

0,64

0,02

-

0,02

Element

Concentration

C

O

Na

Mg
Al
Si
P
S

K

Fe

Ba

Res. 3 SKT-P1, SKT-P3, SKT-P4 ve SKT-P6 örneklerinin SEM-EDX analizi sonuçları

Element

SKT-P1 (Kırmızı)

SKT-P2 (Pembe)

Ti

1,30

0,065

V

0,576

0,009

Cr

0,013

0,006

Mn

0,053

0,044

Fe

1,28

1,29

Co

0,006

0,007

Ni

0,004

0,003

Cu

0,006

0,041

Zn

0,001

0,003

Ga

0,001

0,002

Zr

0,050

0,050

Nb

0,089

0,112

Mo

0,051

0,116

Pd

0,005

0,006

Cd

0,007

0,008

In

0,008

0,009

Sn

0,010

0,011

Sb

0,015

0,016

W

0,007

0,005

Pb

0,063

0,091

Res. 4 SKT-P1 ve SKT-P2 örneklerinin Mikro-XRF analizi sonuçları
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Res. 5 Side Tiyatrosu (üstte) sondaj çalışmaları ve örnekleme bölgesi.
Galeri M (Side Kazısı Arşivi)

Res. 6a Side kazı evi deposunda örnekleme çalışması

Res. 6b Gruplandırılmış duvar resmi örnekleri

S. KAYMAZ – Ü. ATALAY – A. A. AKYOL / Side Tiyatrosu Duvar Resimlerinde Arkeometrik Çalışmalar

Res. 7
CEI L*a*b* (Commission
Internationale de
L’Eclairage) Renk
(Kromametrik) Sistemi

Res. 8
Duvar resmi örneklerinin
pigment tabakalarının
eşdeğer renkleri

Res. 9
Side Tiyatrosu duvar
resmi örnekleği SKTS3’ün tabakaları (arriccio,
intonaco ve pigment
tabakaları)

Pigment Tabakası
Intonaco Tabakası

Arriccio Tabakası

Res. 10
SKT-S3 örneğinin optik
mikroskop ince kesit
mikrofotoğrafı
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Res. 11 SKT- P1 örneğinin pigment tabakası (kırmızı) SEM-EDX analizi spektrumu

Res. 12 SKT- P1 (solda) ve SKT-P6 örneklerinin pigment tabakası (kırmızı) SEM-EDX mikrofotoğrafları

Dağlık Kilikia Liman ve Ticaret Kenti Elaiussa Sebaste
Geç Roma Kırmızı Astarlı “D Grubu”na Ait Servis Kapları
H. Asena KIZILARSLANOĞLU *

Cilicia Tracheia / Aspera (Dağlık Kilikia) ve Cilicia Pedias / Campestris (Ovalık Kilikia)1 olarak iki bölüme ayrılmış olan Kilikia Bölgesi, tarihin her döneminde yerleşim görmüş, konumu itibariyle doğu
ve batı arasında bir geçiş, bağlantı noktası olmuştur. Kilikia Bölgesi, Doğu ve Batı Akdeniz, Levant,
Mısır, Mezopotamya, Ege Bölgesi ve Kıbrıs arasındaki stratejik konumuyla, kapalı ve korunaklı yapısıyla, tüm kültürlerin ve imparatorlukların elde etmek istediği önemli bir kavşak noktası olmuştur2.
Yayın kapsamında değerlendirilen malzemenin seçildiği Elaiussa Sebaste antik kenti de bu bölgelerden Dağlık Kilikia’da yer almaktadır (Res. 1).
Kilikia Bölgesi’nin tarihsel süreci, bölgede yer alan kentleri ve kentleşme süreçlerini de etkilemiştir. Kilikia Bölgesi, Hellenistik Dönem’e kadar kolonizasyon hareketleri ile oluşturulan ve kendi
kendine yeten küçük yerleşimlerle sınırlı kalmıştır3. Kilikia’da bulunan kentlerin, hem kara, hem de
deniz tesisleri yönünden askeri imkân ve kabiliyetini geliştirmesini ise, bölgenin maden, tarım ve kereste kaynaklarından ve stratejik konumundan faydalanmış olan Akhamenidler sağlamıştır. Böylece,
Kilikia’nın Hellenistik ve Roma Dönem’lerinde tamamlanacak olan kentleşme süreci, Persler tarafından başlatılmıştır4. İskender’in fetihleri ile Hellen nüfusunun artışı ve sonrasında askeri birliklere ucuz şarap temin edilmesi nedeniyle Doğu’da Yunan şarabına olan talep artmıştır. Bu dönemde
Kilikia kentlerinin şarap üretim ve ticaretindeki rolünün, Knidos, Kos ve Rhodos adasına göre çok
daha geri planda olduğu görülmektedir. Ancak, MÖ 4. yy.’dan sonra Kilikia kentleri, bölgenin tarımsal üretimlerini, ihtiyaç doğrultusunda çeşitlendirip, arttırma eğilimi göstermiştir5. İskender’in MÖ
323’deki ölümünden sonra, kurduğu imparatorluğun toprakları, “Diadokhlar” olarak anılan komutanları arasında hâkimiyeti ele geçirmek için yaşanan pek çok mücadeleye sahne olmuştur6. Bu süreçte kurulan iki büyük krallık olan Seleukoslar ve Ptolemaioslar, Doğu ve Batı Akdeniz arasında kilit
noktasında bulunan Dağlık Kilikia Bölgesi’ni, özellikle ticaret yollarının güvenliği ve gemi yapımında
* Arş. Gör. Dr. H. Asena Kızılarslanoğlu, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi,

Kırşehir. E-posta: asenakizilarslan@hotmail.com

1 Strab. XIV 4. 3; 5. 1.
2 Jean 2001, 5-12.
3 Sayar 1999, 195-197.
4 Tempesta 2007, 27.
5 Şenol 2008, 110.
6 Tekin 2007, 140.
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kullanılan kerestenin varlığından dolayı önemli görmüş, askeri açıdan güçlendirmeye çalışmıştır.
Ticaretin güvenliği açısından gerekli olan rota üzerindeki limanların aynı devletin elinde olması
zorunluluğu da bölgenin önemini arttırmıştır7. Hellenistik Dönem’de Dağlık Kilikia’da bağımsız ve
güçlü bir devletin olmayışı, dönem dönem bölgeyi elinde bulunduran krallıkların, doğal kaynaklardan ödeme yapmaksızın faydalanmasına, kısacası sömürmesine neden olmuş, bunun sonucunda
Dağlık Kilikia kentleri gelişememiştir8. Bu dönemde, Hellenistik krallıklar tarafından Kilikia Bölge’sinde daha önce var olan Nagidos, Kelenderis gibi Hellen kentlerinin yanında Alexandreia Kat
Isson, Rossos, Aigeai, Seleukeia ve Arsinoe gibi, özellikle kereste ihtiyacını temin etmek amacıyla
yeni kentler kurulmuştur9. Bu kentlerin kurulmasındaki diğer bir amaç ise, Kıbrıs ve Mısır ile tüm
Akdeniz arasındaki deniz yolunu kontrol altına almak, kıyı şeridindeki liman ve koylar sayesinde
ticaret için güvenliği sağlamak olmuştur10. Dağlık Kilikia Bölgesi kentlerinin, Hellenistik Dönem ticari ilişkileri hakkında kazı alanlarında tespit edilen seramik buluntular fikir vermektedir. Nagidos11,
Kelenderis12, Diokaisareia13 ve Elaiussa Sebaste’de14 tespit edilen Rhodos amphoraları, bölgenin sınırlı da olsa, ticari faaliyetleri hakkında ipucu vermektedir. Bölgenin ağırlıklı olarak Batı Anadolu ile
olan ilişkilerinin yanı sıra Mısır ile olan ticari ilişkilerini, Mısır’da tespit edilmiş olan Kilikia üretimi
amphora parçalar ortaya koymaktadır15.
Kilikia’nın Hellenistik Dönem’deki tarihsel gelişimi, bir yandan Seleukos ve Ptolemaios’ların çekişmeleri ve diğer yandan Olba rahipliği ve korsan yönetimince yönlendirilen, merkezi ve yerel güçlerin
hüküm sürdüğü bölgede uygulanan politikaların bir neticesidir. Dağlık Kilikia’nın coğrafi konumu da,
bu merkezi ve yerel güçlerin birlikteliği ve değişimini etkileyen en önemli unsur olmuştur16. Doğu
Akdeniz’deki stratejik, politik ve ticari açıdan önemi, pek çok devletin bu bölge üzerinde hâkimiyet
kurmasına ve el değiştirmesine neden olmuştur. Kısa aralıklarla gerçekleşen bu değişikliklerdeki
amaç, özellikle uzun kıyıları olan Kilikia Bölgesi’nde mümkün olduğunca çok toprak sahibi olarak
hem ticari, hem de askeri açıdan güçlü bir devlet ortaya çıkarmaktır17. Ovalık Kilikia’nın aksine Dağlık Kilikia, coğrafi şartların zorluğundan dolayı erken dönemlerde büyük kentlere sahip olamamıştır.
Var olan yerleşimler ise, dış dünyaya kapalı, kendi aralarında küçük çaplı ticari faaliyetlerle sınırlı
kalmış, kültürel, sanatsal ve endüstriyel anlamda yeterince gelişme gösterememiştir. Dağlık coğrafya
aynı zamanda bölgenin, tarımsal faaliyetlerde bulunmasına, bununla bağlantılı olarak da ticari açıdan
gelişmesine olanak vermemiştir. Bölge halkının ihtiyacını karşılayan zeytin, üzüm, hayvansal üretimin bir kısmı ihraç edilmiş olsa bile, Batı Anadolu, Ege adaları, Yunanistan ve Ovalık Kilikia ile boy
ölçüşemeyecek oranda sınırlı kalmıştır18.

7 Durukan 1998, 91.
8 Durukan 2005, 8.
9 Detaylı bilgi için bk: Sayar 1999, 193-216.
10 Aydınoğlu 2005, 166.
11 Şenol – Aşkın 2007, 241-474; Cankardeş Şenol – Alkaç 2007, 297-344.
12 Tekocak 2012, 305-315.
13 Kramer 2012, 36.
14 Ferrazzoli – Ricci 2013, 211; Kızılarslanoğlu – Alkaç 2014, 55-68.
15 Şenol 2008, 110.
16 Tempesta 2007, 27.
17 Durukan 1998, 87.
18 Durukan 2005, 6.
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MÖ 2. yy.’da bir “kome” olan Elaiussa19, dini ve idari yönden, “polis” olan Korykos’a bağlıdır. Bu
dönemde Suriye krallarının egemenliği altında olan kent, MÖ 1. yy.’da Korykos ile birlikte Olba
hâkimiyetinden kurtulmuş20, kendi adına sikke basmaya başlamıştır21. Anadolu’daki bu güç mücadeleleri devam ederken Roma, Akdeniz’de güçlenmiş, yönünü doğuya çevirerek Yunanistan üzerinden
Anadolu’ya ayak basmıştır. MÖ 190’da Manisa civarında Roma ordusu ile karşılaşan Seleukoslar ağır
bir yenilgiye uğramış, yapılan anlaşma sonucunda Seleukoslar, Torosların gerisine, çekirdek bölgesi olan Kilikia’nın doğusu ve Suriye’ye çekilmek zorunda kalmışlardır22. Bu siyasi gelişmeden sonra
Dağlık Kilikia sahil bölgesinin bağımsızlığını kazanması ve otorite boşluğu nedeniyle başlayan korsanlık faaliyetleri, özellikle Roma için çok daha büyük bir iktidar sorununa neden olmuştur. Dağlık
Kilikia’nın tarımsal ürünler açısından yetersiz arazisi, nüfusu korsanlığa teşvik etmiş23, yoğun korsan
faaliyetleri, limanları bulunan ve kıyı yerleşimi olan Sebaste ve Korykos’un ticari faaliyetlerini sekteye
uğratmıştır.
MÖ 67’de Pompeus’un Akdeniz kıyılarını korsanlardan temizlemesinden sonra bölge kentleri bağımsız ve ekonomik anlamda gelişmeye başlamıştır24. Elaiussa da bu gelişim sonucunda limanlarını
ve ticari faaliyetlerini düzenleyebilecek imkânlara sahip olmuştur25. Kent, MÖ 1. yy. başından MS 1.
yy. sonlarına kadarki süreçte, bölgedeki tarihi olaylar sonucunda gerçek anlamda şehirleşmiş ve gelişmiştir26. Kent tarihi hakkında antik kaynaklar ve gezginlerden27 de bilgi edinebilmekteyiz28. Strabon,
kentin idaresinin tüm Tracheia ile birlikte Kappadokya kralı Arkhelaos’a verildiğini, verimli bir ada
olan Elaiussa’nın Arkhelaos’un iskân ettiği yer olduğunu anlatmaktadır29. MÖ 20’de Augustus tarafından Arkhelaos idaresine verilen kente yerleşen Kappadokia kralı, kentin adını Augustus’a şükran
ifadesi olarak Sebaste’ye çevirmiştir. Fakat aynı zamanda Elaiussa isminin de kullanılmaya devam
ettiği, sikkeler üzerindeki ibarelerden anlaşılmaktadır30. Arkhelaos idaresindeki kent bu tarihten itibaren artık sadece ticari değil, aynı zamanda idare merkezi kimliği kazanmıştır. Özellikle Kıbrıs, Mısır ve Suriye ile yoğun ticari faaliyetler gelişmiş, ithalat ve ihracatta kent limanları kullanılmıştır31.
İki büyük limana sahip olan kentin ana üretim ve ticaret ürünleri, kereste32, şarap ve kente adını da
veren zeytindir33. Toroslardan kesilen sedir ağaçlarının Mısır’a götürülmesinde de Sebaste limanları
kullanılmıştır34.

19 Kirsten 1974, 788.
20 Hild – Hellenkemper 1990, 400-401.
21 Kirsten 1974, 784; Tekin 1998, 152; Sayar 1999, 209.
22 Tekin 2007, 140-141.
23 Kurt 2009, 118-119.
24 Finley 2007, 188.
25 Equini Schneider 2008, 10.
26 Sayar 1999, 1.
27 Borgia 2003, 41-77.
28 Strab. XIV 5. 5-6, Elaiussa Sebaste’yi nessos (ada), daha sonra da polis olarak adlandırmaktadır.
29 Strab. XII 1. 4; 2. 7, 11; XIV. 5. 6.
30 Tekin 1998, 151-153.
31 Özbay 2001, 146.
32 Strab. XIV. 5. 6.
33 Kentin adı zeytin anlamına gelen Yunanca “elaion” sözcüğünden türetilmiştir.
34 Özbay 2001, 146.
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Kentin şehirleşme anlamındaki en erken buluntuları Hellenistik Dönem’e tarihlenmektedir35.
Olba Territoriumu’nda36 olduğu gibi polygonal sur ve kuleleri bulunan kentte, Hellenistik Dönem’e
tarihlenebilecek başka bir yapı kalıntısı tespit edilememiştir. Kentte Roma Dönemi öncesine ait terrakotta, sikke, seramik ve mimariden oluşan arkeolojik materyallerin Roma ve Geç Roma – Erken
Bizans Dönemi’ne oranla yoğun olmadığı37 belirlenmiştir. Var olan buluntular, şu ana kadar yapılan
kazı çalışmalarının gösterdiği üzere genel olarak Elaiussa’nın Ada yerleşimi ile Agora ve bazı kaya
mezarlarında ele geçmiştir. Sebaste kazı çalışmaları sırasında tespit edilen mühürlü Rhodos amphora
kulpları aracılığıyla, kentin Rhodos ile ticari ilişkilerinin MÖ 150 dolaylarına kadar erkene gittiği anlaşılmıştır38. Doğu ve Batı’dan MÖ 2. yy.’a ait sınırlı sayıdaki buluntular ise, bize kentin bu dönemde
kendi içinde kapalı olan Doğu Akdeniz ticaretinin bir parçası olduğunu göstermektedir. Buluntuların
genel değerlendirmesi sonucunda kentin, bu dönemde Kuzey Suriye ve Kıbrıs gibi yakın bölgelerle
ilişkilerinin daha yoğun olduğu tespit edilmiştir39.
IV. Antiokhos yönetiminde şahıslara ve kamuya ait yapıların inşası ile anakaraya doğru genişlemeye başlayan kent, İmparator Vespasianus zamanında, MS 72’de Roma İmparatorluğu’na entegre
oluşu ile siyasi istikrar ve ekonomik anlamda gelişmeye başlamıştır. Limanlarındaki hareketlilikle ve
seramik buluntuların da işaret ettiği üzere, tüm Akdeniz boyunca etkin olan yoğun ticari faaliyetleri
sayesinde kent, MS 1. yy.’dan başlayarak 3. yy.’ın ortalarına kadar muazzam bir refah dönemi geçirmiştir ki bu süreç aynı zamanda kentin geçirdiği yoğun yapılaşma dönemine karşılık gelmektedir. MS 2.
yy.’da “metropolis” ünvanını alan; tapınak, tiyatro, agora, sarnıç ve hamam gibi büyük boyutlu mimari
yapılarıyla Elaiussa Sebaste’nin klasik bir Roma kenti kimliğine sahip olduğu görülmektedir. Anıtsal
mimarilerinin yanı sıra çok sayıda lahit mezarın bulunduğu nekropol alanları da kentin gelişimi ve
nüfusu hakkında bize bilgi vermektedir40 (Res. 2). Roma İmparatorluğu Dönemi’nde nüfusunun ve
bununla bağlantılı olarak şarap ve zeytinyağı üretiminin artması ile Elaiussa Sebaste, Suriye’den Ege
Bölgesi, Kıbrıs ve İspanya’ya41 kadar çok geniş bir alanda bölgesel ve orta ölçekli bir ticaret sistemine dahil olmuştur42. Bu ticari faaliyetleri Güney Limanı, A3 Teras alanında LRA 1 amphoralarının
üretiminin yapıldığı belirlenen fırın kalıntısının altından ele geçen çok sayıdaki amphora buluntusu ve batıdan servis, mutfak kapları da belgelemektedir. Kent, MS 1. yy.’ın ilk yarısı ile MS 3. yy.’ın
ortaları arasındaki süreçte ihtiyaç duyduğu kandil, kaliteli servis kabı ve pişirme-mutfak kaplarını,
tüm Kilikia, Suriye ve Kıbrıs’ın dahil olduğu büyük bir üretim merkezi ağı içindeki yerleşimlerden
temin etmiştir43. Kaliteli servis kaplarının çoğu, muhtemelen yerel ya da bölge atölyelerinde üretilmiş
olan Doğu Sigillata A Grubu’na aittir44. Diğer kaliteli kaplar grubuna giren buluntular ise, farklı kil
özellikleri gösteren, Suriye, Kıbrıs ve Bergama yakınlarında üretildiği düşünülen az sayıdaki Çandarlı (DSC) ile Batı Anadolu’dan Knidos, İtalyan Sigillatası ve Doğu Sigillata B grubu seramikleridir.
Kentte daha sonra Kuzey Afrika üretimi olan, Afrika Kırmızı Astarlı “A” seramik grubunda bir artış
35 Equini Schneider 2008, 154
36 Aydınoğlu 2005, 170.
37 Equini Schneider 2008, 8.
38 Kızılarslanoğlu – Alkaç 2014, 55-68.
39 Ferrazzoli – Ricci 2013, 203.
40 Equini Schneider 1998, 9.
41 Kızılarslanoğlu 2014, 231-250.
42 Ferrazzoli – Ricci 2009, 33-44.
43 Ferrazzoli 2008, 10; Ferrazzoli – Ricci 2013, 203.
44 Ferrazzoli 2001, 789-790.
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gözlemlenmiştir45. Bu dönemde kaba ve pişirme-mutfak kapları, İmparatorluğun her yerinde bulunan modellerle tipolojik olarak benzerdir ve formların bazılarının net olmamakla beraber yerel üretim olabileceği düşünülmektedir. Aynı grup kaplar, Kıbrıs ve Filistin’den, çoğu ise, Ege Bölgesi’nden
ithal edilmiştir. Geri kalan günlük kullanım kaplarının çoğunluğu yerel üretimdir ve büyük bir yüzdeyi Anamur ve Tarsus üretimleri oluşturmaktadır. Kandil buluntuları da kaba seramikler gibi az sayıda
ithal, çoğunlukla bölge üretimidir46.
Amphoraların tipolojik çalışmaları ve içinde taşınan gıda maddeleri bize kentin ticari ilişkilerine
bir bakış açısı sunmaktadır. Elaiussa Sebaste ve çevresindeki alanlarda zeytinyağı üretim tesislerinin
bolluğu göz önüne alındığında, kentte zeytinyağı ve daha sonrasında şarap gibi ürünlerin üretim fazlası
olma olasılığı ve bu ürünlerin bölge üretimi amphoralarla ihracatının yapılması fikri netlik kazanmıştır47. MS 1. ve 3. yy.’lar arasında Elaiussa’daki amphora buluntularının büyük bir kısmı bölgesel üretimlerden oluşmaktadır. Agora M 54, Zemer 41 ve Pompei 5 formları büyük bir buluntu grubunu oluşturmaktadır. Akdeniz Bölgesi’nde şarap taşımada kullanılan bu yeni formlar, Kilikia’da Roma’nın teşvikiyle
artan tarım yatırımını kanıtlamaktadır48. Kilikia Bölgesi üretimi olan bu yeni formların Kıbrıs’ta49 tespit edilmesi de bölgenin ve dolayısıyla Elaiussa Sebaste’nin Kıbrıs ile var olan ticari ilişkilerini kanıtlayan diğer bir önemli grubunu oluşturmaktadır. Sebaste kazılarından elde edilen çeşitli seramik ve
amphora türlerinin ön çalışması, Roma, Geç Roma ve Bizans Dönemleri ticaret sisteminin yanı sıra, bu
dönemlerde Doğu Akdeniz’deki farklı üretim alanlarının varlığı hakkında da ipucu vermektedir. Elaiussa Sebaste, MS 7. yy.’ın ikinci yarısında, Arap akınları sonucu tahrip edildiği döneme kadar Pompei
5, Dressel 2-4, Agora M 54 ve LRA 1 gibi formların üretildiği önemli bir amphora üretim merkezi gibi
görünmektedir50. İhracatını yapabileceği ve diğer bölgeler tarafından talep edilen şarap, zeytinyağı gibi
ürünleri sayesinde de, ulaştığı bölgelerden ithal ürün alabilecek ekonomik seviyeye ulaşmıştır.
Kentin şehirleşme anlamındaki gelişimi MS 3. yy.’ın ortalarına kadar devam etmiştir51. MS 260’da
Elaiussa ve çevresi Sasani Kralı I. Šapur tarafından fethedilip yağmalanmış ve bu refah dönemi sona
ermiştir52. Augustus ile Akdeniz’de büyük bir güç olan ve MS 1. ve 2 yy.’larda genişlemeye devam
eden Roma İmparatorluğu, MS 3. yy.’da kargaşa dönemi geçirerek gerilemeye başlamış, MS 395’de
ise, ikiye bölünmüştür. Böylece Bizans İmparatorluğunun temellerinin atıldığı bir geçiş süreci yaşanmaya başlanmıştır53. Bu tarihi süreç tüm Kilikia’yı olduğu gibi Sebaste kentini de etkilemiştir. MS 4.
yy.’dan sonra kentin Ada kısmı, anakarayla birleşmiş ve yarımadaya dönüşmüştür. MS 479’da Sebaste,
komşusu Korykos ile birlikte İsauralılar tarafından ele geçirilmiştir. Bizans imparatoru Anastasios,
Kilikia’nın bu istila karşısında güçlendirilmesi gerektiğini bildirmiş, MS 498’de yapılan savaş sonucu
İsauria’lılara karşı başarı elde edilmiş, bölge tekrar huzura kavuşmuştur54.
Bölgedeki kargaşa döneminden sonra, MS 4. yy.’ın sonlarından başlayarak özellikle doğu ile bağlantılı ticaret yollarının önem kazanmasıyla Sebaste tekrar aydınlanma dönemi yaşamıştır. MS 5. yy.’da
45 Ferrazzoli – Ricci 2009, 35; Ferrazzoli – Ricci 2013, 203.
46 Ferrazzoli – Ricci 2009, 35.
47 Ferrazzoli – Ricci 2013, 203.
48 Şenol 2008, 111.
49 Hayes 1991, 93, No. 31-32, Pl. 25, Fig. 3, 71, 13; Autret – Marangou 2011, 361-362.
50 Ferrazzoli – Ricci 2009, 34.
51 Equini Schneider 1998; Equini Schneider 2010.
52 Hild – Hellenkemper 1990, 400-401; Anadolu’da Sasani etkileri hakkında detaylı bilgi için bk.: Bahadır 2011, 685-703.
53 Akşit 1970, 9.
54 Hild - Hellenkemper 1990, 400-401.
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Hellenistik ve Roma dönemlerinde inşa edilmiş olan yapıların üzerine, büyük dairesel avlusu bulunan, iki kanatlı büyük bir Bizans Sarayı55, Güney Limanı’nda yerleşim, zanaat / üretim alanı56 olan
bir kompleks inşa edilmiştir. MS 5. ve 6. yy.larda Roma yapılarından dönüştürülerek oluşturulan yeni
kent, ekonomik anlamda güçlü, bazilikaları ve kilisesiyle dinsel bir kimlik kazanmıştır. Aynı dönemde
kentte, Kilikia Bölgesi üretimi olan, “Geç Roma 1” olarak adlandırılan amphoranın üretimi için fırınlar
inşa edilmiştir. Bu fırın yapılarından 4 tanesi ada kısmında, bir tanesi Güneybatı Nekropolü’nde, diğeri
ise bugün Paşa Türbesi olarak bilinen, modern mezarlığın karşısında tespit edilmiştir57. MS 5. ve 7.
yy.lar arasında, yerli üretimlerle birlikte Suriye-Filistin, Afrika, Mısır ve Ege’den gelen amphoralar da
Sebaste’de sürekli dolaşıma girmiştir. Amphoraların yanında Afrika, Foça ve Kıbrıs’tan gelen kırmızı
astarlı sofra kapları ve Ege Bölgesi mutfak kapları da ticaret hayatının dinamikleri arasında yer almıştır58. Kıbrıs üretimi, ince cidarlı, rafine edilmiş kil özellikleri gösteren kaliteli servis kaplarının yanı sıra,
pişirme-mutfak kapları da MS 5. yy. sonu 7. yy. başlarına tarihlendirilen kontekstlerde görülmektedir59.
MS 6. yy.’da İmparator Iustinianos yönetiminde sosyal ve siyasal huzursuzluklarla yıpranmaya başlayan
kent, MS 672’deki Arap istilaları sonucu büyük oranda boşaltılmıştır. MS 7. yy.’ın başında ise, depremler
ve limanların tamamen kumla dolması sonucu, kentin tümüyle terk edildiğine tanık olunmaktadır60.
Çalışmaya konu olan Geç Roma Kırmızı Astarlı Seramiklerinden “D Grubu”nu oluşturan servis kapları, Geç Antik Çağ’da inşa edilmiş olan Bizans Sarayının kullanımı sırasındaki döneme denk gelmektedir.
F. O. Waagé’nin61 1948’de yaptığı çalışmada “Late Roman D” olarak tanımladığı grup, J. W. Hayes62
tarafından 1972’de Kıbrıs Sigillataları ile olan benzerliklerinden yola çıkarak “Kıbrıs Kırmızı Astarlı
Seramikleri” olarak adlandırmıştır. Son yıllarda Güneybatı Anadolu’daki yerleşimlerde benzer formlarda seramiklerin bulunması, bu kapların sadece Kıbrıs’ta üretilmiş olma düşüncesini değiştirmiş,
genel olarak “Geç Roma D Kırmızı Astarlı Seramiği” terimi tercih edilmeye başlanmıştır63. Yapılan
arkeometrik analizler sonucunda bu kapların Kıbrıs’ta üretildiği tespit edilmiştir64. Kıbrıs dışında,
Anadolu’daki üretim bölgeleri ve kökeni uzun süre tartışılan bir konu olmuştur. Yapılan tipolojik ve
arkeometrik çalışmalar sonucunda Perge65, Anemurium66 ve Sagalassos’da67 Kıbrıs Kırmızı Astarlı
kapların taklitlerinin üretilmiş olduğu sonucuna varılmıştır. Bölgede Kibyra antik kentinde, batı ve
doğu sigillata tipolojileriyle benzer, taklit olduğu düşünülen seramikler, ele geçen üretim atıkları ile
kesinlik kazanmıştır68. Yapılan araştırmalar, taklit üretimlerin Roma Dönemi’nde Batı Anadolu’daki varlığını ortaya koyması açısından dikkat çekicidir. Pednelissos’da yapılan yüzey araştırmalarında
Kıbrıs Kırmızı Astarlı Seramikleri ve türevleri olarak adlandırılan bir grup kırmızı astarlı seramik
55 Tempesta 2008, 95-113.
56 Iacomi 2008, 115-123.
57 Ferrazzoli – Ricci 2010, 815-819; Borgia – Iacomi 2010, 1029-1054.
58 Ferrazzoli – Ricci 2007, 671-688; Ferrazzoli – Ricci 2008a, 1485-1497; Ferrazzoli – Ricci 2008b, 521-530.
59 Ferrazzoli – Ricci 2008a, 1496.
60 Equini Schneider 2008, 18-19.
61 Waagé 1948, 52.
62 Hayes 1972, 371.
63 Poblome – Fırat 2011, 49; Ergürer 2012, bk.: dn. 1141; Jackson – Zelle – Vandeput – Köse 2012, 90.
64 Rautman – Gomez – Neff – Glascock 1993, 233-264; Rautman 1995, 331-349; Poblome – Fırat 2011, 49-55.
65 Fırat 1999.
66 Williams 1989, 50-51.
67 Poblome – Fırat 2011, 49-55.
68 Uygun – Dökü 2008, 133-162.
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tespit edilmiştir. Hayes’in tanımladığı formların yanında farklı formların da belirlendiği Pednelissos’ta
bu grubun üretiminin yapılmış olma ihtimali önerilmiştir. Hayes’in tanımladığı formların farklı varyasyonları dışında bazı yeni formlar Pedenelissos dışında Perge ve Anemurium’da da ele geçmiştir69.
2008 yılında yapılan yüzey araştırmaları sonucunda, Antalya’nın 32 km kuzeydoğusundaki Gebiz,
Aksu ve Küçükaksu nehirlerinin yakınlarında Geç Roma Kırmızı Astarlı Seramiklerden D Grubunun
repertuarında bulunan tüm standart ürünleri üreten, yedi üretim merkezinden oluşan bir üretim ağı
keşfedilmiştir. Burada üretilen kapların tarım ürünleri ile birlikte bölgenin iç kısımlarına ve Perge’ye
kadar yayıldığı belirlenmiştir. Yüzey araştırmaları sonucunda bu kapların Güney Anadolu’da, özellikle Pamphylia’da üretiminin yapıldığı kesinlik kazanmıştır70. Sagalassos, Pedenelissos ve Gebiz, Aksu
çalışmaları kapların tek bir üretim bölgesinden çıkmadığı düşüncesini destekleyen somut verilerdir.
Geç Roma D Kırmızı Astarlı Seramiği için en temel tipolojik çalışma, Hayes71 tarafından 12 farklı form ile oluşturulmuştur. Daha sonra H. Meyza72 tarafından yapılan tipolojik değerlendirmede
Hayes’in sınıflandırmasına ek olarak yeni form ve çeşitlemeleri değerlendirilmiştir. Genel morfolojik
özelliklerine bakıldığında, ince taneli, pürüzsüz, ince kum, kireç ve mika katkılı, homojen bir hamur
yapısına sahip olduğu belirlenmiştir. Pişme derecesi ve rengi farklılık gösteren kapların sarıdan turuncuya, kırmızıdan bordoya hatta kahverengimsi renk tonlarında hamura; tüm yüzeyi kaplayan, pembemsi kahverengi, kırmızının tonları ve bordomsu astar rengine sahip olduğu görülmektedir. Kaplar,
üst üste istiflenerek pişirildiğinden, özellikle ağız kenarlarında renk değişimleri, siyahımsı veya kremimsi renk ve dalgalanmalar oluşmuştur. Yüksek ısıda pişirilmiş örneklerin, özellikle iç astar kısmında metalik bir parlaklık görülmektedir. Kalın cidarlı ve özensiz bir yapı görülen kaplarda, iç kısımda
birbirine paralel rötuş izleri, dış kısımda ise, düzensiz çark ve alet izleri bulunmaktadır. Tipolojik
olarak çok fazla form çeşitliliğine sahip olmayan Geç Roma D Grubunun gövdeleri üzerinde yer alan
bantlar halinde yapılmış rulet motifi ile ağız kenarlarındaki yiv ve dalga genel süsleme özellikleridir.
Baskı şeklinde yapılan az sayıdaki bitkisel ve haç bezeme de uygulanan diğer bir süsleme çeşididir. MS
4. yy. sonları ile MS 7. yy. sonları arasında üretildiği düşünülen bu kaplar, özellikle Akdeniz kentlerinde yoğun bir şekilde servis kabı olarak kullanılmıştır73.
Geç Roma Kırmızı Astarlı “D Grubu Seramikleri”, diğer kırmızı astarlı seramikler kadar geniş
alanlarda pazar şansı bulamasalar da, özellikle Akdeniz’e komşu bölgelerde tercih edilmişlerdir74. Tarsus75, Kelenderis76, Anemurium77, Parion78, Antiokheia79, Sagalassos80, Limyra81, Perge82, Ksanthos83,
69 Kenkel 2005, 131-146; Jackson – Zelle – Vandeput – Köse 2012, 91.
70 Jackson – Zelle – Vandeput – Köse 2012, 89-114.
71 Hayes 1972, 371-386.
72 Meyza 1995, 179-202; Meyza 2007.
73 Hayes 1972, 371; Fırat 1999, 36-37.
74 Hayes 1972, 461, Map 17; Reynolds 1995, Fig. 163.
75 Jones 1950, Fig. 165, J, K, Fig. 208, no. 822, U, W; Adak Adıbelli 2006, 128-135.
76 Tekocak 2006, 60; Tekocak 2007, 16-25.
77 Williams 1989, Fig. 11-17, No. 154-216.
78 Ergürer 2013, 147, Res. 196.
79 Waagé 1948, Pl. X, no. 948, Pl. XI, No. 930 f-u, 932 f-k.
80 Poblome 1999.
81 Eisenmenger 2003, 194.
82 Fırat 1999, 36-65.
83 Hayes 1972, 371-386; Carandini 1981, 239, Tav. CXXI- CXXII.
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Myra84, Atina Agorası85, Knossos, Kourion86, Ashkelon87, Salamis88, Gortina’da89, Kıbrıs’ta Paphos90,
Kalavasos-Kopetra91, Filistin bölgesinde Kudüs92, Samaria93, Ramot Nof94, Tel Aar95, Herodium ve
Tiberias’ta96, Mısır’da İskenderiye, Abu Mena’da97 ve Libya’da Apollonia gibi kentlerde tespit edilmiştir (Res. 1).
Çalışma konusunu oluşturan buluntuların ele geçtiği alan, Hellenistik Dönem’e tarihlenen poligonal duvarın hemen önünde, Roma Dönemi’nde inşa edilmiş olan sur duvarı ve kuleler arasında kalan
toprak yığınıdır. Stratigrafik bir dizilim göstermeyen alanda, buluntuların tipolojik değerlendirmeleri
sonucu genel olarak ele geçen seramik malzeme MS 4. yy. sonu – MS 7. yy.’ın başlarına, ağırlıklı olarak
ta MS 5. – 6. yy.’a tarihlendirilmiştir. Alanda amphora ve servis kapları dışında yoğun cam parçaları ve
üretim artığı, Sebaste üretimi, LR 1 amphora formuna ait seramik cürufu, kazıma ve oyma dekorasyonlu bir grup bezemeli seramik, demir, bronz parçalar, çok sayıda sağlam ve kırık kandil, büyükbaş
hayvan kemikleri ve bir sikke ele geçmiştir. Sebaste’de tespit edilen Geç Roma Kırmızı Astarlı D Grubu servis kapları, yapım, astar ve kil özellikleri açısından 2 farklı gruba ayrılmıştır. Birinci grup, genel
olarak bilinen ve tanımlanan Kıbrıs üretimi kaplarla aynı özelliklere sahiptir. İkinci grup ise hamuru
iri taneli, gözenekli, astarı ince, yoğun olarak açık kiremit renginde ve daha özensiz bir yapıdadır. Yayın çalışmasında değerlendirilen kontekst içinde, bu kaplara ait 96 örnek bulunmuş ve Hayes’in form
tanımlaması kullanılarak 5 form olarak değerlendirilmiştir.
Hayes Form 1 olarak adlandırılan, kalınlaştırılmış basit ağız kenarlı, kalın cidarlı, dışbükey profilli,
süslemesiz, alçak kaideli küçük çanak98 formundan Sebaste’de değerlendirilen kazı alanında, 20 adet
parça ele geçmiştir. Birinci gruba ait (Res. 3, 4) 11 örnek, homojen ve sık dokulu bir kil yapısına sahiptir. Çok özenli bir işçiliğe sahip olmayan kapların iç yüzeyini kaplayan metalik, parlak görünümlü
astar, bazı örneklerde dış yüzeyde ağız kenarının altında dalgalı renkli bir akıntı şeklindedir. Kil ince
yapılı, az kireç katkılı ve koyu renklidir. 9 örnekle temsil edilen ikinci grup ise (Res. 5, 6), kil, astar
ve renk açısından birinci gruptan farklıdır. Astar birinci gruba göre daha kalitesiz ve özensiz, katkı
boyutu daha büyük ve çok daha fazla gözeneklidir. Bu form genel olarak MS 4. yy.’ın sonları MS 5.
yy.’ın ortalarına tarihlendirilmektedir. Filistin’de bulunan parçalar MS 4. yy.’ın ortalarından MS 5. yy.’ın
başına99, Antiokheia ve Atina Agorası’ndaki örnekler MS 5. yy.’a100, Abu Mena’da101 MS 5. yy. sonu
84 Fındık 2010, 105, 113, Fig. 3-34, 35.
85 Waagé 1948, Pl. X-XI.
86 Hayes 2007, 442, Fig. 14.4 - D 4.
87 Johnson 2008, 60, 185.
88 Catling – Dikigoropoul 1970, Fig. 7, No. 1-2; Diederich 1980; Diederichs 1980, Pl. 24, No. 292-295.
89 Preite 1997, 193-196, Tav. XXXIV, 7.
90 Giudice 1993, Fig. 9, No. 1-5; Giudice 1994, Fig. 13, No. 3-7, Fig. 14, No. 7; Giudice 1996, Fig. 24-25; Giudice 1999, Fig, 4a, 4-5.
91 McCllelan – Rautman 1994, Fig. 4, No. 1, Fig. 6, No. 1.
92 Hayes 1972, 375, No. 7.
93 Kenyon 1957, Fig. 84, No. 21.
94 Ustinova – Nahshoni 1994, Fig. 7, No. 8-9.
95 Kenrick 1981, Fig. 243, X / 55.
96 Stepansky 1999, 82, No. 16.
97 Hayes 1972, 371-386.
98 Hayes 1972, 374.
99 Hayes 1985, 194, Fig. 65, No. 1.
100 Waagé 1948, 56, Pl. X, No. 928.
101 Carandini 1981, 239, Tav. CXXI-1, 3.
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– 6. yy.’a, Paphos102, Kelenderis103 buluntuları MS 4. – 5. yy.’a, Tarsus’da104 MS 5. yy.’ın ilk yarısına,
Pednelissos’ta105 MS geç 4. – MS 5. yy.’ın 3. çeyreğine, Perge’de106 MS 4. - 5. yy.’ın üçüncü çeyreğine,
Anamur’da107 ise MS geç 4. – 5. yy.’ın üçüncü çeyreğine tarihlendirilmiştir.
Dışa doğru kalınlaştırılmış ağız kenarının tepe kısmında iki ya da üç sıra yiv bulunan çanak Hayes Form 2, yüksek gövde ve dik kaideye sahiptir. Gövde üzerinde ikili veya üçlü rulet, tabanında ise
bazen yiv sıraları içerisinde baskı tekniği ile yapılmış motifler görülmektedir108. Sebaste buluntularında birinci grup içerisinde değerlendirilen, kaliteli astar ve homojen kil özellikleri gösteren 25 adet
parça ağız kenarı ve dipten oluşan bir buluntu grubu tespit edilmiştir (Res. 7, 8, 9). Kalın ve koyu
renkte astar metalik bir parlaklığa sahiptir. Bu kapların dışında, ikinci grupta değerlendirilen, farklı
kil ve astar özelliklerine sahip 3 adet tam profil veren, 14 dip, 22 ağız kenarı, toplam 39 adet Form
2 bulunmaktadır (Res. 10, 11, 12). Açık renkli astar birinci grup üretimlerine oranla daha ince ve
rulet baskı bezemesi daha özensizdir. Üretimine MS 5. yy.’ın ortalarında başlanmış olan bu kaplar,
MS 5. yy. sonları - MS 6. yy.’ın başlarında yoğun olarak üretilmiştir109. Kanthos’ta110 MS 5. yy.’a; Paphos111, Kelenderis112, Tarsus’ta113 MS 5. – 6. yy.’a; Gözlükule’de114 MS 5. – erken 6. yy.’a; Sagalassos115,
Pednelissos’da116 MS geç 5. – erken 6. yy.’a; Perge’de117 MS 5. – 6. yy.’a; Anemurium’da118 MS geç 5.
– erken 6. yy.’a tarihlendirilmiştir.
Hayes Form 5 olarak adlandırılan küçük kase kalınlaştırılmış, üzerinde yiv bulunan üçgen ağız
kenarlıdır. Bu formun sağlam örnekleri düz dipli ve bezemesizdir. İyi fırınlanmış, sert dokulu olarak
tanımlanan Form 5, genellikle kırmızımsı sarı hamura, kırmızımsı kahverengi astara sahiptir. Hamurunda çok az kireç bulunan formun astar kısmı dış yüzeyde dalgalı bir yapı göstermektedir. İncelenen
kontekste bu forma ait, 1. grupta değerlendirilen 1 adet örnek ele geçmiştir (Res. 13). Form, Hayes
tarafından MS orta - geç 6. yy.’a tarihlendirilmiştir119. Paphos120 buluntuları MS 6. – 7. yy.’a; Stobi’de121

102 Meyza 2007, 44-50, Pl. 1- 2, 18.
103 Tekocak 2006, 62-63, Kat. No. 94-115.
104 Adak Adıbelli 2006, 128.
105 Kenkel 2005, 131-146, Fig. 5-2, 4.
106 Fırat 1999, 39-40, Kat. No. 159-167 / 168-174.
107 Williams 1989, 29-30, Lev. 10-11, No: 152-156.
108 Hayes 1972, 373-376.
109 Hayes 1972, 375; Williams 1989, 30; Kenrick 1981, 448-449.
110 Carandini 1981, 239, Tav. CXXI- 7.
111 Meyza 2007, 58-59, Pl. 4, 19.
112 Tekocak 2006, 63, Kat. No. 120-130.
113 Goldman 1950, 277, Lev. 165, J - K, Levha 208, 822; Adak Adıbelli 2006, 129-130.
114 Jones 1950, 206, Fig. 208, No. 822.
115 Poblome 1999, 297.
116 Kenkel 2005, 131-146, Fig. 5, 5-7.
117 Fırat 1999, 41-44, Kat. No. 175-203.
118 Williams 1989, 30, Lev. 11, No: 158-164.
119 Hayes 1972, 377.
120 Meyza 2007, 56-57, Pl. 16, 18.
121 Anderson – Stojanovic 1992, 55, Pl. 40.
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MS 5. – 6. yy.’a; Kanthos’ta122 MS 6. yy.’ın ikinci yarısına; Pednelissos’ta123 MS 6. yy.’a; Kelenderis’te MS
6. yy.’ın ikinci yarısı – 7. yy.’ın başlarına tarihlendirilmiştir.
Kalınlaştırılmış, üçgen biçimli ve üzerinde yiv sıraları bulunan ağız kenarına sahip Hayes Form 7
olarak adlandırılan, geniş çanağın gövdesi, dik bir açıyla kaideye inmektedir. Oldukça büyük boyutlu
olan bu kapların cidarları da kalındır. Gövde üzerinde rulet ya da dalga bezeme görülür. Astar özellikleri bu formda da oldukça değişkendir. Sebaste’de çalışmada değerlendirilen kazı alanında 1 adet
bulunan formun yuvarlak kesitli kalın kulpu, ortasından parmak basılarak, kabın ağız kenarı altına
yapıştırılmış ve tutamak işlevi kazandırılmıştır (Res. 14). Kil yapısı bakımından 2. gruba dahil edebileceğimiz örnek form olarak da Hayes’in yapmış olduğu tipolojideki Form 7’den kulpunun olması
ile ayrılmaktadır. Hayes’te kulplu olarak sadece Form 11 görülürken, Paphos’taki124 MS 5. – 7. yy.’ın
başlarına tarihlendirilen Form 7 örneklerinde kulplu olanlar mevcuttur. Elaiussa Sebaste örneği de
Form 7’nin kulplu bir versiyonu olarak değerlendirilebilir. Çok yaygın olmayan bu büyük boyutlu kapların gelişimi tam olarak tespit edilememiş, bulunduğu merkezlerde MS 6. yy.’ın ortalarından 7. yy.’a
kadar olan süre içerisinde değerlendirilmiştir. Formun örnekleri, Pednelissos125 ve Kelenderis’te126
MS 6. – 7. yy.’ın başlarına; Perge’de127 MS 6. yy.’ın ikinci yarısı – MS erken 7. yy.’a; Anamur’da128
MS 6. yy.’ın ikinci yarısı – erken 7. yy.’a; Apollonia’da129 MS 6. yy. ortası – MS 7. yy. başına; İstanbul
Saraçhane’de130 MS 7. yy.’a tarihlendirilmiştir.
Hayes Form 9 olarak adlandırılan kapların en belirgin özelliği kalınlaştırılarak üçgenimsi bir görünüm verilen ağız kenarıdır. Ağız bölümünde dudak sivrilerek içe döndürülmüş, alt kısmı ise hafif
sarkıtılıp yuvarlatılmıştır. Dip kısmı düz olan geniş çaplı formun kaidesi küçük bir yivle belirginleştirilmiştir. Gövde üzerinde bir veya iki silik yiv, ağız kenarının dış kısmında dalga motif ve tondosunda
seyrek olarak baskı tekniğinde yapılmış motif bulunmaktadır. Seyrek olarak tondoda görülen haç motifi, balık kuyruğu şeklinde, Greek tipinde veya aynı dönemde sikkeler üzerinde görülen ince ve sivri
yapıdadır. Sert dokulu ve iyi fırınlanan kapların kili, açık kırmızıdan pembemsi renge değişiklik gösterir. İçlerinde az kireç, kum ve mika katkısı görülmektedir. Bu kaplarda astar değişik tonlarda sarımsı
kırmızı, bazı bölümlerde açık kırmızı renklerdedir. Bu kaplar Hayes tarafından 3 tipe ayrılarak MS 6.
yy. sonları ile MS 7. yy. sonları arasına tarihlendirilmiştir. MS 550 - 600’e tarihlendirilen “A” tipinin
kısa ve kalın ağız kenarının dışında yivler bulunmamakta ve kaide küçük bir çıkıntı yapmaktadır. B
tipinde kabın derinliği artmış, kaide düz tabanından bir yivle ayrılmıştır. C tipi ise, B ile benzer, ancak
ağız kenarında dış kısımda iki sıra yiv bulunabilmektedir. B ve C tipleri MS 580-600 / MS 7. yy.’a tarihlendirilmiştir131. İncelenen kontekstte 5 adet birinci grup (Res. 15, 16, 17), 6 adet ikinci grup (Res.
18, 19) içinde değerlendirilebilecek, toplamda 11 adet Form 9 tespit edilmiştir. Form 9’un örnekleri,

122 Hayes 1972, 377, Fig. 81; Carandini 1981, 239, Tav. CXXII-7.
123 Kenkel 2005, 131-146, Fig. 6, 1-2.
124 Meyza 1995, Pl. 5; Meyza 2007, 51-53, Pl. 5, 19, 26.
125 Kenkel 2005, 131-146, Fig. 6, 7-9.
126 Tekocak 2006, 63, Kat. No. 131-132.
127 Fırat 1999, 49-51, Kat. No. 262-263.
128 Williams 1989, 35-37, Lev. 15, No: 195-199.
129 Carandini 1981, 239, Tav. CXXII- 3.
130 Harrison – Fıratlı – Hayes 1968, 210-211, No. 67-72.
131 Hayes 1972, 379-382.
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Salamis132, Kanthos’ta133 MS 6. – 7. yy. sonuna; Gortina134, Ashkelon135, Kourion136, Perge’de137 MS 5.
– 6. yy.’a; Pednelissos’ta138 MS 6. – 7. yy.’a; Anamur’da139 MS geç 6. – 7. yy.’a tarihlendirilmiş, Myra140,
Tarsus141 ve Kelenderis142 gibi kentlerde tespit edilmiştir.

Sonuç
Kazı çalışmaları sırasında diğer alanlardan ele geçen seramikler de değerlendirildiğinde Geç Roma
Kırmızı Astarlıları arasında en küçük buluntu grubunu oluşturan “D Grubu Kırmızı Astarlı” seramiklerden en yoğun görünen tiplerin Hayes Form 2 ve Form 9 olduğu belirlenmiştir. Yayın çalışmasında
buluntuları değerlendirilen kazı alanında ise 5 ana formdan oluşan, ağız kenarı ve dip olmak üzere,
toplam 96 adet örnek tespit edilmiştir. Buluntular, MS 4. yy. sonu – MS 6. yy. sonu aralığına tarihlenen
amphora, pişirme - mutfak kapları, kandil, Afrika ve Foça Kırmızı Astarlı Seramikleri ile beraber ele
geçmiştir. Bu buluntuların da yardımıyla Sebaste Geç Roma Kırmızı Astarlı D Grubu seramiklerini
bu tarih aralığında değerlendirmek mümkün olacaktır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kentin
Roma Dönemi’nden itibaren Kıbrıs’la var olan ticari ilişkilerini belgeleyen MÖ 1. – MS 2. yy.’a tarihlendirilen, yoğun Kıbrıs sigillata buluntularının yanı sıra143, incelenen kontekst malzemenin de gösterdiği gibi, Geç Roma – Erken Bizans Dönemi’nde de, bu ilişkilere devam edildiği ortaya konmuştur.
Mısır’da tespit edilen LRA 1 ve Kilikia Bölgesi’nde ele geçen LRA 5-6, 7 amphoraları ile bu amphoraların Kilikia kıyılarında batık buluntusu olarak çok fazla sayıda ele geçmesi de iki bölge arasındaki
ticari ilişkilerin Kıbrıs üzerinden sağlanması düşüncesini desteklemektedir. Fakat kentin şu ana kadar
kazısı yapılmış alanlardan ele geçen genel buluntuları değerlendirildiğinde, Geç Antik Çağ’da kentin
Kıbrıs dışında Filistin, Afrika ve Ege Bölgesi’yle ticari ilişkilerinin daha yoğun olduğu anlaşılmıştır.
Çalışma sonucunda tespit edilen iki faklı gruptan, ikinci grubun fazlalığı dikkat çekmektedir. Birinci grup içerisinde değerlendirilen formlar Kıbrıs üretimi; tipolojik olarak çok fazla farklılık görülmeyen ikinci grup örnekler ise yine Kıbrıs’ta üretilmiş, farklı bir atölyeyi veya Anadolu’daki bir üretim
bölgesini işaret etmektedir. Geç Roma D Grubu Kırmızı Astarlı Seramiklerinin kökeni ve üretim bölgelerinin kesin tespiti, kil kaynakları ve seramikler üzerinde yapılacak çok daha detaylı arkeometrik
analizler ve olası üretim yerlerindeki malzemenin detaylı tipolojik çalışmaları ile mümkün olabilecektir.

132 Diederichs 1980, 60, 61, 100, Pl. 24, 292-295.
133 Hayes 1972, 381, Fig. 82, 13; Carandini 1981, 239, Tavola CXXII-1.
134 Preite 1997, 193-196, Tav. XXXIV, 7.
135 Johnson 2008, 57-60 ve 176-184.
136 Hayes 2007, 442, Fig. 14.4, D4.
137 Fırat 1999, 52-58, Kat. No. 348-410.
138 Kenkel 2005, 131-146, Fig. 7, 3-4.
139 Williams 1977, 176-177, Fig. 1-3; Williams 1989, 31-33, Lev. 12-13, No: 166-178.
140 Fındık 2010, 105, 113, Fig. 3: 34, 35.
141 Adak Adıbelli 2006, 132.
142 Tekocak 2006, 64, Kat. No. 136-156.
143 Kentte yapılan kazı çalışmaları sırasında yoğun olarak Kıbrıs Sigillatası örnekleri ele geçmiştir. İncelenen kontekst içerisinde

de az sayıda ele geçen sigillata örnekleri, özellikle birinci grubun kil ve astar özellikleri ile karşılaştırılmış, çok benzer oldukları
tespit edilmiştir.
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Katalog
1-

Res. 3
Form: Hayes Form 1 – Elaiussa Sebaste 1. grup.
Ağız Kenarı Çap: 28 cm.
Tanım: Kalınlaştırılmış basit ağız kenarlı, kalın cidarlı, dışbükey profilli, süslemesiz çanağa ait ağız
kenarı. İç yüzeyde parlak astar, dış yüzeyde dalgalı, iç kısma göre daha özensiz astar. İç yüzeyde
düzenli rötuş; dış yüzeyde ince, düzensiz alet izleri.
Hamur Rengi: 5 YR 6/6 - Astar Rengi: 5 YR 4/4.
Katkı Maddesi: Az, ince kum; yoğun, ince kireç; az, ince mika. Gözeneksiz, homojen kil.

2-

Res. 4
Form: Hayes Form 1 – Elaiussa Sebaste 1. grup.
Tanım: Kalınlaştırılmış basit ağız kenarlı, kalın cidarlı, dışbükey profilli, süslemesiz çanağa ait ağız
kenarı. İç ve dış yüzeyde özenli astar, dış kısımda ağız kenarı ve hemen altında dalgalı renk. İç yüzeyde
düzenli rötuş; dış yüzeyde ince, düzensiz alet izleri.
Ağız Kenarı Çap: 28.5 cm.
Hamur Rengi: 2.5 YR 5/6 - Astar Rengi: 10 R 5/6 - 4/6.
Katkı Maddesi: Az, ince kum; yoğun, ince kireç; az, ince mika. Gözeneksiz, homojen kil.

3-

Res. 5
Form: Hayes Form 1 – Elaiussa Sebaste 2. grup.
Tanım: Kalınlaştırılmış basit ağız kenarlı, kalın cidarlı, dışbükey profilli, süslemesiz çanağa ait ağız
kenarı. İç ve dış yüzeyde ince, soyulmuş, özensiz astar, dış yüzeyde dalgalı renk. İç yüzeyde düzenli
rötuş; dış yüzeyde ince, düzensiz alet izleri.
Ağız Kenarı Çap: 32 cm.
Hamur Rengi: 2.5 YR 6/6 - Astar Rengi: 2.5 YR 5/6 – 5/8.
Katkı Maddesi: Az, ince kum; yoğun, ince kireç; az, ince mika. Orta, ince gözenekli, ince taneli kil.

4-

Res. 6
Form: Hayes Form 1 – Elaiussa Sebaste 2. grup.
Tanım: Kalınlaştırılmış basit ağız kenarlı, kalın cidarlı, dışbükey profilli, süslemesiz çanağa ait ağız
kenarı. İç ve dış yüzeyde ince, soyulmuş, özensiz astar. İç yüzeyde düzenli rötuş; dış yüzeyde ince,
düzensiz alet izleri.
Ağız Kenarı Çap: 30 cm.
Hamur Rengi: 2. 5 YR 6/6 - Astar Rengi: 2.5 YR 5/8.
Katkı Maddesi: Az, ince kum; yoğun, ince kireç; az, ince mika. Orta, ince - az, iri gözenekli, ince
taneli kil.

5-

Res. 7
Form: Hayes Form 2 – Elaiussa Sebaste 1. grup.
Tanım: Dışa doğru kalınlaştırılmış ağız kenarının tepe kısmında iki sıra yiv; yüksek gövde üzerinde üç
sıra rulet bezeme; dik kaideli çanak. İç ve dış yüzeyde metalik, parlak, özenli astar. İç yüzeyde düzenli
rötuş; dış yüzeyde ince, düzensiz alet izleri.
Ağız Kenarı Çap: 26 cm.
Hamur Rengi: 2.5 YR 5/6 - Astar Rengi: 2.5 YR 4/6.
Katkı Maddesi: Az, ince kum; bol, ince kireç; az, ince mika. Az, ince gözenekli, ince taneli homojen
kil.

6-

Res. 8
Form: Hayes Form 2 – Elaiussa Sebaste 1. grup.
Tanım: Dışa doğru kalınlaştırılmış ağız kenarının tepe kısmında üç sıra yiv; ağız kenarının altında bir
sıra, yüksek gövde üzerinde üç sıra rulet bezeme; dik kaideli çanak. İç ve dış yüzeyde metalik, parlak,
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özenli astar. İç yüzeyde düzenli rötuş; dış yüzeyde ince, düzensiz alet izleri.
Ağız Kenarı Çap: 18.5 cm.
Hamur Rengi: 2.5 YR 5/6 - Astar Rengi: 2.5 YR 4/6.
Katkı Maddesi: Az, ince kum; bol, ince kireç; az, ince mika. Gözeneksiz, homojen kil.
7-

Res. 9
Form: Hayes Form 2 – Elaiussa Sebaste 1. grup.
Tanım: Dışa doğru kalınlaştırılmış, ağız kenarının tepe kısmında üç sıra yiv; yüksek gövde ve dik kaide.
Çanağın ağız kenarının alt kısmından başlayan ve gövdenin alt bölümünde 2 derin yiv ile bölünen, düz
çizgi şeklinde bir sıra rulet motifi. Dış yüzeydeki hafif dalgalı astar, ağız kenarında izlenememektedir.
Ağız kenarının altında, astarın sonlandığı bölümde grimsi renkte bir hat görülmektedir. İç yüzeyde
parlak astar, düzenli rötuş; dış yüzeyde ince, düzensiz alet izleri.
Ağız Kenarı Çap: 28 cm.
Hamur Rengi: 2.5 YR 5/6 - Astar Rengi: 2.5 YR 4/4 - Ağız Kenarı Rengi: 7.5 YR 6/4 – 5/4.
Katkı Maddesi: Az, ince kum; bol, ince kireç; az, ince mika. Az, ince gözenekli, homojen kil.

8- Res. 10
Form: Hayes Form 2 – Elaiussa Sebaste 2. grup.
Tanım: Dışa doğru kalınlaştırılmış, tepe kısmında iki sıra yiv bulunan ağız kenarı, yüksek gövde, dik
kaide. Çanağın gövdesi üzerinde bir sıra rulet motifi. İç ve dış yüzeyde ince, özensiz, soyulmuş astar;
iç yüzeyde düzenli rötuş; dış yüzeyde ince, düzensiz alet izleri.
Ağız Kenarı Çap: 28 cm.
Hamur Rengi: 7.5 YR 5/4 - Astar Rengi: 2.5 YR 5/8.
Katkı Maddesi: Az, ince kum; az, ince kireç; çok az, ince mika. Kesitte ince – orta gözenekli kil.
9-

Res. 11
Form: Hayes Form 2 – Elaiussa Sebaste 2. grup.
Tanım: Dışa doğru kalınlaştırılmış, tepe kısmında üç sıra yiv bulunan ağız kenarı, yüksek gövde,
dik kaide. Çanağın gövdesi üzerinde baskı tekniği ile yapılmış ikili rulet motifi bulunmaktadır. İnce,
özensiz, ağız kenarında dalgalı astar; iç yüzeyde düzenli rötuş; dış yüzeyde ince, düzensiz alet izleri.
Ağız Kenarı Çap: 28 cm.
Hamur Rengi: 5 YR 6/6 - Astar Rengi: 2.5 YR 5/8.
Katkı Maddesi: Az, ince kum; bol, ince kireç; çok az, ince mika. Kesitte ince – orta gözenekli kil.

10- Res. 12
Form: Hayes Form 2 – Elaiussa Sebaste 2. grup.
Tanım: Dışa doğru kalınlaştırılmış, tepe kısmında üç sıra yiv bulunan ağız kenarı, yüksek gövde.
Çanağın gövdesi üzerinde baskı tekniği ile yapılmış üçlü rulet motifi. İç yüzeyde rötuş, dış yüzeyde
alet izleri ve muhtemelen kireç patlamalarından oluşan az – orta boşluklar. İnce, özensiz, ağız
kenarında dalgalı astar; iç yüzeyde düzenli rötuş; dış yüzeyde ince, düzensiz alet izleri.
Ağız Kenarı Çap: 27 cm.
Hamur Rengi: 2.5 YR 6/6 - Astar Rengi: 2.5 YR 5/8.
Katkı Maddesi: Az, ince kum; bol, ince – az, orta kireç; çok az, ince mika. Kesitte ince – orta gözenekli
kil, özensiz.
11- Res. 13
Form: Hayes Form 5 – Elaiussa Sebaste 1. grup.
Tanım: Kalınlaştırılmış, üçgen formlu, üzerinde yiv bulunan ağız kenarlı, bezemesiz çanak. İç yüzeyde
parlak astar, düzenli rötuş; dış yüzeyde parlak, dalgalı astar, ince, düzensiz alet izleri.
Ağız Kenarı Çap: 24 cm.
Hamur Rengi: 2.5 YR 5/6 - Astar Rengi: 2.5 YR 4/6.
Katkı Maddesi: Az, ince kum; bol, ince kireç; az, ince - orta mika. Kesitte ince gözenekli, homojen kil.
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12- Res. 14
Form: Hayes Form 7 – Elaiussa Sebaste 2. grup.
Tanım: Kalınlaştırılmış, üçgen biçimli ve üzerinde iki sıra yiv bulunan ağız kenarına sahip, dik gövdeli,
geniş çanak. Gövde üzerinde dalga bezeme, yuvarlak kesitli, ortasından parmak basılarak, kabın ağız
kenarı altına yapıştırılmış, tutamak işlevli kalın kulp. İnce, özensiz, gövde üzerinde dalgalı astar; iç
yüzeyde düzenli rötuş; dış yüzeyde ince, düzensiz alet izleri.
Ağız Kenarı Çap: 39 cm.
Hamur Rengi: 2.5 YR 5/6 - Astar Rengi: 10 R 5/6.
Katkı Maddesi: Az, ince kum; bol, ince kireç; az, ince - orta mika. Kesitte bol ince – orta gözenekli,
homojen kil.
13- Res. 15
Form: Hayes Form 9 – Elaiussa Sebaste 1. grup.
Tanım: Kalınlaştırılmış, üçgen formlu ağız kenarı, üst kısımda sivrilerek hafif içe döndürülmüş
dudak, alt kısımda hafif sarkıtılarak yuvarlatılmıştır. Geniş çaplı, düz dipli formun kaidesi bir yivle
belirginleştirilmiş. Kabın tondosunda haç motifi bulunmaktadır. İç yüzeyde düzenli rötuş; dış
yüzeyde dalgalı astar, ince, düzensiz alet izleri.
Ağız Kenarı Çap: 28 cm.
Hamur Rengi: 2.5 YR 5/6 - Astar Rengi: 10 R 5/8.
Katkı Maddesi: Az, ince kum; bol, ince kireç; az, ince - orta mika. Kesitte az, ince gözenekli, homojen kil.
14- Res. 16
Form: Hayes Form 9 – Elaiussa Sebaste 1. grup.
Tanım: Kalınlaştırılmış, üçgen formlu ağız kenarı, üst kısımda sivrilerek içe döndürülmüş dudak,
alt kısımda hafif sarkıtılarak yuvarlatılmıştır. Geniş çaplı, düz dipli formun kaidesi bir yivle
belirginleştirilmiş. Ağız kenarının üstünde dalga, alt kısmında ve gövde üzerinde bir sıra rulet motifi.
İç yüzeyde düzenli rötuş; dış yüzeyde dalgalı astar, ince, düzensiz alet izleri.
Ağız Kenarı Çap: 28 cm.
Hamur Rengi: 2.5 YR 5/6 - Astar Rengi: 2.5 YR 4/8.
Katkı Maddesi: Az, ince kum; bol, ince kireç; az, ince - orta mika. Kesitte az, ince gözenekli, homojen
kil.
15- Res. 17
Form: Hayes Form 9 – Elaiussa Sebaste 1. grup.
Tanım: Kalınlaştırılmış, üçgen formlu ağız kenarı, üst kısımda incelerek içe döndürülmüş dudak. İç
yüzeyde parlak astar, düzenli rötuş; dış yüzeyde parlak, dalgalı astar, ince, düzensiz alet izleri.
Ağız Kenarı Çap: cm.
Hamur Rengi: 2.5 YR 5/6 - Astar Rengi: 2.5 YR 4/6 – 4/8.
Katkı Maddesi: Az, ince kum; bol, ince kireç; az, ince - orta mika. Gözeneksiz, homojen kil.
16- Res. 18
Form: Hayes Form 9 – Elaiussa Sebaste 2. grup.
Tanım: Kalınlaştırılmış, üçgen formlu ağız kenarı, üst kısımda incelerek döndürülmüş dudak, alt
kısımda hafif sarkıtılarak yuvarlatılmıştır. İç yüzeyde özensiz astar, düzenli rötuş; dış yüzeyde özensiz,
soyulmuş astar, ince, düzensiz alet izleri.
Ağız Kenarı Çap: 28 cm.
Hamur Rengi: 5YR 5/6 - Astar Rengi: 2.5 YR 5/6 – 4/6.
Katkı Maddesi: Az, ince kum; bol, ince kireç; az, ince - orat mika. Kesitte ince gözenekli kil, homojen kil.
17- Res. 19
Form: Hayes Form 9 – Elaiussa Sebaste 2. grup.
Tanım: Kalınlaştırılmış, üçgen formlu ağız kenarı, üst kısımda sivrilerek içe döndürülmüş dudak, alt
kısımda hafif sarkıtılarak yuvarlatılmıştır. Ağız kenarının üstünde dalga, gövde üzerinde iki sıra rulet
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motifi ve ikinci rulet motifini bölen bir yiv bulunmaktadır. İç yüzeyde düzenli rötuş; dış yüzeyde
dalgalı özensiz astar; ince, düzensiz alet izleri.
Ağız Kenarı Çap: 22 cm.
Hamur Rengi: 2.5YR 5/6 - Astar Rengi: 2.5 YR 5/8 - Ağız Kenarı Rengi: 7.5 YR 7/4 – 7/6.
Katkı Maddesi: Az, ince kum; bol, ince kireç; az, ince - orat mika. Kesitte ince – orta gözenekli,
homojen kil.
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A Ceramic Production Site in the Kibyratis:
A Contribution to the Problematic Identification
of Local Ceramic Workshops
Kathrin KUGLER*

The Context
The Kibyratis is situated in southwest Turkey and lies nestled between the ancient territories of Lydia,
Phrygia, Pisidia, Lycia, and Caria. Since 1995 Th. Corsten has been conducting epigraphic research
here. Since 2008 an interdisciplinary fieldwork project, which also includes the study of the archaeological structures, has been led together with O. Hülden. The aim of this project, which has passed
to the publication phase now, is to investigate the ancient regional settlement tracks and material
culture of the region1.
While J. Gebauer had been the specialist for the analysis of ceramic findings in the first years of
the project, this aspect was handed over to me in 2014. However, my main focus is the examination of
the Hellenistic and later findings2. Today all of the analyzed ceramic fragments collected in seven field
campaigns are stored in the depot of the Archaeological Museum in Burdur. All of the data discussed
in the following article has been collected during the course of the campaigns3. The pottery was
picked up from the surface at the sites of discovery and then sorted. Because of the limited time available, it was quite often necessary to make a pre-selection of the most significant pieces, which were
to be used for further examination. The goal was to get a representative cross section of the respective
ceramic spectrum of the sites so that we could gain insight into the chronological time frame. Then
the selected fragments were washed, drawn, and photographed by students who assisted. Afterwards
they were either analyzed and dated by J. Gebauer, or later by myself4.
In the course of the campaign in 2013 we looked over findings, previously discovered by Th.
Corsten, and located in the central area of our field of research, between the towns of Tefenni and
* Kathrin Kugler, Heidelberger Str. 30e 64285 Darmstadt – Germany. E-mail: ka.gschwendtner@web.de
1 The project for which the fieldwork was finished in 2014 is financially supported by the Gerda-Henkel-Foundation in Düsseldorf

and is a partnership between the Institute of Classical Archaeology of LMU Munich and the Institute for Ancient History, Ancient
Studies, Papyrology and Epigraphic of the University of Vienna. In the future the project will be based at the head office of the
ÖAI/ÖAW in Vienna.

2 In 2015 I completed my MA thesis entitled “Hellenistische und römische Keramik in der Kibyratis. Das Formenspektrum” at LMU

Munich, which was supervised by S. Ritter and O. Hülden. I also received further support from J. Gebauer.

3 A detailed explanation of the methodical backgrounds of the described procedures will be part of the final publication.
4 In 2014 the conditions for processing ceramics were further complicated because this had to be done in the field.
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Karamanlı5. On a cone-shaped hill (Fig. 1) by the name of Asar Tepe were found remains of a small
fortification circuit, presumably of Late-Antique or Byzantine origin6. Unfortunately, in 2013 hardly
any time remained for us to continue the investigations. In the following year the whole area was explored in three days, surface pottery was collected in bigger numbers, and also the numerous spolia
were examined in the village. We left out a systematic small-meshed plotting of the site when collecting the ceramics. Surveying the area in grids would have hardly made sense, since the fragments
had been mixed as a result of the hillside situation and soil erosion7. In the previous year we had
already realized how many pieces of ceramic we would find on the hill and its extensions. In total two
hundred fragments were evaluated, which was only a small fraction of the findings from this area,
however. As already mentioned above, we tried to obtain a representative cross section by selecting
significant pieces.
The hill itself has a relatively small summit plateau with a diameter of approximately 50 m8. To
the north and east there is a steep drop, while the southern area is substantially flatter. To the west
and southwest, a so-called winter brook valley limits the hill (Fig. 2). There is a slight incline on the
opposite side. The whole small valley is rocky and cleft. To the southeast a hill spur about 50 m. wide
and 150 m. long extends from Asar Tepe towards the modern village.
Today there is still a curtain wall visible on the plateau, probably dating back to Late Antique or
Byzantine times. However, the wall in double-shell technique has widely collapsed or is covered with
soil and can therefore only be reconstructed roughly. Solely the basic outline of the wall can be determined with some certainty. It is hard or even impossible to reconstruct further buildings within,
as well as beyond the wall, because almost no other archaeological remains are preserved above the
surface. In the area of the plateau illegal excavations have exposed parts of a larger building and a
cistern though. The insight gained from this suggests that rooms were built up against the curtain
wall and that there was an unknown number of buildings in the central area of the plateau. However,
a closer analysis or even an exact date of these construction structures is not possible. Two coins and
a bolt, which the villagers say are from the summit, prove that the plateau was fortified at the latest in
Late-Antique or Early-Byzantine time.
No other architectural structures or findings of any period were discovered on the whole hill. Only
numerous Roman spolia were spotted in the village. In addition, several larger blocks of an obviously
monumental tomb were found on the eastern border of the village of Sazak. One can draw two conclusions from this. On the one hand these blocks reflect a certain representative claim, which does
not indicate a small farming village. On the other hand, the ancient settlement location seems to have
covered the Asar Tepe and its slopes and also extended up to the lower area of the modern village.
On the southern slope some piles of rubble possibly point to housing, but building foundations
cannot be made out, and nothing can be said about the former use of the buildings. In particular, on
this slope of the hill a vast settlement center was possibly situated, which may somehow have been
connected to the estates of the Calpurnii and of the Ummidii, known from several inscriptions9. Their
estates were presumably identical, but were transferred from one family to the other. In inscriptions a
5 Corsten et al. 1998, 51-71; Corsten 2005, 6-20.
6 I have to thank M. Pichler, who provided information on the historical and archaeological background of the site.
7 The reasons for this practice will be explained in the final publication of the Kibyratis Project in a methodical context.
8 An exact description and classification of the archaeological site will be included in the final publication of the Kibyratis Project.
9 Corsten et al. 1998, 51-54; Corsten 2005, 6-7; Corsten – Hülden 2012, 14-15.
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place called Alassos is mentioned, presumably located at or near Karamanlı10. This locality is attested
as early as the Hellenistic period, but may be even older. Numerous surrounding, a smaller settlement, and farms might have belonged to it.11 Up to now the significance of the settlement at Sazak is
not clear12, and we do not know the exact appearance and function of the built-up area on top of the
hill and around it.

Pottery
Remarkably the ceramic shards were concentrated on the southern slope of the hill and in the beforementioned winter brook valley. The accumulation in the trench was presumably to a certain degree
caused by erosion due to running water. Nevertheless, the high concentration of ceramic findings on
both slopes clearly stands out against the number of collected fragments on the other slopes of the
Asar Tepe. Nearly two thirds of all shards can be dated to the Hellenistic or Roman period. The remaining third consists of a few prehistoric, archaic/classical, and Late Antique/Byzantine fragments,
as well as some that have not been classified as of yet. In the following, well-chosen and chronologically relevant pieces from each period are presented. The main focus will be on Hellenistic pottery as
well as, albeit to a lesser extent, on Roman pieces.
The earliest piece (1) is presumably from prehistoric times. It was formed and polished by hand,
the clay is interspersed with inclusions, and at no point shows an even wall strength. A few pieces
at most have been classified to be from the archaic and classical periods. Some of these fragments
reveal dark painting on bright slip, which, however, is not necessarily evidence for an early date. One
shard (2) has a dark stripe on a light-red subsoil, which is reminiscent of the Black-on-Red-ware.13
But the stripe is at a slant to the rotary grooves and is unusually broad. The fragment is too small,
so it is not possible to judge its original vessel form. In Hellenistic times the use of pottery seems to
have increased rapidly14. There are numerous fragments of forms in the ceramic spectrum of Sazak
that are typical for the Hellenistic period. But the earliest shards are from the 3rd cent. B.C. Plate 3,
for example, can be quite exactly dated to the middle of this century, cup 4 towards its end. For the
next century a clear increase of the pottery can again be observed. For example, pots 5 and 6 can be
dated to this time. The typical black wares that are associated with Attic workshops are absent in the
spectrum. This either means that Attic imports did not find their way to Sazak, or that the black cover
has not been preserved due to natural weathering processes. Nevertheless, some clear adjustments
in the form show that a certain influence must have existed, as for example is seen for bowl 8. Plate
7 not only shows parallels to Attic goods, but could also have been influenced by different places of
production15. Also, other rather typical forms like the so-called fish plates (9) and echinus bowls (10,
11) were found. It thus appears that we are confronted with a very heterogeneous spectrum within
which the Hellenistic pieces were influenced by many different areas.
Especially interesting, but very difficult to date, are the numerous fragments of mould-made bowls.
The comparatively high number of at least fourteen shards is astonishing, because in the otherwise
10 Corsten – Hülden 2012, 44-45.
11 Corsten et al. 1998, 51-55, 57.
12 This question will be taken up again in detail in the final publication.
13 Çokay-Kepçe 2009, 36-38, no. 24; see also Lungu 2010, Fig. 6.
14 And thus probably also the degree of the population at Asar Tepe.
15 For example, Balboura, Aizanoi, and Pergamon.
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remaining Kibyratis – apart from Kibyra itself16 – only a few examples of relief wares have been preserved17. The composition of these fragments is even more remarkable. No decoration is repeated,
neither that of style nor of motif. The clay shows very different characteristic features, and the slip
strongly varies in its coloring and thickness. From the shards of rim-fragments preserved, some can
be assigned to the Attic as well as to the Delic type.
Probably the earliest form of a Schuppenbecher is found in a grey implementation (12). The realistic and rare stylizing portrayal of the Blattschuppen is especially remarkable here, which could
point to a very early date18. But also the usual Blattschuppen decoration can be found amongst the
fragments with relief decoration (13). Although the grey-burnt fragments 14 and 15 are similar in
their basic color, the cover of 15 is rubbed off largely, while that of 14 is still a full, rich grey. Both fragments have different decoration. While 15 has a simple bead and reel, 14 shows a more complicated
decoration, which can be classified as verschliffene Ranke19. Though the decoration seems to be very
common in Ephesus, it also appears on pieces from Delos. There it can also be found in the lower rim
zone area. However, in total it seems that there are only few pieces with this kind of decoration20. If
one supposes that the pieces found in Delos were either imported from or inspired by Ephesus, then
one could come to the conclusion that this fragment found in the Kibyratis is perhaps either a direct
import from Ephesus or a remarkably good imitation. The grey coloring further speaks for an import
from Ephesus, where such pieces are dated to the 2nd century B.C21.
Fragment 16 shows a slightly rarer rim zone decoration, which is horizontal double-spirals that
almost look like a horizontal eight. This kind does not appear in the detailed list by Ch. Rogl of any
decorations that are common in Ephesus22. Also, in the other big production centers these horizontal
spirals are seldom found. In J. Schäfers’s examinations about Hellenistic pottery from Pergamon, one
single fragment of a mug with a spiral border, which is indeed still above the real rim bordure, can be
found23. On pieces from the agora in Athens, they seem to appear substantially more often, even if
they are mostly used as a border above the real rim zone24. But in some cases the horizontal spirals
are also directly above the main decoration zone25. They are thought to be from the end of 3rd century B.C. to the middle of 2nd century B.C26. and also reflect an Attic influence. Fragment 17 is a very
small wall fragment of a very essential part of a vessel, namely the transition from the rim to the main
decoration zone. Traces of a leaf decoration are still recognizable, in addition to a part of the rotated
Ionian kymation that is situated above it. There are also very few comparative examples for this kind
of decoration. Some mugs with turned Ionian kymation in the rim zone were found at the agora of
16 Japp 2009, 100-103.
17 It, on the one hand, may be once more because of the soil erosion as well as weather-conditioned influence, which particularly

often strongly attacks the fine wares. But it may, on the other hand, also be because of the agricultural use of the fields. The latter
can lead to such a strong breakage of the shards that fragments of relief ceramics are often no longer recognizable as such and
either are missed totally during collection or are thought to be not worth being picked up.

18 Cf. Metzger 1969, 24.
19 Cf. Rogl 2014, Fig. 13, no. 12.
20 Cf. Laumonier 1977, Pl. 13, no. 1799-1800.
21 For these most comparable pieces, which are also dated to the 2nd century B.C., see Rogl 2014, 132.
22 Rogl 2014, 128-129.
23 Schäfer 1968, Pl. 51 no. 419/603.
24 Rotroff 1982, Pl. 73-79.
25 Rotroff 1982, Pl. 81 no. 211; pl. 83, no. 224.
26 Japp 2009, 70-71.
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Athens27, but otherwise this phenomenon seems to be very isolated. This can again point to a special
connection to Athens, or to a production center with its own creations.
Besides the unusually high number of relief wares, another important discovery was made. Presumably, inter alia due to natural circumstances, painted Hellenistic pottery had only been found at
one other site28. Now at Asar Tepe two fragments have been found of which one piece can almost
certainly be linked with the so-called West-Slope-Ware (18)29. A leaf of the heart or an ivy garland in
white painting on darker ground is recognizable. This garland is framed on both sides by two deep
grooves. Beneath this, remnants of other painting can be seen, but it is not possible to make out the
exact forms. I. Rotroff defines three big centers for the production of West Slope pottery: Athens,
Pergamon, and the so-called Ivy Platter Workshop whose production site, however, is unknown30. Yet
the drawing style of this painting points not to Athens, but rather in the direction of Pergamon, where
similarly fleeting painting can be found31. The second fragment (19) presumably comes from a similar
vessel type, but merely has residues of painting below both lower grooves.
Both of these fragments do not only close the Hellenistic spectrum of findings of Asar Tepe, but
also a gap in all of the Hellenistic pottery from the Kibyratis. Whether the area around Sazak was of
special importance in the Hellenistic era because it was obviously very richly outfitted, or whether
this emphasis is only owed to the weather-conditioned circumstances, neither cannot yet be said with
certainty. Nevertheless, the sharp increase and the high concentration of different fine ceramics from
Hellenistic time found here is noteworthy and requires a detailed examination in a broader context32.
There are many fragments of typical vessels from the Roman period as well33. The connection
between shards from Sazak and from Kibyra in this time is especially interesting. Fragment 20 shows
clear similarities to pieces from the center. There vessels with indentations organized in horizontal
lines are found from the early Roman period, which S. Japp credits to local development and production34. Another form that could originate from this production site can be found in fragment 2135.
These small jugs were produced and used everywhere in Asia Minor36. Still, the correspondence with
the pieces from Kibyra point to a connection, also because the clay mixtures seem to correspond to a
large degree37. Further clear evidence for a close relation with the polis center area are the relatively
numerous fragments of another vessel form (22, 23, 24, 25). These are globular vessels with straight
neck, slightly concave rim, and an overhanging lip38. This form, which was presumably used as a
27 Rotroff 1982, Pl. 79 no. 157; Pl. 81 no. 207.
28 The only further fragment with a clear Hellenistic painting was found at a large farmstead or small village close to Ambarçık (KIB

104). The entire ceramic findings from the Kibyratis will be evaluated by J. Gebauer and K. Gschwendtner in the final publication
of the project.

29 For the origin and development of the Attic West Slope vessels, see Rotroﬀ 1991, 59-102; Agora XXIX, 38-79.
30 Rotroff 2002, 97.
31 Schäfer 1968, Pl. 110.
32 This will also be part of the final publication.
33 The Roman finding spectrum consists of imitations of ESA, ESB, and the Cypriot Sigillata but also from pieces that came from

regional production.

34 Japp 2009, 101.
35 Japp 2009, Fig. 34, no.28.
36 See also Gassner 1997, 159, no. 638, Pl. 51; Meriç 2002, 78 K 369−370, Pl. 33.
37 See also in the appendix.
38 Japp 2009, Figs. 50-53.
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storage vessel, solely shows resemblances to pieces from Sagalassos39. The clay as well as the slip differs amongst the fragments, but nevertheless this basically also points towards Kibyra and makes the
local connection clearer once more.
The fact that Asar Tepe was also settled in post-Antique times is reinforced, for example, by fragment 26. With its generously painted waveband it points already to the Seljuk period, but this could
not be further limited up to now. Fragment 27 is presumably also from a later context. It is hitherto
now unique in the finding spectrum of the Kibyratis and is most likely part of a high, closed vessel.
No relevant comparative example was found for the decoration in the form of several irregular rows
of dented rhombi so far. Glazed ceramics are completely absent from the finding spectrum of pottery
from Sazak.

Production of pottery
At least nine fragments of the two hundred analyzed pieces can be classified as possible misfired pottery. The most evident indication is the grey color, which creates the impression of a burnt surface.
Hereafter, I will inter alia further go into the problems of the distinction between misfired pottery
and damaged pottery. First of all, the grey to dark grey discoloration shall serve as a clue for faulty
firing. Of course, there is nevertheless always the possibility of grey earthenware being intentionally
manufactured40. However, all fragments from Asar Tepe also have other signs of faulty goods in addition to the discoloration.
Besides having extremely porous clay, fragment 28 also shows air pockets and hence resulting
spalling. Fragment 34 reveals the same signs, whereas the air pockets and the resulting cracks are
even more obvious on the outside of the vessel. It is doubtful that such a vessel was still used in spite
of all the faults. Also, both base fragments 32 and 33 show large air pockets, which have made dents
on the vessel’s inside. Moreover, both shards have a very rough surface with cracks and other small
spalling. Fragment 29 is in comparable condition. However, it more likely represents the rims of two
vessels which became stuck together during firing. Presumably these were bowls or containers, but
a more exact determination is not possible anymore because of the small measurements. The fragments 31, 35, and 36 can be classified even more clearly as misfired pottery. On fragment 31 the
distorted foot rim can still be recognized well, in spite of the unfavorable rupture. Also, the fragment
shows a surface analogous to the pieces mentioned before.
Fragment 35 also has changes in its form. It is a rim fragment of a bowl whose outwardly turned
lip is unmistakably dented and deformed. The last piece that is to be identified as misfired pottery has
even more serious deformations. Shard 36 can be classified as a rim of a small closed vessel, of which
almost the whole handle is still intact. The handhold is, however, clearly twisted, pressed upwards and
towards the vessel wall. Comparisons with suitable vessels, which were burnt correctly, show that the
handle ordinarily did not exceed the vessel rim and was clearly more curved.
The finding of a model gives more certainty to interpretation of the settlement place in Asar Tepe
as a pottery workshop. Fragment 37 is undoubtedly a rim fragment of a mould for relief bowls. For
producing such a bowl, the moist blank is pressed into the mould, then dried until it is leather-hard
and taken out. The body of the mould rises in a slightly bulbous way; the lip is triangularly shaped on
39 Poblome 1999, Fig. 78.
40 See, for example, Ateş 2003 with references to the grey pottery from Aizanoi. Furthermore, Schneider 1996 for the grey plates

from Ephesus.
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the outside. On the inside there is a bead and reel decoration and under that the beginning of vegetal
decoration. This overlaps with a groove, which concludes the bead and reel below. It is most probable
that the decoration consisted of two floral motifs or something similar. Unfortunately, the preservation is too poor for a more exact determination. The form of the model points to a mould type for
Megarian bowls, which S. Künzl has called type S541. This is characterized by a triangularly thickened
lip and a relatively deep body. Both aspects can also be seen on the mould from Asar Tepe. Moreover,
both of the upper grooves with an inserted recurring decoration are the same. However, for both examples from the so-called Mainzer Werkstatt42, which Künzl associates with Pergamon workshops,
there is no bead and reel decoration between both grooves but rather bunches of lozenge leaves or
myrtles in one case and also once interlace. Additionally, the decorations below this differ from the
mould from Sazak. De Luca states that particularly the vegetal decoration in the upper rim section as
well as in the main decoration zone is typical for the Pergamon production43. Bead and reel seems to
have not been a typical decoration element of these workshops. The same is the case for mould made
relief ware from Ephesus where particularly the Ionian kymation, as well as the meander, rosettes,
and the Lesbian kymation were most popular44. Incidentally the bead and reel is absent in the whole
line-up of the so-called Mainzer Werkstatt. The rarity of the mould type S5 in combination with the
bead and reel seeming in so small number as a rim-zone motif provokes the question whether it is a
local creation of the potters. On account of the missing unequivocal accordance with other big production plants, this seems very likely.
Besides this fragment of a mould, another three were picked up with negative decoration. But in
these cases it is more than unclear whether they can be categorized as moulds. Fragment 39 shows
a remarkably thick wall and a band with open half-moons nested in each other. Above that a wave
pattern is recognizable. It has hitherto not been feasible to associate the piece with a vessel form;
nevertheless, the wall strength normally points to a big storage vessel. However, the surface of the
fragment is remarkable, albeit looking very irregular. Fragment 38 also reveals a pattern in the negative, but this is less clear because it is deeply and irregularly dented. In contrast to 39 the thickening in
the corners indicates that something was pressed slightly deep into it and was possibly also moulded.
However, whether it really is a pattern for relief bowls or potentially a matrix for applications cannot
be ascertained yet. It is the same for the last fragment 40, which also shows decoration in the negative.
No parallels could be found for this piece up to now, neither as a relief bowl nor as a mould.
Further indication for the interpretation of the archaeological site as a pottery workshop were
numerous findings of waste by-products from the process of making and burning pottery. On the opposite slope of the winter brook valley, a remarkable amount of slag was found, individually in lumps
(Fig. 3) as well as fused together with remains of ceramics (Fig. 4). In many of the slag lumps square
or semi-circular impressions are recognizable. These can only result from ashlars or round clay vessels (Figs. 5, 6).
Besides, an unusually high number of stones covered with slag and sticking out of the ground
could be registered on these slopes. Moreover, they were observed in particularly greater number at
some places where many quarry stones and brick fragments were found.
41 Künzl 2002, 18-20 Fig. 7, S5.
42 The bowls of the so-called Mainzer Werkstatt can be found distributed in different German Museums, but they are included

under this term because they were produced in the same pottery workshop (Künzl 2002).

43 De Luca 2011, 365, Fig. 1, 1-12; see also Fig. 2, 1-10.
44 Rogl 2014, 126.
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One of these places is especially remarkable because upon closer examination one can distinguish a semi-circular structure in the ground (Fig. 7). It is made up of several stones, which are still
anchored in the ground and covered with a large amount of slag. Moreover, many of these stones are
discolored and have turned dark, possibly because they have been exposed to high heat repeatedly.
Around this area, as well as within the semi-circular structure, large amounts of ceramic material was
found, i. e., fragments of vessels, clay pipes, and bricks. A more exact classification of this structure
is hardly possible, of course, but it is conceivable that these are the remains of a pottery kiln whose
larger parts were destroyed or are still in the ground.
However, technical aids for the production of ceramics like cylindrical stands, kiln furniture, or
stamps could not be proved.
The hillside situation of the supposed workshops, and the erosion linked with it, complicate the
archaeological investigation, because one can merely rely on superficial findings that, in addition, were
not found in situ. In general, interpreting a ceramic production site should be done with great caution,
provided that one does not dispose of suitable excavation findings that through different aspects prove
the existence of such a workshop. For the identification of a ceramic workshop, E. Hasaki has put different criteria together45. It is characterized, on the one hand, by permanent features like kilns, basins
for clay preparations, working benches, or foundations for potter’s wheels. These aspects are the most
reliable proof for a pottery. On the other hand, there are the movable features like raw material and
technical equipment, in particular moulds or kiln furniture as well as in general ceramics and wasters.
If one finds only movable features, one can speak merely of a low likelihood for a ceramic production.
But the combination or accumulation of different movable features raises this probability.
E. Schindler Kaudelka and S. Zabehlicky-Scheffenegger amplify these problems by the aspect of
the fragments to be identified as misfired pottery46. They point out that it may be also damaged goods
(hence the German term “Schadensbrand”), which could deform after having been sold far away from
the production site in great heat or melt together. The distinction between a damaged pottery and a
misfired pottery is not often easy because the characteristics hardly differ. Finally, burnt clay vessels
that are burnt for the second time are grey as well and can be deformed or fused together47. Due to
the high concentration of different movable features (in this case numerous earthenware, wasters,
and model), one can assume that there likely was a ceramic production site in the immediate surroundings. The raw materials also existed: the valley possibly always carried water in ancient times as
well as a close-situated clay deposit48. Today hardly anything can be said about the vegetation, but it
can nevertheless be assumed that at least thick bushes and hard woody shrubs grew in the surroundings, as they do today. The semi-circular structure in the ground and the numerous slag residues in
the surrounding area can be interpreted with high probability as the remains of a kiln and confirm
the supposed workshops at this location. Besides the kilns, other buildings belong to a ceramic production, for example, for drying the ruffians or storing the finished vessels or areas where clay was
stored and prepared for its final processing. The numerous accumulations of quarry stones on the
south slope of Asar Tepe possibly reveal such simple buildings. However, plans for these buildings
can unfortunately not be reconstructed.
45 Hasaki 2011, special Table 1
46 Schindler Kaudelka – Zabehlicky-Scheffenberger 2000, 571-574.
47 Schindler Kaudelka – Zabehlicky-Scheffenberger 2000, 574.
48 We received this information from conversations with the villagers, who pointed to a clay deposit in the immediate surroundings

that is used still today. However, there was no time to visit it.
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The period in which this workshop was in operation can hardly be defined. The model points
unambiguously to Hellenistic time; the vegetable decoration more exactly to the 3rd century B.C.49
It is therefore evident that the production started in Hellenistic times, to be more precise at the early
beginning of the 3rd century B. C., because only for this time ceramic could be proved in a sufficient
amount at all. If one associates fragment 36, classified as misfired pottery, with the vessel type of
fragment 21 that at least was produced from the 1st to 3rd century A.D.50 in western Asia Minor, it
is possible to conclude that it was used until at least the 1st century A.D. This would represent a very
large time range.
Another aspect to be clarified, which shall only briefly be reiterated, is the viable outlet of this
workshop. It is debatable for what export range (regional or supra-regional) this pottery was produced. But the quite complex production of such fine wares should, with certainty, bring some profit
for the owner of the workshop51. The question that arises is whether pottery was only made for the
ancient settlement, the surrounding farms and villages, and later also the household of the owners.
To answer this, it is essential to outline a more exact picture of the Hellenistic and Roman settlement.
A Hellenistic inscription from Tefenni, unfortunately lost today, speaks of a protective force52 at
Alassos, which at least confirms the existence of a Hellenistic settlement in this part of the Kibyratis.
The numerous Hellenistic fine wares from Sazak either point to a vast production, to an extensive settlement or to a combination of both. Since we cannot form any idea of the appearance of the Hellenistic settlement or propose a more precise dating of the actual production, only several suggestions can
be brought forward as to the development of this place from the Hellenistic period onwards. There
are therefore several possibilities for the development of this place from Hellenism. Either pottery
was crafted continuously starting in the 3rd century B.C. and the Calpurnii came in possession of an
already existing, running production, or an independent pottery existed in Hellenistic times, which
ceased operating at an unknown time and was later rebuilt and reused. The remarkable increase of
pottery in the Hellenistic era could also be related to the relocating of a settlement of the nearby Kale
Tepesi down to the plain53. The question of the origin of the potters and the needs of their customers
can be answered only by more detailed comparisons with other pottery productions, which cannot,
however, be done in this article54.
At this time, one can only say with certainty that there was a ceramic production at Asar Tepe in
the Hellenistic period and probably also in Roman times, which was oriented to both common and
fine wares.

49 Metzger 1969, 24.
50 Japp 2009, 101-102.
51 Here it should be pointed out that the production of mould-made bowls is often assumed to be a mass production. It is doubtful

whether a settlement at Asar Tepe needed such a large number of mould-made relief bowls in general.

52 Corsten – Hülden 2012, 45; Corsten et al. 1998, no. 4.
53 These and other questions about the appearance and the function of this estate will be examined in detail in the final publication.
54 Further research questions in the final publication include the pottery production and its use in the Kibyratis in general as well.
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Catalogue
All drawings were made by the author; all pictures belong to the Kibyratis-Project Vienna/Munich. The
color description follows Munsell Soil Color Charts (2000).
Inv.–Nr. Inventory number
M
Measurements (all Measurements in cm)
H
Height
W
Wide
Wth Wall thickness
Dm Diameter
C
Clay
E
Engobe
Comp.Comparisons
Dat. Dating (where possible)
1

Body fragment of a jar
Inv.–Nr. 99/1421
M		
H 4,8; W 5,9; Wth 1,1
C		
10 YR 5/3
E		
10 YR 6/3
			
Polished ware
Dat.:
Prehistoric period
2

Body fragment
Inv.–Nr. 121/1413
M		
H 3; W 3,45; Wth 0,6
C		
2.5 YR 4/8
Painting 2.5 YR 2.5/2
			
Dark stripe on reddish surface
Comp.:
Çokay-Kepçe 2009, no. 24; Lungu 2010, fig. 6;
Dat.:
Archaic/Classic period
3

Rim fragment of a plate
Inv.–Nr.
126/1403
M		
H 2,4; W 3,9; Wth 0,4; Dm 12
C		
5 YR 5/6
E		
2.5 YR 5/6
			
Plate with flat base and concave outward pulled rim
Comp.:
Rotroff 1997, fig. 60 no. 909
Dat.:
3rd cent. B.C.
4

Body fragment of a bowl
Inv.–Nr.
91/1371
M		
H 2,6; W 4,4; Wth 0,8
C		
5 YR 5/8
E		
2.5 YR 5/8
			
Bowl with grooved decoration on the exterior
Comp.:
Rotroff 1997, no. 371.
Dat.:
2nd cent. B.C.
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5

Rim fragment of a pot
Inv.–Nr.
143/1451
M		
H 4,3; W 10,1; Wth 0,5; Dm 14,4
C		
7.5 YR 5/6
E		
rubbed
			
Bulbos pot with thickened rim a fluent passage between body, shoulder, and rim
Comp.:
Gassner 1997, no. 305.
Dat.:
2nd cent. B.C.
6

Rim fragment of a pot
Inv.–Nr.
149/1455
M		
H 2,9; W 5; Wth 0,6; Dm 21
C		
7.5 YR 5/6
E		
5 YR 5/6
			
Big pot with a necking at reversal from body to neck,
			
which is sloped outwards and has a small groove at the interior.
Comp.:
Degeest 2000, 4G110; Armstrong 2012, 1310; Rotroff 2006, 606.
Dat.:
2nd cent. B.C. (Vessel type was used even longer)
7

Rim fragment of a bowl
Inv.–Nr.
104/1364
M		
H 1,6; W 5; Wth 0,5; Dm 21
C		
5 YR 5/6
E		
5 YR 4/4 and 2.5 YR 5/6
			
Bowl with diagonally rising wall and sticking out, straight rim.
Comp.:
Ateş 2003, Schale 9; Meyer – Schlichtmann 1988, Sa 9 and T 28; Rotroff 1997, 759.
Dat.:
2nd cent. B.C.
8

Rim fragment of a bowl
Inv.–Nr.
48/1347
M		
H 1,8; W 6,6; Wth 0,6; Dm 13
C		
10 R 5/8
E		
2.5 YR 3/6 and 2.5 YR 3/4
			
Flat bowl with lip that protrudes inwards
Comp.:
Rotroff 1997, fig. 648.
Dat.:
2nd cent. B.C.
9

Rim fragment of a fish-plate
Inv.–Nr.
122/1359
M		
H 1; W 4,9; Wth 0,5; Dm 22,5
C		
7.5 YR 6/4
E		
5 YR 4/4
			
Fish-plate with overhanging lip and break below the transition from lip to exterior wall
Comp.:
Armstrong 2012, no. 1124.
Dat.:
2nd cent. B.C.
10

Rim fragment of a plate
Inv.–Nr.
8/1244
M		
H 3,5; W 8,3; Wth 0,7; Dm 26
C		
2.5 YR 5/8
E		
2.5 YR 4/6
			
Plate with wall, that leans outward and with rounded lip.
Comp.:
Ateş 2003, Teller 5; Atlante II, Forma 38.
Dat.:
1st cent. B.C.
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11

Rim fragment of a bowl
Inv.–Nr. 157/1446
M		
H 3,5; W 6,4; Wth 0,9; Dm 21
C		
5 YR 5/6
E		
10 R 5/6
			
Hemispherical bowl with in-turned rim.
Comp.:
Schäfer 1968, A 1; Meyer-Schlichtmann T3; Meriç 2002,
			
K 4 and K 7; Japp 2009, fig. 12 no. 6.
Dat.:
2nd cent. B.C. – 1st cent. A.D.
12

Body fragment of a relief bowl
Inv.–Nr.
60/1857
M		
H 2,6; W 3,6
C		
GLEY I 3/N
			
Fragment of relief bowl with Blattschuppendekor.
Comp.:
Japp 2009, fig. 103 no. 97.
Dat.:
Hellenistic period
13

Body fragment of a relief bowl
Inv.–Nr.
195/1486
M		
H 1,9; W 2,15; Wth 0,5
C		
5 YR 5/6
E		
2.5 YR 5/8
			
Fragment of relief bowl with Blattschuppendekor or leaf decoration
Comp.:
Japp 2009, fig. 91 no. 85.
Dat.
Hellenistic period
14

Rim fragment of a relief bowl
Inv.–Nr.
11/1323
M		
H 3,4; W 4,5; Wth 0,6; Dm 22
C		
7.5 YR 5/1
E		
2.5 Y 4/1
			
Relief bowl, decorated with so-called verschliffene Ranke
Comp.:
Rogl 2014, fig. 13 no. 12; Laumonier 1977, pl. 13, no. 1799-1800.
Dat.:
2nd cent. B.C.
15

Rim fragment of a relief vessel
Inv.–Nr.
199/1488
M		
H 4,7; W 6,4; Wth 0,8
C		
7.5 YR 6/6
E		
5 YR 5/4
			
Relief bowl with bead and reel decoration in the rim zone
Comp.:
Rotroff 1982, no. 401 a-c.
Dat.:
Hellenistic period
16

Body fragment of a relief bowl
Inv.–Nr.
44/1337
M		
H ,9; W 3,8; Wth 0,5
C		
2.5 Y 5/1
E		
rubbed
			
Vessel with gently rounded body; decoration in the form of lying spirals.
Comp.:
Japp 2009, 121-123.
Dat.:
Hellenistic period
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Body fragment of a relief bowl
Inv.–Nr.
53/1351
M		
H 2,5; W 2,3; Wth 0,4
C		
10 R 4/3
E		
10 R 4/8 and 10 R 4/6
			
Fragment of a relief bowl with leaf decoration and rotated Ionian kymation.
Comp.:
Laumonier 1977, pl. 18 no. 1068 and 4658, pl. 27, Pl. 39 no. 4769,
			
pl. 43 no. 4543, pl. 68 and pl. 69.
Dat.:
Hellenistic period
18

Body fragment
Inv.–Nr.
110/1396
M		
H 4,7; W 6,4; Wth 0,8
C		
7.5 YR 6/6
Painting 5 YR 5/4
			
Body fragment with painted heart-leaf garland
Comp.:
Schäfer 1968, 60, cat. no. 168-170;
Dat.:
Hellenistic period
19

Body fragment
Inv.–Nr.
100/1408
M		
H 4,7; W 6,4; Wth 0,8
C		
7.5 YR 6/6
Painting 5 YR 5/4
			
Body fragment with rest of light painting on darker ground
Comp.:
Schäfer 1968, 60, cat. no. 168-170;
Dat.:
Hellenistic period
20

Rim fragment
Inv.–Nr.: 85/1369
M		
H 3,1; W 4,4; Wth 0,6; Dm 9,5
C		
5 YR 5/6
E		
7.5 YR 6/6
			
Outwardly swinging rim of a vessel with two rows of indentations
Comp.:
Japp 2008, fig. 5 and fig. 30 no. 24.
Dat.:
Early Roman period
21

Rim fragment of a jug
Inv.–Nr.
169/1480
M		
H 3,9; W 2,8; Wth 0,35
C		
2.5 YR 5/8
E		
2.5 YR 5/8 and 2.5 YR 4/6
			
Little juglet with a belly-shaped body and an outward turning rim
			
with a pointed lip. The handle is simple and completely received.
Comp.:
Japp 2009, figs. 34, 36; Deegest 2000 Type 1/110.
Dat.:
1st – 2nd cent. A.D.
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22

Rim fragment of a deep container
Inv.–Nr.
150/1442
M		
H 5,3; W 8,3; Wth 0,6; Dm 19,6
C		
5 YR 6/6
E		
10 R 5/6 and 10 R 4/4
			
Globular vessels with just rising, slightly concave rim and
			
an overhanging lip. The neck is profiled by grooves.
Comp.:
Japp 2009, figs. 39, 42.
Dat.:
3rd – 4th cent. A.D.
23

Rim fragment of a deep container
Inv.–Nr.
68/1400
M		
H 6,4; W 5,4; Wth 1; Dm 33-34
C		
5 YR 5/&
E		
2.5 YR 5/6 and 5 YR 5/6
			
Globular vessels with just rising, slightly concave rim and an overhanging lip.
			
The neck is profiled by grooves and decorated with lying half-moons.
Comp.:
Japp 2009, figs. 39, 42.
Dat.:
3rd – 4th cent. A.D.
24

Rim fragment of a deep container
Inv.–Nr.
69/1419
M		
H 2,2; W 6,5; Wth 0,5; Dm 16,5
C		
10 YR 4/1
E		
5 YR 4/4 and 5 YR 3/4
			
Globular vessels with just rising, slightly concave rim and
			
an overhanging lip. The neck is profiled by grooves.
Comp.:
Japp 2009, figs. 39, 42.
Dat.:
3rd – 4th cent. AD
25

Rim fragment of a deep container
Inv.–Nr.
79/1395
M		
H 4,1; W 5,9; Wth 0,75; Dm 22,4
C		
7.5 YR 6/6
E		
5 YR 5/8
			
Globular vessels with just rising, slightly concave rim and
			
an overhanging lip. The neck is profiled by grooves.
Comp.:
Japp 2009, figs. 39, 42.
Dat.:
3rd – 4th cent. A.D.
26

Body fragment of a big pot
Inv.–Nr.
197/1489
M		
H 6,2; W 6,7; Wth 0,7
C		
5 YR 5/6
E		
5 YR 5/8
			
Body fragment of a big vessel with generously painted waveband.
Dat.:
Maybe Seljuk period
27

Body fragment
Inv.–Nr.
2/1301
M		
H 6; W 4,7; Wth 0,5; Dm 6
C		
7.5 YR 6/6
E		
7.5 YR 2.5/3

Kathrin KUGLER / A Ceramic Production Site in the Kibyratis

			
			

Fragment of a high, closed vessel with decoration in form of
several irregular rows of dented rhombs.

28

Rim fragment – misfired pottery
Inv.–Nr.
37/1321
M		
H 3,2; W 2,4; Wth 0,8
C		
GLEY 1 3/N
			
Rim fragment of a bowl with straight, rounded rim and several
			
air pockets and hence resulting spalling. Very porous clay.
29

Rim fragments – misfired pottery
Inv.–Nr.
105/1385
M		
H 2,8; W 5,7; Wth 1,2; Dm 12
C		
GLEY 2 4/5 PB
			
Rims of two bowls which are fused together.
30

Base fragment – misfired pottery
Inv.–Nr.
106/1382
M		
H 3,3; W 7,5; Wth 1; Dm 9,8
C		
GLEY 1 6/N
			
Fragment of a high angular foot. Several air pockets and spalling.
31

Base fragment – misfired pottery
Inv.–Nr.
107/1384
M		
H 2,5; W 5,5; Wth 0,7
C		
GLEY 1 3/N
			
Fragment of a high, angular foot. The foot rim is clearly distorted
32

Base fragment – misfired pottery
Inv.–Nr.
139/1470
M		
H 5,5; W 7,5; Wth 1,1
C		
GLEY 1 3/N
			
Fragment of a base with an almost round foot rim.
			
Several small air pockets, cracks and spalling.
33

Rim fragment – misfired pottery
Inv.–Nr.
159/1460
M		
H 3; W 3,8; Wth 0,7
C		
GLEY 1 4/N
			
Possible rim fragment of angled dish with a big air
			
pockets that caused a distortion in the body wall.
34

Rim fragment – misfired pottery
Inv.–Nr.
165/1483
M		
H 2,75; W 3,35; Wth 0,45
C		
GLEY 2 4/5 PB
			
Rim fragment of a thin-walled bowl with rounded rim. Several air
			
pockets led to various bulges and spalling on the interior and exterior.
35

Rim fragment – misfired pottery
Inv.–Nr.
166/1459
M		
H 2,4; W 5,7; Wth 0,6
C		
GLEY 1 3/N
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Rim fragment of a bowl with outwardly turned lip. The body
wall is deeply deformed, and the rim is warped and dented.

36

Rim fragment of a small jug – misfired pottery
Inv.–Nr.
167/1479
M		
H 3,5; W 2,1; Wth 0,7
C		
GLEY 1 4/N
			
Fragment of juglet with completely preserved handle.
			
It is twisted, pressed upwards, and towards the vessel.
Comp.:
Japp 2009, fig. 34 no. 28.
Dat.:
2nd – 3rd cent. A.D.
37

Mould
Inv.–Nr.
M		
C		
E		
			
Comp.:
Dat.:

86/1410
H 4,4; W 3; Wth 0,7; Dm 21
5 YR 5/6
7.5 YR 6/6 and 5 YR 6/6
Mould for a relief bowl
Künzl 2002, fig. 7, S5; De Luca 2011, fig. 1, 1-12 and fig. 2, 1-10; Rogl 2014, figs. 3-4.
Hellenistic period

38

Body fragment
Inv.–Nr.
87/1375
M		
H 4,2; W 4,5; Wth 1,3
C		
5 YR6/6
E		
7.5 YR 6/4 and 7.5 YR 5/4
			
Fragment with negative decoration
39

Fragment
Inv.–Nr.
M		
C		
E		
			
			
40

Fragment
Inv.–Nr.
M		
C		
E		
			
			

62/1426
H 10,4; W 11,4; Wth 1,8
5 YR 5/8
7.5 R 8/4 and 5 YR 6/6
Fragment with negative decoration in the form of upwards
opened half-moons. Wall strength points to a big vessel.
90/1373
H 4,7; W 6,4; Wth 0,8
7.5 YR 6/6
5 YR 5/4
Fragment with negative decoration in the form of rectangular
forms, a sort of wave band and a wide band with bulges.
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Antalya Bölgesi’nin Klasik Çağlar Öncesi Arkeolojik Sit
Alanlarında Kültür Turizmi Amaçlı Düzenlemeler:
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Şebnem KURTULUŞ KIVANÇ*

Antalya Bölgesi
Antalya Bölgesi Paleolitik Çağ’dan günümüze kadar yerleşim görmesi dolayısıyla özel bir konuma
sahiptir. Bölgede klasik çağlar öncesinden kalma birçok yerleşme vardır. Klasik Çağ yerleşmelerinin
altında kaldığı için henüz bilinmeyen ve kazısı yapılamamış yerleşmeler de düşünüldüğünde var olan
sayının daha da artacağı ön görülebilir. Söz konusu yerleşim alanlarına yönelik araştırmamıza geçmeden önce bölgenin fiziki ve beşeri coğrafyasının incelenmesi, bölge kültürlerinin sıradüzeninin ele
alınması ve bölgede yapılan kazılar hakkında genel bir bilgi verilmesi, bölgenin erken dönemlerden
itibaren iskan yeri olarak tercih edilmesinin sebeplerinin anlaşılmasına yardımcı olacaktır.
Antalya ili, coğrafik olarak günümüz Akdeniz Bölgesi’nin sınırları içerisindedir. Antikçağda ise
Pamphylia Bölgesinin tamamının, Pisidia ve Lycia Bölgelerinin de bir kısmının günümüz Antalya
ilinin sınırları içinde kaldığı görülür. Bu çalışmada sınır olarak günümüz coğrafi il sınırı alınmıştır
(Res. 1).

Antalya Bölgesinde Yapılan Klasik Çağlar Öncesi Kazı Çalışmalarının Tarihçesi
Paleolitik Çağ’dan Osmanlı Dönemi’ne kadar geniş bir yelpazede kazı çalışmalarının yapılmasına
imkân sunan Antalya Bölgesi’nde ilk kazı çalışmasının tarihi 1930’lu yıllara uzanmaktadır. Bölgede
yapılan ilk yüzey araştırmaları ve küçük ölçekli kazılar, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Prehistorya
Bölümü Öğretim Üyesi İ. Kılıç Kökten başkanlığında yapılmıştır. Sonrasında bölgenin Klasik Çağlar
öncesine ait kazıları günümüze kadar artarak devam etmiştir1.
Antalya Bölgesi’nin ilk kazıları 1956 yılında İ. Kılıç Kökten tarafından Karain Mağarası’nda yapılmıştır2. Bu kazılar sırasında Karain Mağarası’ndaki yerleşimlerin 250.000 yıl geriye gittiği tespit edilmiştir. Antalya ili sınırları içindeki tek önemli Paleolitik merkez Karain değildir. Toros Dağları’nın
güney yamaçlarında birçok mağaranın varlığı bilinmektedir. Bu mağaraların birçoğunda da Paleolitik

* Şebnem Kurtuluş Kıvanç, Emanet Sk., Park Apt., No:6/4 Daire 12 Kadıköy - İstanbul. E-posta: sebnem.kurtulus.kivanc@gmail.com
1 Duru 2008, 2.
2 Kökten 1955, 271.
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Çağ buluntularına rastlanmıştır3. Kökten tarafından 1956 yılında keşfedilen Öküzini Mağarası I.
Yalçınkaya tarafından 1990 yılında kazılmaya başlanmıştır4. Yine Karain Mağarası yakınlarında yer
alan Suluin Mağarası’ndaki kazılara 2007 yılında H. Taşkıran başkanlığında başlanmıştır5. Bölgede
kazısı yapılmış önemli Paleolitik/Epi-paleolitik merkezler Belbaşı Kaya Sığınağı, Beldibi Mağarası,
Çarkini Mağarası, Karain Mağarası, Kızılin Mağarası, Öküzini Mağarası ve Suluin Mağarası olarak
sayılabilir.
Neolitik Çağ’ın Antalya Bölgesi’nde Paleolitik Çağ mağaralarında ele geçirilen karışık buluntular
dışında çok fazla örneğinin olmadığı görülmektedir. Paleolitik Çağ’a ait bu kadar yerleşme varken
Neolitik Çağda yaşanan bu azalmanın sebebi Antalya’nın engebeli ve taşlık arazisinin tarıma elverişli olmamasıyla açıklanmaktadır. Bu sebeple Neolitik Çağ yerleşmeleri daha yoğun olarak Toros
Dağları’nın kuzeyinde yer almaktadır6.
Bölgede kazısı yapılan ilk prehistorik merkezin Karataş-Semayük olduğu görülmektedir. Elmalı
Bölgesi arkeologlar ve gezginler tarafından bilinen bir bölge olsa da, Prehistorik Çağ araştırmaları
1963 yılında M. J. Mellink ile başlamıştır. Karataş-Semayük yerleşmesindeki ilk sistemli kazılar ise
yine Mellink başkanlığında 1963-1974 yılları arasında yapılmıştır7.
1976 yılında Refik Duru tarafından başlatılan bir proje ile Antalya Bölgesi’nin yakın çevresinde
yer alan Kuruçay Höyüğü’nde kazılar başlamıştır. Kuruçay kazılarının arkasından aynı proje kapsamında Höyücek Höyüğü kazısı yapılmış; Hacılar Mezarlığını arama çalışmaları yürütülmüş ve yine
aynı proje kapsamında Antalya Bölgesi’nde yer alan önemli bir Neolitik yerleşme olan Bademağacı
Höyüğü’nde çalışmalar başlatılmıştır8.
Antalya Bölgesi’nde Kalkolitik Çağ yerleşmelerinin varlığına ait kanıtlara Elmalı Ovası’nda ulaşılmıştır. Buradan ele geçirilen çanak çömlek bulguları engebeli ve tarım için elverişsiz olan bu bölgenin Erken Kalkolitik Çağ’dan itibaren iskan edildiğini göstermektedir. Bademağacı Höyüğü’nden Geç
Kalkolitik Çağ’a ilişkin olabilecek bazı buluntular ele geçmiş olsa da şu an için kesin olarak Kalkolitik
Çağ’a tarihlenebilecek olan yerleşim Elmalı yakınlarındaki Bağbaşı Höyüğü’dür 9. Bağbaşı Höyüğü,
1967 yılında 2 açma ile kazılmaya başlandığında bazı Demir Çağı, İlk ve Orta Tunç Çağlarına ait
çanak çömlek parçaları ele geçirilmiş olsa da asıl buluntuların Geç Kalkolitik Çağ’a tarihlendiği belirtilmektedir10. Buna ek olarak Elmalı Ovası’nda Bağbaşı Höyüğü çevresinde var olan diğer yerleşmeler
de Kalkolitik Çağ buluntuları vermektedir. Bölgede yer alan önemli bir İlk Tunç Çağı yerleşmesinin
ise 1984 ve 1986 yıllarında sondaj çalışmaları yapılan Gökhöyük olduğu söylenebilir11.
Antalya Bölgesi’nin İlk Tunç Çağı ele alındığında Bademağacı Höyüğü’nün Neolitik bulgularının
yanında önemli İlk Tunç Çağı buluntuları verdiği de görülmektedir. Bununla birlikte Elmalı Ovası’nda
bulunan Karataş-Semayük de İlk Tunç Çağı buluntuları ile bilinmektedir12. Perge Akropolisi’nde
3 Duru 2008, 3.
4 Yalçınkaya 1992, 55-70.
5 Taşkıran – Aksu 2009, 90.
6 Duru 2008, 7.
7 Mellink 1964, 270-71; Mellink 1965, 241-51.
8 Duru 2008, 7.
9 Duru 2008, 8-9.
10 Eslick 1992, xviii.
11 Yener – Atvur 2002, 14.
12 Duru 2008, 10.
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1996-1997 kazı sezonlarında ele geçen prehistorik çağ buluntularının G. Umurtak tarafından incelenmesi sonucunda İlk Tunç Çağı’na tarihlenebileceği bildirilmiştir13.
Bölgenin Orta ve Son Tunç Çağları ile Demir Çağı’na bakıldığında bu çağlara ait yerleşmelerin
olasılıkla Klasik Çağ yerleşmelerinin altında kalması sebebiyle çok iyi incelenemediği söylenebilir.
Elmalı Tümülüsleri ve Patara Antik Kenti bölgedeki yerleşmelerdir. Patara Antik Kenti’nden gelen buluntular sınırlıdır. Elmalı Tümülüsleri’nin bulunduğu bölge ise 1984 yılında örenyeri bekçisinin ihbarı
üzerine ilk kez araştırılmıştır ve bölgede 16 adet taş yığma tepecik olduğu belirlenmiştir. Bu alanda
1986-87 kazı sezonlarında Antalya Müzesi tarafından kurtarma kazıları yapılmıştır14.

Antalya Bölgesi’nde Paleolitik Çağ’dan Demir Çağı Sonuna Kadar
Buluntu Veren Kazısı Yapılmış Yerleşme Yerleri
Çalışmanın bu bölümü Antalya Bölgesi’nde kazısı yapılmış olan Klasik Çağ öncesi yerleşmelerinin
ayrıntılarını içermektedir. Bu bölümdeki incelemeye konu olan yerleşme yerleri çağlara göre alt başlıklara ayrılmış ve coğrafik sıraya göre kuzeyden güneye doğru sıralanmıştır. Benzer coğrafyada olan
yerleşmeler ise alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir.

Paleolitik Çağ Yerleşmeleri
Karain Mağarası: 1946 yılında İ. Kılıç Kökten ve o dönemde öğrencisi olan F. Ozansoy tarafından
Gurma/Kurma köyü mağaralarını araştırmak üzere yaptıkları gezi sırasında keşfedilmiştir. Mağaranın kazılarına yine İ. K. Kökten tarafından aynı sene içerisinde başlanmış, kazılar aralıklı olarak 1973
yılına kadar devam etmiştir. 1974 yılında İ. K. Kökten’in vefatı sebebiyle kazılara uzun bir ara verilmiş,
bu uzun aranın ardından günümüz kazıları I. Yalçınkaya başkanlığında 1985 yılında yeniden başlatılmıştır15.
Çarkini, Kızılin, Öküzini ve Suluin Mağaraları: Bölgedeki Paleolitik Çağ’a tarihlenen diğer mağaralar Çarkini, Kızılin, Öküzini ve Suluin Mağaralarıdır. Bu mağaraların hepsi Yağca Köyü sınırları
içindedir. Hepsi İ. K. Kökten’in bölgedeki araştırmaları sırasında keşfedilmiştir. Adını duvarındaki bir
boğa (Res. 2) tasvirinden alan Öküzini ve Suluin Mağaralarında araştırmalar tamamlanmış, Çarkini
ve Kızılin Mağaralarının ise daha kapsamlı araştırma yapılmasına ihtiyaç vardır.
Belbaşı Kaya Sığınağı ve Beldibi Mağarası: Belbaşı Kaya Sığınağı 1959 yılında keşfedilmiş ancak
buradaki ilk sondaj çalışması 1960 yılının Eylül ayında yapılabilmiştir. Beldibi Mağarası, 1956 yılında
Enver Bostancı tarafından keşfedilmiştir. Bostancı, köylüler tarafından para bulmak amaçlı açıldığını
düşündüğü bir çukurda bir kırık küp ve çakmaktaşı parçaları bulmuş, bölgede kazı yapılması gerektiğine karar vermiştir16. 1959 yılında başlatılan kazılar 1960 yılında da devam etmiştir. Beş yıllık aranın
sonrasında 1966 ve 1967 yıllarında yeniden kazılar yapılmıştır17.
E. Bostancı18, burada kazı yapmasının en önemli sebebinin mağarada dikkatini çeken resimler olduğunu belirtmektedir (Res. 3). Zira Paleolitik yerleşmeler açısından zengin olan Antalya Bölgesi’nde
daha önce mağara resimlerinin olduğu bir keşif yapılmamıştır.
13 Umurtak 2003, 81-85.
14 Dörtlük 1988, 171.
15 Yalçınkaya 1986, 21-22.
16 Bostancı 1962, 234.
17 Bostancı 1968, 51.
18 Bostancı 1959, 131.
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Neolitik ve Kalkolitik Çağ Yerleşmeleri
Antalya Bölgesi’nin Neolitik ve Kalkolitik Çağ araştırmaları çok fazla sayıda değildir. Bölgenin en
önemli Neolitik yerleşmesi olarak Bademağacı Höyüğü söylenebilirken, önemli Kalkolitik Çağ yerleşmeleri olarak da Bağbaşı Höyüğü ve çevresinden elde edilen buluntular sayılabilir.
Bademağacı Höyüğü: Bademağacı Höyüğü, Antalya ilinin Döşemealtı ilçesine bağlı, Bademağacı
Köyü’nün sınırlarında yer almaktadır. Antalya – Burdur Karayolu’nun batısında, yola çok yakın bir
konumda olan höyük Bademağacı Köyü’ne 2,5 km Höyükteki kazılar 1993 yılında Refik Duru başkanlığındaki ekip tarafından başlatılmış, 2010 senesinde sonlanmıştır19.
Yapılan kazılarda höyüğün Erken Hıristiyanlık Dönemi’nden Erken Neolitik Çağa kadar yerleşim
gördüğü ortaya çıkmıştır (Res. 4).
Bağbaşı ve Çevresi (Kızılbel, Karaburun ve Boztepe): Bağbaşı Höyüğü, Elmalı ilçesi sınırlarında
Kalkolitik Çağ’a tarihlenen bir höyüktür. 1967-1969 yılları arasında M. Mellink tarafından kazıları
yapılan höyüğün çevresinde yer alan Kızılbel, Karaburun ve Boztepe mezar odalarının altından elde
edilen parçalar Bağbaşı’ndan elde edilen parçalar ile benzerlik göstermeleri dolayısıyla bölgede başka
Kalkolitik Çağ yerleşmelerinin de olabileceğini düşündürmektedir20.

İlk Tunç Çağı Yerleşmeleri
Gökhöyük: Gökhöyük ilk olarak Kılıç Kökten tarafından saptanmıştır. Höyük, 1984 yılında Işın Yalçınkaya ve 1985 yılında ise M. Özsait tarafından incelenmiştir. 1984 yılında su kanalı açılması sırasında tahribat yapılması sebebiyle Antalya Müzesi tarafından bölgede yüzey araştırması başlatılmıştır.
Bu araştırma höyüğün Roma Dönemi’nden İlk Tunç Çağı’na kadar farklı dönemlerde yerleşime sahne
olduğunu göstermiştir. Höyükten su kanalı yapmak için iş makinası ile toprak alınmıştır ve höyüğün
bu kısmı yok olmuştur. Yer yer 6 m’ye kadar ulaşan bu kesitlerden tabaka elde edilememesi buranın
höyük üzerinde bir tümülüs olabileceğini düşündürmüştür. Höyüğün karakterinin belirlenememesi
üzerine burada kazı yapılmasına karar verilmiştir21.
Perge Akropolisi: Perge Antik Kenti Antalya’nın Aksu İlçesi’nde yer alır. Kentin Akropolisi İlk
Tunç Çağı’na ilişkin buluntu verir. Antik Kentin kazıları 1946 yılında A. M. Mansel tarafından başlatılmıştır. Daha sonra kazılar J. İnan ve H. Abbasoğlu başkanlıklarında devam etmiştir. Günümüzde
Antik Kentte yapılan kazılar, Antalya Müzesi Müdürlüğü Başkanlığında devam etmektedir. Akropolis
kazıları ise W. Martini tarafından 1994 yılında yapılmıştır. Elde edilen buluntular G. Umurtak tarafından İlk Tunç Çağı’na tarihlenmiş ve yayınlanmıştır22.
Karataş-Semayük: Karataş-Semayük Antalya ilindeki bir diğer İlk Tunç Çağı buluntusu veren yerleşmedir. Elmalı ilçesine yaklaşık 6 km uzaklıkta olan Karataş-Semayük, Bozüyük
Köyü’nün batısında yer alır. Höyüğün kazıları 1963-1974 yılları arasında M. Mellink tarafından
yapılmıştır23.
Hacımusalar Höyüğü: Elmalı İlçesi sınırlarında kalan ve İlk Tunç Çağı’na buluntu veren bir diğer
yerleşme Hacımusalar Höyüğü’dür. Höyük, ilçenin yaklaşık olarak 20 km güneybatısında, Hacımusalar
19 Duru 2008, 17.
20 Eslick 1992.
21 Yener – Atvur 2002, 13-14.
22 Abbasoğlu – Martini 1996, 121-27; Umurtak 2003, 81-85.
23 Mellink 1963, 270-71.
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Köyü’nün sınırlarındadır. 1949 yılından beri varlığı bilinen höyükte 1994 yılından günümüze İ. Özgen
başkanlığında kazılar devam etmektedir24.

Orta ve Son Tunç Çağı ile Demir Çağı Yerleşmeleri
Bayındır - Elmalı Tümülüsleri: Bayındır Tümülüsleri Elmalı İlçesi, Bayındır Köyü sınırlarındadır.
1984 yılında Antalya Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme ile bölgede 16 tane yığma taş
tepecik olduğu tespit edilmiştir. 1986 ve 1987 yıllarında Antalya Müzesi tarafından kurtarma kazıları
yapılmıştır25.
Patara Antik Kenti Tepecik Akropolü: Patara Antik Kenti, Antalya ilinin Kaş ilçesine bağlı olan
Gelemiş Köyü sınırlarındadır. 1836 yılında C. Texier tarafından burada bulunan eserlerin çizimleri
yapılmıştır. 1989 yılında F. Işık başkanlığında başlatılan kazılar Havva Işık tarafından yürütülmektedir. Kentin tepecik akropolünden elde edilen az sayıda buluntu, kent alanının Klasik Çağlar öncesinde
de iskan edildiğine işaret etmektedir26.
Bu çalışma kapsamında yukarda adı geçen yerleşmelerden bazıları 2015 yazında ziyaret edilerek
yerinde gözlemleme yapılmıştır. Ziyaret edilen yerleşmelerin seçiminde koşullarının uygunluğu
değerlendirilmiştir. Bazı yerleşmeler yolu olmadığı ya da bulundukları yer itibariyle tehlikeli oldukları için, bazıları ise koruma önlemleri gereği ziyaret edilmeleri yasak olduğu için ziyaret edilememiştir. Koşullarının uygunluğu sayesinde ziyaret edilebilmiş yerleşmeler haritada işaretlenmiştir
(Res. 5).

Arkeolojik Kazılar, Tahribat ve Koruma ile İlgili Kavramlar
Arkeolojik Kazılar ve Koruma
Arkeolojik sit alanlarında koruma ile ilgili ayrıntılara girmeden önce bazı kavramların açıklanması
gerekir. Bu sebeple bu bölümde sit tanımı ve sit alanları başta olmak üzere arkeolojik sit tanımlaması
yapılacak, arkeolojik sit alanlarının korunmasında izlenen ve izlenmesi gereken yöntemlerden bahsedilecektir. Bununla birlikte, arkeolojik sit alanlarında ve höyüklerde tahribatın nedenlerine bakılacak
ve arkeolojik sit alanlarının korunması için Türkiye’de ve Dünya’da yapılan çalışmalar incelenecektir.

Sitler ile ilgili Tanımlar
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 3. maddesinde sit tanımı şu şekildedir27;
Sit; tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, önemli tarihi
hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlardır.
Aynı kanuna bağlı biri 1987 tarihli, diğeri 2012 tarihli iki yönetmelikte sit alanlarının alt başlıkları
kentsel sitler, tarihi sitler, arkeolojik sitler ve tabii (doğal) sitler olarak belirtilmiştir28.
24 Özgen 2011.
25 Dörtlük 1988, 171-174.
26 Işık 2011, 12.
27 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 1983.
28 Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik 2012; Korunması Gerekli Taşınmaz

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik 1987.
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Arkeolojik Sitler; İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların yer altında,
yer üstünde ve su altındaki ürünlerini, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini
yansıtan her türlü kültür varlığının yer aldığı yerleşmeler ve alanlarıdır. Arkeolojik sitler 3 grupta toplanır. Bunlar; birinci derece arkeolojik sitler, ikinci derece arkeolojik sitler ve üçüncü derece arkeolojik
sitlerdir.
Arkeolojik sitler de kendi içinde alt başlıklarda incelenebilir. Bu çalışmada höyükler, mezarlık
alanları ve tümülüsler ile mağaralar ele alınmıştır.

Türkiye’nin Arkeolojik Kazı Politikası
Arkeolojiden elde edilen verilerin kültürlerin anlaşılmasında ne kadar önemli olduğundan bahsedilse
de modern kültürün arkeolojik eserler üzerindeki etkilerinin göz ardı edilmemesi gereklidir29.
Türkiye, uygun konumunun da getirdiği avantajlardan dolayı arkeolojik alanlar açısından oldukça
zengin bir ülke olarak ön plana çıkmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu durumun korunabilmesi
adına son yıllarda kültür varlıklarına ilişkin yeni düzenlemeler yapma çabasındadır. Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerin dünyadaki bakış açılarını ve terminolojiyi Türkiye’ye kazandırdığı bir gerçektir. Ancak kültür varlıklarının turizm açısından önemli bir kaynak olduğu da gözlerden kaçmamıştır. Dolayısıyla bakanlık tarafından yapılan düzenlemeler kültür varlıklarının içerdiği
bilginin ortaya çıkartılması, topluma ve bilime kazandırılması konuları üzerinde değil, çoğunlukla bu
eserlerin turiste sergilenmesi ve bu sergileme üzerinden gelir elde edilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır30. Ancak kültür varlıkları sadece toprak altından çıkarılıp sergilenmesi gereken varlıklar değildir
ve toprak altından çıkarıldıktan sonra gelecek nesillere bilgi aktarabilmek için önemli bilimsel çalışmalar yapılmalıdır.
Kültür varlıkları M. Özdoğan31 tarafından 3 ana ayaklı bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Bu
tanıma göre;
a. Kültür varlığı tanımının ilk ayağı “bilgi” dir. Kültür varlıkları insanlığın geçmişten günümüze nasıl geldiğinin kanıtlarıdır. Bu bilgi bilimsel olarak ele alınıp incelenmelidir.
Kültür varlıklarına sahip olmanın verdiği sorumlulukla onların içindeki bilginin ortaya
çıkarılması ve insanlığın yararına sunulması gereklidir.
b. Kültür varlıkları tanımının ikinci ayağı bu varlıkların topluma kazandırılmasıdır. Topluma kazandırılmayan kültür varlığı bilgisi anlamsızlaşır.
c. Kültür varlıkları tanımının son ayağında gelecek kuşaklara aktarım yer alır. Kültür varlıkları yalnızca günümüzün sosyal ve ekonomik zenginliği değildir. Kültür varlıklarına
sahip olan toplumların sorumluluklarından biri de bu kültür varlıklarının gelecek kuşakların yararına korunmasıdır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kültür varlıkları üzerindeki stratejisi kültür varlıkları üzerinden
elde edilecek olan gelirin, özellikle kültür varlıklarından elde edilecek ve toplumun gelişmesinde ve
bu varlıkların geleceğe aktarımında önemli olan sosyal kazanımın önüne geçtiği M. Özdoğan32 tarafından belirtilmektedir.
29 Knapp – Antoniadou 1998, 13-43.
30 Özdoğan 2006, 9.
31 Özdoğan 2006, 9.
32 Özdoğan 2006, 11.
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Kültür varlıklarının topluma kazandırılmasının tek yolu müzeler ve ören yerleri değildir. Dolayısıyla turizm, eserlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında kullanılacak tek yol değildir. Yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının halkın kültürel varlıklar konusunda bilinçlendirilmesinde rol
oynaması gereklidir. Devletin ise buradaki tutumunun bu kuruluşların uygulamalarını düzenleme ve
denetleme yönünde olması daha doğrudur33.

Kazılarda Açığa Çıkartılan Kültür Varlıklarının Korunması
2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununun 3. maddesinde yapılan tanıma göre taşınmaz kültür varlıklarının koruması ve korunması muhafaza, bakım, onarım, restorasyon ve fonksiyon
değiştirme işlemleridir34. Koruma “soyut ya da somut geçmişe ait kültürel tortunun, emeğin yahut
üretimin istenmeyen gelişmelere karşı yasal, kurumsal, bilimsel ve teknoloji desteğiyle korunması
olarak” tanımlanabilir.
Türkiye’de koruma düşüncesinin devletin düzenlemeleri ile oturtulmaya çalışılması koruma düşüncesinin benimsenmiş bir düşünce olmaması sonucunu doğurur ve bu durum uygulamada sorunlar yaşanmasına sebep olur. Korumanın benimsetilebilmesi ise yerel halk başta olmak üzere arkeologların ve arkeoloji ile ilgili bütün birimlerde çalışanların eğitilmesi sonucunda gerçekleştirilebilir35.
Günümüzde arkeolojik eserlerin korunmasında bütün Dünya tarafından kabul edilen önemli iki
kavram vardır. Bunlardan bir tanesi 1964 yılında Venedik’te kabul edilen Venedik Tüzüğü, diğeri ise
UNESCO tarafından geliştirilmiş olan Dünya Kültür Mirası Listesi’dir.

Arkeolojik Sit Alanlarında Tahribe Neden Olan Etkenler
İnsanlar günümüzde halen eskiden yaşamış insanların yaşadıkları yerlerde yaşamayı tercih etmektedirler. Ancak günümüzün modern toplulukları tarafından makinalar kullanılarak yapılan inşaatlar
binlerce yıl öncesinden kalan arkeolojik kalıntılara ciddi zararlar vermektedir. Günümüzde insanların
yaşamak için yerleşmedikleri yerlerin dışında kalan yerlerde de çoğunlukla tarım yapılmaktadır. Tarım
da tıpkı inşaatlar gibi toprak altındaki arkeolojik materyale zarar vermektedir. Höyük yerleşmeleri de
gerek insan eliyle, gerekse de doğal olayların etkisiyle tahrip olmaktadır. Bu tahribat kazı yapılmadan
önce olmuş olabileceği gibi, kazı sırasında ve kazıların tamamlanmasından sonra da gerçekleşebilir.
Toprak, kalıntıların korunmasında önemli bir yere sahiptir. Toprak altındaki kalıntılar binlerce yıl boyunca bozulmadan kalabilmektedirler. Ancak bu kalıntılar çıkarıldıktan sonra gerek iklim koşullarının
etkisiyle, gerekse de diğer olumsuz etkilerle tahrip olurlar. Bazı durumlarda ise arkeolojik kalıntılar
kentsel dönüşüm ve gelişme faaliyetleri sebebiyle daha bilimsel kazıları yapılamadan yok olabilmektedir. Bu tahribatın önüne geçilebilmesi için koruma ile ilgili önlemlerin alınması ve bu önlemler doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir. Arkeolojik yerleşmelerde tahribe neden olan iki önemli
faktör vardır. Bunlardan biri insanların yarattığı tahribat, diğeri ise doğanın yarattığı tahribattır.

İnsan Kaynaklı Tahribat
İnsanların höyüklerde yarattığı tahribat bilinçli ya da bilinçsiz olabilir. İnsan tarafından yapılmış
tahribat bayındırlık faaliyetleri, tarımsal faaliyetler, definecilik (bu amaçla yapılan izinli ya da izinsiz
kazılar), savaşlar ve diğer toplumsal etkenler olarak adlandırılabilir. İnsanlar tarafından höyüklerin
33 Özdoğan 2006, 9-16.
34 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 1983.
35 Özdoğan 2006, 73-83.
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tahrip edilmesi yasal eksikliklerden kaynaklanabileceği gibi ulusal ya da uluslararası kuralların hayata
geçirilmemesinden de kaynaklanabilmektedir.
Kentleşme ve Tarım: Dünya sanayi devriminden günümüze kadar kültürel miras alanları modern
yaşamın sebep olduğu farklı olumsuzluklara maruz kalmaktadır. Sanayi devrimi yeryüzü şekillerini
değiştirebilecek büyüklükte yatırımların yapılmasının yolunu açmıştır denebilir. Bu büyük değişiklikler karşısında insanlığın geçmişini oluşturan kültür varlıklarının dayanabilmesi giderek güçleşmiştir
ve güçleşmektedir36. Türkiye ise son dönemde ciddi bir altyapı yenilenmesi yolundadır. Bu yenilenme
kapsamında hızla yeni yollar, limanlar, fabrikalar, hidroelektrik santralleri, turizm yatırımları, makineli tarım, kentleşme ve kent yaşamını düzenleme faaliyetleri yapılmaktadır. Bu faaliyetler arkeolojik eserlerin toprak yüzeyine çıkarılmadan yok edilmesi sonucunu doğurmaktadır ve bu faaliyetlerle
arkeolojik eserlere verilen zararlar çok büyüktür37. Dolayısıyla ülke kalkınmasına katkı sağlayacağı
düşünülerek yapılan ancak iyi planlanmayan bayındırlık hareketleri kültürel mirasın yok olmasında
önemli bir rol oynamaktadır.
Definecilik: Gerek izinli gerekse de izinsiz kazılar yoluyla yapılan define aramaları toprak altında
yatan kültürel miras için oldukça önemli bir tehdit unsurudur. Zira uzman olmayan kişiler tarafından
yapılmaları sebebiyle geri dönüşü olmayan tahribata sebep olabilmektedirler. Öyle ki bir arkeolojik
eserin değeri, ele geçtiği yer ve konumla, ait olduğu kültürle, işleviyle ve birlikte olduğu diğer nesnelerle yakından bağlantılıdır. Uzmanlık alanı arkeoloji olmayan insanlar tarafından yapılan bütün
kazılarda bilimsel yöntemler kullanılmadığı gibi eser dışında kalan hiçbir şeyle ilgilenilmediği, kayıt
tutulmadığı ve belgeleme yapılmadığı için esere ait bütün bilgiler kaybedilir38.
Savaşlar ve ideoloji: Savaşlardan kaynaklanan arkeolojik eser tahribatı ise önemli bir diğer insan
kaynaklı tahribattır. Yakın zamana ait savaşlardan kaynaklanan tahribatın ne kadar büyük olduğunu
gösteren çok çarpıcı örnekler vardır. Bu örneklerin içinde Türkiye’nin sınır komşusu olan ve uygarlığın doğduğu topraklar olarak bilinen Mezopotamya’nın büyük çoğunluğunu sınırlarında barındıran
Irak önemli örneklerden biridir. Irak’ta Körfez Savaşı döneminde gerek yabancıların işgallerinden,
gerekse de iç çatışmalardan kaynaklanan kültürel tahribat yaşanmıştır39.
Irak’ta 30 yılı aşkın süredir yaşanan savaşın yarattığı etkilerin benzerini günümüzde Suriye sınırlarında yaşanan çatışmalar ve terör durumu yaratmaktadır. Kurşunlar insanlarla birlikte kültürel mirası
da öldürmekte, Suriye’nin kültürel mirası da tıpkı Irak’ın kültürel mirası gibi kurşunların hedefi olmaktadır. UNESCO bölgedeki tarihi binlerce yıl önceye giden 6 arkeolojik ve kültürel siti 2013 yılında
“Tehlikedeki Dünya Mirası” listesine almıştır40. Mirasların bu listeye taşınmasındaki nedeni ise 2011
yılının Mart ayından itibaren bölgede yaşanan silahlı çatışmalar olduğu bilgisi açıklanmıştır41.
Kültürel miras üzerinde savaşlar kadar etkili olabilecek bir diğer toplumsal durum ise belli bir
ideoloji doğrultusunda kültürel mirasa bilinçli şekilde verilen zarardır. II. Dünya Savaşı döneminde
Nazi yanlılarının Yahudilere ait eserlere verdikleri zarar bu durumun örneklerindendir42. UNESCO43
36 Özdoğan 2010, 20-33.
37 Duru 2006, 45-48.
38 Pulhan 2007, 78-93.
39 Deblauwe – Gimbel – Selz 2013; Pulhan 2007, 78-93.
40 UNESCO 2014b.
41 UNESCO 2014a.
42 Milligan 2008, 91-106.
43 UNESCO 2004.
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2003 yılında yapılan genel konferansta kültürel mirasa belli bir kasıtla verilen zararın önüne geçilmesi
gerekliliğini vurgulamış, bunun için alınması gereken önlemleri belirlemiştir.
İdeolojinin kültürel varlıklara verdiği zararlara Suriye’deki Palmyra Antik Kenti’ne 2015 yılı yaz
aylarında yapılan saldırı yakın zamandan bir örnek olarak gösterilebilir (Res. 6).

Doğa Kaynaklı Tahribat
Höyüklere ve diğer kültürel miras alanlarına en büyük zararı insan veriyor olsa da doğal tahribatın
etkisi de azımsanmayacak kadar çoktur. Rüzgâr, yağmur, kar gibi doğa olayları ile birlikte zemin suları,
hava kirliliği, sel, ısılarda yaşanan ani değişiklikler, höyük üzerini kaplayan bitki örtüsü, toprak altında
yaşayan hayvanlar ile tavşan gibi toprağı kazan hayvanlar zaman içinde höyük üzerinde aşınmalara
sebep olabilmektedir44.
Arkeolojik Sitler üzerinde doğanın yaptığı tahribat üç aşamada incelenebilir. Bu aşamalar toprak altı
süreci, kazı aşaması ve kazı sonrası olarak isimlendirilir. Bu üç süreç birbirinden bağımsız değildir.
Dolayısıyla höyüğün dış etkenlere karşı korunması için gereken önlemlerin kazılar başlamadan önce
alınması gereklidir45.

Yerleşmelerdeki Durum
Bu çalışmada yer alan yerleşmelerden ziyarete uygun koşullarda olanlar yerinde incelenerek değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda edinilen izlenimler aşağıdaki şekilde özetlenebilir.
Bademağacı Höyüğü’ne yapılan ziyaret sonucunda kazıların bitiminden iki sene sonra çekilen fotoğraflar ile günümüzdeki fotoğrafların karşılaştırma yapmaya olanak sağladığı fark edilmiştir.
Karain Mağarası’na çıkan yol yenilenmiş, mağaraya ulaşımı kolaylaştırmıştır. Bu durum daha fazla
ziyaretçinin mağarayı ziyaret etmesinin önünü açmıştır. Bununla birlikte mağara içinde insan tarafından tahrip edildiğine dair yazıların mevcut olduğu görülmüştür.
Gökhöyük, konumu dolayısıyla çevresini saran tarlalardan ve evlerden ulaşılması çok zor bir duruma gelmiştir. İlçenin höyüğün bulunduğu alana doğru gelişme göstermesi dolayısıyla höyüğün hemen yanında evler mevcuttur (Res. 7).
Perge Akropolisi’ne çıkan yolun bir kısmı yenilenmiştir. Bu yenilenen yolun sonundaki platform
antik kentin panoramik bir açıdan seyredilebilmesini sağlamaktadır. Günümüzde ise kazı çalışmalarının kentte yoğunlaşmış olması dolayısıyla akropoliste bir çalışma yapılmamaktadır (Res. 8).
Bayındır - Elmalı tümülüslerinin taş tepeciklerinin üstünde ağaçlar yetişmiştir. Taş tepecikler, üzerlerinde bulundukları arazinin yapısının uygunluğu dolayısıyla rahatlıkla seçilebilmektedirler (Res. 9).
Karataş – Semayük’ten geriye kalan küçük tepecik uzaktan bakıldığında görülebilmektedir. Ancak
tepeciğin yanında durup kazının yapıldığı alana bakıldığında üzerini kaplayan otlar burada ne olduğunun anlaşılmasını zorlaştırmaktadır (Res. 10).
Kızılbel’in mezar odası betondan örme bir binanın içinde kilitlidir. Hiçbir koşulda görülmesi
mümkün olmayan mezar odasının çevresinde de görülebilecek bir şey bulunmamaktadır.
Hacımusalar Höyüğü’nde İlk Tunç Çağı’na tarihlenen Batı yamacındaki kesit, üzeri örtülerek koruma altına alınmıştır. Yine Batı yamacında yer alan megaron tipli yapıların da üzeri koruma çatısı ile
kapatılmıştır.
44 Jones 2007, 21-22.
45 Dikilitaş 2010, 43-51.
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Sonuç ve Değerlendirme
Sonuç olarak, bu çalışmadaki yerleşmelere yapılan ziyaretlerden turist tarafından ilgi gösterilmeyen
Klasik Çağ Öncesi yerleşmelerinde korumada bazı eksikliklerin kaldığı izlenimi edinilmiştir.
Klasik Çağ öncesi yerleşmeleri koruması en zor yerlerdendir. İnsan tahribi olmasa bile, doğa olayları sonucunda toprak altından çıkarılan malzeme hızlı bir şekilde bozulmaktadır. Bu sebeple höyük
ve benzeri yerleşmelerde koruma zaten zor bir kavramdır. Buna bir de kısıtlı eleman sayısı ve çok iş
yükü ile müzelerin yetişememesi eklenince ortaya “korunmuyor” görüntüsü çıkmaktadır.
Dolayısıyla, “Kazı sonrasında koruma hala kazı başkanının görevi midir?” “Müze koruma konusunda tek sorumlu mu olmalıdır?” “Kazı sırasında korumanın desteklenmesi amacıyla bulunan (bulunabilmiş ise) sponsor kaç yıl boyunca kazı alanına yatırım yapmalıdır?” Sorularının cevaplarının net
bir şekilde verilebilmesi gereklidir.
Aynı zamanda koruma denildiğinde akla gelen Kültür Varlığı’nın tamamen çevresine duvar örülmesi ve ne amaçla olursa olsun ziyaret edilememesi düşüncesinin ne kadar doğru olduğu da tartışılır.
Klasik Çağ öncesine tarihlenen yerlerde zor olan korumanın devamlılığının sağlanması için Devlet
tarafından görevlendirilmiş ve denetlenen, işi sadece koruma olan kurumların oluşturulması sürdürülebilirliğin sağlanması adına önemlidir.
Diğer taraftan, Türkiye’nin, özellikle Antalya Bölgesi’nin, turist profiline bakıldığında, kültür
turizmi amacı gütmedikleri dikkat çekicidir. Özellikle güneş, deniz, kum turizmi için gelen turist,
kültür varlıklarını rastgele deneyimler. Dolayısıyla, kültür varlıklarının turizme açılmasından önce
Antalya’ya gelen turist profilinin değerlendirilmesi, uygulamaların bu doğrultuda yapılması, hatta
gerek görülmesi durumunda resmi yetkili kurumlar tarafından Antalya’nın turist profilini değiştirmeye yönelik çalışmalar yapılması uygun olabilir. Kültür varlıklarının korunmasında bir araç haline
getirilebilecek turizm uygulamalarının yanında, düzgün planlanmayan turizm uygulamaları kültür
varlıklarının yok olmasında önemli derecede etkilidir.
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Res. 1 Antalya ilinin günümüz sınırlarını gösteren harita
(Google Maps 2015a)

Res. 3 Beldibi Mağarası’nın üst tarafında, kaya üzerindeki
betimlemeler ve semboller (Duru 2008, 6, Res. 10a)

Res. 5 2015 yılında ziyaret edilen yerleşmelerin
harita üzerindeki konumları (Google Maps 2015b)
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Res. 2 Öküzini Mağarası’na adını veren
boğa tasviri (Duru 2008, 5, Res. 6a)

Res. 4 Bademağacı Höyüğü hava fotoğrafı
(Duru 2008, 145, Res. 291)

Res. 6 Suriye’deki Palmyra Antik
Kenti’nin IŞİD tarafından yok
edilmesinden önceki ve yok
edildikten sonraki hali (Fisk 2015)
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Res. 7
Gökhöyük 2015 yılı genel
görünümü
(Kurtuluş Kıvanç 2015)

Res. 8
Perge Antik Kenti Akropolisi
2015 yılı genel görünümü
(Kurtuluş Kıvanç 2015)

Res. 9
Bayındır – Elmalı Tümülüsleri
Tümülüs A’nın 2015 yılı
görünümü
(Kurtuluş Kıvanç 2015)

Res. 10
Karataş – Semayük 2015 yılı
genel görünümü
(Kurtuluş Kıvanç 2015)

Rhodos Denizcilik Yasaları:
Tarihsel Süreç ve Kapsam
Erkan KURUL*
Quaerit, si in mari iactura facienda sit, equine
pretiosi potius iacturam faciat an servoli vilis.
Hic alio res familiaris, alio ducit humanitas1.

“1950 yılında 500 milyon ton olan dünya deniz ticaret hacmi bugün 18 kat artarak 9 milyar tona ulaşmıştır. Hacim olarak dünya ticaretinin %75’i denizyoluyla, %16’sı demiryolu ve karayoluyla, %9’u
boru hattı ile ve %0,3’ü havayoluyla gerçekleştirilmektedir”2. 2012 yılında yayınlanmış olan ve dünya
ticaret raporunda geçen bu ibare, deniz ticaretinin günümüz dünya ticaretindeki etkisini, önemini ve
mevcut paydaşlığını (bu oran kayıt dışı verilerin ve de nehir ticaretinin de istatistiğe dâhil edilmesiyle birlikte %90’a ulaşmaktadır) ortaya koyması açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu ibarenin
antikçağdaki geçerliliği bu kadar net yüzdelerle ifade edilemeyecek olsa da, antikçağ deniz ticareti
yoğunluğunun kara ticaretininkine oranla aynı şekilde üstünlüğe sahip olduğu günümüzde communis
opinio olarak kabul görmektedir.
Burada okuyucuya sunulan bildiri özetinin konusu da, antikçağ denizciliği ve paralelinde deniz
ticareti özelinde yürürlükte olan hukuk sisteminin Rhodos Denizcilik Yasaları ve de Rhodos thalassokrasisisi özelinde irdelenmesine odaklanmaktadır. Bu doğrultuda ilk olarak Denizcilik Hukuku nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır? Genel ve özel olarak neyi kapsar? ve Denizcilik Hukukunun temel alt
disiplinleri nelerdir ve de niçin önem arz etmektedir? olmak üzere üç önemli sorunun cevaplanması
konunun daha ayrıntılı anlaşılması yönünden önem arz etmektedir.

* Arş. Gör. Erkan Kurul, Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları Anabilim

Dalı, Kampüs 07058 Antalya. E-Posta: erkankurul@akdeniz.edu.tr

Burada okuyucuya sunulan bildiri metni, tarafımca çevirisi yapılarak daha önceden yayımlanmış olan ve biri Hellence (Kurul
2014) diğeriyse Latince (Kurul 2015) kaleme alınmış iki farklı hukuki metnin -denizcilik- tarihi açısından ele alınmasına odaklanmaktadır. Buna ek olarak, “Periplus, Periegesis ve Denizcilik Yasaları Özelinde Antikçağdan Ortaçağa Akdeniz Denizcilik Yazım
Geleneğine Örnekler” başlıklı yüksek lisans tez çalışmamın bir bölümü (Kurul 2016, 186-264) temel alınarak tarafımdan yeniden
değerlendirilmiştir.
1 Cic. off. III. 23. 89: “Şayet birisi denizdeyken (gemideki herhangi bir) yükünü atmak mecburiyetinde kalırsa, oldukça kıymetli olan

atını mı, yoksa ucuz ve değersiz olan kölesini mi atmalıdır? Kişisel mal varlığı birini, insanlık ise diğerini gerektirir”. Rhodosluların
Denizcilik Yasası’nın da temel konularından birisi olan tehlikeli bir durumda geminin hafifletilmesi ve güvenli bir şekilde en yakın
limana ulaştırılması için gemiden denize emtia atılmasıyla ilgili olan bu anekdot, MÖ I. yy.’da Cicero’nun da tartışmaya koyduğu
felsefi diyaloglardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

2 Heiberg 2012, 85.
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Denizcilik Hukuku: Tanım ve Kapsam
Deniz hukuku denince, gemilerin seyrüsefer yapmaları sebebiyle öncelikle bireyler; akabinde bireylerle kurumlar ve nihayetinde de devletler arasında ortaya çıkan çeşitli adli problemleri düzenleyen
hukuk kuralları topluluğu akla gelmektedir3. Bu hukuk kuralları Deniz Kamu Hukuku ve Deniz Hususi Hukuku olmak üzere de iki alt çalışma disiplinine ayrılır4.
Deniz Hukukunun ortaya çıkmasını oluşturan etmenlerinse söz konusu alanın başlıca kurallarını
belirlemiş olduğu bilinmektedir5. Öyle ki, seyrüsefer yapan bir gemi ile içindeki taşınır mallar (res
mobiles6) ve tüccar-yolcular, açık denizde, nehirler üzerinde veya kendilerine yabancı ülkelerin kıyılarında ya da limanlarında uzunca bir süre savunmasız ve tek başlarına kalmaları nedeniyle müşterek
bazı tehlikelere maruz kalmaktaydılar. Bundan dolayı, geminin içindeki mal sahipleri ve yolcular seyir
güvenliğini sağlayabilmek adına kendi aralarında örgütlenme ihtiyacı duymaktaydılar. Bu örgütlenme ihtiyacı doğrultusunda, gemideki düzeni sağlayacak, çeşitli risk ve tehlikelere karşı tedbirler alıp
yaptırımlar uygulayacak bir yetkili olarak kaptanın (magister navis) tayin edilmesi ve tayin edilen
bu yöneticinin seyredilen gemi özelinde yüksek düzeyde emretme (imperium magnum) gücüne sahip kılınması ilk aşama olarak uygulamaya geçirilmiştir. Böylelikle kaptan ve yolcular arasındaki ağır
sorumluluklara ilişkin bazı özel düzenlemeler uygulamaya geçirilmiştir. Müşterek tehlikelerle başa
çıkabilme durumunun ortaya çıkardığı Deniz Hukuku alanına yönelik bir sonraki düzenlemeyse,
müşterek avarya hükümleridir. Bu hükümlerle, müşterek tehlikeye maruz bulunan gemi ve emtianın
karşı karşıya kalabileceği riskleri indirgemek için yapılacak olan fedakârlıklardan (örneğin denize emtia atımı, gemi donanımının hasar alması, korsanlara fidye ödenmesi, personel gücünün ve maaşının
arttırılması/azaltılması vs.) doğan zarar ve masrafların, müşterek tehlikeye maruz kalmış değerler ve
kişiler arasında pay edilmesine odaklanılmaktadır.
Uluslararası hukuk terminolojisinde Maritime Law ya da Admiralty Law terimleriyle tanımlanan
denizcilik yasaları genel olarak denizler üzerindeki bireysel ve ticari anlaşmazlıkları ve de davaları
çözüme kavuşturarak suç ya da suçluların cezalandırılmasını sağlayan müstakil hukuk kurallarının
bütününü kapsar. Özel olaraksa deniz ticaretindeki bireysel-kurumsal borç sözleşmelerinin güvence
altına alınması, gemi-kargo hasarlarının tanzim edilmesi, mürettebat ve yolcu haklarının korunması, işverenle işi yüklenen arasındaki ilişki-sorumlulukların tayin edilmesi ve denizler üzerindeki her
türlü korsanlık ve terör faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yaptırımların uygulanmasına dair hukuki
düzenlemeleri bünyesinde barındırır.
Denizcilik hukukunun çalışma kapsamına giren temel alt disiplinler değerlendirilecek olduğunda
bu alt disiplinler; navlun (yük taşıma bedeli) akdi, müşterek avarya işlemi, deniz taşımacılığı sigortası,
gemi rehini-ipoteği, gemi kurtarma akdi, gemi ve kargo kayıtları, yolcu ya da mürettebat hakları ve
kıta sahanlığı beyanatı şeklinde sıralanabilir.
3 Kender et al. 201414, 1.
4 Söz konusu bu çalışma disiplinleri de kendi içerisinde farklı ayrımlara sahiptir. Örneğin, Deniz Kamu Hukuku kendi içinde Deniz

Devletler Hukuku, Deniz İdare Hukuku, Deniz Ceza Hukuku ve Deniz Sosyal Güvenlik Hukuku olmak üzere dört alt dala ayrılır.
Deniz Hususi Hukuku ise iki alt dala sahiptir. Bunlar Genel (Olarak) Deniz Hususi Hukuku ve Deniz Ticaret Hukuku olarak kategorize edilirler. Konu hakkında detaylı bilgi için ayrıca bk.: Kender et al. 201414, 1-2.

5 Kender et al. 201414, 2.
6 Roma Eşya Hukuku kapsamında bir kişinin mal varlığı içinde yer alabilen (res in patrimonio) ve kaideten hukuki muamelelere

konu olabilen (res in commercio) beşeri hukuka tabi (res humani iuris) mallar da kendi içerisinde çeşitli gruplara ayrılmaktaydı.
Bu ayrımlardan biri de emtianın taşınır (mobiles) ya da taşınmaz (immobiles) olmasıyla bağlantılıydı. Bu doğrultuda da kendi kendine hareket edebilen köle, hayvanlar (moventia, quae se ipsa movent) ve insanlar tarafından yerleri değiştirilebilen mallar taşınır
mallar (res mobiles) olarak tanımlanmaktaydı. Konu hakkında detaylı bilgi için bk.: Villey 1985, 98-99; Erdoğmuş 2012, 7-8.

Erkan KURUL / Rhodos Denizcilik Yasaları: Tarihsel Süreç ve Kapsam

521

Yukarıda da belirtilmiş olduğu üzere günümüzde, dünya üzerindeki uluslarası ticari faaliyetlerin
yak. %90’ı, ülkeler içi ticari faaliyetlerinse yak. %40’ı deniz taşımacılığı üzerinden gerçekleştirilmektedir7. Bu bağlamda deniz ticareti sektörünün giderek gelişen ve büyüyen bir sektör haline geldiği
yadsınamaz bir gerçektir. Bu doğrultuda çağlar boyunca hızla gelişen ve büyüyen denizcilik faaliyetleri açısından tartışılmaz bir öneme sahip olan denizcilik yasaları denizciliğin gelişimiyle orantılı
bir biçimde, Antikçağdan Ortaçağa ve ardından da günümüze değin zamandizinsel olarak gelişimini
sürdürmüştür ve halen de sürdürmektedir.

Rhodos Denizcilik Yasaları: Tarihsel Süreç ve Kapsam
Gemicilik ve denizciliğin ilk adımlarının ca. MÖ VI. binyılda atılmış olduğu düşünüldüğünde, denizcilik faaliyetlerindeki hak ihlalleri, anlaşmazlıklar ve de bu tür sorunları çözüme kavuşturabilmek
amacıyla oluşturulan sözlü ve yazılı kuralların oldukça köklü bir tarihe sahip olduğu aşikârdır. Özellikle MÖ II. binyılla birlikte Akdeniz havzasındaki deniz ticaretinin gelişmeye başlaması ve akabinde
Akdeniz’in Doğu ile Batı’nın kendine has emtialarının ticaretinin sürdürüldüğü açık bir pazar haline
gelmesi8 üzerine bir takım -yazılı- kurallar bütününe ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda,
Hammurabi’nin otuz sekizinci saltanat yılının sonrasına (ca. MÖ 1750) tarihlendirilen Hammurabi Kanunları’na9 (234-240. maddeler) ve ardından yine MÖ 1700’lü yıllarda yürürlükte olan Sümer
Yasaları’na dâhil edilen denizcilik hukuku maddeleri söz konusu bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik
yapılmış ilk düzenlemelerdendir.
Diğer bir yandan deniz taşımacılığının kara taşımacılığına oranla enerji ve insan gücü faktörlerini
asgari seviyeye indirgemesi gibi üstünlükleri deniz rotalarındaki emtia alış verişini de oldukça hareketli ve cazip bir hale getirmiştir ve halen getirmektedir. Söz konusu bu emtia alış verişi içerisinde
Rhodos ve beraberindeki diğer Rhodos kentleri denizcilik tarihinde oldukça önemli bir yer edinmişlerdir. Zira MÖ 750-550 yılları arasına tarihlenen Büyük Kolonizasyon Dönemi10 ile birlikte Rhodoslu
denizcilerin Akdeniz sularında hız kazanmaya başlayan kolonicilik faaliyetleri, onların Akdeniz’de
yürütmeyi tasarladıkları deniz ticaretiyle ilişkili politikalarının da bir parçasıdır. Bu politikaları çerçevesinde Rhodos Adası sahip olduğu jeopolitik üstünlüğünden de yararlanarak, yürütmüş olduğu güçlü denizcilik politikası doğrultusunda kısa sürede Akdeniz’in -lider- ticari limanlarından biri haline
gelmiş11, Hellas - Küçük Asya’nın güney kıyıları ve de Mısır rotasında seyreden gemiler için cazip bir
liman olarak değer görmüştür12.
7 Parameswaran 2004, 29; Witt 2007, 1; Tanaka 2015, 537. Söz konusu bu deniz ticareti faaliyetlerine yak. 50.000 gemi hizmet et-

mektedir. Denizyolu üzerinden sürdürülen ticarette başat role sahip gemilerde ise çeşitli etnik unsurlara mensup 1.187.000 gemi
adamı istihdam edilmektedir. Bu bağlamda, bir milyonu aşkın gemi adamı arasındaki hukuki sorunların çözüme kavuşturulması,
denizcilik yasalarını daha önemli ve elzem kılmaktadır.

8 Letsios 1996, 55 dn. 55.
9 Söz konusu maddeler ve çevirileri için bk.: Richardson 2000, 109-111. Hammurabi kanunlarına ilişkin genel olarak ayrıca bk.: De

Mieroop 20142, 95-106.

10 Zira belirtilen zaman diliminde Hellenler Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Denizi genelinde Platon’un da bahsettiği üzere (Pha-

edo 109B) “(Hellenler) bir havuzun kenarında yaşamlarını sürdüren karıncalar ve de kurbağalara benzer şekilde deniz kıyısında”
yaşamaktaydılar. Farklı ikamet alanları şekillendikçe Hellen denizcilerin kıyı hattı ve sahil kentleri konusundaki bellekleri de
giderek genişlemiş ve bu bilgi birikimi süreç içerisinde kayıt altına alınarak yazıya geçirilmiştir. Büyük Kolonizasyon Dönemi
hakkında genel olarak ayrıca bk.: Boardman 1999; Lamboley 2007, 55-64; De Angelis 2010, 251-256.

11 Rhodos’un Akdeniz’deki politik gücünün artışı ve hâkimiyet alanının genişlemesi hakkındaki kronolojik süreç hakkında bk.: Ma-

gie 1950, 71-72; Rhodos’un özellikle MÖ IV. yy.’ın sonlarına doğru sergilemiş olduğu ekonomik gelişme hakkında bk.: Berthold
1984, 37; Rhodos deniz gücünün MÖ III. yy.’daki gelişimi konusunda ayrıca bk.: Gabrielsen 1997, 61-62; MÖ III. yy.’da II. Mithradates tarafından kuşatılan ve de bir Pontos kenti olan Sinope’nin (dahi) Rhodoslulardan yardım talebinde bulunmuş olması
(Kınacı 2014, 203 vdd.) Rhodos’un deniz gücü husundaki üstünlüğü açısından kayda değer diğer bir bilgidir.

12 Vitzthum 2002, 2.
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Rhodosluların Arkaik Dönem’de temellerini attıkları bu güçlü ticari altyapı, Klasik ve Hellenistik
dönemlerde giderek etkisini thalassokrasi13 rejimine dönüştürmüştür. Rhodosluların Akdeniz’deki bu
üstünlüğü Pydna Muharebesi’nin ardından, MÖ 167/166 yılında Delos Adası’nı açık liman ilan ederek
Roma İmparatorluğu’nun ellerinden alışına kadar bu süreç devam etmiş görünmektedir14. Bu şekilde
Rhodosluların yıllık bir milyon drakhmai’lık deniz ticareti gelirleri bir anda yüz elli bin drakhmai’a
düşürülmüştür. Böylelikle deniz üstünlüğüne büyük bir darbe indirilmiş olsa da bu durum ne Rhodosluların Akdeniz denizciliği açısından külliyatlı bilgi birikimi oluşturmalarına sekte vurmuş ne de
denizcilikle ilgili öncelikle kapsamlı bir thesmoi daha sonra da kalıcı bir nomoi oluşturmalarına engel
oluşturmuştur15.
Bu durum zaman içinde Rhodos Denizcilik Yasaları’nı Romalı hukukçuların belleklerine kazımıştır. Zira Rhodos ile Roma arasında MÖ II. yy.’ın ikinci yarısından itibaren giderek daha da gelişen ve
genişleyen bir ilişki ağı oluşmuştu. Öyle ki Romalı aristokratlar Rhodos Adası’nı adeta bir yükseköğretim kurumu olarak da kullanmaya başlamışlardı. Rhodos ile çoğunlukla dostane olarak sürdürdükleri bu ilişkiler neticesinde Romalılar Rhodos’un dini, askeri, siyasi, örfi ve hukuki sistemlerini de
yakından tanıma ve gözlemleme fırsatına erişmişlerdi. MÖ I. yüzyılın ikinci yarısında Rhodos’a aşina
13 Hellence “θάλασσα” (deniz) ve “κρατεῖν” (güçlü olmak, muktedir olmak) sözcüklerinin birleşiminden oluşturulan θαλασσοκρατία

(thalassokratia = denizde muktedir, denizlere hâkim) kelimesi, genellikle karasularında kurulmuş olan askeri ve ticari egemenliği
tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır. Aynı zamanda deniz gücünün esas alındığı ve devlet politikasının da merkezi otoritenin
sahip olduğu donanma gücü orantısında oluşturulduğu yönetim şekline verilen terimsel adlandırmadır. Örnek olarak Bronz
Çağı’nda Girit (Minos) Uygarlığı, Arkaik Dönem’de Fenike ve Etruria, Klasik Dönem’de (MÖ 478 yılında kurulmuş olan birinci) Attika-Delos Deniz Birliği’nin liderliğini üstlenen Atina ve Hellenistik Dönem süresince de Kartaca, Rhodos, Girit ve Mısır
merkezli Ptolemaios Devleti thalassokrasik bir rejim çerçevesinde politikalar geliştirmişlerdir. Thalassokrasi rejiminin ortaya
çıkışı hakkında en erken dönemlere ait bilgilendirmede bulunan Thukydides (I. 4) ve Strabon (I. 3. 2) eserlerinde Girit’in efsanevi
kralı Minos’u antikçağda bilinen ilk donanmayı oluşturan amiral olarak aktarmaktadırlar. Buna ek olarak Thukydides Minos’un
Akdeniz’i korsanlardan temizleyebilmek ve Girit’in vergi gelirlerini daha düzenli bir hale getirerek Akdeniz’in güvenlik garantörü
olabilmek adına büyük bir mücadele verdiğini ve bu doğrultuda da thalassokrasi rejiminin kurucusu olduğunu belirtmektedir. Thalassokrasi rejimi hakkında farklı aktarımlarda bulunan diğer yazarlardan Herodotos da eserinde (I. 171, 172; III. 122)
Minos’un denizlerdeki hâkimiyetine yönelik benzer gönderimlerde bulunmaktadır. Platon ise Yasalar (νόμοι) adlı eserinde (leg.
706a) Minos’un Atina’dan vergi alabilecek kadar denizlerde muktedir bir kral olmasından bahseder ve Minos’un deniz gücünü
Atina’nın deniz gücüyle mukayese eder. Apollonios Rhodios da (Argon. IV. 1564) Minos’un hüküm sürdüğü Girit Adası periferisindeki Ege Denizi karasuları hakkında aktarımda bulunurken Girit kralının bölge coğrafya üzerindeki etkisine ve gücüne işaret
eden Minos’un Denizi (πέλαγος Μινώιον) tabirini kullanır. Diodoros (IV. 79. 1) ise, Minos’un Sicilya’ya düzenlemiş olduğu deniz
seferi hakkında bilgi verirken Girit kralını “Μίνως δ᾿ ὁ τῶν Κρητῶν βασιλεὺς θαλαττοκρατῶν κατ᾿ ἐκείνους τοὺς χρόνους = O zamanlarda denizlerin hâkimi (hükmedicileri) olan Giritlilerin kralı Minos” şeklinde tanıtır. Thalassokrasi rejimi hakkında ayrıntılı
bilgi için bk.: Constantakopolou 2007, 90-99; Hauben 2013, 40-41; Abulafia 2014, 39 vd. Rhodos’un Hellenistik Dönem’deki deniz
hâkimiyeti hakkında ayrıca bk.: Magie 1950, 71-72; Gabrielsen 1997, 61-62. Kartaca’nın denizcilik konusunda diğer uluslardan
üstün olduğuna yönelik Polybios’un değerlendirmesi hakkında ayrıca bk.: Polyb. VI. 52; Kartaca limanının 220 gemi alabilecek bir
kapasiteye ve oldukça geniş bir iç hacme sahip olduğu konusunda Appianos’un aktarımı hakkında ayrıca bk.: Pun. 96.

14 Roma, III. Makedonia Savaşı (MÖ 171-168) sırasında II. Perseus’a karşı gereğinden fazla sempati gösteren Rhodos’a karşı yap-

tırım uygulamış, bu yaptırım sonucunda da onun denizlerdeki gücünü kısıtlama yoluna gitmiştir. Bu kapsamda ilk adım olarak
Atina’ya bağlı adalardan biri olan Delos Adası, MÖ 167/166 yılında serbest bir liman haline getirilmiştir (Berthold 1984, 207-208;
Habicht 1989, 337; Gabrielsen 1997, 64). Bu uygulama sonucunda da Rhodos’un Ege ve Doğu Akdeniz’deki gerek siyasi gücü
gerekse de mevcut otoritesi büyük bir darbe almıştır. Polybios’a göre (XXX. 31. 10-12) Rhodosluların yıllık vergi geliri Roma’nın
bu uygulaması sonrasında bir milyondan yüz elli bin drakhmai’a düşmüştür. Böylelikle varlığını sürdürecek maddi kaynaktan
mahrum bırakılan Rhodos donanması gün geçtikçe var olan gücünü kaybetmeye başlamış ve Anadolu’nun güney sahillerindeki
korsanlık faaliyetleri Rhodos’un bölge karasularındaki aciziyeti neticesinde giderek artmıştır. Konu hakkında ayrıntılı bilgi için
bk.: Arslan 2003, 91-92.

15 Rhodoslular gibi denizlerde uzunca bir süre egemenlik kurmuş ve üst düzey bir tecrübeye ulaşmış bir ulusun geleceğe yönelik

bilgi aktarımları da yalnızca tarihi, siyasi ve coğrafi alanlarda değil, hukuki konularda da gerçekleştirilebilmekteydi. Rhodos’un
da bu kapsamda yaklaşık beş yüz yıllık (MÖ VII - MÖ II. yy.’lar arası) gemicilik tecrübesine sahip thalassokrasik bir rejim olarak
kapsamlı bir deniz hukuku külliyatını gelecek kuşaklara miras bırakmış olma ihtimali yüksek kabul oranına sahip bir açıklamadır.
Rhodos Denizcilik Yasaları özelindeki antik külliyata yönelik ayrıca bk.: Anonym. Nom. Rhod.; Dig. XIV. 2; Kurul 2014, 527-549;
2015, 379-389.
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bir kişi olan Marcus Tullius Cicero ile MS II-III. yy.’da Kartacalı Tertulianus16 kaleme aldıkları çalışmalarında Rhodos Denizcilik Yasaları’nın varlığından haberdar olduklarını yasalara yönelik atıflarıyla
açık bir şekilde beyan etmekteydiler17.
Söz konusu anekdotlarla varlığı kanıtlanan denizcilik yasalarının oluşum süreci tam olarak bilinemese de yayılma ve tanınma evresi Rhodos’un askeri ve ticari anlamda -özellikle Doğu Akdeniz’de- ön
planda olduğu18 ve Akdeniz genelinde thalassokrasik bir politika sürdürdüğü Hellenistik Dönem’e,
özellikle de MÖ III-II. yüzyıllara tarihlendirilmektedir19. Bununla birlikte burada altının çizilmesi gerekmektedir ki, söz konusu yasaların kaynağının Rhodos olduğu her ne kadar günümüzde genel kabul
görse de Giritliler, Fenikeliler, Etrüskler ve Hellenler gibi denizcilik konusunda deneyimli diğer uluskavimlerin de bu yasalarda önemli bir katkı payına sahip olabileceği gerçeği göz ardı edilmemelidir20.
Zira, yasaların birbirinden tamamen ayrıştırılması mümkün olamayacağından, söz konusu yasaların
hangisinin ne ölçüde Rhodoslular tarafından oluşturulduğu halen tartışılan bir konu olma özelliğini
korumaktadır21.
Yasalara dair ilk metin gruplarına göz atılacak olduğunda, bu metinlerin öncelikli olarak Roma ve
akabinde de Doğu Roma Hukuku kaynaklarında yer almış olduğu görülmektedir. Rhodos (Denizcilik)
Yasası (Lat: Lex Rhodia; Hell: Nόμος ‘Pοδιῶν Nαυτικός) başlığıyla denizcilik hukuku terminolojisindeki yerini alan yasal düzenlemelerin ca. MÖ 106-43 yılları arasında yaşadığı bilinen Roma hukukçusu
Servius Sulpicius Rufus22 tarafından derlenerek Roma Yasaları’na kazandırılmış olabileceği düşünülmektedir23. Zira kendisinin uzunca bir süre Cicero ile birlikte Rhodos’ta rhetorika eğitimi almış olması ve de Hellen eğitiminden geçmiş birisi olarak eğitimini aldığı medeniyeti yakından tanıması gibi
faktörler bu savı güçlendirir niteliktedir.
Rhodos Denizcilik Yasaları’na atfedilen ilk temel yazınsal derleme I. Iustinianus Dönemi’ne (MS
527-565) tarihlendirilmektedir24. Yasa metninin yazıya aktarılma sürecine kısaca göz atılacak oldu16 Quintus Septimius Florens Tertulianus MS ca. 160-225 yılları arasında yaşamıştır. Kartaca’da doğmuş olduğu bilinmektedir. Latin

teolojisi, edebiyatı ve hukuku alanlarında çalışmaları mevcuttur. Hakkında daha detaylı bilgi için bk.: Howatson 2013, 922-923.

17 Cicero, De Inventione isimli çalışmasında (II. 32. 98): “Hoc modo: lex est apud Rhodios ut si qua rostrata in portu navis deprehen-

sa sit, publicetur. Cum magna in alto tempestas esset, vis ventorum invitis nautis in Rhodiorum portum navem coëgit. Quaestor
navem populi vocat, navis dominus negat oportere publicari. Intentio est: “Rostrata navis in portu deprehensa est. = Mesela,
Rhodoslular nezdindeki bir yasa uyarınca şayet mahmuzlu herhangi bir gemi (yani bir savaş gemisi) limanın birinde mahsur kalmış durumdaysa o gemiye el konulur. Tehlikeli boyutta büyük bir fırtına vuku bulmuş olduğu için, iradeleri dışında rüzgârların
savurması sebebiyle Rhodosluların bir limanına sıkışmış olana da (el konur). Geminin kaptanı (geminin) kamulaştırılmasının
gerekliliğini kabul etmese de quaestor [= τάμιας λιμένος / liman hazinedarı-müfettişi] (böyle bir) gemiyi kamu malı olarak ilan
eder. Sonuç olarak: Limandaki mahmuzlu bir gemi yakalanmış olur”. şeklinde bir beyanat sunar. Ayrıca da Tertullianus’un, Adverusus Marcionem adlı eserinde (III. 6. 3): “Scilicet nauclero illi non quidem Rhodia lex... = Bir gemici (ya da kaptan) için oldukça
aşikârdır ki, böylesine bir Rhodos Yasası mevcut değildir.” şeklinde farklı bir ibaresi mevcuttur.

18 Letsios 1996, 40.
19 Anand 1982, 11; Dupuy – Vignes 1991, 62; Wiswall 2007, 326; Liu 2009, 19.
20 Benedict 1909, 240.
21 Wiswall 2007, 326.
22 MÖ 106-43 yılları arasında yaşamış olan büyük Romalı hukukçu ve hatiplerdendir. Cicero’nun da çağdaşıydı. MÖ 51 yılında da

consul olarak görev yapmıştır. Sulpicius, senatus’un görevlendirmesiyle Marcus Antonius’a elçi olarak gönderildiği sırada öldürülmüştür. Servius Sulpicius Rufus hakkında daha ayrıntılı bilgi için bk.: Bauman 1985, 4-64.

23 Sanchez-Ellart’a (2013, 3970) göre, yasaların kökenleri Hellenistik Dönem merkezi otoritelerinden birisi olan Rhodos’a dayan-

maktadır ve Rhodoslular bu yasaları yalnızca Doğu Akdeniz deniz ticaretinde değil ayrıca nehir ticaretinde de kullanmaktaydılar.
Konu hakkında ayrıca bk.: Berger 19802, 558. Yasaların Hellenler ve Romalılar tarafından devşirildiğine yönelik görüş için bk.:
Fenn 1925, 717.

24 Söz konusu bu yasal düzenlemelerin ilk oluşum evresi MÖ IX. yy.’a kadarki erken bir periyoda tarihlendirilmektedir. Ayrıntılı bilgi

için bk.: Garner 19999, 1322.
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ğunda, bu yasal düzenlemelerin I. Iustinianus Dönemi’nin önde gelen hukukçuları tarafından bir metin haline getirildiği bilinmektedir. Zira yönetimi devralmasıyla birlikte Doğu Roma İmparatorluğu
sınırları içerisindeki siyasal ve toplumsal bütünlüğü baştan tesis etmeye çalışan Iustinianus25, bu hedefi doğrultusunda öncelikli olarak farklı alanlarda uzman ve nitelikli hukukçulardan bir komisyon
oluşturarak26 imparatorluğun hukuki sistemini baştan yapılandırmayı amaç edinmişti27. Bu amaçla
yürüttüğü hukuki çalışmalardan biri olan Digesta (ya da Hellence’deki adıyla Pandektes [Πανδέκτης])
devrin en yetkin hukukçularından ve âlimlerinden biri olan Tribonianus28 önderliğindeki bir hukuk
komisyonu tarafından29 MS 530-533 yılları arasındaki üç yıllık çalışma neticesinde elli ciltlik eser
olarak tamamlandı ve aynı yıl içerisinde de yayınlandı.
Söz konusu denizcilik yasalarının bir bölümü de adli bir reform niteliğine sahip olan Digesta’da
yer almıştır. Bu doğrultuda elli ciltlik eserin on dördüncü cildinin ikinci bölümü “de Lege Rhodia de
Iactu”; yani “(Gemiden) Mal Atımına (= müşterek avarya30) ilişkin Rhodos Yasası Hakkında” başlığına
sahiptir31. Söz konusu içerik altında Roma ve akabinde Doğu Roma hukukçularının çeşitli çalışmala25 Ostrogorsky 20117, 52: “Devletin birliği gittikçe bir sorun halini almakta ve bu durum doğal olarak kendisini hukuk sahasında da

göstermekteydi. Codex Theodosianus’un yayınlanmasından sonra Doğu imparatorlarının çıkardıkları kanunlar, ancak nadiren
batıya kadar gönderilmiş, buna karşılık olarak da Batı imparatorlarının yayınladıkları kanunlar hiçbir suretle doğuya iletilememiştir. Bu doğrultuda imparatorluğun iki yakasının birbirine yabancılaşması giderek belirgin bir hal kazanmış ve iki yaka arasındaki kurumsal iletişim de zaman ilerledikçe yok olmaya yüz tutmuştur”.

26 De Giovanni 2012, 105; “Roma hukuku her zaman üniter bir özellik sergilemiştir ve hiçbir zaman kanunlaştırılmamıştır. Ancak

V. yüzyılda Batı Roma İmparatorluğu nihai çöküş dönemine girerken, Doğu Roma’da Roma hukuk malzemelerinin derlenmesine
başlanır, ama bu kısmi bir işlemdir, çünkü Constantinus’tan itibaren yayınlanmış yasalarla sınırlıdır. Ancak Doğu Roma İmparatoru Iustinianus VI. yüzyılda hem Roma yasaları hem de içtihat hukuku açısından büyük bir derleme hazırlar ve gelecek nesiller
için paha biçilmez değerde, birçok Avrupa ülkesinde yüzyıllar boyu geçerli olan hukukun temelini oluşturacak bir hukuk mirası
bırakmış olur”.

27 Iustinianus’un yapmış olduğu bu yasa düzenlemelerinin kapsayıcılığı, pratik uygulanabilir özelliği ve kalıcılığı sayesinde impara-

torun ismini sonraki kuşaklar için ölümsüzleştirmiş ve de Rönesans Dönemi’nde dahi imparator hukuk biliminin babası olarak
anılmıştır (Oman 1908, 113; Grant 2000, 156). Onun tarafından gerçekleştirilen Roma Hukuku yasal düzenlemeleri, 19. yüzyıla
kadar Avrupa hukuk sisteminin temelinde yer alan hukuki metinler için bir başvuru kaynağı olma özelliğini taşımıştır (Browning
1980, 19). Iustinianus hakkında “Hukukçuların azizleri olsaydı, Iustinianus kesinlikle bunların en önemlisi olurdu” (Lutwak 2012,
121) şeklindeki beyanatlar, imparatorun yasal düzenlemeler konusundaki ehemmiyetini vurgular niteliktedir. Bradford (2013,
299) ise, Iustinianus’un sağ olduğu dönemde kendisine en çok ünü kazandıran şeyin, yüzyıllar içinde gelişen ve değişen sayısız
Roma yasasını yeniden düzenleyip basitleştirmesi olduğunu belirtmektedir. Konuya ilişkin olarak ayrıca bk.: Prok. aed. I. 1. 10-15;
Browning 19872, 65-67; Harries 2010, 646.

28 Tribonianus’un doğum tarihi net bir şekilde bilinmemekle birlikte MS 545 yılında ölmüş olabileceği düşünülmektedir. Büyük ola-

sılıkla Pamphylia Bölgesi’ndeki Side kenti vatandaşıdır. Özellikle hukuk tarihi alanında derin bilgi sahibi bir hukukçudur. İmparator I. Iustinianus zamanında saray quaestor’u olarak görevde bulunmuştur. I. Iustinianus Dönemi’nde yapılan yasal düzenlemeleri
gerçekleştiren heyetlerin başında ya da içinde yer almıştır. Hakkında ayrıntılı bilgi için bk.: Enßlin 1937, 2419-2426; Browning
1980, 19; Kaegi – Kazhdan 1991, 2114; Gibbon 1995, 309-310. Tribonianus’un Iustinianus tarafından quaestor olarak atanmış olması hususunda bk.: Proc. anek. XX.16. Yasaları kötüye kullanmış olduğu konusundaki iddia hakkında bk.: Proc. de Bell. I. XXIV.
16. Ölümü hakkında bk.: Proc. de Bell. I. XXV. 2. Procopius ve edebi üslubu hakkında ayrıca bk.: Mango 2011, 263-265.

29 Mousourakis 2012, 73.
30 Müşterek avarya Türk Ticaret Kanunu’nun 1272. maddesine göre “Ortak bir deniz sergüzeştine atılmış olan gemiyi, yükü, diğer

eşyayı ve navlunu birlikte tehdit eden bir tehlikeden onları korumak amacıyla ve makul bir hareket tarzı oluşturacak şekilde, bile
bile olağanüstü bir fedakârlık yapılması veya olağanüstü bir gidere katlanılması halinde -müşterek avarya hareketi- varsayılır ve
bu hareketin doğrudan doğruya sonucu olan zarar ve giderler müşterek avarya olarak kabul edilir” şeklinde tanımlanır. Müşterek
avaryanın tanımı ve unsurları hakkında ayrıca bk.: Force et al. 2008, 409-430; Kender et al. 201414, 268. Avarya kelimesi etimolojik olarak incelendiğindeyse kelimenin kökenin Arapça (‘Avvâr = zarar) olduğu ve Latin harfleriyle transkribe edilerek hukuk
terminolojisindeki yerini aldığı (Watt 1986, 92; Khalilieh 1998, 101 dn. 199) bilgisine ulaşılmaktadır.

31 Maddenin ana başlığını oluşturan “De Lege Rhodia de Iactu” Türkçe’de “(Gemiden) Mal Atımına ilişkin Rhodos Yasası” karşılığını

vermektedir ve bu madde başlığı Türk hukuk terminolojisinde “Müşterek Avaryaya İlişkin Rhodos Yasası” tabiriyle adlandırılmaktadır (Çağa 19785, 9; Erdoğmuş 20113, 79; Kaner 20133, 3). Metin içerisinde ise başlığın söz konusu terminolojik çevirisi
yerine metnin aslına sadık kalınarak ana başlığın filolojik tercümesi tercih edilmiştir.
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rından (MÖ 150 - MS 284 yılları arasını kapsayan32) alıntılanma yoluyla başlığa dâhil edilen on madde
mevcuttur. Bu on maddeyle sınırlandırılan Rhodos Yasası, yasanın ilk maddesinden de anlaşılacağı
üzere fırtına ya da kasırga gibi tehlikeli bir koşulda güverteden yük atılması kaydıyla geminin hafifletilerek batmasını önlemeye yönelik yaptırımların tayinine odaklanmıştır. Zira antikitede bilindiği
üzere deniz yolculuğu uzun, zahmetli ve aynı zamanda da oldukça tehlikeli bir süreçti. Özellikle Akdeniz gibi açık ve çeşitli zorluklarla dolu bir denizde hava koşullarının ya da korsanların yol açtıkları
tehlikelerle her an karşılaşılabilmekteydi. Böylesine zahmetli ve zor şartlar altındaki bazı yolculuklar
sırasında da magister navis33 (geminin reisi-kaptanı) ve emrindeki nautae34 (denizciler) tarafından
acil olarak gemiden mal atımı (müşterek avarya) süreci devreye sokulmaktaydı35. Lakin böylesine
bir panik ortamında, tasavvur edilebileceği üzere, gemicilerin denize atacakları malı ayırt edebilme,
seçebilme ya da fikir alabilme konusunda ne yeterli vakitleri ne de seçim şansları bulunmaktaydı. Bu
sebeple güvertede yakınlarda ya da en ağır olan her ne varsa gemiden ilk olarak atılan mallar da onlar
oluyordu. Bu gelişigüzel tahliye durumu gemide malı yüklü bulunan tüccarlar ya da yolcular için ciddi zararlara sebebiyet verebiliyor ve ayrıca malı gemiden atılan tüccar ile emtiası herhangi bir zarar
görmeyen tüccar arasında adaletsizlik yaratabiliyordu.
Bu adaletsizliğin yasanın birinci maddesindeki söz konusu şu anekdotta da belirtildiği üzere, Rhodos Yasası ile giderilmesi hedeflenmekte ve genel anlamda ortaya çıkabilecek olan haksızlıkların adilane bir biçimde çözümüne yönelinmekteydi.

XIV. 2. 1: PAULUS, Görüşler, 2. Kitap:
“Şayet bir geminin hafifletilmesi maksadıyla (gemiden) kargo ya da yük atımı (yani müşterek avarya)
gerçekleştirilmişse, (bu avarya işlemi sırasında oluşan) kayıp herkesin yararı uğruna verilmiş olduğundan söz konusu zararın yine her bir kişinin (müşterek) katkısıyla telafi edilmesi Rhodos Yasası
uyarınca güvence altına alınmıştır”36.
Ancak yasanın diğer maddelerinin tamamı da dikkatli bir biçimde incelendiğinde, maddelerin
sadece müşterek avaryayla sınırlandırılmadığı dikkat çekmektedir37. Bu bağlamda, ikinci maddenin
birinci bendinin yolculuk esnasında geminin aldığı hasarın nasıl ve kim tarafından karşılanacağına;
32 Ertekin 2012, 75.
33 Magister navis, geminin başına geminin donatanınca (exercitor navis) tayin (praepoisitio) usulüyle getirilen kişidir. Roma hu-

kukçuları bu terimin anlamı konusunda bazı fikir ayrılıklarına sahip olsa da, büyük çoğunluğu geminin kaptanının işaret edildiği
konusunda hemfikirdirler. Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bk.: Küçük 2007, 77-80; 2014, 256.

34 Gemide bulunan herkese genel olarak nautae (denizciler/denizdekiler) ismi veriliyordu. Bu kelime tekil olarak kullanıldığında,

yani nauta olduğunda exercitor navis’i ve çoğul olarak kullanıldığında, yani nautae olduğunda teknik anlamda, yelkenlerin manevrasını ve geminin diğer donanımını idare etmekle görevli denizcileri ifade ediyordu. Nautae yanında, magister navis haricindeki diğer gemi adamları gubernator (dümenci), mesonautae (miçolar), remiges (kürekçiler), nautaepibatai (ücretsiz seyahat
eden yolcular), custodes navium & diaetarii (gemi muhafızları & kilerciler), naupegi (marangozlar) ve proreta & ducator (kılavuz
& öncü) olarak bilinmekteydi. Konu hakkında ayrıca bk.: Küçük 2007, 81-83.

35 Bu duruma örnek olarak; Paulus’un kutsal görev gezileri sırasında Girit Adası kıyıları açıklarında meydana gelen ve Euroaquilo

adı verilen (Act. XXVII. 14-19) bir tayfun esnasında Paulus’un içinde bulunduğu gemideki denizciler gemideki emtia ve buna ek
olarak gemi donanımlarını, bu da yeterli olmayınca gemide yüklü bulunan gıda maddelerini dahi (Act. XXVII. 38) denize atarak
geminin güvenli bir şekilde en yakın limana ulaştırılmasını hedeflemişlerdir.

36 Alıntılanmış olan söz konusu bu çeviride Paul Krueger ve Theodor Mommsen’in birlikte editörlüğünü üstlendikleri ve Iustinanus

Dönemi hukukçuları tarafından derlenen Corpus Iuris Civilis isimli eserin birinci cildindeki Digesta edisyonu (Dig. XIV. 2) temel
alınmış ve yasa maddelerinin tamamı bu edisyona sadık kalınmak suretiyle, yazar tarafından Türkçe’ye kazandırılmıştır (Kurul
2015). Buna ek olarak metnin tamamının çevirisi sırasında A. Watson’un (1985, 419-422) İngilizce ve C. Eduard Otto ile Bruna
Schilling’in (1831, 146-151) ortaklaşa hazırladıkları Almanca edisyonlardan da yararlanılmıştır.

37 Ertekin 2012, 75.
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ya da yine aynı maddenin üçüncü bendinin, fidye karşılığında gemiyi ve aynı zamanda da kargoyu
korsanların elinden kurtarma durumunda nasıl bir zarar tazmini gerçekleştirileceğine; veya onuncu
maddenin kölelerin gemideki statüleri ve de gemiciyle mal sahibi arasındaki yük taşıma anlaşmasının
kapsamı gibi farklı konulara odaklandığı da görülmektedir. Buna ek olarak imparator emirnameleri de
yasaya dâhil edilmiş ve böylelikle yasa maddelerinin daha bağlayıcı kılınması hedeflenmiştir38.
Doğu Roma İmparatorluğu’nun devşirme yoluyla hukuk düzenine dâhil ettiği bu yasaların yalnızca belirli bir başlık çatısı altında derlenmiş ve sınırlandırılmış olması, Rhodos Denizcilik Yasaları
hakkındaki çalışmalar kapsamında halen çözümlenmeyi bekleyen bir problematiktir. Zira Roma gibi,
iki yaşam damarı olan yıllık hububat (annona) ve köle ihtiyacının neredeyse tamamını emporionları39
üzerinden deniz yoluyla imparatorluğa nakleden, karasularını da tüm yurttaşlarının ortak kullanımına sunan40 emperyalist bir süper gücün denizcilik hukukuna ya da en azından denizcilikte uygulanacak bir kurallar bütününe duyduğu ihtiyaç ve de verdiği önem yüksek düzeyde olmalıydı. Bu ihtiyacın
gerek sözlü yasalarla gerekse de geleneksel jargonlarla giderilemeyeceği zaman geçtikçe aşikâr bir hal
almış ve bu nedenle ivedi bir biçimde birtakım yazılı metinlere gereksinim duyulmuştur. Bu gereksinimin Digesta adlı yasal mevzuatla -geçici ve yüzeysel olsa dahi- karşılanmasıyla birlikte, üç tarafı denizlerle çevrili Doğu Roma İmparatorluğu için başvurulabilir ve işlevsel nitelikteki bir deniz hukuku
külliyatının temelleri atılmış olmaktaydı.
Yasalara ait bir sonraki yazılı düzenlemeye ilişkin kayıtlara ise Ortaçağ’ın ilerleyen yüzyıllarında ulaşılabilmektedir. Söz konusu yeni düzenlemeler, genel kabul gören mevcut kanıya göre, MS
600/650-800 yılları arasında41, belirli ihtiyaçlar ışığında yeniden ve farklı biçimlerde gerçekleştirilmiştir. Öyle ki; I. Iustinianus sonrasındaki süreçte Doğu Roma İmparatorluğu’nun siyasi ve hukuki
kurumlarının -tekrardan- işlevsiz bir hale gelmesiyle birlikte yeni adli reformlara ihtiyaç duyulduğu
da bilinen bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Denizcilik yasaları açısından da geçerli olan bu
ihtiyacın kademeli bir biçimde giderildiği düşünülmektedir. Öncelikli olarak, tasvir kırıcı imparatorlardan Suriye Hanedanı mensubu ve de MS 717-741 yılları arasında hüküm süren III. Leo (Λέων Γ΄ ὁ
Ἴσαυρος) tarafından MS 741 Mart’ında yayınlanan42 Ekloge (= Ἐκλογή = Derleme, Özel Baskı) isimli
hukuk çalışmasıyla yasaların yeniden ele alındığına yönelik görüşler mevcuttur43. Bu düzenleme me38 Antoninus Eudaemon’a cevap verdi: “Ben yeryüzünün hâkimiyim, denizlerin hâkimi ise yasadır. Bu dava Rhodosluların Deniz-

cilik Yasası uyarınca bir karara bağlansın, öyle ki bu yasanın maddelerindeki hiçbir hüküm bizim yasamıza da aykırı değildir.
Tanrısal Augustus da aynı hükme varmıştı”. Rhodos Denizcilik Yasaları’ndan alıntılanan bu anekdot (Dig. XIV. 2. 9) Imparator
Antonius Pius veya Marcus Aurelius’a yazılmış olan (Wagner 1997, 358) bir mektuba (scriptum) imparator tarafından verilen
cevabı (rescriptum) içermektedir. Bu doğrultuda imparatorun mektubun yazarı Eudaimon’a verdiği bu talimat niteliğindeki yanıt
Rhodos Denizcilik Yasaları’nın Roma ve akabinde de Doğu Roma İmparatorluğu nezdindeki geçerliliğini ve etkisini yansıtması
bakımından oldukça önemlidir.

39 Antikçağdaki en temel anlamıyla ἐμπόριον (= empórion, Lat. emporium) ticari amaçla kurulmuş olan ve her şeyden önce mal

(emtia) alım-satımı, değişimi, depolanması ya da nakledilmesi gibi amaçlara hizmet eden ekonomik yerleşimlere verilen terimsel
adlandırmadır. Söz konusu yerleşimler genel olarak sahil kesimlerinde ya da gemi ulaşımının mümkün olduğu nehirlerin kıyılarında konumlandırılmakla birlikte kara ticaretinden çok deniz ticaretiyle uğraşan tüccar (emporos) kesimin yoğun olarak kullandığı alanlardı ve bu doğrultuda da liman-rıhtım yapılarına sahip olurlardı. Emporion hakkında ayrıntılı bilgi için bk.: Hansen
1997, 83-100; Demetriou 2012, 24-63.

40 Potter 1924, 32.
41 Ashburner 1909, CXII. Denizcilik yasalarının tarihlendirilmesi konusunda farklı görüşler ve de değerlendirmeler için ayrıca bk.:

Obolensky 1971, 409; Atkinson 1974, 46-98; Scheltema 19783, 62-64; Anastos 19792, 61; Gabrielsen 1997, 110; Horden – Purcell
2001, 156; Bass 2003, 154; Khalilieh 2006, XI; Wickham 2007, 463; Gregory 2008, 191; Davis 2009, 201; Ostrogorsky 20117, 85;
Abulafia 2012, 274; Herrin 20133, 211.

42 Mousourakis 2015, 220.
43 Hukuk ve de yargı sistemi açısından yeni ayrıca da kolay bir şekilde ulaşılabilen ve herkes tarafından da anlaşılması oldukça rahat

olan bu kanunnamenin (Ἐκλογή τῶν νόμων) yayınlanması hiç şüphesiz Roma Hukuku açısından büyük bir ilerlemedir. Ekloge’nin
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tinsel anlamda çok kapsamlı ve uzun olmamasına rağmen I. Iustinianus’un yasal düzenlemelerindeki
eksiklik ve de karmaşaya bir çözüm sunmaktaydı44.
Bir diğer görüşe göre, söz konusu düzenlemenin ise MS 886-912 yılları arasında hüküm sürmüş
olan diğer bir Doğu Roma imparatoru “bilge” lakaplı VI. Leo (Λέων VI ὁ Σοφός) tarafından yaklaşık
olarak MS 892 yılında tamamlanan Basilika [= τὰ βασιλικά = Kraliyet Yasaları] isimli 60 ciltlik hukuk
çalışmasına appendix olarak dâhil edildiği düşünülmektedir45. Denizcilik Yasaları’nın da bu çalışmanın 53. cildinden kaynaklandığına yönelik farklı tezler ve görüşler de mevcuttur46. Lakin özetlemek
gerekirse, söz konusu denizcilik yasalarının hangi yasa derlemesinde asıl formuna kavuştuğu halen
tartışılan bir konu olmaya devam etmektedir47. Mutlak ve kesin olan bilgi şudur ki, yasalara her iki
imparatorun da birtakım ekleme ya da çıkarma yapmış olmaları imkân dâhilindedir ve Roma Hukuku
açısından temel başvuru kaynağı niteliğine sahip iki yasal derlemenin de denizcilik yasalarının son
şeklini almasında birtakım katkısı bulunmaktadır. Ancak son zamanlardaki araştırmalar ve çalışmalar
ışığında, yasa metninin günümüze ulaşan biçimi üzerinde Ekloge’den ziyade Basilika’nın etkisinin
daha kabul edilebilir olduğu görüşüne sıklıkla yer verilmektedir.
Rhodos Denizcilik Yasaları’na ait manuscript, üzerinde çalışmalar gerçekleştiren hukukçular, filologlar ve de tarihçiler tarafından kendi içinde üç bölüme ayrılmaktadır. İlk bölümde Augustus, Tiberius, Nero, Traianus, Hadrianus, Antonius Pius/Marcus Aurelius ve Pertinax gibi farklı Roma imparatorlarının isminin zikredildiği ve de (olasılıkla) metne meşruiyet kazandırmak amacıyla metnin
başına iliştirilen bir prologos niteliğine sahiptir48. Bu bakımdan söz konusu bölüm Rhodos Denizcilik
Yasaları’ndan ayrı olarak değerlendirilmekte ve metinle olan bağlantısına şüpheyle yaklaşılmaktadır.
Zira bu bölümün yasaların başına eklenmesiyle yasa maddelerinin daha kutsal ve bağlayıcı kılınmasının amaçlanmış olabileceği düşünülmektedir.
İkinci bölüm kısa anekdotlar biçimindeki on dokuz ana maddeden oluşmaktadır. Bu on dokuz
maddenin ilk yedisi bir deniz seferine çıkan ya da çıkacak olan tayfanın sefer sonucunda elde edilecek
kazancı aralarında hangi oranda ve ne şekilde pay edeceklerine odaklanmaktadır. Yedi ve on üçüncü
maddeler arasındaki hükümlerse güvertede balık kızartılmasının ve odun kesilmesinin yasaklandığı,
yolculuk sırasında içme suyunun sınırlı kullanıma sahip olduğu ve gemideki yolcuların ne kadar yer
işgal edebilecekleri gibi belirli yolculuk kurallarını içermektedir. Geri kalan maddeler ise kaptan ve
tüccar/yolcular arasındaki mal ipoteği ve depozitosu, gemi yolculuğu kredileri ve müşterek avarya
sırasında mal değeri bildirimi gibi ticari konuları kapsamaktadır.
Üçüncü ve son bölüm ise, denizcilik yasalarının en hacimli ve kapsamlı kısmı olma özelliğine sahiptir. Toplamda kırk yedi yasa maddesine sahip olan bölüm, ikinci bölümünkilere oranla oldukça
uzun ve kapsamlı girdilerle farklı adli konular üzerine eğilmektedir. Bu hükümlerden ilk sekizi genel
olarak yolculuk veya demirleme sırasında geminin iç güvenliğinin sağlanmasına yönelik yaptırımların
giriş kısmında yer alan, adli makamların rüşvetle iş görmelerini engellemek ve de quaestor’dan başlamak üzere bütün üst ve alt
düzeydeki hukukçulara devlet tarafından maaş bağlanması hususundaki karar oldukça dikkat çekicidir. Tasvir kırıcı III. Leon ve
oğlu V. Konstantinos’ un eseri olmak sıfatıyla Ekloge ilerleyen yüzyıllarda kötü bir üne sahip olmuştur. Ancak buna rağmen Doğu
Roma İmparatorluğu’nun sonraki kanun koyuculuğu üzerinde kuvvetli bir etkiye sahip olmuş ve söz konusu bu etki Doğu Roma
İmparatorluğu sınırları dışına taşarak Slav ülkelerinin hukuki gelişimine de büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Ekloge hakkında
ayrıca bk.: Burgmann 1991, 672; Ostrogorsky 20117, 149; Mousourakis 2015, 220-221.
44 Wickham 2010, 267.
45 Khalilieh 2006, XII; Ertekin 2012, 75.
46 Gofas 1995, 32; Aubert 2007, 160.
47 Khalilieh 2006, 11.
48 Konu hakkında bk.: ve krş. Benedict 1909, 229.
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uygulanmasına odaklanmaktadır. Diğer hükümler ise, sırasıyla kaptan, yolcu ve tüccarlar arasındaki
sorumlulukların tesis edilmesi; hasar alan geminin ya da malların zarar tazminin yapılması; kaptan ve
tüccarlar arasındaki depozito anlaşmasının tahakkuk altına alınması; gemicilik kredilerinin ve mal ortaklıklarının akdi ya da bir tüccar-yolcu tarafından gemi kiralanma anlaşmasının tatbiki gibi farklı adli
konular üzerine eğilmektedir. Bu bölümün içeriğinde aynı zamanda bir önceki yasa taslağının içeriğinin
büyük bir kısmını oluşturan müşterek avaryanın tatbikine yönelik hükümler de oldukça geniş biçimde
yer bulmaktadır ve aynı zamanda ondan oldukça farklı pek çok adli konu da mercek altına alınmaktadır.

Sonuç:
Yukarıda inceleme altına alınmış olan veriler doğrultusunda, denizcilik yasalarının geçirmiş olduğu
bu hukuki yolculuk sürecinde (MÖ I. yüzyıldan MS IX. yüzyıla kadar olan zaman diliminde) Roma
Hukuku kaynaklarında Rhodosluların Denizcilik Yasası’yla ilgili bir takım düzenlemeler belirli aralıklarla olsa bile takip edilebilmektedir. Önce Roma ve sonra da Doğu Roma İmparatorluğu tarafından
kullanılan bu hükümler, tam anlamıyla olmasa da, MS XII. yüzyıla kadar varlığını sürdürerek çeşitli
konularda Doğu Romalı denizcilere rehberlik etmiş ve Ortaçağ Akdeniz yasaları arasındaki yerini
almıştır.
MS XIII. ve de XIV. yüzyıllara gelindiğinde ise Doğu Roma deniz ticaretinin yoğunluğunun
azalmasına paralel olarak, yasal düzenlemeler de giderek geçerliliğini yitirmiştir. Bu tarihlerden
İstanbul’un 1453 yılındaki fethine kadar geçen süreç içinde yasalar yalnızca Cenevizli, Venedikli ve de
Slav denizciler tarafından kullanılmıştır. Bu süreçte de yasaların yazılı olduğu taslaklar imparatorluğa
bağlı köklü kilise arşivlerinde muhafaza edilerek varlıklarını korumuşlardır. Rhodosluların Denizcilik
Yasası’nın, Batı Avrupa’daki mal-para değişiminin gelişmeye başladığı MS XII ve XIII. yüzyıllarda da
tedavülden kalkmayarak varlığını devam ettirmiş olması beklenmedik ya da rastgele gelişmiş bir olgu
değildir. Zira Roma İmparatorluğu hukukçularının böylesine usta bir düzen formatında oluşturdukları bu Denizcilik Hukuku külliyatı;
“Mal üreticilerinden meydana gelen bir toplumun ilk ve tek evrensel hukuku, en basit anlamıyla
mal sahibi-müşteri arasındaki alım-satım, aidiyet, borç, sözleşme ve diğer yükümlülükler gibi ilişkileri ortaya koyan Roma Hukuku” hakkında bilinenler ışığında, özel denizcilik hukukuna ilişkin en
kusursuz sistemlerden biri olma özelliğine sahiptir49 ve Hellenistik Dönem’den itibaren zaman içinde
evrilerek ve de modifiye edilerek ca. XV. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş ve Ortaçağ boyunca yine
Venedik ve Cenevizli denizciler tarafından kullanımını sürdürmüştür. Sonuç itibarıyla söz konusu
yasa maddeleri günümüz denizcilik hukukuna da temel oluşturması suretiyle etkisini halen sürdürmekte ve her ne kadar arka planda kalmış olsa da günümüz denizcilerinin hukuki başvuru kaynağı
olmaya devam etmektedir50. Bu durum, denizcilik tarihi açısından ileride yapılacak yeni çalışmalara
farklı bir bakış açısı kazandırmasının yanında denizcilikte belirli bir ilerleme göstermiş ulus-devletlerin başarılarının yalnızca ticari, askeri ve siyasi alanlarla sınırlanmadığını, denizcilik perspektifinde
edebi alanlara da önemli katkılar sağladıklarını göstermektedir51.
49 Vitzthum 2002, 1. Söz konusu hukuki derlemeler Avrupa’da, denizcilik konusunda önde olan devletlerin hukuksal sistemlerinde

de yer almıştır. Konu hakkında ayrıca bk.: Zimmermann 19922, 411.

50 Anand 1982, 11.
51 A. T. Mahan da denizciliğin tarihsel gelişimi ve deniz gücünün tarih üzerine etkisi hususunda bilgi verdiği eserinde benzer bir

değerlendirmede bulunmaktadır. Mahan’a (2011, 31) göre; “deniz gücünün tarihi hiçbir şekilde sadece ülkeler arasındaki çekişmelerin, rekabetlerin, savaşta doruğuna çıkan şiddetin anlatılması değildir. Deniz ticaretinin ülkelerin zenginliği ve kuvveti üzerine
olan büyük etkisi, onun büyümesini ve başarısını etkileyen doğru prensiplerin belirlenmesinden çok daha önce fark edilmişti”.
Yazarın deniz gücünün ana unsurları hakkındaki açıklamaları için ayrıca bk.: Mahan 2013, 37-62.
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The Chora of Elaiussa Sebaste in the Early Byzantine
Period: The Changing Landscape and Evolution of
Urban and Rural Settlements
Vincenzo Elio Jr. MACCHIONE*

The purpose of this work is to establish and, where possible, to reconstruct settlement dynamics, particularly through the 5th to the 7th centuries A.D., that existed between the city of Elaiussa Sebaste
and its territory. This will be done from the point of view of mobility of groups of people, workers,
materials, and building techniques. In particular, its accessibility and all the qualitative and economic
aspects that only the presence of a city can offer to its territory – services, manufactured quality/
value/prestige – will be discussed.
The interest of scholars for the early Byzantine age has focused mainly on the churches1, both for
their monumentality and for the excellent condition. Only in recent years has the focus shifted to
the rural settlements of Cilicia, with publications focusing in particular on production structures2,
houses3, and surveys to gain knowledge of the territory.
All these works constitute a considerable amount of data and are a great starting point for all future
studies, but they miss a unified vision of settlements and territory. This research represents a first synthesis in which published data were reinterpreted through a new vision and extensive study that takes
into account all of these settlements in the context of broader changes during the Early Byzantine age.
The first result is to expand the data already published by establishing and updating them (all sites
were georeferenced using GPS) to point out the boundaries of the chora of Elaiussa Sebaste with the
creation of a detailed cartography and to define a coherent picture of its rural settlements during the
Early Byzantine period.
* Dr. Vincenzo Elio Jr. Macchione, Sapienza University of Rome Via L. da Vinci, 1, Casaluce (Caserta) 81030 – Italy.

E-mail: vinmacchione@hotmail.it

1 S. Hill, The Early Byzantine Churches of Cilicia and Isauria, Birmingham Byzantine & Ottoman Monographs 1 (1996).
2 G. Varinlioğlu, “Trades, Crafts, and Agricultural Production in Town and Countryside in Southeastern Isauria”, in: C. Ratte – O.

Daily (eds), Archaeology and the Cities of Asia Minor in Late Antiquity, (2011); see also V. Iacomi – V. Cassiani, “Late Antiquity
settlement and productive patterns: the case- of Rough Cilicia/Isauria on the light of more recent research”, in: Third Landscape
Archaeology Conference 2014 (in press).

3 I. Eichner, “Spätantike und frühbyzantinische Bautechnik im südlichen Kleinasien”, in: M. Bachmann (ed.), Bautechnik im antiken

und vorantiken Kleinasien. Internationales Symposion des DAI Istanbul 13.-16. 06. 2007, İstanbul (2009); I. Eichner, “Frühbyzantinische wohnhäuser in Kilikien. Arbeitsbericht über die Kampagne 2003 und einige Ergebnisse des Projektes, AST 2 (2005); I.
Eichner, “Survey of Early Byzantine Houses in Rough Cilicia, 2003”, Anmed 2, 2004, 74-78.
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The excavations of Elaiussa Sebaste by the Italian Mission of Sapienza University of Rome have
been underway since 1995 and continue today. All the results have been published in three monographs and many scientific articles4.
First, in this article I will take into account some radical changes regarding the reuse of the spaces
and buildings of the city during the Early Byzantine period5, focusing my attention on what was happening in its administrative territory. The chora of Elaiussa Sebaste in the Early Byzantine age spread
over an extensive territory6. In addition to central Kanlidivane7, the border of the territory on the
eastern side coincides with the village of Saha (Schahir, currently Sanlar) east of Lamos, where an
inscription mentions the taxation of Sebaste regarding the illegal use of a sarcophagus8. The western
boundary was the Kuyu River, probably part of the chora, and situated about 8 km. northeast of the
settlement known as Çatıören. Northwest is the ancient site of Emirzeli located 5 km from Elaiussa
Sebaste and inward from Canbazli. The area that was under the legal control of Elaiussa Sebaste is
approximately of 224 km². This estimated data resulted from a spatial analysis carried out on the field
matched with archaeological, historical, epigraphical, and morphological evidence.
The chora of Elaiussa in the Early Byzantine period was probably smaller than mid-Imperial age,
because it did not include Korykos and its territory. In fact, Korykos city had grown up and reached
its brightest period of richness, becoming also seat of bishopric earlier than Elaiussa Sebaste. The
relationship between these two important coastal cities was very difficult to reconstruct for this era.
The only evidence that connected Korykos and Elaiussa Sebaste was the presence in a synod of a
bishop who signed for both cities9.
In the local synod of Tarsus in 434 A.D. “ut pax susciperetur, quam Joannes Antiochenus fecerat
cum Cyrillo Alexandrino”, there were these following bishops: Helladius episcopus Tharsensis metropolitanus, Cyrillus Adanensis, Valentinus Malli, Minodorus, qui aut Corycii episcopus fuit, aut
Sebastenus. Tarianus Augustae, Matronianus Pompeiopolitanus, Zenobius Zephyrii. At present,
4 For Elaiussa Sebaste see: E. Equini Schneider (ed), Elaiussa Sebaste III. L’agora romana (2010); E. Equini Schneider (ed.), Elaiussa

Sebaste II. Un porto tra oriente e occidente (2003); E. Equini Schneider (ed), Elaiussa Sebaste. I: campagne di scavo tra Oriente
e Occidente, Roma (1999); E. Equini Schneider, “Elaiussa Sebaste: 2014 Excavation and Conservation Works”, KST 37, (2015) (in
print) with bibl.prec.; E. Equini Schneider – T. Ritti, “Elaiussa Sebaste 2014 Yılı Arkeolojik Araştırmaları”, Anmed 13, 2015, 23-29;
E. Equini Schneider – A. Polosa, “Tapınaktan Kiliseye. Elaiussa Sebaste Kutsal alanının Sürekliliği”, Arkeoloјi ve Sanat 148, 2015,
121-132, Figs. 7-9; E. Equini Schneider, “Elaiussa Sebaste 2013”, Anmed 12, 2014, 31-37; E. Equini Schneider, “Elaiussa Sebaste:
2013 Excavation and Conservation Works”, KST 36 (2014) 561-567.

5 Recent excavations carried out on the southeast side of the promontory have revealed the existence of a multifunctional area

(domestic, commercial, and artisanal) with a kiln for LR1 amphorae. In this period was built the “Byzantine Palace” connected to
the presence of a high office of the empire in Elaiussa, probably the Comes per Isauriam recorded in the Notitia Dignitatum for
this period. See also E. Borgia – V. Iacomi, “Note preliminari su un complesso industriale per la produzione di anfore Late Roman
I a Elaiussa Sebaste (Cilicia)”, in: M. Milanese – P. Ruggeri – C. Vismara (eds), L’Africa Romana. Atti del XVIII convegno di studio
“I luoghi e le forme dei mestieri e della produzione nelle province africane”, Olbia, 11-14 dicembre 2008 (2010). For the Byzantine
Palace, see E. Equini Schneider, XVII International Congress of Classical Archaeology, Roma 22-26 Sept. 2008 Session: La Cilicia
dall’età classica al tardo antico: cultura, società, economia Bollettino di Archeologia on line I 2010/ Volume speciale G / G10 / 1
Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076 www.archeologia.beniculturali.it 13; see also A. Ferrazzoli – M. Ricci
“Scambi commerciali fra l’Africa settentrionale e il bacino del Mediterraneo orientale in età tardoromana e protobizantina sulla
base del materiale ceramico dallo scavo di Elaiussa Sebaste, Cilicia”, in: M. Milanese – P. Ruggeri – C. Vismara (eds), XVII Congresso Internazionale sull’Africa Romana (Siviglia 14-17 Dicembre 2006) (2008) 1485-97.

6

E. Borgia – M. H. Sayar, “Iscrizioni inedite provenienti dalle campagne di scavo 1996-1997”, in: E. Equini Schneider (ed.), Elaiussa
Sebaste I. Campagne di scavo 1995-1997, 77-78 (a-b-c-d); from this site comes some inscriptions that mention the tax on the
ancient city of Sebaste.

7 ibid.
8 ibid.
9 On the local synod of Tarsus, see C. J. V. Hefele, Histoire des conciles d’après les documents originaux (1912-13) 382.

Vincenzo Elio Jr. MACCHIONE / The Chora of Elaiussa Sebaste in the Early Byzantine Period

535

it is difficult to imagine why, a few years after the Council of Ephesus10 in 431 A.D., it should be
decided that Sallustius, bishop of Korykos, be “replaced” by Minodorus, bishop of nearby Elaiussa
Sebaste, who signed on behalf of both cities. The reasons for Sallustius’s dismissal are to be found
in his strong opposition to the theory of the “hypostatic” union or can be simply related to his
health condition. Unfortunately, neither reason is verifiable and therefore susceptible to all sorts of
hypotheses.
The study of epigraphic contexts, sources, and archaeological evidence demonstrated a strong
process of economic growth and constructive activities between the 5th and 6th centuries A.D. in
the chora of Elaiussa. These were the result of a rapid renewal of territorial policy, with some radical
transformation concerning the use of spaces and buildings, accompanied by a process of continuous
strengthening of the rural economy and agricultural production. This phenomenon was influenced
by the spread of Christianity and the renewed role of ecclesiastical and civil authorities. This prosperity is probably due to the presence of an emperor of Isaurian origin, precisely Zeno. During this
period the rural landscape was filled with houses, small villages, farms, and extensive structures for
the production of oil and wine as well as numerous churches with innovative architectural solutions.
There was also the presence of a new group of specialized builders and an important representative
of the imperial court. We will next summarize and divide the different types of buildings, identifying
their specific functions in the chora surrounding Elaiussa Sebaste.

Structure for production oil and wine11

All of these structures can be traced to the same type: they are composed of one or two treading floors
formed directly in the rock and with the edges rather low. There was socket for the insertion of the
pressing beam; the number of collecting vats, also carved into the rock, is variable.

Houses12
The houses in the rural hinterlands of Seleucia, Korykos, and Elaiussa Sebaste are generally composed
of individual plans with either two or three floors. The ground floor rooms were turned into agricultural use and daily use with cellars, depots, and stables; the upper floors were for places of residence.
A feature common to most homes is a long row of rooms aligned along the axis of the house, and
conceived as connecting rooms. Most of the houses have a courtyard in the front, surrounded by a
high wall which opens onto a single entrance. To reach the house, you had to go through the yard.
These courtyards are generally not large and do not have other facilities inside. The houses of Cilicia
are arranged longitudinally, have adjoining rooms. There is a door on each floor, and access to the
rooms is carried out from the adjacent room. Once inside you can reach all the other rooms, while
the upstairs was accessed through an internal staircase.

Churches13
The churches show a common pattern: three naves with the entrance opening on the south side,
typically associated with an entrance on the west; still most common is the entrance to the east
10 ACO I 7 IV, 31-33.
11 Op.cit Varinlioğlu 2011.
12 Op.cit Eichner 2009.
13 Op.cit Hill 1996.
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that is found in Cilicia in many cases, almost always associated with a room south of the apse that
generally corresponds to one room symmetrical north. These ambient are used as pastophoria or
baptisteries14.
Another important contribution to the richness of this area is due to the presence of important
representative of the imperial court. There is a very large estate not far from Elaiussa Sebaste that is
today called Akkale (“White Castle”)15. This was probably was an Early Byzantine proasteion16. This
complex of buildings is comprised of the main structures (65 m of façade), a small cruciform building
topped by a dome (a pavilion or reception room), the remains of baths, and a wine press. In total, this
appears to be an aristocratic residence connected to a small anchorage.
The use of highly specialized skilled workers, the development of massive volumes of complex,
and the implementation of a site so extensive is probably due to a very high client.
The right profile comes from Illos. Two inscriptions were found, one in situ, mentioning the dedication of a baths and the restoration of an aqueduct near Elaiussa Sebaste. Illos was a general of the
Byzantine army of Isaurian origins, and he was a charismatic political figure, patricius and magister
officiorum under the Emperor Zeno and magister utriusque per Orientem in 481 A.D.17. The date of
his death in 488 A.D. would be the terminus ante quem for the construction of this huge complex.
This brief overview clearly shows an increase in construction processes, which characterized the
territory of Elaiussa Sebaste in the 5th century A.D. What has greatly helped was the presence of an
elite of skilled and innovative workers – the Isaurian builders. Isaurian builders were famous between
the 5th and 6th centuries A.D., as fitters of vaulted domes. Because of their specialization they were
summoned to Constantinople, according to the chronicles of Malalas and Theophanes, to repair the
dome of St. Sophia damaged by earthquakes in 557-558 A.D.18.
Actually it is difficult to reconstruct how the building process was organized and what craftsmen
were involved. Surely it is possible to say that “Isaurian Builders” were a group of skilled builders of
ecclesiastical structures, for which they were famous and achieved innovative architectural solutions.
However, in my opinion they were also involved as participants in civil and productive building projects and probably in all phases of the construction process from cutting of the stone to the construction of the walls and facades. Unfortunately, in the case of Elaiussa Sebaste, we do not have epigraphic
sources that support this like we have for Korykos19. In the end I consider the Isaurian builder as a
14 Op.cit Hill 1996, 23-26
15 I. Furlan, “Illo e le epigrafi relative alla sua tenuta di Akkale”, in: EPKOΣ Studi in onore di Franco Sartori, Padova 2003; see also R.

W. Edwards, “The domed mausoleum at Akkale in Cilicia. The Byzantine revival of a pagan plan”, in: Byzantinoslavica 50, 1989.
See also S. Eyice, “Akkale in der Nähe von Elaiussa-Sebaste (Ayaş)”, in: O. Feld – U. Peschlow (eds.), Studien zur spätantiken und
byzantinischen Kunst Band 1 (1986).

16 προάστειον, in classical and patristic vocabulary “suburb” or “suburban house”; Prokopios SH 15:36 notes that the nobles of

Constantinople spent almost the entire year in their “littoral proasteia.”

17 The Notitia Dignitatum for this period recorded the presence of “Comes per Isauriam” and the seat was in the Byzantine Palace

of Elaiussa Sebaste. It is possible, if confirmed, that Illos was that Byzantine general and that Akkale was supposedly his private
and comfortable residence.

18 C. Mango, “Isaurian Builders”, in: P. Wirth (ed.), Polychronion: Festschrift Fran Dolger zum 75 (l966) 358-65.
19 The funerary inscriptions in the necropolis of Korykos mentioned various professionals related to the world of construction acti-

vity: marble workers, stonecutters, masons, carpenters, architects, blacksmiths, grinding, manufacturers of tiles. A michanodetis
was a technician who assembled machines to lift heavy weights, particularly those for raising stone blocks to construct the walls
and facades of buildings. These devices, of which many representations survive on stone reliefs, were constructed of timber, rope,
and nails. See F. R. Trombley, Korykos in Cilicia Trachis: The Economy of a Small Coastal City in Late Antiquity, in: The Ancient
History Bulletin (1967).

Vincenzo Elio Jr. MACCHIONE / The Chora of Elaiussa Sebaste in the Early Byzantine Period

537

kind of “builders corporation” who was the backbone of the regional architectural blossoming that
was favored by the Isaurian emperor Zeno (474-497).
From a topographical point of view, the study of settlement patterns in the chora was linear and
clearly defined a coherent picture of the Early Byzantine period. Meanwhile, there are many difficulties to recognize regarding the organization of oil and wine production and trade20.
In conclusion the prosperity of the settlements in the region, which were clearly engaged in largescale architectural construction during in this period, does not support the picture of regional distress presented by the written sources. We do not know how craftsmen were involved and in which
cities or village. But it is possible to accept that they were divided into various group and could drawn
from the most important coastal cities. Probably, these “groups” were active in Elaiussa and in its
chora. The extensive remains suggest that the countryside can be interpreted as the continuation of
the urban centers where lies all kinds of activities related to trade, commerce, and service.
The study that I’ve presented, clearly shows that between the 5th and 6th centuries A.D. there
was a certain “vitality” in the building activities in the chora of Elaiussa Sebaste”. This economic reality was demonstrated by the magnificent basilicas and houses, as well as the many structures for
the production of olive and wine that are still in situ. In conclusion, in the absence of archaeological
excavations, a survey and new publications are desirable to understand better the development of the
city limits. This will increase the knowledge of the many domestic and production settlements, still
unknown, in the area of Elaiussa Sebaste and its chora. And it will add unpublished settlements to
this new detailed cartography.

20 The kiln for production of LR1 amphorae excavated in Elaiussa Sebaste represents import archaeological evidence of a producti-

on center of this type of vessel for oil and wine trade. See op cit Borgia – Iacomi 2010.
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Fig. 1 The Chora of Elaiussa Sebaste
(based on bing maps processing, elaborated by the author)

Fig. 2 The Chora of Elaiussa Sebaste, (based on google earth maps processing, elaborated by the
author) with diffent type of buildings (Red point: churches; yellow point: structures for production
of oil and wine, green point: byzantine houses)

Lykian Tradition in Funerary Rites of Adjacent Regions:
Some Remarks on Paraphernalia
and Iconography of Above-ground Burials
Lucia NOVAKOVA*

In the multicultural region of western Anatolia the spread of new and the assimilation of older funerary rites can be expected across a wider chronological span. Cultural interaction between the
Eastern Greeks and local ethnic groups is attested from the Late Bronze Age on, as strong links between them are not merely limited to the political context but also emphasized by the archaeological
sources. Considering the coexistence of local and Greek communities which lived close to each other,
mutual interaction in the sphere of cultural habits can be presumed. Greek cities in Karia were usually situated on the ledges of peninsulas, while mixed, Greek-Karian communities were mostly concentrated on the coastlines of the bays. Certain similarities with Lykian culture can be traced based
on burial rites and customs. A special role was played by mixed Lykian and Karian communities in
inland Karia, since part of the Lykian population settled down there or in the Lyko-Karian borderland. Since the Late Classical period at least, certain constantly appearing features in material culture
can be observed, despite the Greek cultural dominance.
Lykians and Karians are understood as carriers of local Anatolian tradition that is traceable to
the early Iron Age or even earlier. Especially notable is the proximity of their material culture, which
is becoming increasingly discussed in current scholarly works. It is reflected in the importance of
dynastic monuments, the long-term tradition of heroa, the occurence of above-ground burials, the
modification of foreign stimuli according their own needs, or the appearance of similar types of funerary buildings and iconographic motifs1. The discoveries of various types of sepulchral buildings in
Karia, which bear a series of components that might be interpreted as traces of petrified woodwork,
revealed this more general phenomenon previously considered to be limited to Lykia2. Linguistic
evidence can support the Karian claim of autochtony and a close connection to the Lykians, which is
attested also by archaeological finds in the context of necropoleis3.
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1 VEGA 1/0346/15.
2 Henry 2010b, 296-298.
3 Adiego 2007, 345-347.
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Funerary rites, including the choice of tomb and burial type, tend to play an important role in
any society’s self-deﬁnition. The Persian way of placing of the dead (Herodotos 1.140) may enhance
already known tendecies for above-ground burials in western Anatolia. Many hilltop burial places
of various date are known from the regions of Phrygia, Ionia, Lykia, or Karia. Evidence attesting to
the Persian presence in western Anatolia has already revealed the extent of its spread. Even though
the number of published Persian and Persianizing artefacts is not great, they are quite widespread
beyond the satrapal capitals4. The western coast of Anatolia was a border region between Western
and Eastern cultural influences, as is revealed in a syncretic, even hybrid form of art. In many ways
the burials that most intriguingly mix Anatolian with Iranian elements (Persian-style contents or Persian-style ornamentation) are those whose wealth and size ﬂag them as elite. Some iconographic elements of tombs reﬂect Persian ideas – ideas that can be found in other kinds of funerary monuments
elsewhere in western Anatolia. However, some of the iconography would seem to be Anatolian.
The elevation of the burial chamber in numerous tombs in southwest Anatolia is recognizable
since the second half of the 5th century B.C. This has a substantial impact on the development of
later funerary monuments across a wider geographical sphere. The spread of above-ground burials
in Karia, whether rock-cut or built tombs, can be partly explained through the inspiration of Lykian
customs. The elevated surface of tombs is sometimes seen as resembling older hilltop sacred places
characteristic of Karia in the pre-Classical period too5. It corresponds to above-ground burials, which
cannot be explained only through the inspiration of Persian burial rites but also by local tradition6.
Even if in Karia a stronger inclination for subterranean burials is recognizable with an emphasis on
the upper part of the building in the Classical period, elevated monuments as pillar tombs can be
identified in neigbouring Lykia7.
Archaic and Classical tombs found in Karia bear a series of components that might be interpreted
as traces of petrified woodwork. Built chamber tombs – either freestanding, subterranean, or under
tumulus – were provided with the petrified marble doors that closed funerary chambers, a common
feature of built chamber tombs as early as the first half of the 4th century B.C. Numerous chamber
tombs were built in the second half of the 4th century B.C. all over Karia. Karians probably never
stopped building such structures from the end of the 6th until the mid-4th century B.C., but that their
perishable building material did not permit them to survive8. In contrary, the oldest examples of pillar tombs appeared at the time when Lykia was conquered by the Persians, while the early group of
these monuments (550-500 B.C.) was attested in the western and central region. They are understood
as multipurpose monuments of a funerary, votive, and triumphal character, while some show a closer
connection even with Greek votive columns9.
During increasing social, political, and economic development in Lykia in the 5th century B.C.,
changes in eschatological beliefs and architectural innovations resulted in the erection of the monumental dynastic monuments. Persian religion might be a factor for this increase and ﬁnal dominance
of inhumation in Lykia, particularly because of the otherwise obvious Persian inﬂuence on tomb architecture and decoration. After the first half of the 5th century B.C. cremation is difficult to trace in
4 Miller 2011, 310-319.
5 Debord 2003, 115-180.
6 Işık 2005, 107-124
7 Fedak 1990, 37-42.
8 Henry 2010a, 296-315.
9 Draycott 2007, 103-134.
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the archaeological record, despite its frequent use in the 7th and its rare use in the 6th century B.C.10.
The elevation of the burial chamber by the early built tombs in Lykia can be observed since that time
too. The number of Lykian heroa, testifying to the idea of the deceased being divinized, can be found
in Xanthos. An indispensable contribution was the building program of local dynasties that resulted
in a new type of sacred monument dedicated to the needs of rulers. Such tendencies were visible in
Classical Karia and Lykia, both closely related in material culture as well as in the historical events.
The heroa of city founders were located in prominent place in the acropoleis, followed by temenoi
or terrace tombs built in the necropoleis of the following period. Similar efforts to underline autochtonous identity can be traced in the neighboring regions of Lykia. Native dynasts tried to legitimize
their power by basing it on divinized ancestors and family members. Both Greek and local customs
resulted in the erection of temple-like grave monuments, predecessors of which can be found within
the monuments of the Karian and Lykian dynasties. These deliberate refer to monumental profane
and sacral architecture as well. Soon after the elevation of the burial chamber in the case of early
Lykian built tombs, the growing importance of the upper structure in Karian chamber tombs, from
the Meander valley in the north to Kaunos in the south, can be recognizable. The burial chamber was
regularly located in the podium (hyposorion), understood as showing continuity with the local chamber tombs tradition, or slightly elevated. However, an attempt to separate the burial chamber and the
upper structure, with increasing importance, is clearly visible and became more evident later.
Tombs in Karia and coastal Lykia present a substantially diﬀerent reception of Iranian elements
in the burial architecture from tumuli in Phrygia and Lydia. Some scholars suggest a strong visual
link between the local Karian dynast and the imperial center. The earliest of the Karian series of rockcut tombs in Berber İni near Mylasa reflected Persian monumental ideas11. Later tombs with a high,
elevated stepped podium or pyramid roof could be seen as the inspiration for the Pyramid Tomb at
Sardis, which is a strong candidate for Persian ownership. And what is more, two sites in Lydia and
Karia are directly compatible with the Zoroastrian funerary ritual: Gelenbe near Harta and Teke Eseri
near Amyzon. A series of cuttings on rock outcrops can be identiﬁed as exposure platforms, stone
trough, and cists12. The diﬀerent patterns of receptivity to Persian culture in Lykia and Karia can be
explained by diﬀering social structures. Both Persian and Greek ideas contributed to the architectural
iconography of power that incorporated foreign images within local monumental composition.
Although coastal Karia had been subject to Greek colonization from the Bronze Age on, mountainous inland Karia, with its own culture and language, remained fairly remote. This changed when
the Greek urban formula rapidly began to be applied in an effort to politically reorganized society
according to the wider interests of the Hekatomnid dynasty first and later the Hellenistic rulers. Since
the end of the 5th and beginning of the 4th century B.C., a predominance of Greek culture can be observed in Lykia, what is closely connected with the Karianization of the region during the reign of the
Hekatomnids13.After the Royal peace in 387 B.C. all of the Greek cities in Anatolia fell under the rule
of the Persians. In Lykia a rise of rivaling dynasties can be noticed, later replaced by the relatively stable control of satraps from neighboring Karia. Part of the Lykian population most likely settled down
in Karia. The lack of written testimonies, the inability to understand fully Lykian inscriptions, and the
problematic interpretation of coinage depicting various political figures more or less subordinated
10 Ahrens 2014, 185-214.
11 Henry 2010b, 103-119.
12 Miller 2011, 310-319.
13 Kolb 2008, 159-167.
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to the Persian authority make the reconstruction of this process difficult14. Also, the numerous epigraphic finds with Karian personal names coming from various localities have been found mostly in
neighboring Lykia with about fifty per cent fewer found in Ionia and Pisidia15.
In Lykia, as well as in Persia, the habit of above-ground burial was predominant. Some of the monumental tombs and heroa, which took the form of massive square pillars surmounted by sarcophagi
or funerary chambers, are still visible in situ. An intensive building program in Karia was initiated by
the native dynasty of Hekatomnids, who ruled as Persian satraps. This building activity introduced
new ideas combined with elements of Archaic Ionic architecture. It is believed that this period of
revival, following the construction of the earliest building, partially continued in the Hellenistic period16. Several monuments of the Greek type were built during a period of particularly tense relations
between the Lykian dynasts and the Persian authorities. The iconography, the shape of the memorial
building, and the techniques of construction were contrary to the previous Lyko-Persian types. The
emergence of these new types of tombs probably originated in a particular political context. Their
erection can be regarded as symbolic of the Lykian response, which seems to turn towards the Greek
world as a sign of dissidence against the central Persian authority17.
While in Lykia more symbolic resistance to the Persian oppresion can be seen, in the Hekatomnid
dynastic program an effort to underline autochtonous identity might be recognizable. Several tombs
near Mylasa, the original seat of the dynasty, can be understood as early examples of Hekatomnid
maussolleia, which combined Karian, Lykian, Greek, and Persian ideas18. The latest discoveries of
Karian-built tombs raise the possibility that the maussoleion was more the original type of monument
that was considered before. The growing importance of an upper structure can be traced, while burial
chamber was regularly located on a podium or elevated. An attempt to separate the burial chamber
and upper structure is clearly visible and became more evident in the case of later temple-like tombs
and maussoleia types. Monumental tombs in the vicinity of Mylasa, Halikarnassos, and Labraunda
were erected, which had significant impact on funerary architecture across a broader geographical
scale.
The dynamic construction activity in 4th century B.C. Karia could be explained by the political
and economical background, which brought a favorable context for the construction of monumental
structures19. The erection of dynastic monument frequently took a place in an inhabited area, while
a similar kind of intramural burials occurred within the Greek settlements generally reserved for
heroes as mythical founders of the cities. The iconography combined themes characteristic of mixed
Persian and Anatolian monuments (procession, hunting scenes) with typical Greek motifs (Kentauromachy, Amazonomachy), thus bearing a clear ideological message. An effort to present the local
dynast as a semidivine entity may be recognizable from the 5th century B.C. forward. Archaeological
finds indicate that a heroon dedicated to the leader of the area was a new type of sacred monument
in both Lykia and Karia. The oldest graves within a city in western Anatolia are indicated within nonGreek settlements, such as the Maussolleion at Halikarnassos or the Pisidian tomb in the agora at

14 Childs 1981, 55-80.
15 Şahin 1981, nr. 501-741; Şahin 1990, nr. 801-996.
16 Baran 2009, 291-314.
17 Henry 2010b, 103-119.
18 Herda 2013, 421-506.
19 Henry 2010a, 296-315.
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Termessos20. The Pisidians had practiced a kind of self-Hellenization since the 4th century B.C., a
phenomenon known also from Lykia and Karia.
Dynastic monuments became prototypes of later so-called temple tombs, nowadays understood
as implying an older Anatolian tradition in funerary culture that refers even to Hittite, Urartian,
and Phrygian backgrounds. The origin of temple-like tombs, as well as the model of their façades,
has been long debated. It seems to be accepted now that they were shaped in order to reflect some
kind of monumental, probably dynastic, buildings rather than Greek temples. The mountainous area
of Lykia was a region containing numerous preserved tombs with elements of Greek architecture that
appeared increasingly since the 4th century B.C. Nevertheless, plentiful architecture details like socalled Lykian knots suggest that tombs had their pattern in the wooden architecture of Lykian houses,
even if some understand the funerary architecture solely as the imitation of sacral structures21. With
the extension of new sepulchral types, another structure – the periboloi – began to appear in Lykia.
Now the tomb itself became part of a wider building complex designed for cult activities.
The grave temenoi, or periboloi, represent burials with a slightly different concept that is also often
classified as heroa. In such cases, only a few details have been derived from temple-like tombs located
within an occupied area. The spectrum of Lykian tombs was to a large extent limited to pillar graves,
rock-cut tombs, and sarcophagi, which have been accepted as typical for this region. However, recent studies reveal new discoveries represented by so-called free-standing chamber tombs and small
chamber tombs, which had close parallel with sepulchral buildings in Karia. These tombs, referred
to as Lykian heroa, consisted of podiums or were situated on slopes with terraces, and usually had
a rectangular plan. They were surrounded by high walls and filled with rubblestones22. The chronological span for this grave type dates mainly from the Archaic to the Classical periods; however, later
examples can be traced to the Hellenistic period. Nevertheless, their origin can be traced back to the
beginning of Lykian monumental architecture. Similar types of burials are attested in neigbouring
Karia. Again, sepulchral buildings themselves were rising, while the podium was elevated.
Numerous terrace or podium tombs can be understood as a subtype of local heroa, for which
one can seek a connection with temple-like tombs of a much older chronological background. The
meaning of this building was possibly derived from both a Persian and Greek enviroment. The close
connection between Karian and Lykian funerary architecture might be interpreted as the result of
a much older Anatolian tradition. Similar types of sepulchral precincts are more often found in the
late Hellenistic period in the whole of southwestern Anatolia. The courtyard was usually surrounded
by various rooms, and an underground burial chamber was among those. Even if the presence of a
underground burial still appeared either by subterranean chamber tombs or grave temenoi, certain
features designed for cult purposes rose from the ground level. A high, elevated podium with various built tomb types can be understood as an Anatolian contribution to the funerary architecture. In
Lykia the development of rock-cut tombs reflected Greek temples as well as local residential architecture23. The predominant style became the rock-cut tombs of the distylos in antis type, whose richly
decorated façade with elements of the Ionic order concealed a simple burial chamber that recalled a
triclinium.

20 Schörner 2011, 223-230.
21 Marksteiner 1993, 87-94.
22 Hülden 2006, 263-279.
23 Mühlbauer 2007, 28-45.
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Rock-cut tombs can be found not only in the Lyko-Karian borderland, but also in central Karia
in areas like Mylasa, Labraunda, or Stratonikeia where a substantial representation of Karians has
been attested. According to their façade forms, they can be divided into tombs with niche, embedded, flush, or protruding façade. Some of the Karian rock-cut tombs seem to adopt decorative and
functional elements of Lykian residential architecture, such as the Lykian knot or a sliding door.
Others bore features of Greek architecture. In the last decades a series of studies has emphasized the
importance of architectural petrification in the funerary landscape of Anatolia. Such phenomena
were considered limited to Lykia; however, tombs found in Karia bear a series of components that
might as well be interpreted as traces of petrified woodwork. The number of chamber and temple
tombs with a façade imitating the shapes of Greek temples was lower in central Karia than in its
southeastern part.
The most numerous group consists of six temple tombs from Idyma, some of which have been
disturbed or had not been finished. Compared to the tombs from southeastern Karia, the influence
of Lykian profane architecture is less evident, The façade was not panel-framed; the burial chamber
did not have a sliding door nor any decorative elements in the form of Lykian knots. The decoration
usually consisted of rosettes, discs, and lateral akroteria in the form of sphinxes, which are unknown
in southeastern Karia. The most common types of chamber tombs are apteros puro and apteros in
antis. Unlike the tombs in southeastern Karia, types in antis with one column on the façade can be
recognized too. By contrast, the chamber tomb from Berber Yatağı belongs to in antis tombs with
two columns on the façade24. Its façade was adorned with a double architrave without a frieze, and
the tomb was the only one built in the Doric order with Ionic elements.
The architrave of temple tombs was most often formed by two fascias, but unlike the tombs from
southeastern Karia, three fascias do occur (Idyma). The entablature was without a frieze, and the
tombs were built in the Ionic order. Unlike some tombs in southeastern Karia, the tympanum of
chamber and temple tombs was plain and framed with a lateral sima and a geison. The pronaos had
a plain ceiling and was most often placed symmetrically in relation to the burial chamber. In some
cases there were niches for stelai (Idyma). Such elements are unknown in southeastern Karia. In the
chamber tomb in Berber Yatağı offering niches and benches were absent in the vestibule and burial
chamber. In temple tombs, offering benches were more often placed in burial chambers than in the
vestibule (Taşyenice, Idyma). However, they are less numerous than those of temple and chamber
tombs in southeastern Karia. The entry to the burial chamber was through a hinged door. Funerary
benches occurred in the burial chamber less often than they did in the temple and chamber tombs in
southeastern Karia and were often replaced with openings dug into the floor (Idyma).
The number of chamber and temple tombs with Greek elements is higher in southeastern Karia,
which corresponds with the higher number of rock-cut tombs in this area. Normally they were not
grouped into large necropoleis, but formed individual tombs and smaller groups of tombs at various sites. There is a greater range of types and decorative styles. Compared with central Karia, the
number of chamber tombs is higher. Elements of Lykian profane architecture, such as a panel-framed
façade or a sliding door, can be found25. The occurrence of decorative elements in the form of rosettes
and discs was lower than in the case of tombs in central Karia, and lateral akroteria in the form of
sphinxes did not occur here. Some of the tympana bear motifs of military shields, which may suggest

24 Akarca – Akarca 1954, 89; Hornblower 1982, 313.
25 Mühlbauer 2007, 144-152.
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the heroic character of the deceased (Inlice, Yenipinar)26. Several chamber and temple tombs were
built in the Doric order with Ionic elements (İnlice, Yenipınar, Evgile)27.
The most common type of chamber tombs was apteros puro, while the most common type of
temple tombs was apteros in antis with two columns on the façade. Unlike in central Karia, in-antis
tombs with one column on the façade did not occur here. A prostyle type of temple tomb also occurred, although it was unknown from central Karia (Mergenli). Unlike chamber tombs, temple tombs
had a double-panel framed entry, and a sliding door was also common. The façade of chamber tombs
was decorated with a simple architrave, sometimes with a frieze (Inlice). None of the tombs was built
solely in the Ionic order; the Doric order with Ionic elements predominated. The façade of temple
tombs was most often decorated with an architrave with two fascias without a frieze. The tombs were
built in the Ionic order, while the Doric order with Ionic elements occurred rarely (Yenipınar, Evgile).
Both chamber and temple tombs could have a decorated tympanum, but unlike on tombs in central
Karia, it was often framed only with a lateral sima.
The pronaos in chamber tombs had a plain ceiling, while in temple tombs a coffered or beam ceiling could be found. The pronaos was usually placed symmetrically in relation to the burial chamber.
Offering niches and benches sometimes occurred in the vestibule, but did not have counterparts in
the area of central Karia (İnlice)28. In temple tombs, offering niches occurred more frequently than
benches. Offering niches and benches occurred in larger numbers in the burial chamber than in the
vestibule. A hinged door predominated in temple tombs, while in chamber tombs the number of
hinged doors and sliding doors is the same. The occurrence of funerary benches in the burial chamber is common in both tomb types. In temple tombs there are frequent traces of the use of a dentil
chisel.
With the spread of Iranian burial customs, and under the influence of neighboring Lykia, rockcut tombs became much popular in Karia. However, recent studies suggest a mutual closeness of
burial types in Karia and Lykia as well as rock-cut chambers or monumental rock-cut sarcophagi
occupying a special position in the Karian funerary landscape. The combination of a rock-cut tomb
and a sarcophagus was typical for late Hellenistic and Roman Karia and Lykia. Located on the top of
hills, the rock-cut sarcophagi, ostentatious on account of their position and the size, benefited from
a spatial arrangement that aimed to welcome, organize, and increase the pomp of the funerary rites
and ceremonies. Among the most common features were rock-cut staircases leading to the burial
tomb, shelves for ex-votos, and sockets for stelai (grave markers). Some of these tombs were even
provided with an associated building, transforming the burial into a monumental funerary altar29.
They are particularly concentrated in central Karia, where they are often associated with old Karian
settlements like Alabanda, Alinda, and Latmos-Herakleia, as well as sanctuaries such as Labraunda.
The range of funerary rites was as broad as the ethnic composition of western Anatolia. After the ﬁrst half of the 5th century B.C. cremation is difficult to trace in the archaeological record,
despite its frequent use in the 7th, and its rare use in the 6th century B.C. In Lykia, cremation was
possibly practiced until the second half of the 5th century B.C. It decreased at a time when the Persian
conquerors established their rule over Anatolia. In Karia cremated remains were frequently placed in
the same tomb as inhumations and may, if contemporary, provide proof that both rites were practiced
26 Roos 1978, 429.
27 Roos 1971, 29‐30; Roos 1972, 74.
28 Roos 1978, 431.
29 Henry – Ingvarsson-Sundström 2011, 160-177.
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within the same family. A careful and critical interpretation of architectonical features of built or
rock-cut tombs is required, because niches may have served various purposes, such as the placement of grave goods. Numerous niches of semicircular or quadratic shape, intended for placing the
image of the deceased, are known from varius rock-cut tombs in Lykia or Karia. Traces of pigments
(Avşar Tepesi) or vessels (Kozakonağı Tepesi, Çeştepe) suggest multiple utilizations: placement of
grave offerings, depiction of deceased, or small transportable altars. This is known mainly from the
post- Classical period30.
The reconstruction of Lykian funerary rites is based on archaeological remains, while literary
sources are mostly of later date and limited to adjacent regions (Valerius Maximus 2.6.13; Xenophon
of Ephesos 3.7-8.). Nevertheless, a close congeniality with Greek burial customs can be presumed31.
After lying in repose, the body was transported to the tomb in procesion. Due to limited acces and
the small dimensions for entry into the tombs, only a few participants could enter the tomb. The body
was placed directly on the bench inside of the burial chamber. Cremation of the body and offerings is
supposed in the Archaic and early Classical period. The Anatolian coast was only temporarily under
Persian rule during the Classical period, and many poleis remained allies of Greek powers. However,
it seems unlikely that Persian customs and constant contact with neighbors under Persian rule would
not have inﬂuenced the coastal cities. Cremation experienced a revival in several regions along the
west coast of Anatolia in Pisidia in the late 4th and early 3rd centuries B.C. Political and commercial
contacts and increased mobility in the Early Hellenistic period may have facilitated the spread and
assimilation of funerary rites along the western and southern coast32.
The distribution of cremation practices remained quite stable during the 3rd century and the ﬁrst
two thirds of the 2nd century B.C., with the heartlands in southern Karia, Rhodes, and Pisidia. Late
Classical and Hellenistic epitaphs in Karia consist mostly of the name of the deceased in the nominative or dative, which is typical for inscriptions from Lykia. The number of Karian funerary inscriptions
in central Karia remained relatively high, particularly in the area of Mylasa and Labraunda33. Since
they have a simple form consisting of the name of the deceased, they contain only limited information. The decreasing occurrence of Karian personal names is noticeable during the entire Hellenistic
period, and corresponds to the weakened ethnic consciousness of Karians. Since the destruction and
pillage of tombs was a problem in the ancient world, in the epitaphs one often finds warnings, curses,
and threats for violators of graves as well as legal punishment and fines34. These warnings are also
characteristic for Lykian necropoleis.
On Lykian and Karian funerary monuments belonging to local, Greek, or mixed inhabitants,
clearly defined cult scenes or depiction of deities are mostly missing. The most common iconographic scenes are traditionally the so-called funerary banquet (the most prevailent), hunting, and battle
scenes. Sometimes they are seen as symbol of real-life activities and reflect social status. Ritual dining
appears to be pertinent in western Anatolia as a much earlier iconographic phenomenon. Banquet
scenes in the iconography of western Anatolia are nowadays understood more in the context of social
status than cult significance. This problem of interpretation is based on identifying eschatological
or afterlife, funerary ritual, or a social-historical paradigm. While obvious signs of eschatological
30 Kolb 2008, 162.
31 Kuban 2012, 106-111.
32 Ahrens 2014, 187-190.
33 Williamson 2004, 151.
34 Mitchell 1993, 127-128.
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significance are missing, a social-historical context is more presumed. The majority of archaeological
finds from Lykia are restricted to funerary banquet reliefs, while in Karia less material of a similar
character was found beside the sepulchral buildings.
Scenes from Lykian funerary banquets usually displayed a reclining male figure accompanied by
a seated female associate, most often in conjunction with subsidiary figures of differing sex and ages.
Certain general characteristic may be found in the predominent drinking scenes. Absent from the
majority of the Lykian imaginary are the accoutrements of the banquet (tables, food, storage vessels),
with the exception of the drinking cup usually held in the hand of the reclining male figure35. A special category is the funerary feast in Lykian art dating back to the 4th century B.C. with an emphasis
on an aspect of beverage consumption. The portrayal of members dining together show two klinai at
a minimum with the owners of the tombs reclining and surrounded by multiple servants. These are
known not only from the sarcophagi at Xanthos but also from different localities. A more intimate
display of the deceased within the family circle with wives and children present as well as with numerous smaller figures of people and animals were preserved in the rock-cut tombs at Limyra and
Kalyanda.
Further, Lykian reliefs were possibly meant to celebrate the bonds of family. The subsidiary figures, particularly the children who are often shown in intimate contact with the adults, thereby emphasized the familial quality of the scenes. On the Karian coastland as well as on the surrounding
islands altars became one of the most common parts of the funerary precincts36. It is convincing to
believe that such tombs furnished with altars could be physical, three-dimensional representations
of banqueting (or consuming a meal, i.e. offerings) that were meant to equip the dead for an eternal
banquet. It is possible that they reflect the same processes of ideological construction that lie behind
two-dimensional representations and thus are subject to the same questions of interpretation. Lykian
funerary reliefs from the Classical period that refer to sacrifice or banqueting point out the mutual
closeness of local and Greek burial rites. Specially in the case of heroa, the meaning of the banquet
scenes could overlap both with eschatological significance and social stratification37. Since the half
of the 4th century B.C., an effort to underline a more aristocratic rather than dynastic character of
the deceased can be recognized as it relates to the Karianization and spread of the poleis as the new
model of community structure in this area. Lykian and Karian elites stressed their civic affiliation
within the family scenes using attributes such as a himation, paideia, or strigilis, or pointed to new
decorative elements such as honorific wreaths.

35 Miller 2011, 117-123.
36 Bruns-Özgan 2002, 104-107.
37 Kuban 2012, 106-111.
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Fig. 1 Tomb facades imitating traditional wooden architecture in Tlos.

Fig. 2 Lykian tomb façade with relief decoration at Myra.
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Fig. 3 Model of Lykian house in Limyra.

Fig. 4 Necropolis of Xanthos with Lykian pillar and rock-cut tombs.
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Fig. 5 Necropolis of Myra.

Fig. 6 Intramural heroon at Termessos.

Silifke Müzesi’nde Bulunan Pişmiş Toprak Kandiller
Cüneyt ÖZ*

Giriş
Çalışmanın konusunu Silifke Müzesi arkeolojik eser koleksiyonunda bulunan 43 adet pişmiş toprak
kandil oluşturmaktadır1. Söz konusu kandiller 23 ana ve 5 alt tipe ayrılarak incelenmiştir. Ele alınan
kandillerin tamamı satın alma yoluyla müze koleksiyonuna kazandırılmış olduğu için, kandillerin buluntu yerleri ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu durumda kandillerin tarihlendirilmesinde ve olası atölyelerin saptanmasındaki zorluklar stil kritik ve karşılaştırma yoluyla aşılmaya çalışılmıştır. Silifke Müzesi’nde bulunan kandillerin Geç Klasik – Erken Hellenistik’ten Roma Dönemi’nin
sonlarına kadar geniş bir tarih aralığına ait oldukları anlaşılmaktadır.

Geç Klasik-Erken Hellenistik Dönem Kandilleri
Silifke Tip 1 (Howland Tip 25 B2, Broneer Tip 73)

Bu tip4 müze koleksiyonunda tek örnekle temsil edilmektedir (K.1). Burun uç kısmı kırık olan kandilin, tipin geç örneklerinde olduğu gibi burun üst kısmı düz ve dar yapılmıştır (Res. 1). Kulp yerine
kandilin sol yanında deliksiz başparmak tutamağı bulunmaktadır5. Kandil Howland Tip 25 B’nin delikli başparmak tutamağına sahip kandillerinden bu noktada ayrılmaktadır. Kandilin küresel gövdesi
dışbükey profile sahip olup, omuz kısmı eğimli yapılmıştır. Tipe ait örneklerde genelde içbükey olan
kaide bu örnekte düz bırakılmıştır6. Kandilin diskusu ile omuzu yükseltilmiş halka kenarla sınırlan-

* Arş. Gör. Cüneyt Öz, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Kampüs – Antalya. E-posta: cuneyt.oz@outlook.com
1 Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2014 yılında tamamlanan “Silifke Müzesi’nde Bulunan Pişmiş Top-

rak Kandiller” başlıklı Yüksek Lisans tezinin bir bölümünü oluşturmaktadır. Silifke Müzesi’nde bulunan pişmiş toprak kandilleri
çalışmam için beni yönlendiren danışmanım M. Tekocak’a, müze çalışmalarım esnasında bana her türlü kolaylığı sağlayan Eski
Müze Müdiresi İ. Öztürk’e ve değerli müze çalışanlarına, maddi desteklerinden ötürü S.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ve Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi’ne (AKMED) teşekkür ederim.

2 Howland 1958, 72.
3 Broneer 1930, 45-46.
4 Broneer’ın Tip 7, Howland’ın Tip 25 B grubunda incelediği bu kandiller küresel gövdeye, kalın, yüksek kaideye ve sol yanlarında

omuz üzerine tutturulmuş delikli bir tutamağa sahiptir.

5 MÖ 4. yy.’ın sonlarına doğru görülen bu tutamaklar, Başparmak Tutamağı veya Lug olarak isimlendirilmektedir (Kassab-Tezgör –

Sezer 1995, 18; Howland 1958, 72 vd.). Bu tip kandillerin hiçbirinde kulp yoktur. Kulp yerine tutamaklar kullanılmıştır.

6 Kaideleri daima içbükey olan bu kandillerin nadir de olsa düz kaideli örnekleri bulunmaktadır (Howland 1958, 72). Kandillerin

gövde iç kısmında kaideden içe doğru bir yükselti mevcuttur (Şahin 2008, 90).
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dırılmış olup kaide kısmı hariç koyu yeşilimsi gri astarlıdır7. 1999 yılı Soli/Pompeiopolis Kazıları H3
açmasında yapılan kazı çalışmalarında bulunan kandillerden bu tipe birebir benzer örnek MÖ 4. yy.
sonu ile 3. yy. başına tarihlenmiştir8. Açığa çıkarılan bu kandilin omuz kısmının erken örneklere göre
daha eğimli olması ve burun üzerinin ise dar yapılması gibi özelliklerin yanında müze koleksiyonunda
bulunan kandilin benzerleri9 de dikkate alındığında eser için MÖ 4. yy. sonları ile 3. yy.’ın ilk çeyreği
uygun bir tarih olarak önerilebilir.

Hellenistik Dönem Kandilleri

Silifke Tip 2 (Howland Tip 27 C10, Bruneau Tip 111)
Müzede Silifke Tip 2 kandillerine ait tek örnek bulunmaktadır (K.2). Kandilin dışa kavisli gövdesi,
üzeri düz yapılmış içe dönük ağız kenarı ile sonlanmaktadır (Res. 2). Merkezinde kaideden başlayarak
yukarı doğru genişleyen ve ağız kenarından dışa taşan boru askı deliği12 bulunmaktadır. Kısa, küt ve
köprülü olan burnunun ucunda yuvarlak bir fitil deliği yer alan kandil, tipin diğer örnekleri gibi kulpsuz yapılmıştır. Bu tip kandillerin ince yapıda olan killeri pembemsi devetüyü ile devetüyü, astarları
ise kırmızımsı siyah ile kahverengidir13. Tip 2’de incelediğimiz kandilin ince yapıda olan kili pembe,
astarı ise koyu kırmızımsı gri renkte olup tipin kil özelliklerini tam olarak taşımamaktadır. Eserin
benzerini D. Kassab-Tezgör ve T. Sezer, MÖ 3. yy.’ın ikinci yarısı veya 2. yy.’a tarihlemiş, atölyesinin
Doğu Eğe olabileceğini belirtmiştir14. Bir başka benzeri ise Howland tarafından MÖ 3. yy.’ın ikinci yarısı ile 2. yy.’a tarihlenmektedir15. Bailey, form olarak benzer kandili Knidos ile Pergamon kandillerine
benzetmekte ve bu örneği MÖ 225-150 tarihleri arasına yerleştirmektedir16. Bruneau ise Tip 1 olarak
incelediği kandiller için MÖ 3. yy.’ın ikinci yarısı ile 2. yy.’ın başlangıcı tarihini vermektedir17. Müzede
yer alan kandilin sahip olduğu form özellikleri, yukarıda değindiğimiz benzerleriyle karşılaştırıldığında MÖ 3. yy.’ın ikinci yarısı ile 2. yy. tarihi eser için en uygun tarih olarak düşünülebilir. Tipin ortaya
çıkış yeri olarak kesin bir bilgi olmadığı için eserin kökeni hakkında bir şey söylemek oldukça güçtür.
Ancak D. Kassab-Tezgör ve T. Sezer’in atölye konusunda Doğu Ege’yi işaret etmesi, aynı zamanda
Bailey’in benzer bir örneği form olarak Knidos ve Pergamon kandilleri ile ilişkilendirmesinden yola
çıkarak, incelenen kandilin Anadolu kökenli olabilir mi sorusunu akla getirmektedir18.
7 Kaidelerinin dışında bu tip kandillerin içi ve dışı siyah glazürle kaplanmıştır (Howland 1958, 73).
8 Yağcı 2001, 261, Res. 7-99.34, dn. 6.
9 Yağcı 2001, 261, Res. 7-99.34; Howland 1958, 72-74, Pl. 38, 312; Bruneau 1965, 20, Pl. 1, 16.
10 Bu tip kandiller Howland tarafından eğimli kenarlı, küt burunlu ve merkezinde boru askı deliği bulunan küçük kandiller olarak

tanımlanmaktadır. Tip 27 C kandillerinin en karakteristik özelliği kandilin merkezinde kaideden başlayarak yukarı doğru genişleyen bir boru askı deliğinin olmasıdır. Howland, bu kandillerin MÖ 3. yy.’ın sonları ile 2. yy.’da Alexandria (Mısır)’da bulunduğundan bahsetmektedir (Howland 1958, 88).

11 Bruneau, Delos’ta merkezinde boru askı deliği olan kandilleri iki tipe ayırmıştır. Bu ayrımda en önemli özellik kandillerde yer alan

boru askı deliklerinin ağız kenarını aşıp aşmadıklarıdır. Tip 1’de boru askı deliği ağız kenarından dışa taşmaktadır. Ancak Tip 2’de
boru askı deliği ağız kenarı ile aynı hizadadır (Bruneau 1965, 31). Bu bakımdan bu tipe ait kandil Tip 1 içerisine dâhil edilerek
incelenmiştir.

12 Bk.: dn. 9-10.
13 Howland 1958, 88-89.
14 Kassab-Tezgör – Sezer 1995, 87-88, 223, 224.
15 Howland 1958, 88-89, Pl. 13, 40, 385-386.
16 Bailey 1988, 453, Pl. 151, Q465 bis.
17 Bruneau 1965, 31-32, Pl. 8, 1671.
18 Tabi ki bu sorunun cevabını bulmak için kandilin ve benzer örneklerinin kil analizlerinin yapılması gerekmektedir. Maalesef

geçmişte araştırılan veya kataloğu yapılan müzedeki kandillerin kil analiz çalışmaları yoktur. Bu bakımdan Silifke Tip 2’ye ait
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Silifke Tip 3 (Howland Tip 3219)
Müzede bu tipe ait tek örnek bulunmaktadır (K.3). Kandilin kapalı olan gövdesi profilde çift koniktir
(Res. 3). İçbükey olan diskusunun ortasında büyük bir doldurma deliği yer alır. Howland tip 32’nin
geç örneklerinde olduğu gibi Tip 3’ünde doldurma deliğinin etrafındaki alan dar yapılmıştır. Gövde
ile yekpare olan burun öne doğru uzamakta ve tipin MÖ 2. yy.’a ait geç örneklerindeki gibi incelediğimiz eserinde burun ucu sivriltilerek verilmiştir. Doldurma deliğinin etrafındaki alanın dar yapılması
ile burun ucunun sivriltilerek verilmesi, kandilin tipin geç örnekleri arasında olduğunu düşündürmektedir. Omuzda ortası delinmiş başparmak tutamağı bulunmaktadır. Kenarları yükseltilmiş olan
disk şeklindeki kaidesinin ortası içbükeydir. Bu gruba ait kandiller pembemsi devetüyü renkte kile
sahip olup, genelde iç ve dış kısımları siyah glazürle kaplanmıştır20. Astarsız olan 3 kat. no’lu eserin
kili pembe renkte olup tipin kil özelliklerine birebir uymamaktadır. Astarsız oluşu ve fitil deliği etrafında is lekelerinin varlığı kandilin günlük yaşamda kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir. Tüm
bu değerlendirmeler ve benzerlerine21 bakarak kandil için MÖ 3. yy. sonu ile 2. yy. tarihi önerilebilir.

Silifke Tip 4 (Howland Tip 40 A22, Broneer Tip 1323)
Silifke Müzesi koleksiyonunda tek örnekle temsil edilen bu tip24 çift konik gövde ile keskin omuz
profiline sahiptir (K.4, Res. 4). Bu özellik erken Knidos tipi kandillerinde görülmektedir. Omuz üzerinde herhangi bir bezeme yoktur. Elde şekillendirilen iki silindirik kilin birleştirilmesiyle oluşturulan
dikey kulbunun üzerinde MÖ 2. yy.’a ait Knidos kandillerinde görülen ince bir bant bulunmaktadır.
Howland, bu kulpları ‘‘Loop handle25’’ olarak adlandırmaktadır. Knidos kandillerinin karakteristik bir
özelliği olan çapa26 şeklinde burun müzede yer alan örnekte de görülmektedir. İçbükey diskusunun
ortasında doldurma deliği yer alan kandilde, yükseltilmiş disk şeklinde kaide bulunmaktadır. Hellenistik Dönem Knidos kandillerinde fırınlamadan dolayı soluk gri renk oluşmuş ve bunun sonucunda
gri üretim başlamıştır27. Bu üretim bağlamında bakıldığında incelenen kandilin kil rengi de mavimsi
gridir. Tüm bu özellikler ve benzerleri28 dikkate alındığında Knidos kökenli olabileceğini düşündüğümüz eser, MÖ 2. yy.’a ait olmalıdır.

Silifke Tip 5 (Kalp Yapraklı Kandil)
Kandil gövdelerinin her iki yanında kalp şeklinde çıkıntı yapan tutamakların29 bulunmasından dolayı
bu tip kandiller “Kalp Yapraklı Kandiller30” olarak adlandırılmaktadır. Kalp yapraklı kandillerin Pergakandilin kökeni konusu şimdilik sadece soru işareti olarak kalacaktır.
19 Howland 1958, 99 vd.
20 Howland 1958, 100 vd.
21 Howland 1958, 100, Pl. 15, 41, 429; Baki 1968, 123, Res. 13.
22 Howland 1958, 126 vd.
23 Ayrıntılı bilgi için bk.: Broneer 1930, 47-49.
24 Broneer’ın Tip 13 ve Howland’ın Tip 40 A adı altında incelediği kandiller Knidos’ta çok miktarda bulunduklarından dolayı litera-

türde ‘‘Knidos Tipi’’ olarak bilinmektedir. Knidos kandilleri üretildikleri yıllarda büyük bir ihracat hacmine ulaşmıştır (Howland
1958, 126).

25 Ayrıntılı bilgi için bk.: Howland 1958, 126.
26 Howland 1958, 126 vd.
27 Bailey 1975, 128 vd.
28 Kassab-Tezgör – Sezer 1995, 93, 243-245; Bailey 1975, 155, Pl. 64-65, Q343; Oziol 1977, 49, Pl. 7, 104.
29 Kandile ilk olarak MÖ 4. yy.’ın sonlarında eklenen bu tutamaklar kandilin taşınmasında kullanılmıştır (Blonde 1983, 171-180).
30 Kalp yapraklı kandillerin ortaya çıkış yeri olarak Anadolu’daki Pergamon gösterilmiştir. Bu tipe ait bazı kandillerde kabartma
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mon’daki üretimi MÖ 3. yy.’ın sonlarından başlayarak, MÖ 1. yy.’a kadar devam etmiştir31. Müze’de bu
tipe ait bir adet kandil bulunmaktadır (K.5). Kulbu kırık olan kandilin üstten bakıldığında dairesel olan
gövdesi profilde çift koniktir (Res. 5). İç bükey diskusunun etrafını kabartma halka çevrelemektedir.
Gövdenin her iki yanında stilize edilmiş kalp şekilli yapraklardan oluşan tutamaklar bulunmaktadır.
Omzunda ise kabartma kalp şekilli yapraklardan oluşan bitkisel bezeme vardır. Uç kısmı kırık olan
burnunun üzerinde maske kabartması olabileceğini düşündüğümüz süsleme yer almaktadır. Bu kabartma maskeler Ephesos kandillerinden daha çok Pergamon kandillerinde görülmektedir32. Kandilin
alçak halka kaidesinin ortasında tek harflik (Alpha) bir yazıt33 yer almaktadır. Örneğe form olarak
benzer olan kandilin omzunda yer alan bezeme her iki örnek arasındaki tek fark olarak görülmektedir.
Eserin omzunda kalp şekilli yaprak motifi varken, benzer örnekte yumurta motifleri görülmektedir.
Benzerleri34 ışığında kandilin MÖ 2. yy.’ın ikinci yarısına ait bir örnek olduğu düşünülmektedir. D.
Kassab-Tezgör ve T. Sezer eserin benzerinin Pergamon üretimi olduğunu dile getirmektedir. Tüm bu
değerlendirmeler35, Silifke Tip 5’e ait kandilin Pergamon kökenli olabileceğini ortaya koymaktadır.

Silifke Tip 6 (Howland Tip 35 A36, Broneer Tip 1237)
Howland’ın Tip 35 A, Broneer’ın Tip 12 başlığı altında değerlendirdiği kandillerden Silifke Müzesi
koleksiyonunda bir adet bulunmaktadır (K.6, Res. 6). Bu tipe ait kandillerden yarısının kaideleri düz,
diğer yarısının ise kenarları yükseltilmiş düz, veya hafif içbükey kaidesi bulunmaktadır. Tip 6’ya ait
kandilin kaidesi ise kenarları yükseltilmiş disk şeklinde olup, alt kısmı düz bırakılmıştır. Derin olan
gövdesi profilde çift koniktir. Kenarları yükseltilmiş içbükey diskusu büyükçe bir doldurma deliğinden ibarettir. Howland Tip 35 A kandillerinin çoğunda delikli başparmak tutamağı (lug) bulunmaktadır. Ayrıca bu delikli başparmak tutamağı tipin kendi içerisinde tarihlendirilmesinde de kullanılır. Tip
35 A’nın erken örnekleri kulpsuz yapılırken, omuzlarında delikli başparmak tutamağı bulunmaktadır.
Silifke Müzesi örneğinde ise deliksiz olan başparmak tutamağı kandilin omuz kısmına eklenmiş ve
kandil kulpsuz olarak yapılmıştır. Deliksiz olan başparmak tutamağının farklı oluşu dışında, kulpsuz
olarak yapılan kandilin bu tipin erken örnekleri arasında değerlendirilmesi gerektiğini göstermesi açısından önemlidir. Howland, bu tip kandilleri MÖ 2. yy.’ın son çeyreği ile 1. yy.’ın ilk çeyreği belki biraz
daha geç bir tarih aralığına tarihlendirmektedir38. Yukarıdaki değerlendirmelerle birlikte benzerleri39
de dikkate alındığında, kandil için en uygun tarihin MÖ 2. yy.’ın son çeyreği olduğu söylenebilir.
halka ile çevrili diskusta küçük hava delikleri görülmektedir. Bu, Ephesos kandillerine has bir özelliktir. Ancak aynı tip kandillerde
görülen iki şerit kulbun gövde üzerinde ikiye ayrılması özelliği de Pergamon kandillerine ait özelliklerdendir. Aynı tip kandiller
üzerinde görülen bu özellikler her iki atölyenin de birbirlerinden etkilendiklerini gösterir. Fakat Pergamon’daki kazılarda kalp
yapraklı kandillere ait çok sayıda kandil kalıbı ve modelinin bulunmasına rağmen Ephesos’ta bulunmaması bu tip kandillerin
üretim merkezlerinin Pergamon olması gerektiği fikrini desteklemektedir (Kassab-Tezgör – Sezer 1995, 108, dn. 11; Schӓfer 1968,
143, Taf. 60, 66, Q34, 65).
31 Günay-Tuluk 1996, 38. Ayrıca bu tip kandiller Delos (Bruneau 1965, 91-92, Pl. 21-22, 4209-4219), Mısır (Bailey 1975, 270, 272-

274, Q584, Q590-594), Levant (Waagé 1941, Fig. 75, 19 b), İtalya (Hayes 1980, 45-46, Pl. 21, 208), ve Korinth’te de (Bu şehirdeki
kalp yapraklı kandiller MÖ 2. yy.’ın ilk yarısına tarihlendirilmekte olup, MÖ 1. yy.’ın sonlarına kadar üretimleri devam etmiştir)
görülmektedir.

32 Kassab-Tezgör – Sezer 1995, 108.
33 Alpha harfinin ortasındaki çizginin düz değil de kırık verilmesi MS 3. yy. ve sonrasının yazı stilini göstermektedir (Malay 1987, 32).

Kandilin MÖ 2. yy.’ın ikinci yarısına ait olması, kandiller üzerinde görülen yazıtların stilleri ile kandillerin formlarına bakılarak yapılan tarihlendirme arasında herhangi bir ilişkinin varlığından söz etmenin mümkün olmadığını göstermesi açısından önemlidir.

34 Kassab-Tezgör – Sezer 1995, 136, 377.
35 Bk.: dn. 31.
36 Howland 1958, 109-110.
37 Broneer 1930, 52-53.
38 Howland 1958, 109.
39 Howland 1958, 110, Pl. 43, 467; Bovon 1996, 28, 34, Pl. 4, 170.
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Silifke Tip 7 (Kulakçıklı Kandil)

Bu tipte incelenen tek kandil (K.7) üstten bakıldığında dairesel, profilde ise çift konik bir gövdeye sahiptir
(Res. 7). Etrafını tek sıra kabartma halkanın çevrelediği geniş içbükey diskusu Ephesos kandillerinin bir
özelliğidir. Omuz üzerinde meyveli sarmaşık bezemesinin bulunması, öne doğru silindirik olarak uzayan burun üzerinde mask kabartmasının olması ve kandil gövdesinin her iki yanında üzerinde dalgalı
motiflerin bulunduğu kulakçıkların yer alması da Pergamon kandilleri özelliklerindendir. Bu bakımdan
eser hem Ephesos hem Pergamon kandillerinin özelliklerini taşımaktadır. D. Kassab-Tezgör ve T. Sezer,
Tip 7’ye ait kandilin benzerinin bulunduğu 331- 338 grubu kandillerinin üretim yeri olarak Pergamon ve
Ephesos dışında üçüncü bir yerin varlığından söz eder. Ancak kesin olarak neresinin olabileceği konusunda yeterli veriye sahip olunmadığından bahsetmektedir40. Son yıllarda yapılan kazılardan elde edilen
bulgular ışığında bu kandillerin üretim yerinin Lykos Laodikeiası olabileceği söylenmektedir41. Silifke
Müzesi’nde bulunan kandilin kil özellikleri ile Ephesos ve Pergamon üretimli kandillerin kil özellikleri
birbirini tutmamaktadır. Ancak Lykos Laodikeiası’nda üretildiği söylenen kandillerin kil özelliklerini taşımaktadır. Fakat incelediğimiz kandil ile Lykos Laodikeiası’nda ele geçirilen kandiller arasında form ve
bezeme açısından bir takım farklılıklar görülmektedir. Örneğin Lykos Laodikeiası’ndaki kandillerin doldurma deliği etrafını yüksek kalın bir halka çevrelemekte iken değerlendirmeye aldığımız kandilde daha
basit alçak bir halka bulunmaktadır. Çoğunun omzunda İon Kymationu bezemesi varken, incelenen
eserde meyveli sarmaşık motifi görülmektedir. Tüm bunlar düşünüldüğünde Silifke Tip 7’nin Ephesos,
Pergamon ve Lykos Laodikeiası’nın dışında dördüncü bir yerde yerel üretim olarak mı üretildiği sorusu
akla gelmektedir. Lykos Laodikeiası’ndaki kandiller MÖ 2. yy.’ın son çeyreği ile 1. yy.’ın ilk çeyreğine tarihlendirilmektedir42. Müzedeki eserin benzerini D. Kassab-Tezgör ve T. Sezer MÖ 2. yy. son çeyreği ile
1. yy.’a tarihlemektedir43. Meriç ise MÖ 2. yy. ile 1. yy. gibi daha geniş bir tarih aralığına vermektedir44.
Tüm bunlar ışığında kandil için MÖ 2. yy.’ın sonu ile 1. yy. tarihini önerebiliriz.

Silifke Tip 8 (Ephesos Tipi Kandiller)
Howland 49 A45, Broneer Tip 1946, Tarsus Grup 6-B47 adı altında değerlendirmeye alınan kandiller
Ephesos’ta yoğun bulunmalarından48 dolayı “Ephesos Tipi Kandiller49” olarak bilinmektedir. Silifke
Müzesi koleksiyonunda Ephesos tipi kandiller grubuna ait üç adet kandil bulunmaktadır (K.8-10,
Res. 8-10). Kandillerden daha erken tarihe ait olan örnek diğer iki kandille form ve bezeme özellikleri
bakımından farklılık göstermektedir. Bu bakımdan Silifke Müzesi’nde bulunan Ephesos tipi kandiller
iki alt başlık altında incelenmiştir.
40 Kassab-Tezgör – Sezer 1995, 125.
41 Ayrıntılı bilgi için bk.: Şimşek – Duman 2013, 159-160.
42 Şimşek – Duman 2013, 162.
43 Kassab-Tezgör – Sezer 1995, 124, 333, 334.
44 Meriç 2002, 120, 129, Taf. 100, L35.
45 Howland 1958, 166-169.
46 Broneer 1930, 66-70.
47 Goldman – Jones 1950, 90.
48 Bu tanımlamayı ilk kullananlardan biri Heberdey’dir. Bu çalışmada ele alınan Ephesos kandillerinin büyük çoğunluğu J. T. Wood’un

1868-1872 yılları arasında Ephesos’ta yaptığı kazı çalışmalarında ele geçmiştir (Schäfer 1968, 145, dn. 42; Walters 1914, 46).

49 Ephesos tipi kandiller MÖ 2. yy. başlarından itibaren Anadolu’da kullanılmaya başlanmış ve birçok bölgeye yayılmıştır (Howland

1958, 166). Korinth’te, bu tip kandiller MÖ 1. yy.’ın ikinci yarısından itibaren görülür (Broneer 1930, 70). Délos’ta bulunan Ephesos tipi kandiller MÖ 2. yy.’ın son çeyreği ile 1. yy.’a tarihlenir (Bruneau 1965, 51-77). Atina’da bulunmuş olan Ephesos kandilleri
için MÖ 2. yy.’ın son çeyreği ile 1. yy. gibi daha genel bir tarih verilir (Howland 1958, 166). Sardes’deki kazılarda figürinlerle birlikte bulunan bu tipe ait kandil MÖ 2. yy.’ın sonu ile 1. yy.’a tarihlenmektedir (Broneer 1930, 66-70).
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Silifke Tip 8-a (Howland Tip 49 A, Broneer Tip 19)
Ephesos tipi kandillerinin en tipik özelliğinden birisi, kandil diskusunu çevreleyen yüksek kenarların
olmasıdır50. Tip 8-a’ya ait kandilin diskusunun etrafını da yüksek bir kabartma halka çevrelemektedir
(K.8, Res. 8). Ayrıca eserin geniş diskusunda etrafını yüksek bir kabartma halkanın çevrelediği büyük
bir doldurma deliği bulunur. Bu doldurma deliğinin etrafında ise üç adet küçük hava deliği görülmektedir51. Ephesos tipi kandillerin kil renkleri genelde grinin tonlarında olup, koyu gri veya siyah firnislidir52.
Değerlendirilen kandil tipin kil özelliklerini taşımaktadır. Omuz kısmında aralarında saç örgüsüne benzer bir motifin yer aldığı yumurta dizisi bezemesi (İon Kymationu) bulunmaktadır. Bu motifin birebir
benzerine rastlanılmamıştır53. Kandilin burun tablası üzerinde ise sakalsız mask kabartması bulunmaktadır. Kulbu kırık olan eserin burun ucunda etrafını kalın bir halkanın çevrelediği oval bir fitil deliği yer
almaktadır. Kandil disk şeklinde kaideye sahiptir. D. Kassab-Tezgör ve T. Sezer, burun üzerinde mask
betimi olmayan ancak form olarak Tip 8-a’ya benzer bir kandili MÖ 2. yy. sonu ile 1. yy.’a tarihlendirmiştir54. Hayes ise burnundan daha uzun bir buruna sahip, fakat form olarak kandilin benzerini MÖ
1. yy.’a tarihlemektedir55. Bu tip kandiller için Howland, Ephesos tipinin geç örnekleri olabileceğinden
bahseder. Fakat kesin olarak herhangi bir kanıya varmış değildir. İncelenen kandilin burnunun daha
kısa olması, gövde profilinin Hayes’in incelediği örneğe göre daha dairesel oluşu ve diğer karşılaştırılan
kandillere56 bakarak, MÖ 2. yy.’ın sonu ile 1. yy. tarihi kandil için en uygun tarih olmalıdır.

Silifke Tip 8-b (Tarsus Grup 6-B)
İlk örnekten farklı forma sahip olan ve Silifke Tip 8-b başlığı altında değerlendirmeye aldığımız aynı
forma sahip iki kandilin Tarsus kazılarında açığa çıkarılan benzerleri ise Grup 6-B57 başlığı altında
değerlendirilmiştir. Aynı forma sahip kandillerin (K.9-10, Res. 9-10) omzunda simetrik olarak yapılmış radyal kabartma hatlardan oluşan ışın/şua bezemesi görülmektedir. Her iki kandilde de diskus
etrafını çevreleyen halka, buruna doğru kanal oluşturmaktadır58. Bu tip kandiller genellikle üzerinde
iki ya da daha fazla yiv bulunan dikey halka kulba sahiptirler59. İncelenen örneklerde de üzerinde beş
adet yiv bulunan halka kulp vardır. Eserlerin öne doğru silindirik bir biçimde uzayan burun uçları,
ok ucunu andırır şekilde üçgen görünümlüdür. Kandillere birebir benzer örnekler D. Kassab-Tezgör
ve T. Sezer tarafından “Levant Üretimi Kandiller” başlığı altında değerlendirmeye alınmış ve MÖ 1.
yy.’a tarihlenmiştir. Ancak bu kandillerin üretim yeri olarak şüpheci yaklaşımla Suriye atölyesi işaret
edilmiştir60. Aynı tip kandiller Oziol61 tarafından Ephesos kandilleri başlığı altında değerlendirilmeye
50 Broneer 1930, 66. Bu yüksek kabartma kenarın kandile yağ dolumu esnasında yağın dışarı taşmasına engel olmak için yapıldığı

bilinmektedir (Howland 1958, 166).

51 Bu deliklerin kandil içine yağ dolumu sırasında yağın daha rahat doldurulması ve yağın dışa taşmamasını engellemek amacıyla

yapıldığı bilinmektedir.

52 Goldman – Jones 1950, 89; Broneer 1930, 69.
53 Bu bezemenin farklı versiyonları için bk.: Bailey 1975, 110, Pl. 38-39, Q199; Kassab-Tezgör – Sezer 1995, 117-118, 308.
54 Kassab-Tezgör – Sezer 1995, 120, 320.
55 Hayes 1980, 15, Pl. 7, 56.
56 Kassab-Tezgör – Sezer 1995, 116, 120, 302, 320.
57 Bu kazıda bulunan benzer kandiller Hellenistik ve Roma dönemi tabakasında açığa çıkarılmıştır. Tarsus Grup 6-B kandilleri MÖ

2. yy. ile MS 14 tarihleri arasına verilir (Goldman – Jones 1950, 89-90, 104, Pl. 95-96, Res. 78, 79, 82).

58 Ephesos tipi kandillerin geç örneklerinde diskus etrafını çevreleyen yüksek kenarların buruna doğru bir kanal oluşturduğu bilin-

mektedir (Gürler 1994, dn. 73; Goldman – Jones 1950, 90).

59 Tekocak 2013, 709.
60 Kassab-Tezgör – Sezer 1995, 148-149, 420-422.
61 Oziol 1977, 62, Pl. 8, 138-139.
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alınmıştır. Tarsus Gözlü Kule kazılarında Tip 8-b’ye ait örneklere benzeyen kandiller ise yine Ephesos
kandillerinin B sınıfı yani geç örnekleri olarak değerlendirilmiştir62. D. Kassab-Tezgör ve T. Sezer’in
atölye konusunda şüpheci yaklaşımının olmasına rağmen Ephesos kandillerinde görülen diskus etrafındaki halkanın buruna doğru kanal oluşturması özelliği, bize bu kandillerin Ephesos Tipi Kandiller
grubunda incelenmesi gerektiğini göstermektedir. Tüm bu değerlendirmeler ve yapılan karşılaştırmalar63 sonucunda her iki kandil için MÖ 1. yy. tarihi önerilebilir.

Roma Dönemi Kandilleri

Silifke Tip 9 (Howland Tip 37 C Variant, Broneer Tip 15)
Tip 9 olarak incelediğimiz tek kandil, Howland Tip 37 C Variant ile Broneer Tip 15 grubundandır
(K.11). Bu tip kandillerde yağın dışa taşmasını önlemek için doldurma deliği etrafına huni şeklince
uzunca bir boyun yapılmıştır. Diskusu büyük bir doldurma deliğinden oluşmaktadır. Derin gövde,
kaşık-şekilli sivri burun, burun ucunda oval fitil deliği, düz kaide ve boyundan başlayarak gövde sonuna bağlanan üzerinde genelde birkaç yiv bulunan dikey kulp bu tip kandillerin genel özelliklerindendir64. Howland’ın Tip 37 C olarak incelemeye aldığı kandiller açık kırmızı ya da devetüyü kil ile
koyu kırmızı ya da kahverengi tonlarında ince astara sahiptir65. Astar içte ve dışta oldukça dikkatsizce
uygulanmıştır. Bu tip kandillerin alt kısımları astarsızdır. İncelenen kandilde yukarıda bahsettiğimiz
tipin genel özelliklerinin tamamını taşımaktadır (Res. 11). Howland, bu kandilleri MÖ 1. yy.’ın ikinci
yarısı ile MS 1. yy.’a tarihlemektedir66. Broneer ise daha geç bir tarihe, MS 2. yy.’ın ilk yarısına verir67.
Broneer’ın incelediği kandil bu tipin geç örneklerinden olmalıdır. Benzerlerinin68 formları ile kil-astar
özelliklerinden hareketle değerlendirdiğimiz eser MÖ 1. yy. sonu ile MS 1. yy. başlarına ait olmalıdır.

Silifke Tip 10 (Loeschcke Tip I-A69)
Silifke Tip 10 başlığı altında incelediğimiz kandili Loeschcke Tip I-A70, Bailey Tip A-i71 ve Broneer Tip
2272 olarak değerlendirmiştir (K.12, Res. 12). Loeschcke, Tip I olarak incelemeye aldığı kandilleri gövde ve burundaki büyümeye göre üç gruba (A-B-C) ayırmış, bu büyümeyi kronolojik değerlendirmede
esas olarak almıştır. Tip 10, burun ile gövde genişliği arasındaki uyuma bakıldığında Loeschcke’nin
Tip I-A73’sına ait olmalıdır. Tip I’in erken örneklerinde diskus ile burun arasında, burun kısmına
62 Goldman – Jones 1950, 89-90, 104, Pl. 95-96, Res. 78, 79, 82.
63 Kassab-Tezgör – Sezer 1995, 148-149, 420-422; Oziol 1977, 62, Pl. 8, 138-139; Goldman – Jones 1950, 89-90, 104, Pl. 95-96, Res.

78, 79, 82.

64 Howland 1958, 121-122; Broneer 1930, 55-56.
65 Howland 1958, 121-122.
66 Howland 1958, 121.
67 Broneer bu tip kandilleri incelerken iki gruba ayırmıştır. İlk grup kırmızı kil ile kaliteli kahverengi astara sahiptir. İkinci grup ise

kil ve astar özellikleri bakımından Knidos tipi kandillerin özelliklerine benzerdir. Ayrıca bu tip kandillerin Bizans Dönemi’nde
Kuzey Afrika’da tekrar üretildiği bilinmektedir (Broneer 1930, 55-56).

68 Howland 1958, 122, Pl. 19, 45, 511; Oziol 1977, 45-46, Pl. 7, 57, 96-98; Bailey 1975, 196-197, Pl. 86-87, Q460-461.
69 Tunus’taki Mahdia batığından gelen bu tipe ait en erken örneklerin metalden yapıldığı bilinmektedir (Fuchs 1963, Lev. 43-44).
70 Loeschcke 1919, 213, Abb. 1.
71 Bailey, Loeschcke’nin Tip I olarak incelediği kandilleri Tip A başlığı altında değerlendirmiştir. Tip A’yı ise kendi içinde altı (i, ii,

iii, iv, v, vi) alt gruba ayırmıştır (Bailey 1980, 126-152).

72 Broneer 1930, 76-78.
73 Loeschcke 1919, 213, Abb. 1.
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doğru incelen bir kanal bulunmaktadır74. Loeschcke, Tip I-A’ya ait kandillerin geç örneklerinde ise
kanalın buruna tam ulaşmadığından bahsetmektedir75. Silifke Müzesi’nde bu tipe ait olan örnekte de
burun üzerinde uca gittikçe daralan, bir kanal bulunmaktadır. Ancak kanalın buruna tam ulaşmadığı
görülmektedir. Buna göre bu kandil Tip I-A’nın geç örneklerinden olmalıdır. Kulbu kırık olan kandilin
üstten bakıldığında dairesel bir gövdesi vardır. İçbükey diskusunda sıçrayan geyik76 figürü bulunmaktadır. Tip I’in erken örneklerinde omuz dar yapılırken, geç örneklerinde biraz daha geniş yapılmıştır77.
İncelediğimiz kandil ise Tip I’in erken örneklerinden olduğu için omuz kısmı dardır. Kandilin omuz
formu Loeschcke’nin II a78’ grubuna dâhildir. Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait olduğu bilinen bu
kandiller üzerinde ilk çalışmayı Walters yapmıştır. Walters, İtalya’da üretilen bu kandiller için MS 1.
yy. tarihini önermektedir79. Broneer, MS 1. yy. boyunca üretildiklerinden bahsettiği bu tip kandillerin
İtalya’dan ithal edildiklerinden söz etmektedir80. Hayes ise Mısır (İskenderiye)’de bulunan bu tip kandiller için MS 1. yy. tarihini kullanmıştır81. Yukarıdaki tüm bu değerlendirmeler dışında kandili benzerleriyle82 de kıyasladığımızda eser için en uygun tarihin MS erken 1. yy. olacağı kanaatindeyiz. Ayrıca kandilin iyi fırınlanmış olması ve kilinin kalitesi bize onun ithal olabileceğini düşündürmektedir.

Silifke Tip 11 (Loeschcke Tip IV)
Müze koleksiyonunda bu tipte83 bir adet kandil bulunmaktadır (K.13, Res. 13). Üstten bakıldığında
dairesel olan gövdesi profilde çift koniktir. Etrafını üç sıra yivin çevrelediği geniş içbükey diskusunda
meşe çelengi bezemesi yer alır. Tipin genelde bezemesiz olan diskusu incelenen örnekte boş bırakılmamıştır. Yuvarlak uçlu burnunun her iki yanında volütler vardır. Bu tipe ait kandillerde en çok
görülen özellik, kandil kaidesinin tondosunda kandili yapan ustanın veya kandilin yapıldığı atölyenin
imzasını taşımalarıdır84. Tip 11’e ait kandilin kaidesinde de tek satır kazıma yazıt (ΘΗΔΑ) bulunmaktadır. Bu tek satır yazıt kandili yapan ustanın ya da atölyenin ismini temsil etmelidir. Çünkü kandilde bulunan yazıtın birebir benzeri olmasa da sadece tek harfin farklı olduğu bir yazıt için Oziol,
“çömlekçinin adı olabilir” şeklinde bir ifade kullanmıştır85. Vessberg, bu tip kandilleri İmparatorluk
Dönemi’ne tarihlendirmektedir86. Bu tipin İtalya’da üretildiğinden bahseden Hayes ise MS 1. yy.’ın
ikinci yarısına tarihler87. Walters, bu tip kandiller için MS 1. yy. tarihini kullanmaktadır88. Perlzweig,

74 Bailey 1980, 126, 129-132, Q753-764.
75 Loeschcke 1919, 212 vd.
76 Bezeme için bk.: Leibundgut 1977, 22, 180, Taf. 48, 295; Hayes 1980, Pl. 37, 297.
77 Bailey 1980, Q847 PRB.
78 Loeschcke 1919, 213, Abb. 2.
79 Walters 1914, 80-89.
80 Broneer 1977, 55.
81 Hayes 1980, 203, Pl. 45, 373.
82 Leibundgut 1977, 22, 180, Taf. 48, 295; Iványi 1935, 10, 36, Taf. 1, 8; Goethert-Polaschek 1985, 27-28, Taf. 17, 56; Bailey 1980, 127,

130-131, Pl. 1, Q759 EA, 761-762.

83 Bu tip kandilleri ayrıca Vessberg Tip 10, Dressel Tip 1, Broneer Tip 23 ve Bailey Tip B başlığı altında incelemiştir.
84 Walters 1914, 95-129.
85 Oziol 1977, 146, Pl. 22, 418.
86 Vessberg 1953, 121-122.
87 Hayes 1980, 49, Pl. 22, 221.
88 Walters’in incelediği bu tipe ait kandillerin birçoğunun İtalya üretimi kandiller olmasına rağmen, Ephesos, Tarsus, Knidos, Mısır

ve Kıbrıs’ta da örnekleri ele geçmiştir (Walters 1914, 95-129).
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Atina Agorası’nda açığa çıkarılan bu tipe ait kandilleri MS 1. yy.’ın ilk yarısına tarihler89. Ucu yuvarlak
olan burnunun yanlarındaki volütlerin yüzeyselliği dışında benzerleri90 ile de kıyaslandığında MS 1.
yy.’ın ikinci yarısı kandil için en uygun tarih olarak görünmektedir.

Silifke Tip 12 (Demlik Form “Tea-pot”)
Bailey’in “Tea-pot91” yani “Demlik from” olarak adlandırdığı kandiller, Silifke Tip 12 başlığı altında
incelenmiştir. Silifke Müzesi’nde demlik formlu üç adet kandil bulunmaktadır (K.14-16, Res. 1416). Bu kandillerden 14 kat. no’lu eser demlik formlu kandillerin erken örneklerindendir (K.14,
Res. 14). Çünkü Bailey’in bu tipe ait erken örneğiyle form olarak benzerlikler göstermektedir. Her
iki kandilin de silindirik burun yapısı öne doğru daha fazla uzamakta ve erken örneklerde olduğu
gibi yukarı daha az kalkmaktadır. Oziol, 14 kat. no’lu kandilin benzerini MÖ 1. yy.’ın sonu ile MS
1. yy.’ın başlarına tarihlemektedir92. Bailey ise demlik form olarak adlandırdığı tipin erken örneklerini MÖ geç 1. yy. ile MS erken 1. yy.’a tarihlendirmektedir. İncelenen kandille benzerinin93 form
özelliği karşılaştırıldığında kandil için en uygun tarih MÖ 1. yy.’ın sonu ile MS 1. yy.’ın başı olarak
önerilebilir.
Bu tipe ait diğer iki kandil ise form olarak birbirlerine çok yakındırlar (K.15-16, Res. 15-16). Üstten
bakıldığında dairesel olan gövdeleri konik profillidir. Kenarı yükseltilmiş olan dar diskuslarında büyükçe bir doldurma deliği yer almaktadır. Bu tipin geç örneklerinde olduğu gibi silindirik olan burun
tablaları öne doğru erken örneklere göre daha az uzamakta olup, yukarı daha çok kalkıktır. Oldukça
geniş bırakılmış olan omuz kısımlarında üzeri derin yivli dikey şerit kulp bulunmaktadır. Fakat 16
kat. no’lu kandilin kulbu kırıktır. Bu tipe ait iki kandilin benzerleri94 de dikkate alındığında, MS 2. yy.
tarihini kandiller için önerebiliriz.

Silifke Tip 13 (Loeschcke Tip 8)
Silifke Müzesi’nde bu gruba ait yedi adet kandil bulunmaktadır. Loeschcke95, Broneer ve Szentleleky96 hem kalp burunlu hem de burun üzerinde düz bir çizgi bulunan kandilleri97 aynı grup içine
89 Perlzweig 1961, 78, Pl. 3, 72-73.
90 Benzerleri için bk.: Bailey 1988, 305, Pl. 64, Q2435; Hayes 1980, 53, Pl. 24, 240.
91 Bailey 1975, 98-99, Pl. 30-31, Q158; Bailey 1988, 418-419, Pl. 125, Q3338. Bailey’in bu tip kandiller için demlik form ifadesini

kullanması, kandillerin burunlarının öne doğru uzamasıyla demlik formunu andırmalarından kaynaklanmaktadır. Bailey, bu tipe
ait erken örneklerin Ephesos ile Güney İonya kökenli olabileceğini düşünmekte ve erken örneklerini MÖ geç 1. yy. ile MS erken
1. yy.’a geç örneklerini ise MS 2. ve 3. yy.’a tarihlemektedir. Tipin geç örneklerinin yapım yeri olarak olasılıkla Anadolu olduğu
üzerinde durmaktadır.

92 Oziol 1977, 46, Pl. 7, 99.
93 Oziol 1977, 46, Pl. 7, 99.
94 Bailey 1988, 418, Pl. 125, Q3336.
95 Loeschcke’nin Tip 8 (Loeschcke 1919, 237-243) olarak gruplandırdığı bu kandilleri, İványi Tip 7 (İványi 1935, 10), Broneer Tip

25 (Broneer 1930, 83-87) ve Tarsus’ta bulunan bu tip kandiller ise Tarsus Grup 18 (Goldman – Jones 1950, 96, Pl. 104) olarak
değerlendirilmiştir.

96 Szentleleky, “volütleri olmayan yuvarlak burunlu kandiller” olarak tanımladığı bu tip için genel bir bakış açısına sahip olup,

kandillerin MS 1. yy.’da sıklıkla kullanıldıklarından söz eder (Szentleleky 1969, 101). Szentleleky’in 11. Grup altında incelediği
kandillerden 145-150 numaralı kandiller kalp biçimli buruna sahip iken, diğerleri burunları diskustan keskin bir hatla ayrılan
örneklerdir (Szentleleky 1969, 95-104, 11. Grup, 138-167). Ayrıca Szentleleky bu tip kandillerin burunlarında oluşan biçim farklılıklarının kandilin tarihinde herhangi bir değişikliği ifade etmediğini söyler (Szentleleky 1969, 102).

97 Atina Agorası’nda ele geçen burun üzerinde düz çizgi bulunan kandiller MS 1. yy.’ın ikinci yarısı ile 2. yy.’a tarihlendirilmektedir

(Perlzweig 1961, 5, 87, Pl. 6, 168-174).
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dâhil ederek birlikte değerlendirmiştir98. Müze koleksiyonunda bulunan kandillerin hepsi kalp burunludur.
Aynı forma sahip iki kandil bu tipe ait ilk örneklerdir (K.17-18). Üstten bakıldığında dairesel olan
gövdeleri, omuzdan gövdeye geçişte keskin bir profile sahiptir (Res. 17-18). İçbükey olan geniş diskuslarının etrafını iki sıra kazıma yiv çevrelemektedir. Diskuslarının merkezinde, etrafını tek sıra kazıma
yivin çevrelediği küçük bir doldurma deliğine sahiptirler. Diskusta dıştan kabartma bant ile çevrelenerek yapılmış üç adet mask kabartması bulunmaktadır. Bailey, bu kandillerin benzerinde bulunan
maskların tiyatroda kullanılan köle maskları olduğundan bahsetmektedir99. Kandillerin diskus ile burun bağlantı noktalarına yakın bir yerde ise hava delikleri vardır. Kalp şeklinde burunlarının ucunda
yuvarlak fitil delikleri görülmektedir. Üzerinde üç sıra kazıma yiv bulunan dikey halka kulba sahip
olan kandillerde etrafında tek sıra kazıma yiv, ortasında ise planta pedis100 işareti bulunan düz kaide
bulunur. Birçok açıdan benzer olan kandillerden 18 kat. no’su ile incelenen eser diğerinden birkaç
farklı özelliğe sahiptir. Bunlardan ilki omzunda karşılıklı olarak yapılmış iki adet topuzun101 bulunmasıdır. İkincisi ise, kulbun her iki yanı ile burun başlangıcında var olan nokta bezemeleridir. Benzeri102
ile karşılaştırılan kandiller için MS 1. yy.’ın sonu ile 2. yy.’ın ilk yarısı uygun bir tarih olmalıdır.
Bu gruba dâhil olan üçüncü kandil dairesel gövdeli ve etrafını kabartma bir halkanın çevrelediği
içbükey diskusludur (K.19, Res. 19). Diskusta bezemeden dolayı tam merkeze konumlandırılamayan
küçük bir doldurma deliği yer almaktadır. Kandilin diskusunda alçak kabartma şeklinde yapılmış av
sahnesi bezemesi görülmektedir. Bu av sahnesinde üç köpeğin avlamaya çalıştığı geyiğin onlardan
kaçışı betimlenmiştir. Ayrıca omuz üzerinde yumurta çubuk dizisi motifi bulunmaktadır. Üzerinde
iki adet derin yiv bulunan dikey halka kulp ile etrafını tek sıra kazıma yivin çevrelediği düz kaideye sahiptir. Benzerlerinden103 hareketle kandil için MS 2. yy.’ın ilk yarısını uygun tarih olarak önerilebiliriz.
20 kat. no’lu kandile üstten bakıldığında dairesel görünümlü olan gövdesi, profilde çift koniktir
(K.20, Res. 20). Etrafını üç sıra yivin sınırladığı geniş, içbükey olan diskusunda küçük bir doldurma
deliği ile hava deliği bulunmaktadır. Ayrıca diskusta istiridye ve/veya midye kabuğu motifi bezemesi104 vardır. Üzerinde üç sıra yiv bulunan dikey halka kulp ile yalancı halka kaideliye sahiptir. Kaidenin
ortasında planta pedis işareti yer alır. Müze koleksiyonunda bulunan bu kandil MS 2. yy.’a tarihlendirilebilir105.
98 Walters, İtalya üretimi olan bu tip kandilleri MS 2. yy.’a tarihler (Walters 1914, 142-156). Bailey, bu kandilleri on gruba ayırarak

incelemiş ve tüm grup için MS geç 1. yy.’dan 2. yy. ortalarına hatta 3. yy.’a kadar kullanılmış olabileceklerinden bahsetmekte (Bailey 1980, 336 vd), ayrıca omuz kısmında küçük kabartma nokta bezemeleri olan kalp burunlu kandillerin Küçük Asya kökenli
olduklarını ve MS 1. ile 2. yy.’a tarihlenebileceklerini söylemektedir (Bailey 1972, 19, Pl. 10-c).

99 Bailey 1980, 335, Q1326.
100 Ayak damgası kandil kaide tabanlarında sevilerek kullanılmış bir kalite işaretidir. Özellikle Augustus Dönemi’nde Arretin sera-

miğinde kullanılmaya başlanmış ve 3. yy.’a kadar kullanımı devam etmiştir. Daha sonra ortadan kaybolan ayak damga baskısı MS
4. yy.’ın ortalarından başlayarak, 7. yy.’ın ikinci yarısına kadar tekrar kullanılmıştır (Metin 2012, 91-92). Ayak baskı motiflerinin
iç kısımları çoğunda boş iken, bazılarının içlerinde kişi veya atölye isimleri, köle ve onların sahiplerinin isimleri bulunmaktadır
(Fülle 1997, 118 vd.; Bailey 1980, Fig. 104, 107, Q832-33, 860, 872, 876, 902-03, 956, 972, 1204, 1095). Ayak damgası Ephesos’ta
bir atölyenin işareti olarak düşünülmüş, ancak daha sonra bu damganın geniş bir alanda görülmesi sadece bir yöreye ait olamayacağını düşündürmüştür (Metin 2012, 92).

101 Broneer, bazı kandillerin omzunda bulunan küçük panelleri “Topuz” olarak nitelendirmiştir. Bu panellerin atölye kandillerinden

örnek alınarak yapıldığı ve erken dönem kandillerinde daha yüksek olduğunu söylemektedir (Broneer 1977, 68).

102 Bailey 1980, 332, 335, Pl. 72, Q1326.
103 Heimerl 2001, 58, 61, 131, 146-147, Taf. 10, 15, 409-411, 596-597.
104 Motifin benzerleri için bk.: Heimerl 2001, 199; Beliage 9, 226-27, 229; Loeschcke 1919, 382-83, Taf. 14.
105 Benzeri için bk.: Heimerl 2001, 57, 125, Taf. 8, 339.
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21 kat. no’lu kandilin üstten bakıldığında dairesel bir gövdesi ve etrafını çift sıra yivin çevrelediği
içbükey geniş bir diskusu vardır (K.21, Res. 21). Diskusta birbiri ardına ardışık olarak devam eden ve
diskusu tamamen kaplayan dil şekilli rozet betimi bulunmaktadır. Üzerinde sağlı-sollu kısa kesik çizgilerle oluşturulmuş bezeme bulunan dikey halka kulbu vardır. Kalp şeklinde olan burnunun ucunda
oval fitil deliği yer alır. Düz olan kaidesinin etrafını tek sıra kazıma yiv sınırlamaktadır. Benzerine106
bakıldığında kandil için MS 2. yy. tarihi önerilebilir.
Bu gruba dâhil olan bir diğer kandil ise kulpsuz olup, üç sıra kazıma yivin çevrelediği diskusu geniş ve içbükeydir (K.22, Res. 22). Diskusunda küçük bir doldurma deliği ile alçak kabartma şeklinde
yapılmış Kuğu (Zeus) ve Leda mitosuna ait bir sahne betimlenmiştir. Kandilin burun ucunda yuvarlak
bir fitil deliği vardır. Omuz profili, Loeschcke’nin tanımına göre VIIIb’dir107. Etrafını tek sıra kazıma
yivin çevrelediği kaidesi düz yapılmıştır. Yapılan kıyaslamalara108 göre kandil MS 2. yy.’a ait olmalıdır.
Bu tipe ait son kandil ise 23 kat. no’su ile değerlendirilmiştir (K.23, Res. 23). Kulpsuz olan kandilin kalp şeklinde olan burnunun uç kısmı ovaldir. Üstten bakıldığında dairesel olan gövde, omuzdan
gövdeye geçişte keskin bir profil çizmektedir. Etrafını çift sıra kazıma yivin çevrelediği içbükey diskusu meşe çelengi ile bezelidir. Omuz üzerinde ise baskı bezeme tekniğinde yapılmış ve fazlasıyla
dejenere olmuş, çift sıra bant şeklinde küçük daire ve nokta bezemesi bulunmaktadır. Loeschcke’nin
gruplandırmasına göre omuz formu VIIIb109’dir. Etrafını tek sıra yivin çevrelediği kaidesi düzdür110.
Kaidesinde iki satır yazıt (ΟЄΟΔƜ, Ẏ) bulunmaktadır. Benzerleriyle111 karşılaştırılan kandil için MS
2. yy. ile 3. yy.’ın ilk çeyreği uygun tarih olarak düşünülebilir.

Silifke Tip 14 (Loeschcke Tip 10)
Loeschcke, Tip 10112 grubunda incelediği kandiller için “Firmalampen” yani “Fabrika Kandilleri” ifadesini kullanmıştır113. Silifke Müzesi’nde bu tipe ait tek kandil bulunmaktadır (K.24, Res. 24). Gövde
profili çift konik olan kandilin omzunda üzerinde derin yiv olan karşılıklı yapılmış iki tane topuz
bulunmaktadır. Merkezinde küçük bir doldurma deliği olan, geniş diskusunun etrafını yüksekçe kabartma bir bant çevrelemekte olup, bu bant diskusu buruna bir kanalla bağlamaktadır. Ayrıca diskustan buruna geçişte küçük bir hava deliği yer alır. Hafif öne çıkıntılı burun ucunda yuvarlak fitil deliği
görülmektedir. Üzerinde üç adet kazıma yivin yer aldığı halka kulp ile ortasında planta pedis işareti
bulunan alçak halka kaideye sahiptir. Bailey, eserin benzerini MS 175-225 yılına tarihlemektedir114.
106 Heimerl 2001, 58, 133, Taf. 11, 431.
107 Bailey 1988, ix, Fig. 1.
108 Bailey 1988, 348, Pl. 87, Q2808.
109 Bailey 1988, ix, Fig. 1.
110 Bailey, kandilin benzerini tanımlarken kaidesi için “tanımlanamayan-belirsiz taban” şeklinde bir ifade kullanmıştır (Bailey 1988,

323, Q2640). Biz ise bu tarz kaideler için düz kaide demeyi tercih ettik.

111 Bailey 1988, 323, Pl. 72, Q2640; Goldman – Jones 1950, 96, 119, Pl. 104, 250-251.
112 Bu tipi, Broneer Tip 26 (Broneer 1930, 87), Leibundgut From 23 (Leibundgut 1977, 41 vd.), Domesticum Tip 10, İványi Tip 17,

Ponsich Tip 5 ve Deneauve ise Tip 9 başlığı altında değerlendirmiştir. MS 1. yy.’ın ortalarında ortaya çıkan bu tip kandiller, Kuzey
İtalya’da bronz kandillerden kopya edilerek üretildiği düşünülmektedir (Çokay 2000, 11). İhracatı sınırlı olan bu tip kandillerin
üretimi MS 4. yy.’da durmuştur (Bailey 1997, 164). Fabrika kandillerinin İtalya dışında Almanya, İngiltere ve Fransa’da özensiz
işçiliğe sahip kalitesiz örnekleri bulunmuştur (Çokay 2000, 12). Heimerl, Pergamon’daki Fabrika kandillerini değerlendirilirken
bunların ithal olduğunu söylemiştir (Heimerl 2001, 180, Taf. 22, 1031). Fakat Pergamon’da bulunan bazı kandiller, Fabrika kandillerinin Pergamon’a özgü varyasyonları olarak tanımlanmaktadır (Heimerl 2001, 62, Taf. 16, 684-688).

113 Loeschcke 1919, 255 vd.
114 Bailey 1988, 458, Pl. 156, Q1198bis.

564

Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II / International Young Scholars Conference II

Pergamon’da form olarak bu kandilin benzeri MS 2. yy.’a tarihlendirilmiştir115. Yapılan karşılaştırmalar ve değerlendirmelerden sonra, MS 2. yy. ile 3. yy.’ın ilk çeyreği kandil için en uygun tarih olarak
düşünülmektedir.

Silifke Tip 15
Tip 15 olarak değerlendirmeye alınan dairesel gövdeli kandil kulpsuzdur (K.25, Res. 25). Etrafını çift
sıra yivin çevrelediği geniş diskusunda Kariot116 yarışı sahnesi bulunmaktadır. Sahnede iki atın çektiği
iki tekerlekli araba üzerinde ayakta duran bir figür görülmektedir. Figürün elinde atların yarış sırasında hızlanmasını sağlamak için kullandığı kırbaç vardır. Eserin hafif öne uzayan oval burun ucunda,
etrafı yuvarlak konturlu oval fitil deliği yer almaktadır. Düz olan kaidesinin ortası hafif içbükeydir.
Benzeriyle117 yapılan kıyaslamalardan hareketle MS 3. yy. tarihi kandil için önerilebilir.

Silifke Tip 16 (Oziol Tip 13, Tarsus Grup 18-c)
Bu tip kandillerin118 ortak özellikleri kandilin her iki yanında üzeri geometrik süslerle (spiral) bezeli kulakçıkların olmasıdır. Müze koleksiyonunda bu tipe ait tek örnek bulunmaktadır (K.26, Res.
26). Kulpsuz olan kandilin her iki yanında üzerinde spirallerin bezeli olduğu kulakçıkların bulunması, tipin ortak özelliklerini taşıdığını göstermektedir. Etrafını çift sıra yivin çevrelediği geniş diskusu
içbükeydir. Ayrıca diskusunda etrafını konsantrik halkaların sınırladığı küçük bir doldurma deliği
bulunmaktadır. Bailey, bu tipe ait olan kandilleri burun şekillerinden dolayı Loeschcke Tip 8’e dâhil
ederek incelemiştir. Fakat bu tipe ait kandilin burnunun etrafında bulunan yalancı volütlerden dolayı
Bailey’in sınıflandırmasının dışında tutulması gerekir. Benzerleriyle119 karşılaştırıldığında Tarsus kökenli120 olabileceği düşünülen kandil için en uygun tarihin MS 3. yy. olacağı düşünülmektedir.

Silifke Tip 17 (Broneer Tip 27-C)
Broneer, Silifke Tip 17121 başlığı altında değerlendirilen kandil tipinin Korinth kökenli olduğunu belirtmiş ve bu kandilleri Tip 27 başlığı altında dört gruba ayırarak incelemiştir122. Bu tipe ait kandil
115 Heimerl 2001, 62, 154, Taf. 16, 686.
116 İki tekerlekli savaş arabası.
117 Evren 1997, 91-92, 94, 104, Res. 29, Çiz. 3.
118 Oziol, Kıbrıs’ta bulunan bu tip kandilleri MS 2. ve 3. yy.’a tarihlendirmektedir (Oziol 1977, 184, 192-193, Pl. 32, 566-569; Oziol-Po-

uilloux 1969, 71, Pl. 6, 201-202). Bailey ise Kilikya-Tarsus başlığı altında incelediği bu kandilleri MS 2. yy. ile erken 3. yy.’a tarihlendirir. Ayrıca bu kandillerin Tarsus’tan Kıbrıs’a ithal edilmiş olabileceğinden bahsetmektedir (Bailey 1988, 320-322, Pl. 72, Q26232627). Tarsus’ta kandilin bir benzeri Grup 18’in C alt başlığı altında incelemeye alınmış ve MS 1. yy. sonu ile 3. yy. gibi geniş bir tarih
aralığına tarihlendirilmiştir (Goldman – Jones 1950, dn. 35). 2010 yılı Tarsus-Gözlükule kazısında bu tipe ait iki adet kandil açığa
çıkarılmış, Geç Roma tipi olduğu düşünülen bu kandiller MS 3. ve 4. yy.’a tarihlendirilmişlerdir (Özyar 2011, 420, Res. 6-sağ alt).

119 Goldman 1950, 96, 117, Pl. 103, 225; Oziol-Pouılloux 1969, 71, Pl. 6, 202.
120 Bk.: dn. 122.
121 Walters, MS 2. yy.’a tarihlediği bu kandilleri “Açısal Burunlu, Kulplu ve Yazılı” olarak tanımlamıştır (Walters 1914, 182-187, Pl.

34-35, 1204-1228). Açısal Burunlu Kandiller olarak tanımlanmaları burunlarının her iki yana genişleyerek uzamasından kaynaklanmaktadır. Radt, bu tip kandilleri Walters’in aksine daha geç bir tarih olan MS 3. yy.’ın ilk yarısına tarihlemektedir (Radt
1968, 52, 56, Abb. 31, 33). Korinth’te üretilen bu kandillerin Yunanistan, Sparta (Broneer 1977, 65-66, dn. 48, 54), Patras (Bruneau 1970, 479-492), Delphi (Perdrizet 1908, 188-192), Alexandria (Hayes 1980, 203, Pl. 45, 380, 382), Kıbrıs (Vessberg 1953, 4,
124, Fig. 39, 7-12), İtalya (Bailey 1980, 294-313, Pl. 56-63, Q1200-1249; Broneer 1977, 65-66, dn. 54), ve Anadolu’da (Broneer
1977, 65-66, dn. 54) çok sayıda örnekleri bulunmuştur.

122 Broneer 1977, 26, 64-72; Broneer 1930, 90-102. A grubu kandillerinin omuz kısımları düz olup, çoğunlukla yumurta dizileri ile be-

zenmiştir. B grubu kandillerin diskusunda ışın hüzmeleri varken, omuzlarında asma yaprağı ile üzüm salkımı motifi görülmektedir. C grubundaki kandillerin diskusları genelde figürlü bezemeler ile süslenmiştir. Ayrıca omuzlarında “Topuz” olarak tanımlanan
üzeri düz küçük paneller bulunmaktadır. D grubu kandilleri ise diskustan dar kabartma bir şeritle ayrılan omuz yapısına sahiptir.
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(K.27, Res. 27), diskusunda var olan figürlü bezeme ve omuz üzerinde yer alan topuzdan dolayı C
grubuna dâhil edilmektedir. Topuzların oldukça alçak yapılması eserin tipin geç örnekleri arasında
olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Diskusunda alçak kabartma şeklinde yapılmış gladyatör
mücadelesi betimlenmiştir123. Omuz üzerinde ise kıvrık dal veya asma filizini andıran bitkisel bezeme
yer alır. Dikey tutamak kulba sahip kandil, her iki yana doğru genişleyerek uzayan açısal bir burun yapısına sahiptir. Kandilde bulunan topuzların alçaklığı ve benzerine124 bakılarak değerlendirildiğinde
MS 3. yy.’ın ortaları tarihini kandil için önerebiliriz.

Silifke Tip 18 (Vasa Tip H, Vessberg Tip 18125, Oziol Tip 18-b)
Tip 18 olarak incelemeye alınan kandiller kısa burun, tutamak kulp, diskusunda at betimi, omuzda iç
içe küçük daireler ve noktalar ya da asma dalı ile üzüm salkımının126 bulunduğu, genelde diskus kenarlarında çelenk (palmiye&hurma dalı) veya balıksırtı/ringa kılçığının yer aldığı bezemeye sahiptir.
Bu tipe ait kandillerin en belirleyici özelliği üstten bakıldığında gövdenin oval bir görünüme sahip
olmasıdır127. Müze koleksiyonunda diskusu at betimli dört adet pişmiş toprak kandil bulunmaktadır
(K.28-31, Res. 28-31). Bu kandiller, dikey tutamak kulplu, kısa burunlu, diskusunun etrafında çelenk
motifi, merkezinde at betimi ve hafif iç bükey kaidesi ile tipin tüm özelliklerini taşımaktadır. Kandillerin diskusunda yer alan at betimlemelerinde, at sağ ön ayağını hafif kaldırmış ve başını öne eğer bir
pozisyonda durmaktadır. Atın bu tarz duruşu onun geçit töreninde128 ya da bir gösteride izleyenlere selam veriyormuş izlenimi uyandırmaktadır. Bu tipe ait kandillerin kil renklerinde benzerlerinde
olduğu gibi bir birliktelik yoktur. Bu tip kandilleri Hayes Kıbrıs kandilleri başlığı altında incelerken,
MS 350-450 yılları ile 4. yy.’a tarihlendirir129. Oziol ise MS 4. yy.’a tarihlendirdiği Kıbrıs kandillerini
değerlendirmeye alırken at betimli kandilleri alt başlık olarak incelemiştir130. Tipin genel özellikleriyle
birlikte kandillerin benzerleri131 de dikkate alındığında Kıbrıs kökenli olabilecekleri düşünülen kandiller için MS 350-450 yılları arası en uygun tarih olarak düşünülebilir.

Silifke Tip 19 (Tarsus Grup 19-a132, Broneer Tip 28)
Müzede bu tipe ait bir adet kandil bulunmaktadır (K.32, Res. 32). Tarsus’ta Grup 19 adı altında değerlendirilen bu tip kandillerin omuzları genelde bezemelidir. Etrafını yüksekçe bir halkanın çevrelediği diskusu dar ve küçüktür. Ayrıca diskusunun merkezinde etrafını girdap yaparak saran ışın/şua
motifinin yer aldığı küçük bir doldurma deliği bulunmaktadır. Kandile üstten bakıldığında hafif oval
olan gövdesi tamamen yaprak şeklini andırmamaktadır. Omuz üzerinde asma dalı ile üzüm salkımı
123 Bovon, bu tip kandilleri “Diskusu Kabartmalılar” olarak tanımlamaktadır (Bovon 1966, 68).
124 Perlzweig 1961, 113, Pl. 15, 676.
125 Stockholm Müzeleri Koleksiyonları’nı inceleyen Vessberg bu tipe ait birkaç tam örnek dışında çok sayıda kırık kandil parçala-

rının olduğundan bahsetmektedir. Tüm olan kandillerden birinin diskusunda Herakles betimi, ikisinde haç kabartması diğerlerinde ise koşan at? figürünün bulunduğunu söylemektedir (Vessberg 1953, 127).

126 Oziol 1977, Pl. 40, 717, 719, 725-726.
127 Vessberg 1953, 127.
128 Hayes 1980, 82, 335.
129 Hayes 1980, 82-83, Pl. 40, 335-340.
130 Oziol 1977, 240-244, Pl. 40-41, 717-738.
131 Hayes 1980, 82, Pl. 40, 338; Oziol 1977, 243, Pl. 40, 727-734; Menzel 1969, Fig. 80-8.
132 Tarsus Grup 19’a dâhil olan kandiller diskuslarının şekil ve boyutlarına göre üç gruba ayrılarak incelenmiş, ancak kazılarındaki

statigrafiye göre bu tip kandillerin ayrımında kronolojik bir sıralama yapılamamaktadır. (Goldman – Jones 1950, 97). Müzedeki
kandilin dahil olduğu A grubu küçük diskusa sahip olan kandillerden oluşmaktadır.
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bezemesi bulunmakta, burun üzerinde ise “S” şekilli spiraller görülmektedir. Kandilin benzerleriyle133
tek farkı kulbudur. Kandilde sarmaşık yaprağı ve volütlerle süslenmiş masif bir tutamak kulp134 varken, benzerinde üzeri tek yivli dikey tutamak kulp bulunmaktadır. Tarsus’ta bulunan bu tip kandiller
MS 3. yy. ortaları ile erken 5. yy.’a tarihlenmişlerdir. Tarsus kökenli135 olabileceğini düşündüğümüz bu
tipe ait kandil için MS 3. yy. ortaları ile erken 5. yy. tarihini önerebiliriz.

Silifke Tip 20 (Vessberg Tip 18, Oziol Tip 18 a-b)
Silifke Müzesi koleksiyonunda Vessberg’in Tip 18136, Oziol’un Tip 18 a ve b137 olarak gruplandırdığı kandillerden yedi adet bulunmaktadır. Kandillerin diskuslarında bulunan bezemeler birbirinden
farklılık göstermektedir. Bundan dolayı kandiller diskuslarında bulunan bezemelere göre üç grupta
incelenmiştir.

Silifke Tip 20-a (Oziol Tip 18-a)
Müzede bu tipe ait bir adet kandil bulunmaktadır (K.33, Res. 33). Dairesel gövdesi omuzdan gövdeye
geçişte hafif keskin bir profil yapmaktadır. İçbükey olan diskusunda doldurma ve hava deliği bulunmaktadır. Diskusunda meşe çelengi? motifi, omuzunda ise kazıma ile yapılmış balıksırtı/ringa kılçığı
motifi görülmektedir138. Dikey tutamak kulplu, hafif öne çıkan burun ucunda yuvarlak fitil deliği olan
eser düz kaidelidir. Bailey, Kıbrıs kökenli olarak düşündüğü bu tip kandilin benzerini Loeschcke Tip
8’in geç versiyonu olarak değerlendirmiş139 ve MS 200-250 yılına tarihlemiştir. Salamis kandillerini
inceleyen Oziol ise bu tipe ait olan kandilleri MS 4. yy.’a tarihlendirmektedir140. Tip 20-a’ya ait kandilin, Loeschcke Tip 8’e dahil olmasını söylemek için var olan burun üzerindeki düz çizgi, kandil
burnunun aşırı aşınmasından dolayı görülememektedir. Bu bakımdan eseri Oziol’un yaptığı gruplandırmaya göre değerlendirmenin daha uygun olacağı düşünülmüştür. Kıbrıs kökenli olabileceği düşünülen kandil, benzerleriyle141 karşılaştırıldığında MS 4. yy.’a ait olmalıdır.

Silifke Tip 20-b (Oziol Tip 18-b)
Silifke Tip 20-b’ye ait iki adet kandilin (K.34-35, Res. 34-35) en belirleyici özelliği üstten bakıldığında
gövdenin oval bir görünüme sahip olmasıdır. Dikey tutamak kulba sahip olan her iki örneğimizin etrafını tek sıra kabartma halkanın çevrelediği diskusunda rozet bezemesi görülmektedir. Omuzlarında
ise iç içe küçük daireler ve aralarında nokta bezemesi vardır. Kısa burunlu olan kandillerin burun
ucunda oval fitil deliği yer alır. 34 kat. no’lu kandilin fitil deliği etrafında kullanımdan kaynaklı siyah
lekeler (is) görülürken, diğer örnekte böyle bir durum söz konusu değildir. Hafif içbükey düz kaideye
sahiptirler. Bailey, kandillerin benzerini Kıbrıs kandilleri içerisinde değerlendirmeye almış, MS 4.
133 Goldman – Jones 1950, 121, Pl. 105, 286-287.
134 Kandil kulbunun benzeri için bk.: Bailey 1988, Pl. 84, Q2744-2745.
135 Tarsus’ta bulunan bu tip kandiller Korinth tipi kandillerinin dejenere olmuş halidir. Bu kandillerin Korinth benzerlerinden etki-

lenilerek Tarsus’ta yerel atölyelerde üretilmiş olabileceği düşünülmektedir (Goldman – Jones 1950, 97).

136 Vessberg 1953, 127-128.
137 Oziol 1977, 219 vd.
138 Oziol 1977, 220, Fig. 8.
139 Bailey 1988, 309, Pl. 67, Q2491. Bailey’in bu kandili Loeschcke Tip 8 grubunda incelemesini burun üzerinde belli belirsiz var

olan düz çizgiden dolayı olabileceğini düşünmekteyiz.

140 Oziol 1977, 219 vd.
141 Oziol 1977, 224-225, Pl. 37, 647-648.
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ve 5. yy.’a tarihlemiştir142. Oziol’un MS 4. yy.’a tarihlediği Kıbrıs kandillerinde Tip 20-b’ye benzer bir
örnek bulunmaktadır143. Kıbrıs kökenli olabileceğini düşündüğümüz kandiller form olarak Bailey’in
örneğine daha yakındır. Yapılan değerlendirmelerden sonra kandiller için MS 4. ve 5. yy. tarihi önerilebilir.

Silifke Tip 20-c (Vessberg Tip 18, Oziol Tip 18-b)
Silifke Müzesi’nde diskusunda Yunan Haçı betimi olan dört adet kandil144 vardır (K.36-39, Res. 3639). Kandiller oval gövde, kısa burun, tutamak kulp, diskus kenarında çelenk (palmiye&hurma dalı)
motifi ve merkezinde yer alan yunan haçı motifi ile tipin genel özelliklerini taşımaktadırlar. Ancak kil
bakımından benzerlerinden farklı kil rengine sahiptirler145. Salamis kandillerini değerlendiren Oziol,
Tip 18-b başlığı altında ele aldığı bu tip kandilleri MS 4. yy.’a tarihler146. Broneer, bu tip kandilleri MS
3. yy. ortaları ile 5. yy. başlarına tarihlendirmektedir147. Bailey, British Museum’da bulunan bu tip kandillerin tarihini MS 5. yy.’a vermektedir148. Yine Royal Ontario Museum’da bulunan bu tip kandiller ise
MS 4. yy. sonu ile 5. yy.’ın ilk yarısına tarihlendirilir149. Araştırmacıların çoğu bu tip kandillerin Kıbrıs kökenli olduğundan bahsetmektedir. Silifke Müzesi’nde bulunan bu tip kandillerin Kıbrıs kökenli
olabileceğini düşünmekteyiz. Örnekler için benzerleriyle150 karşılaştırıldığında, biraz daha fazla oval
olan gövde yapılarından dolayı MS 4. yy. sonu ile 5. yy. daha uygun bir tarih olmalıdır.

Silifke Tip 21 (Halkalı Diskuslular)
Müze koleksiyonunda Tip 21’e ait iki adet kandil bulunmaktadır (K.40-41, Res. 40-41). Kibyra
Kazısı’nda ele geçirilen bu tip kandilleri H. Metin “Grup 1-Halkalı Diskuslular151” olarak tanımlamıştır. Bailey, Halkalı Diskuslular olarak incelemeye aldığımız kandillerin benzerini Broneer Tip 29-Grup
3 olarak sınıflandırmış ve MS 550-650 yıllarına tarihlemiştir152. Bailey, bu kandili burun üzerinde fitil
deliğine doğru varolan kanaldan dolayı Grup 3’e dâhil etmiştir. Ancak Silifke Müzesi’nde bulunan
örneklerde burun üzerinde oluşturulmuş bir kanal yoktur. Kandillerde diskus etrafını çevreleyen derin halka yivlerin burun tablası üzerinden fitil deliğinin etrafını sarmasıyla, burun üzerinde oluşan
oldukça dar oluk ya da yivin bir kanal olmayacağı düşüncesindeyiz. Bu yüzden eserleri Broneer Tip
142 Bailey 1988, Pl. 71, Q2601.
143 Oziol 1977, Pl. 39, 700.
144 Vessberg bu tip kandillerden Stockholm Müzeleri’nin koleksiyonlarında tam birkaç örnek ile çok sayıda kırık kandil parçala-

rının bulunduğundan söz etmiştir (Vessberg 1953, 127). Burada bulunan tam kandillerden ikisinin diskusunda Yunan Haçı
betimi görülmektedir. Kıbrıs kökenli olduğu düşünülen kandillerin diskusunda haç betimi bulunanların tarihi MS 4. yy.’ı işaret
etmektedir (Vessberg 1953, 127). Aynı tip kandillerden Cesnola koleksiyonunda da bir örnek vardır. Ancak bu kandil diskusunda
betimlenen konular ve doldurma deliği sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır (Vessberg 1953, 127, dn. 44).

145 Bu tipe ait kandillerin benzerlerinde de kil rengi bakımından bir bütünlük yoktur. Kıbrıs kökenli olduğu düşünülen bu tip kan-

dillerin kil renklerinin birbirinden farklı olması, Kıbrıs’ın değişik bölgelerinde yerel atölyelerde üretilen bu tip kandillerin belki
de bir tüccar tarafından toplanıp, Dünya üzerinde çeşitli (Salamis, Anadolu vs.) yerlere ithal edilmesi gibi bir nedenden kaynaklanıyor olabileceği düşünülebilir. Belki de Kıbrıs kandillerinden ilham alınarak Anadolu’da yerel atölyelerde bu kandillerin
benzerlerinin üretilmiş olabileceği olasılığı vardır.

146 Oziol 1977, 238, Pl. 39, 705-709; Vessberg 1953, 127.
147 Vessberg 1953, 127-128.
148 Bailey 1988, 317, Pl. 71, Q2608-2610
149 Hayes 1980, 83, Pl. 40, 344.
150 Hayes 1980, 83, Pl. 40, 344; Vessberg 1953, 117, Pl. 3, 21; Oziol 1977, 238, Pl. 39, 705-709; Bailey 1988, 317, Pl. 71, Q2608-2610.
151 Metin 2012, 178-180.
152 Bailey 1988, 389, Pl. 111, Q3175.
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29-Grup 3 tipi değil de Halkalı Diskuslular olarak sınıflandırmayı daha uygun görmekteyiz. Bu gruba
dâhil olan kandillerin bir başka benzeri ise Selçuk-Efes Davut Yeriş Tarlası’nda 1993 yılında yapılan
kurtarma kazısında ele geçmiştir153. Buradaki kandiller MS 2. ve 6. yy.’lar arasında kullanılan mezar
odasında bulunmuştur. Bu kazıda bulunan kandilleri bezemelerine göre ayıran Evren, bu kandile benzeyen örneği Diskusu Kanallı Kandiller başlığı altında değerlendirmeye almamıştır154. Bu sınıflamada
yukarıda değindiğimiz savımızı destekler niteliktedir. Kandillerin doldurma deliğinin etrafını derin
yivli halkalar çevrelemektedir. Bu tipe ait kandillerin omuzlarında tıpkı Tip 21’e ait olan kandillerde
olduğu gibi genelde asma dalları ve üzüm salkımları motifi işlenmiştir. Eserlerin alt kısmının görünüşü ve formu Bailey’in sınıflandırmasına göre Eph.A’ya dahil edilebilir155. Ayrıca her iki kandilin halka
kaidesinde planta pedis motifi bulunmaktadır. Halkalı diskuslu kandillerin MS 4. yy.’ın ikinci yarısı ile
5. yy.’a tarihlenen erken örneklerinde genelde gövde uzunluğu 10 cm., genişliği ise 7 cm.dir. MS 6. ve
7. yy.’a tarihlenen geç örneklerde ise gövde kısalmış ve küçülmüştür156. Silifke Müzesi’nde bulunan bu
tipe ait kandillerin gövde uzunlukları 7.8 cm., genişlikleri ise 4.8 cm.dir. Kandil gövdelerinin erken
örneklere oranla küçük olması, tipin geç örneklerinden olduğunu gösterir. Tüm bu değerlendirmeler
ışığında, benzerleri157 de dikkate alınarak incelendiğinde bu gruba ait kandilleri MS 5. yy.’ın sonu ile
6. yy.’a tarihlendirebiliriz.

Silifke Tip 22 (Broneer Tip 29-Grup 3)
Tip 22 başlığı altında değerlendirdiğimiz tek örnek kandilin (K.42, Res. 42) benzeri Broneer tarafından Tip 29158-Grup 3159 olarak incelenmiştir. MS 4. yy.’da üretilmeye başlanan160 bu kandiller literatürde “Küçük Asya Tipi Kandiller161” olarak bilinmektedir. Müzede bulunan bu tipe ait kandil
üstten bakıldığında oval ve hafif basık gövdeye sahiptir. Omuz üzerinde kabartma nokta bezemesi yer
almaktadır. Etrafını yüksek kabartma bir halkanın çevrelediği diskusunun merkezinde yine etrafını
bir halkanın çevrelediği geniş bir doldurma deliği vardır. Diskusunun etrafını çevreleyen kenar burna
doğru kanal oluşturmaktadır. Eserde doldurma deliği ile burun başlangıcında genelde Ephesos kandillerinde yaygın olarak görülen küçük bir hava deliği bulunmaktadır. Dikey tutamak kulp ile alçak
halka kaideye sahiptir. Bailey’in yaptığı kandil alt kısımlarının tipolojisine göre, kandil alt kısmı Eph.
A162 tipine benzemektedir. Ephesosta üretildiği bilinen bu tip163 kandillerin kil ve astar özelliklerini
bu tipe ait kandilde taşımaktadır. Yukarıda incelediğimiz tüm bu özellikler ve benzerleri164 de dikkate
153 Evren 1996, 31-32, Çiz. 29.
154 Evren 1996, 32-34.
155 Bailey 1988, 371, Fig. 162-Eph.A.
156 Metin 2012, 178.
157 Evren 1996, 31-32, Çiz. 29; Metin 2012, 178, 447, 784, Res. K334; Bailey 1988, 389, Pl. 111, Q3175.
158 Broneer 1930, 114-115. Broneer bu tip kandilleri dört gruba ayırarak incelemiştir.
159 Buruna dek kanallı olan kandiller grup 3 olarak incelenmiştir (Broneer 1930, 115).
160 Bailey 1988, 372.
161 Bu terim ilk kez Ephesos’taki Yedi Uyurlar Mağarası’nda ele geçirilen kandillerin sınıflandırılmasını yapan Miltner tarafından

kullanılmıştır. Miltner’in bu grupta değerlendirdiği kandiller genel olarak MS 4. ve 7. yy. gibi uzun bir tarih aralığında kullanılmışlardır (Miltner 1937, 100-105).

162 Bailey 1988, 371, Fig. 162-Eph.A.
163 Roma Dönemi’nde İmparatorluk sınırları içerisinde çeşitli bölgelerde çok sayıda bulunan bu kandillerin asıl üretim yerleri Ep-

hesos olarak bilinmektedir. Ephesos’ta üretilen bu tip kandillerin Délos, Notion, Sardes ve Pergamon gibi birçok kentte taklitleri
yapılmıştır (Bailey 1988, 368; Perlzweig 1961, 10).

164 Bailey 1988, 390, Pl. 111, Q3185-86.
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alındığında kandilin Ephesos kökenli olabileceğini düşünmekteyiz. Kandil için MS 550-650 yıllarını
uygun bir tarih olarak önerebiliriz.

Silifke Tip 23 (Broneer Tip 29-Grup 4165)
Müze’de, Tip 23 olarak incelemeye alınan kandillere ait tek örnek bulunmaktadır (K.43, Res. 43).
Kandilin üstten bakıldığında dairesel olan gövdesi, omuzdan gövdeye geçişte hafif keskin bir profil
yapmaktadır. İç bükey olan diskusunun etrafını tek sıra kazıma yiv çevrelemekte olup merkezinde
on üç yapraklı bitkisel rozet betimi yer alır. Eğimli omuz kısmında ise bordür içine alınmış yumurta
dizisi motifi bulunmaktadır. Üzerinde üç adet yiv bulunan dikey tutamak kulba sahiptir. Uç kısmında
yuvarlak fitil deliğinin var olduğu burun üzerinde yumurta dizisi motifi, altında ise çentikler görülmektedir. Alçak halka kaideye sahiptir. Kandile form olarak benzer bir örneği Ephesos kandilleri içerisinde incelemeye alan Bailey, bu kandili MS 500-600 yılları arasına tarihlemektedir166. H. Metin ise,
kandilin bire bir benzerini Diskusu Bitkisel Bezemeli ve Monogramlılar başlığı altında değerlendirmiş
ve MS 6. yy.’a tarihlemiştir167. Benzerlerinin form özelliklerinden hareketle değerlendirilen kandilin
Ephesos kökenli olabileceği düşünülmekte, kandil için ise MS 6. yy. tarihi uygun görülmektedir.

Sonuç
Silifke Müzesi arkeolojik eser koleksiyonunda yer alan ve bu çalışmayı oluşturan 43 adet kandil 23
ana farklı tip ile onlara ait alt tiplere ayrılarak değerlendirilmiştir. Bu kandillerden en yoğun grubu 33
adetle Roma Dönemi kandilleri oluşturmaktadır (S. Tip 9-23, K.11-43). Hellenistik dönem kandilleri
9 adetle ikinci yoğun grubu (S. Tip 2-8, K.2-10), 1 adetle Geç Klasik-Erken Hellenistik dönem kandilleri (S. Tip 1, K.1) ise en az kandile sahip grubu oluşturmaktadır (Res. 44).
Kandillerden en erkeni MÖ 4. yy. sonları ile 3. yy.’ın ilk çeyreğine tarihlendirilmiş ve Geç KlasikErken Hellenistik kandiller başlığı altında değerlendirilmiştir (S. Tip 1, K.1).
Hellenistik dönem kandilleri, müze koleksiyonunda yer alan ikinci yoğun grubu oluşturmaktadır.
Bu kandilller MÖ 3. yy.’ın ikinci yarısından 1. yy.’a kadar geniş bir tarih aralığına aittir (S. Tip 2-8, K.210). Kendi içerisinde 7 farklı tipte incelenmiştir. Bunlardan Silifke Tip 8 yani “Ephesos Tipi Kandiller”
grubu farklı formlara sahip üç adet kandille temsil edilmiş, bu kandiller de form farklılıkları bakımından iki alt grup olarak değerlendirilmiştir (S. Tip 8a-b, K.8-10).
Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Silifke Müzesi kandil repertuarında en yoğun grubu oluşturan
Roma dönemi kandilleri 15 farklı tip ve onlara ait alt tiplere ayrılarak incelenmiştir (S. Tip 9-23). Bu
tipler içerisinde 7’şer kandille en fazla örneğe sahip Silifke Tip 13 (K.17-23) ve 20 (K.33-39)’dir. Bu
tipleri 4’er kandille Tip 18 (K.28-31) ile 20c (K.36-39), 3 kandille Tip 12 (K.14-16) ve 2 kandille Tip
20b (K.34-35) ile 21 (K.40-41) izlemektedir. Diğer tipler (S. Tip 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23) ise
1’er adet örnekle temsil edilmektedir. Roma dönemi kandillerinin en erkeni MÖ 1. yy. sonu - MS 1. yy.
başına tarihlenen Silifke Tip 9’a ait örnektir (K.11). En geç tarihlisi ise Silifke Tip 23’e ait örnek (K.43)
olup MS 6. yy.’a tarihlendirilmektedir. Bununla birlikte Silifke Müzesi pişmiş toprak kandil koleksiyonunda Roma kandillerinden en fazla örnek Orta İmparatorluk Dönemi’ne aittir. İkinci olarak Geç
Roma Dönemi gelirken, Erken İmparatorluk Dönemi ise en zayıf olan devir olarak izlenebilmektedir.
165 Broneer 1930, 115, 281-282.
166 Bailey 1988, 386, Pl. 108, Q3147.
167 Metin 2012, 207-208, 562, 818, K540.
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İncelenen kandillerden 32 tanesinin diskusları, diskus kenarları ve omuzlarında figüratif, bitkisel
ve çizgisel bezemeler görülmektedir. Diskusta bezeme olarak, Zeus-Leda mitolojisi (Res. 22), gladyatör mücadelesi (Res. 27), araba yarışı (Res. 25), sıçrayan geyik (Res. 12), at (Res. 28-31) ve midye motifi
(Res. 20), av sahnesi (Res. 19), masklar (Res. 17-18), ışın/şua bezemesi (Res. 9, 10 32), meşe çelengi
(Res. 13, 23, 33), rozetler (Res. 21, 34, 35, 43) ve Yunan haçı motifi (Res. 36-39) bulunmaktadır. Kandillerin diskus kenarı tek tip, çelenk yani palmiye/hurma dalı motifi (Res. 28-31, 36-39) bezenmiştir.
Omuz üzerindeki bezemeler ise iç içe küçük daire ve noktalar (Res. 23), balıksırtı/ringa kılçığı motifi
(Res. 33), asma dalları ile üzüm salkımları (Res. 32, 40-41), meyveli sarmaşık motifi (Res. 7), yumurta
dizisi motifi (Res. 8, 19, 43) ve kalp şekilli yapraklardır (Res. 5). İncelenen kandillerin 6 tanesinin (Res.
17-18, 20, 24, 40-41) kaidesinde ise bir kalite işareti olarak kullanılan planta pedis (ayak damgası)
baskısı görülmektedir. Bu baskılardan dördü çarık giymiş bir ayağa benzerken, geç tarihli olan kandillerde (Res. 40-41) ise ayak baskısı çıplak şekilde damgalanmıştır.
Makalede değerlendirilen kandillerin hepsi satın alma yoluyla müzeye kazandırıldığı için, bu kandillerin olası atölyelerinin tespit edilmesi analoji yöntemiyle yapılmaya çalışılmıştır. Bunun sonucunda müze koleksiyonunda en çok Kıbrıs kökenli kandillerin olduğu görülmektedir (K.28-39). Bunu
2’şer örnekle Ephesos (K.42-43) ve Tarsus (K.26, 32), 1’er örnekle de Knidos (K.4) ve Pergamon (K.5)
izlemektedir.
Silifke Müzesi’nde yer alan pişmiş toprak kandillerin incelendiği bu çalışmayla, Silifke Müzesi’nin
hem sayı hemde tip olarak oldukça zengin pişmiş toprak kandil repertuarına sahip olduğu ortaya
çıkmaktadır.
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Katalog
Katalogda kullanılan kısaltmalar K: Katalog, Müz. Env. No: Müze Envanter No, Res.: Resim, Y: Yükseklik,
G: Genişlik, U: Uzunluk, Ç: Çap. Kil ve astar renginin belirlenmesinde Munsell Soil Color Charts (1994)
renk kataloğu kullanılmıştır.
K.1 Müz. Env. No: 1500 (S. Tip 1, Res. 1)
Ölçüler: Y: 3.3 cm, G: 6 cm, U: 8.2 cm
Kil ve Astar: Kil: Gley2 6/1 (bluish gray) renkli, sıkı, gözeneksiz, siyah ince kum, kalker
tanecikleri ve az oranda gümüş mika katkılı. Astar: Gley1 3/1 (very dark greenish gray).
Benzer: Yağcı 2001, 261, Res. 7-99.34; Howland 1958, 72-74, Pl. 38, 312; Bruneau 1965, 20, Pl. 1, 6.
Tarihleme: MÖ 4. yy.’ın sonu-3. yy.’ın ilk çeyreği
K.2 Müz. Env. No: 1224 (S. Tip 2, Res. 2)
Ölçüler: Y: 3.7 cm, G: 4.8 cm, U: 5.7 cm. Boru Askı Deliği: Y: 2.7 cm, Ç: 1 cm.
Kil ve Astar: Kil: 7.5YR 7/4 (pink) renkli, sıkı, gözeneksiz, siyah ince
kum tanecikleri katkılı. Astar: 5YR 4/2 (dark reddish gray).
Benzer: Kassab-Tezgör – Sezer 1995, 87-88, 223, 224; Howland 1958, 88-89, Pl. 13, 40,
385-386; Bruneau 1965, 31-32, Pl. 8, 1671; Bailey 1988, 453, Pl. 151, Q465 bis.
Tarihleme: MÖ 3. yy.’ın 2. yarısı-2. yy.
K.3 Müz. Env. No: 833 (S. Tip 3, Res. 3)
Ölçüler: Y: 3.4 cm, G: 6.4 cm, U: 9 cm.
Kil ve Astar: Kil: 5YR 8/4 (pink) renkli, sıkı, gözeneksiz, siyah ince kum tanecikleri katkılı. Astar: Benzer: Howland 1958, 100, Pl. 15, 41, 429; Baki 1968, 123, Res. 13.
Tarihleme: MÖ 3. yy. sonu-2. yy.
K.4 Müz. Env. No: 1271 (S. Tip 4, Res. 4)
Ölçüler: Y: 4.8 cm, G: 5.9 cm, U: 9.9 cm.
Kil ve Astar: Kil: Gley2 6/1 (bluish gray) renkli, sıkı, gözeneksiz, siyah ince
kum tanecikleri katkılı. Astar: Gley2 4/1 (dark bluish gray).
Benzer: Kassab-Tezgör – Sezer 1995, 93, 243-45; Bailey 1975,
155, Pl. 64-65, Q343; Oziol 1977, 49, Pl. 7, 104.
Tarihleme: MÖ 2. yy.
K.5 Müz. Env. No: 2820 (S. Tip 5, Res. 5)
Ölçüler: Y: 3.4 cm, G: 8.2 cm, U: 8.3 cm.
Kil ve Astar: Kil: 7.5YR 6/4 (light brown) renkli, sıkı, gözeneksiz, siyah ince kum ve kalker
tanecikleri katkılı. Astar: 7.5YR 4/1 (dark gray) - 7.5YR 3/1 (very dark gray) arası renk değişimi.
Benzer: Kassab-Tezgör – Sezer 1995, 136, 377.
Tarihleme: MÖ 2. yy.’ın 2. yarısı.
K.6 Müz. Env. No: 155 (S. Tip 6, Res. 6)
Ölçüler: Y: 3.3 cm, G: 5.4 cm, U: 5.9 cm.
Kil ve Astar: Kil: 7.5YR 6/4 renkli, sıkı, gözeneksiz, siyah ince kum
ve kalker tanecikleri katkılı. Astar: 2.5YR 2.5/1.
Benzer: Howland 1958, 110, Pl. 43, 467; Bovon 1996, 28, 34, Pl. 4, 170.
Tarihleme: MÖ 2. yy.’ın son çeyreği.
K.7 Müz. Env. No: 1169 (S. Tip 7, Res. 7)
Ölçüler: Y: 2.7 cm, G: 6.6 cm, U: 9 cm.
Kil ve Astar: Kil: 2.5YR 7/6 (light red) renkli, sıkı, gözeneksiz, siyah ince kum tanecikleri ve yoğun
gümüş mika katkılı. Astar: 2.5YR 5/8 (red) - 2.5YR 4/3 (reddish brown) arası renk değişimi.
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Benzer: Kassab-Tezgör – Sezer 1995, 124, 333, 334; Meriç 2002, 120, 129, Taf. 100, L35.
Tarihleme: MÖ 2. yy.’ın sonu-1. yy.
K.8 Müz. Env. No: 2303 (S. Tip 8-a, Res. 8)
Ölçüler: Y: 2.8 cm, G: 5.8 cm, U: 9.3 cm.
Kil ve Astar: Kil: 2.5YR 5/1 (reddish gray) renkli, sıkı, gözeneksiz, siyah ince kum
tanecikleri ve yoğun gümüş mika katkılı. Astar: 2.5Y 4/1 (dark gray).
Benzer: Kassab-Tezgör – Sezer 1995, 116, 120, 302, 320; Hayes 1980, 15, Pl. 7, 56.
Tarihleme: MÖ 2. yy.’ın sonu-1. yy.
K.9 Müz. Env. No: 2739 (S. Tip 8-b, Res. 9)
Ölçüler: Y: 3.6 cm, G: 5 cm, U: 10.3 cm.
Kil ve Astar: Kil: 2.5YR 5/1 (reddish gray) renkli, sıkı, gözeneksiz, kalker
tanecikleri ve gümüş mika katkılı. Astar: 10YR 3/1 (very dark gray).
Benzer: Kassab-Tezgör – Sezer 1995, 148-149, 420-422; Oziol 1977, 62, Pl. 8,
138, 139; Goldman – Jones 1950, 89-90, 104, Pl. 95-96, Res. 78, 79, 82.
Tarihleme: MÖ 1. yy.
K.10 Müz. Env. No: 2532 (S. Tip 8-b, Res. 10)
Ölçüler: Y: 3.7 cm, G: 4.8 cm, U: 10.3 cm.
Kil ve Astar: Kil: 10YR 5/1 (gray) renkli, sıkı, gözeneksiz ve kalker tanecikleri katkılı.
Astar: 10YR 3/1 (very dark gray).
Benzer: Kassab-Tezgör – Sezer 1995, 148-149, 420-422; Oziol 1977, 62, Pl. 8,
138, 139; Goldman – Jones 1950, 89-90, 104, Pl. 95-96, Res. 78, 79, 82.
Tarihleme: MÖ 1. yy.
K.11 Müz. Env. No: 2353 (S. Tip 9, Res. 11)
Ölçüler: Y: 4.9 cm, G: 5.5 cm, U: 9.4 cm.
Kil ve Astar: Kil: 2.5YR 7/8 (light red) renkli, sıkı, gözeneksiz ve siyah
ince kum tanecikleri katkılı. Astar: 2.5YR 4/8 (red).
Benzer: Howland 1958, 122, Pl. 19, 45, 511; Oziol 1977, 45-46, Pl. 7,
57, 96-98; Bailey 1975, 196-197, Pl. 86-87, Q460-461.
Tarihleme: MÖ 1. yy.’ın sonu – MS 1. yy.’ın başları
K.12 Müz. Env. No: 573 (S. Tip 10, Res. 12)
Ölçüler: Y: 2.9 cm, G: 6.7 cm, U: 9.6 cm.
Kil ve Astar: Kil: 5YR 7/8 (reddish yellow) renkli, sıkı, gözeneksiz, siyah
ince kum, kalker tanecikleri ve az oranda gümüş mika katkılı. Astar: 2.5YR
5/8 (red) - 2.5YR 2.5/2 (very dusky red) arası renk değişimi.
Benzer: Leibundgut 1977, 22, 180, Taf. 48, 295; Iványi 1935, 10, 36, Taf. 1, 8; GoethertPolaschek 1985, 27-28, Taf. 17, 56; Bailey 1980, 127, 130-131, Pl. 1, Q759 EA, 761-762.
Tarihleme: MS erken 1. yy.
K.13 Müz. Env. No: 1569 (S. Tip 11, Res. 13)
Ölçüler: Y: 2.5 cm, G: 6.4 cm, U: 8.1 cm.
Kil ve Astar: Kil: 7.5YR 8/3 (pink) renkli, sıkı, gözeneksiz ve
siyah ince kum tanecikleri katkılı. Astar: Benzer: Bailey 1988, 305, Pl. 64, Q2435; Hayes 1980, 53, Pl. 24, 240.
Tarihleme: MS 1. yy.’ın 2. yarısı
K.14 Müz. Env. No: 362 (S. Tip 12, Res. 14)
Ölçüler: Y: 4.1 cm, G: 6 cm, U: 10.3 cm.
Kil ve Astar: Kil: 7.5YR 8/3 (pink) renkli, sıkı, gözeneksiz ve az
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oranda gümüş mika katkılı. Astar: 2.5YR 5/6 (red).
Benzer: Oziol 1977, 46, Pl. 7, 99.
Tarihleme: MÖ 1. yy.’ın sonu-MS 1. yy.’ın başları
K.15 Müz. Env. No: 2297 (S. Tip 12, Res. 15)
Ölçüler: Y: 4.8 cm, G: 7.7 cm, U: 9.4 cm.
Kil ve Astar: Kil: 7.5YR 6/3 (light brown) renkli, sıkı, gözeneksiz, siyah ince kum tanecikleri ve az
oranda gümüş mika katkılı. Astar: 2.5YR 6/8 (light red) - 2.5YR 4/6 (red) arası renk değişimi.
Benzer: Bailey 1988, 418, Pl. 125, Q3336.
Tarihleme: MS 2. yy.
K.16 Müz. Env. No: 157 (S. Tip 12, Res. 16)
Ölçüler: Y: 4.1 cm, G: 7.1 cm, U: 9.9 cm.
Kil ve Astar: Kil: 10YR 5/2 (grayish brown) renkli, sıkı, gözeneksiz ve kalker tanecikleri katkılı.
Astar: 5YR 4/3 (reddish brown) - 5YR 3/2 (dark reddish brown) arası renk değişimi.
Benzer: Bailey 1988, 418, Pl. 125, Q3336.
Tarihleme: MS 2. yy.
K.17 Müz. Env. No: 574 (S. Tip 13, Res. 17)
Ölçüler: Y: 4.2 cm, G: 6.2 cm, U: 8.9 cm.
Kil ve Astar: Kil: 5YR 7/6 (reddish yellow) renkli, sıkı, gözeneksiz, siyah ince kum
tanecikleri ve yoğun oranda gümüş mika katkılı. Astar: 5YR 5/8 (yellowish red).
Benzer: Bailey 1980, 332, 335, Pl. 72, Q1326.
Tarihleme: MS 1. yy.’ın sonu-2. yy.’ın ilk yarısı.
K.18 Müz. Env. No: 575 (S. Tip 13, Res. 18)
Ölçüler: Y: 4.2 cm, G: 6.1 cm, U: 8.9 cm.
Kil ve Astar: Kil: 2.5YR 7/4 (light reddish brown) renkli, sıkı, gözeneksiz, siyah ince
kum tanecikleri ve az oranda gümüş mika katkılı. Astar: 2.5YR 5/8 (red).
Benzer: Bailey 1980, 332, 335, Pl. 72, Q1326.
Tarihleme: MS 1. yy.’ın sonu-2. yy.’ın ilk yarısı.
K.19 Müz. Env. No: 568 (S. Tip 13, Res. 19)
Ölçüler: Y: 4.9 cm, G: 7.2 cm, U: 9.3 cm.
Kil ve Astar: Kil: 5YR 7/8 (reddish yellow) renkli, sıkı, gözeneksiz, siyah ince
kum tanecikleri ve az oranda altın mika katkılı. Astar: 2.5YR 5/6 (red).
Benzer: Heimerl 2001, 58, 61, 131, 146-147, Taf. 10, 15, 409-411, 596-597.
Tarihleme: MS 2. yy.’ın ilk yarısı.
K.20 Müz. Env. No: 2298 (S. Tip 13, Res. 20)
Ölçüler: Y: 4.9 cm, G: 6.5 cm, U: 9.6 cm.
Kil ve Astar: Kil: 7.5YR 8/6 (reddish yellow) renkli, sıkı, gözeneksiz,
siyah ince kum tanecikleri ve yoğun oranda gümüş mika katkılı. Astar:
10R 5/8 (red) - 10R 2.5/1 (reddish black) arası renk değişimi.
Benzer: Heimerl 2001, 57, 125, Taf. 8, 339.
Tarihleme: MS 2. yy.
K.21 Müz. Env. No: 2299 (S. Tip 13, Res. 21)
Ölçüler: Y: 4.3 cm, G: 5.7 cm, U: 8.9 cm.
Kil ve Astar: Kil: 2.5YR 7/8 (light red) renkli, sıkı, gözeneksiz, siyah ince kum
tanecikleri ve az oranda gümüş mika katkılı. Astar: 2.5YR 5/8 (red).
Benzer: Heimerl 2001, 58, 133, Taf. 11, 431.
Tarihleme: MS 2. yy.
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K.22 Müz. Env. No: 1081 (S. Tip 13, Res. 22)
Ölçüler: Y: 2.3 cm, G: 7 cm, U: 8.4 cm.
Kil ve Astar: Kil: 10YR 7/4 (very pale brown) renkli, sıkı, gözeneksiz, siyah
ince kum tanecikleri ve az oranda gümüş mika katkılı. Astar: Benzer: Bailey 1988, 348, Pl. 87, Q2808.
Tarihleme: MS 2. yy.
K.23 Müz. Env. No: 2010 (S. Tip 13, Res. 23)
Ölçüler: Y: 2.3 cm, G: 6.7 cm, U: 7.7 cm.
Kil ve Astar: Kil: 2.5Y 8/3 (pale brown) renkli, sıkı, gözeneksiz,
siyah ince kum ve kalker tanecikleri katkılı. Astar: Benzer: Bailey 1988, 323, Pl. 72, Q2640; Goldman 1950, 96, 119, Pl. 104, 250-251.
Tarihleme: MS 2. yy.-3. yy.’ın ilk çeyreği.
K.24 Müz. Env. No: 2301 (S. Tip 14, Res. 24)
Ölçüler: Y: 4.7 cm, G: 6 cm, U: 9.2 cm.
Kil ve Astar: Kil: 2.5YR 7/8 (light red) renkli, sıkı, gözeneksiz, siyah ince kum, kalker
tanecikleri ve yoğun oranda gümüş mika katkılı. Astar: 2.5YR 5/8 (red).
Benzer: Bailey 1988, 458, Pl. 156, Q1198bis; Heimerl 2001, 62, 154, Taf. 16, 686.
Tarihleme: MS 2. yy.- 3. yy.’ın ilk çeyreği.
K.25 Müz. Env. No: 502 (S. Tip 15, Res. 25)
Ölçüler: Y: 2.4 cm, G: 6.9 cm, U: 7.7 cm.
Kil ve Astar: Kil: 2.5YR 6/6 (light red) renkli, sıkı, gözeneksiz ve yoğun oranda gümüş
mika katkılı. Astar: 10R 5/8 (red) - 10R 3/2 (dusky red) arası renk değişimi.
Benzer: Evren 1997, 91-92, 94, 104, Res. 29, Çiz. 3.
Tarihleme: MS 3. yy.
K.26 Müz. Env. No: 318 (S. Tip 16, Res. 26)
Ölçüler: Y: 2.6 cm, G: 6.2 cm, U: 6.8 cm.
Kil ve Astar: Kil: 10YR 8/3 (very pale brown) renkli, sıkı, gözeneksiz ve
siyah ince kum tanecikleri katkılı. Astar: 5YR 4/6 (yellowish red).
Benzer: Goldman 1950, 96, 117, Pl. 103, 225; Oziol-Pouilloux 1969, 71, Pl. 6, 202.
Tarihleme: MS 3. yy.
K.27 Müz. Env. No: 1079 (S. Tip 17, Res. 27)
Ölçüler: Y: 4.4 cm, G: 6.9 cm, U: 9.9 cm.
Kil ve Astar: Kil: 10R 6/8 (light red) renkli, sıkı, gözeneksiz, siyah ince
kum ve kalker tanecikleri ve gümüş mika katkılı. Astar: Benzer: Perlzweig 1961, 113, Pl. 15, 676.
Tarihleme: MS 3. yy.’ın ortaları.
K.28 Müz. Env. No: 305 (S. Tip 18, Res. 28)
Ölçüler: Y: 2.9 cm, G: 5.8 cm, U: 7.4 cm.
Kil ve Astar: Kil: 5YR 7/8 (reddish yellow) renkli, sıkı, gözeneksiz, siyah ince
kum, kalker tanecikleri ve gümüş mika katkılı. Astar: 10YR 4/3 (brown).
Benzer: Hayes 1980, 82, Pl. 40, 338; Oziol 1977, 243, Pl. 40, 727-734; Menzel 1969, 85, 553, Fig. 80-8.
Tarihleme: MS 350-450.
K.29 Müz. Env. No: 307 (S. Tip 18, Res. 29)
Ölçüler: Y: 3.1 cm, G: 5.9 cm, U: 8.1 cm.
Kil ve Astar: Kil: 7.5YR 8/6 (reddish yellow) renkli, sıkı, gözeneksiz, siyah ince
kum, kalker tanecikleri ve az oranda altın ile gümüş mika katkılı. Astar: -
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Benzer: Hayes 1980, 82, Pl. 40, 338; Oziol 1977, 243, Pl. 40, 727-734; Menzel 1969, 85, 553, Fig. 80-8.
Tarihleme: MS 350-450.
K.30 Müz. Env. No: 308 (S. Tip 18, Res. 30)
Ölçüler: Y: 3.1 cm, G: 5.6 cm, U: 7.6 cm.
Kil ve Astar: Kil: 5YR 7/6 (reddish yellow) renkli, sıkı, gözeneksiz, siyah ince kum,
kalker tanecikleri ve gümüş mika katkılı. Astar: 10YR 5/4 (yellowish brown).
Benzer: Hayes 1980, 82, Pl. 40, 338; Oziol 1977, 243, Pl. 40, 727-734; Menzel 1969, 85, 553, Fig. 80-8.
Tarihleme: MS 350-450.
K.31 Müz. Env. No: 2207 (S. Tip 18, Res. 31)
Ölçüler: Y: 3.1 cm, G: 5.8 cm, U: 8.1 cm.
Kil ve Astar: Kil: 10YR 8/4 (very pale brown) renkli, sıkı, gözeneksiz, siyah
ince kum tanecikleri ve az oranda gümüş mika katkılı. Astar: Benzer: Hayes 1980, 82, Pl. 40, 338; Oziol 1977, 243, Pl. 40, 727-734; Menzel 1969, 85, 553, Fig. 80-8.
Tarihleme: MS 350-450.
K.32 Müz. Env. No: 834 (S. Tip 19, Res. 32)
Ölçüler: Y: 5.1 cm, G: 5.4 cm, U: 10.2 cm.
Kil ve Astar: Kil: 2.5Y 8/3 (pale brown) renkli, sıkı, gözeneksiz
ve siyah ince kum tanecikleri katkılı. Astar: Benzer: Goldman – Jones 1950, 121, Pl. 105, 286-287.
Kulp için bk.: Bailey 1988, Pl. 84, Q2744-2745.
Tarihleme: MS 3. yy.’ın ortaları-erken 5. yy.
K.33 Müz. Env. No: 1364 (S. Tip 20-a, Res. 33)
Ölçüler: Y: 3.9 cm, G: 6.4 cm, U: 8.9 cm.
Kil ve Astar: Kil: 7.5YR 8/4 (pink) renkli, sıkı, gözeneksiz, siyah
ince kum ve kalker tanecikleri katkılı. Astar: Benzer: Oziol 1977, 224-225, Pl. 37, 647-648.
Tarihleme: MS 4. yy.
K.34 Müz. Env. No: 315 (S. Tip 20-b, Res. 34)
Ölçüler: Y: 3.4 cm, G: 5.5 cm, U: 7.4 cm.
Kil ve Astar: Kil: 7.5 YR 8/2 renkli, sıkı, gözeneksiz, siyah ince kum tanecikleri katkılı. Astar: Benzer: Bailey 1988, 317, Pl. 71, Q2601; Oziol 1977, 236, Pl. 39, 700.
Tarihleme: MS 4.-5. yy.
K.35 Müz. Env. No: 2204 (S. Tip 20-b, Res. 35)
Ölçüler: Y: 3.4 cm, G: 5.3 cm, U: 7.4 cm.
Kil ve Astar: Kil: 2.5Y 7/2 (light gray) renkli, sıkı, gözeneksiz,
siyah ince kum ve kalker tanecikleri katkılı. Astar: Benzer: Bailey 1988, 317, Pl. 71, Q2601; Oziol 1977, 236, Pl. 39, 700.
Tarihleme: MS 4.-5. yy.
K.36 Müz. Env. No: 303 (S. Tip 20-c, Res. 36)
Ölçüler: Y: 3.2 cm, G: 5.3 cm, U: 7 cm.
Kil ve Astar: Kil: 7.5YR 7/4 (pink) renkli, sıkı, gözeneksiz, siyah ince kum,
kalker tanecikleri ve gümüş mika katkılı. Astar: 2.5YR 8/4 ((pink).
Benzer: Hayes 1980, 83, Pl. 40, 344; Vessberg 1953, 117, Pl. 3, 21; Oziol
1977, 238, Pl. 39, 705-709; Bailey 1988, 317, Pl. 71, Q2608-2610.
Tarihleme: MS 4. yy. sonu-5. yy.

576

Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II / International Young Scholars Conference II

K.37 Müz. Env. No: 310 (S. Tip 20-c, Res. 37)
Ölçüler: Y: 3.1 cm, G: 5.2 cm, U: 7.1 cm.
Kil ve Astar: Kil: 7.5YR 8/4 (pink) renkli, sıkı, gözeneksiz, siyah
ince kum tanecikleri ve gümüş mika katkılı. Astar: Benzer: Hayes 1980, 83, Pl. 40, 344; Vessberg 1953, 117, Pl. 3, 21; Oziol
1977, 238, Pl. 39, 705-709; Bailey 1988, 317, Pl. 71, Q2608-2610.
Tarihleme: MS 4. yy. sonu-5. yy.
K.38 Müz. Env. No: 312 (S. Tip 20-c, Res. 38)
Ölçüler: Y: 3.2 cm, G: 5.1 cm, U: 7 cm.
Kil ve Astar: Kil: 10YR 8/3 (very pale brown) renkli, sıkı, gözeneksiz
ve gümüş mika katkılı. Astar: 7.5YR 5/6 (strong brown).
Benzer: Hayes 1980, 83, Pl. 40, 344; Vessberg 1953, 117, Pl. 3, 21; Oziol
1977, 238, Pl. 39, 705-709; Bailey 1988, 317, Pl. 71, Q2608-2610.
Tarihleme: MS 4. yy. sonu-5. yy.
K.39 Müz. Env. No: 1825 (S. Tip 20-c, Res. 39)
Ölçüler: Y: 3 cm, G: 5 cm, U: 7 cm.
Kil ve Astar: Kil: 5YR 7/6 (reddish yellow) renkli, sıkı, gözeneksiz
ve siyah ince kum tanecikleri katkılı. Astar: Benzer: Hayes 1980, 83, Pl. 40, 344; Vessberg 1953, 117, Pl. 3, 21; Oziol
1977, 238, Pl. 39, 705-709; Bailey 1988, 317, Pl. 71, Q2608-2610.
Tarihleme: MS 4. yy. sonu-5. yy.
K.40 Müz. Env. No: 314 (S. Tip 21, Res. 40)
Ölçüler: Y: 3.9 cm, G: 4.9 cm, U: 7.8 cm.
Kil ve Astar: Kil: 2.5YR 7/6 (light red) renkli, sıkı, gözeneksiz ve az
oranda gümüş mika katkılı. Astar: 2.5YR 4/2 (weak red).
Benzer: Evren 1996, 31-32, Çiz. 29; Metin 2012, 178, 447, 784, Res. K334; Bailey
1988, 389, Pl. 111, Q3175. Kandil alt kısmı: Bailey 1988, 371, Fig. 162-Eph.A.
Tarihleme: MS 5. yy. sonu-6. yy.
K.41 Müz. Env. No: 1394 (S. Tip 21, Res. 41)
Ölçüler: Y: 3.9 cm, G: 4.9 cm, U: 7.8 cm.
Kil ve Astar: Kil: 2.5YR 7/6 (light red) renkli, sıkı, gözeneksiz ve az
oranda gümüş mika katkılı. Astar: 2.5YR 5/6 (red).
Benzer: Evren 1996, 31-32, Çiz. 29; Metin 2012, 178, 447, 784, Res. K334; Bailey
1988, 389, Pl. 111, Q3175. Kandil alt kısmı: Bailey 1988, 371, Fig. 162-Eph.A.
Tarihleme: MS 5. yy. sonu-6. yy.
K.42 Müz. Env. No: 156 (S. Tip 22, Res. 42)
Ölçüler: Y: 4.1 cm, G: 5.3 cm, U: 7.7 cm.
Kil ve Astar: Kil: 7.5YR 4/1 (dark gray) renkli, sıkı, gözeneksiz, siyah ince
kum ve kalker tanecikleri katkılı. Astar: 7.5YR 3/1 (very dark gray).
Benzer: Bailey 1988, 390, Pl. 111, Q3185-86.
Tarihleme: MS 550-650.
K.43 Müz. Env. No: 565 (S. Tip 23, Res. 43)
Ölçüler: Y: 4.4 cm, G: 6.4 cm, U: 10.1 cm.
Kil ve Astar: Kil: 7.5YR 8/4 (pink) renkli, sıkı, gözeneksiz ve yoğun oranda gümüş
mika katkılı. Astar: 7.5YR 5/1 (gray) - 7.5YR 4/1 (dark gray) arası renk değişimi.
Benzer: Bailey 1988, 386, Pl. 108, Q3147; Metin 2012, 207-208, 562, 818, K540.
Tarihleme: MS 6. yy.
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Res. 44
Silifke Müzesi’nde
yer alan kandillerin
dönemlere göre
dağılımı

Perge Batı Nekropolisi - Parsel 159’da
Bulunan Sagalassos Kırmızı Astarlı Keramikleri
Benzeri Üretim Grupları
Görkem Senem ÖZDEN GERÇEKER*

Anadolu’nun güneybatısında, Batı Toroslar’ın yamaçlarında konumlanan Pisidia kenti Sagalassos, seri
üretimi Augustus döneminde başlayan ve MS 7. yy.’ın ilk yarısına kadar devam eden kırmızı astarlı keramikleri ile tanınmaktadır (Res. 1). Fırın kalıntıları kentin kuzeyinde, tiyatronun doğusundaki “Çömlekçiler Mahallesi”nde bulunan Sagalassos Kırmızı Astarlı Keramikleri (SRSW) bu şekilde üretim merkezi
kesin olarak bilinen az sayıdaki Doğu Sigillata grupları arasında yerini almışır1. SRSW, “Çömlekçiler
Mahallesi”nde altı farklı hammaddeden üretilmiş keramikler arasında ince elenmiş yapısı ile 1. Üretim
(Fabric 1) grubuna girmektedir. 1. Üretim grubunda hamur rengi genelde 2.5YR5/6 kırmızıdır. Büyük
boyutlu kaplarda bu renk kenarlara doğru 5YR6/6 kırmızımsı sarıya dönüşür. Dokusu sert ve pürüzsüzdür. Kırık biçimleri konkoidal veya düz olabilir. İnce gözenekli büyük boyutlu kaplarda görülebilen
kireç parçacıkları dışında herhangi bir katkı maddesine rastlanmaz. Sofra kaplarının iç ve dış yüzü her
zaman astar kaplıdır. Astar rengi, fırın ısısına ve astarın yoğunluğuna bağlı olarak çeşitlilik gösterir2.
1990 yılından itibaren Belçika Leuven Katholike Üniversitesi tarafından kentte yürütülen interdisipliner çalışmalarla, SRSW üretiminde kullanılan hammaddenin başlangıçta “Çömlekçiler
Mahallesi”ni içine alan ofiyolitik yapılı kayaçlardan, daha sonra ise 8 km güneyde yer alan Çanaklı
Ovası’daki kaliteli kil yataklarından temin edildiği bilinmektedir3. Karşılaştırmalı kimyasal analizler,
ofiyolitik kilin Çanaklı kiline göre Al2O3 ve K2O elementlerince zengin, CaO ve MgO elementlerince
fakir olduğunu göstermektedir. Ayrıca, petrografik incelemelerde, ofiyolitik kilin iri taneli piroksen,
amfibol, biyotit kristalleri, az oranda kuvars ve yüksek miktarda opak mineralleri; Çanaklı kininin ise
ince parçalar halinde yüksek kuvars, kalsit ve az miktarda feldspat, amfibol, piroksen, biotit, götit,
hematit ve/veya magnetit içerdiği tespit edilmiştir.
* Görkem Senem Özden Gerçeker, Sadberk Hanım Müzesi, Büyükdere Mahallesi, Büyükdere Piyasa Cad. No: 27-29, 34453 Sarıyer

– İstanbul. E-posta: senem.ozden@gmail.com

Bu çalışma yazar tarafından 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne sunulan “Perge Batı Nekropolisi Dolgu Tabakası’nda Bulunan (Parsel 159) Sagalassos Kırmızı Astarlı Keramikleri” başlıklı doktora tezinden türetilmiştir. Bu konuyu
doktora tez çalışması olarak öneren danışmanım, sevgili Prof. Dr. İ. Delemen’e ve desteği için Prof. Dr. H. Abbasoğlu’na sonsuz
teşekkürlerimi sunarım.
1 Poblome 1996.
2 Poblome 1999, 27.
3 Poblome v.d. 2002, 873-882.
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Pisidia Bölgesi’de sofra kabı ihtiyacının önemli bölümünü karşılamış olan SRSW ayrıca, belli
ölçülerde Anadolu’nun diğer bölgelerine ve Pampyhlia limanları üzerinden Akdeniz Havzası’nın
değişik noktalarına da ihraç edilmiştir4. Adı, SRSW ihracatına aracı olan başlıca Pamphylia limanları arasında anılan Perge’nin5, söz konusu kırmızı astarlı kapları kendi yerel pazarında da geniş
bir alıcı kitlesi ile buluşturduğu kentte ele geçen örneklerin yoğunluğuna bağlı olarak kabul edilen
bir görüş olmuştur6 (Res. 1). Ancak, son 20 yıl içerisinde Anadolu’nun güneybatısında SRSW ile
ortak tipoloji sunan Erken Bizans Dönemi’ne ait yeni üretim gruplarının keşfi, bölgede “Sagalasssos ithali” kabul edilen birçok keramiğin esasen tek bir koiné’nin değişik merkezlerde üretilmiş
örnekleri olduklarını göstermektedir (Res. 2). Koiné’ye ait henüz lokalize edilememiş bir atölyenin
varlığı, Perge (Konut Alanı), Sagalassos ve Hierapolis kentlerinde ele geçen örneklerin arkeometrik analizleri ile bilinmektedir. Analizler, bu üretimde kullanılan hammaddenin Sagalassos territoriumu dışında bulunan, asidik karakterli volkanik/plutonik kayaçlardan temin edildiğini işaret
etmektedir7 (Res. 2, b). SRSW’nin yanı sıra başta Kıbrıs Kırmızı Astarlı Keramikleri (Geç Roma
D)8 olmak üzere bilinen bazı tipolojileri ve türevlerini de repertuvarında uygulamış olması, söz
konusu üretimin dikkat çeken özelliğidir. Koiné’ye ait diğer bir üretim, 2008 yılında Pisidia Projesi
kapsamında Pednelissos çevresinde (Gebiz, Aksu çayı ve onun kolu olan Küçükaksu yakınları) yürütülen yüzey araştırmalarında fırın izleri ve Geç Roma D formlu keramik atıkları ile saptanmıştır
(Res. 2, d)9. Araştırmalar sırasında ele geçen Sagalassos tipi bir oinophoros kalıbı, söz konusu merkezde Geç Roma D tipolojisinin yanı sıra SRSW formlarının da üretilmiş olabileceğini düşündürmüştür. Güneybatı Anadolu’da keşfedilen bu üretimler, tipolojik açıdan örtüştükleri Sagalassos ve
Kıbrıs kırmızı astarlı keramikleriyle birlikte değerlendirildiğinde, ait oldukları koiné’nin Güneybatı Anadolu’dan Kıbrıs’ın batısına uzanan geniş bir coğrafyayı kapsadığı görülmektedir10 (Res.
2). Prof. Dr. J. Poblome, Dr. N. Fırat ile birlikte “Geç Roma D Koinési”11 olarak adlandırdıkları bu
üretim birliğinin oluşumunu çok sayıda alıcı-az sayıda üreticiye sahip oligopol piyasası ile açıklık
getirmekte ve farklı merkezlere ait kırmızı astarlı mallar arasında kaydedilen benzerlikleri, piyasa

4 Willet – Poblome 2015, 133.
5 Waelkens 1997, 246-247; Poblome – Waelkens 2003, 181. Perge limanına ait olabilecek kalıntılara, Alman Araştırmalar Toplulu-

ğu (DFG) tarafından gerçekleştirilen jeolojik ve arkeolojik yüzey araştırmalar sonucu kentin Doğu Kapısı’ndan Kestros Nehri’ne
uzandığı düşünülen yol istikametinde, günümüzde Solak Köyü’nün bulunduğu alanda rastlanmıştır, Martini v.d. 2008, 163-179.
Kestros Nehri’nin ulaşım amaçlı kullanımına dair en önemli kanıt antik kaynaklardır. Strabon, gemilerin Kestros Nehri’nden altmış stad (yaklaşık 13,6 km) boyunca yüzdürülerek, Perge’ye ulaştırıldığını bildirir, Strab. XIV.4, 2-3. Nehrin gemi ile geçilebilirliğinden söz eden diğer bir antik yazar Pomponius Mela’dır, Mela I, 79. Ayrıca, Aziz Paul’ün yolculuğu sırasında Kıbrıs’ın batısında,
Paphos limanından hareket ederek Perge’ye varışı nehrin liman karakterini işaret etmektedir, Acta Apostola. 13.13, 14 (çeviri için
bk.: Wilson 2016, 229).

6 Willet – Poblome 2015, 147. Perge kazı çalışmalarında ele geçen Sagalassos Kırmızı Astarlı Keramikleri için bk.: Atik 1995, nr.

120-1, 123, 125, 128, 146, 171, 173, 265, 391-399; Fırat 1999, 27-28; Fırat 2003, 123-130.

7 Poblome v.d. 2001; Fırat 2000; Cottica 2000.
8 Geç Roma D/Late Roman D terimi, Antiokheia ad Orontes kentine ait Geç Roma Dönemi kırmızı astarlı keramiklerini sınıflan-

dıran Frederick O. Waagé tarafından 1948 yılında literatüre kazandırılmıştır. Waagé aynı çalışmasında Geç Roma A/Late Roman
A, Geç Roma B/Late Roman B ve Geç Roma C/Late Roman C ve Geç Roma E/Late Roman E şeklinde 4 grup daha oluşturmuştur,
Waagé 1948. Sonraki yıllarda, J. Hayes söz konusu grupları üretildiklerini düşündüğü bölgelerin isimlerine göre yeniden adlandırmıştır. Bu şekilde, Geç Roma A ve Geç Roma B “Afrika Kırmızı Astarlı Keramikleri”ne, Geç Roma C “Phokaia Kırmızı Astarlı
Keramikleri”ne, Geç Roma D ve Geç Roma E ise “Kıbrıs Kırmızı Astarlı Keramikleri”ne dönüşmüştür, Hayes 1972; Hayes 1980.

9 Jackson v.d. 2012.
10 C. Williams’ın 1989 yılında yayımladığı Anemurion malzemesine ait “Kıbrıs Kırmızı Astarlı Keramikleri imitasyonları” da aynı

koinénin bir parçası olarak değerlendirilebilir, Williams 1989, 50-51.

11 Poblome – Fırat 2011.
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dengelerini korumak adına üreticiler arasında alınan ortak kararların bir göstergesi olarak yorumlamaktadır12. Kırmızı astarlı sofra kabı üretimi ile tanınan Pisidia kenti Kibyra’da en geç MS 3. yy.’a
tarihlenen SRSW benzeri bazı formların uygulanması13 (Res. 2, c) Roma İmparatorluk Dönemi’nin
erken evrelerinde de benzer bir birliğin yaşanmış olabileceğini düşündürmüş ancak bu konu, verilerin yetersizliği nedeni ile detaylı olarak araştırılmamıştır14. Bu bağlamda, makalemizin konusunu
oluşturan MÖ 1. yy. sonu ile MS 7. yy. arasına ait Parsel 159 malzemesi15, Geç Roma D Koinési’nin
öncülü olduğu görüşünü kanıtlayan önemli bir veri niteliğindedir. Söz konusu üretim birliği, Geç
Roma D Koinési ile öncül-ardıl ilişkisi vurgulanmak adına tarafımızdan “Doğu Sigillata D Koinési”
olarak adlandırılmıştır16.

I. Stratigrafi
Parsel 159, Perge Batı Kapısı’nın yaklaşık 500 m güneyinde, kentin Batı Nekropolisi’ne denk düşen
kesiminde yer almaktadır (Res. 3-4). İstanbul Üniversitesi tarafından 2007 ile 2010 yılları arasında
yürütülen Parsel 159 kazı çalışmalarında, çoğunluğu lahit ve osthotekt tiplerinde çeşitli mezarlar açığa çıkarılmıştır17. Alanın, İS 3. yy. ortalarında kente su taşıyan bir dağıtım sistemine dahil edildiği ve
Erken Bizans Dönemi’ne kadar bu şekilde kullanıldığı, farklı kotlarda ve yönlerde saptanan pişmiş
toprak su künkleri ile anlaşılmaktadır18 (Res. 5).
Lahitlerin taban seviyesinde durdurulan kazı çalışmalarında 3 tabaka tespit edilmiştir. Erozyon
ve insan müdahalesi nedeni ile tahribata uğramış olan Tabaka 1 (-45/-140 cm), MS 4. -7. yy.’lara
tarihlenmekte olup keramik parçaları, üretim atığı olabilecek hayvan kemikleri19 ve az sayıda bronz
sikke içermektedir. Keramik buluntuları arasında, Doğu Akdeniz tipi amphoralar, Perge üretimi kabartma bezemeli kapaklar, pişirme kapları ve çoğunluğu Geç Roma D formlu çeşitli sofra kapları yer
almaktadır. Sagalassos tipi kırmızı astarlı keramiklere bu tabakada az rastlanmıştır. Tabaka 1, dağıtım
sistemine zemin oluşturan 20 cm kalınlığındaki harç bir taban ile son bulur. Tabaka 2 (-160/-180
cm), harç tabanı alttan destekleyen bir dolgu niteliğindedir. MS 2. yy. ile MS 3. yy. ortasına tarihlenen
dolgunun ağırlık noktasını Sagalassos tipi kırmızı astarlı keramikler oluşturur. Kuzey Afrika üretimi
amphoralar, günlük kullanım kapları, az sayıda Doğu Sigillata D ve Doğu Sigillata A formlu sofra
kapları dolguda ele geçen diğer keramikler arasındadır. Arazide ulaşılabilen son tabaka olan Tabaka
3 (-180/-200 cm) MÖ 1. yy. sonu ile MS 2. yy. arasına tarihlenmektedir. Bu tabakada, tahrip edilmiş
mezarlara ait cam şişeler, süs iğneleri, mermer lahit parçaları, insan ve hayvan kemikleri ve çoğunluğu
12 Poblome 2013, 92-93.
13 Uygun – Dökü 2008, 145, Res. 14-15.
14 Poblome – Fırat 2011, 53.
15 Makalenin konusunu oluşturan malzemenin detaylı olarak yazar tarafından ele alındığı doktora tez çalışması için bk.: Özden

Gerçeker 2015.

16 1967 yılında Hayes tarafından Kıbrıs üretimi olduğu düşünülerek “Kıbrıs Sigillatası” adı verilen tipoloji, 1978 yılında, R. Rosent-

hal tarafından “Doğu Sigillata D/Eastern Sigillata D” şeklinde değiştirilmiştir. “Kıbrıs Sigillatası” için bk.: Hayes 1967, 65-79.
“Doğu Sigillata D” için bk.: Rosenthal 1978, 14-19. “Doğu Sigillata D Koinési” teriminin literatürde ilk kullanımı için bk.: Poblome
– Özden Gerçeker – Loopmans 2017, 91: “…This evidence suggests at least mid-imperial origins for the phenomenon of the LRD
koine. As LRD originates only in the course of the fourth century AD, the existence of an ESD koine is here suggested. As with
LRD, the ESD koine highlightsthe existence of a range of regional production centres involved in the making of a consistent range
of tableware types and forms located in the wider regions of southwestern Asia Minor and western Cyprus…”.

17 Abbasoğlu 2008, 58-59; Abbasoğlu 2009, 65-66; Abbasoğlu 2010, 73-76; Özdizbay 2010, 36-37; Abbasoğlu 2011, 83-84.
18 Çağlayan 2009. Dağıtım sistemi 2010 yılında Parse 159’da gerçekleştirilen sondaj çalışmasında ele geçen bronz sikkeler ile tarih-

lendirilmiştir, Özden Gerçeker 2015, 149-150.

19 Garan 2015, 26.
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SRSW ve Doğu Sigillata D formları sunan sofra kapları, güveçler, Greko-İtalik amphoralar, Perge üretimi kurşun sırlı kaplar ele geçmiştir.

II. Üretim Grupları
Çalışmamızda, büyük bölümü Tabaka 2’ye ait olmak üzere, toplam 1845 keramik parçası makroskopik özelliklerine göre ele alınmış20 ve içlerinden seçilen 25 örnek X-Işınları Fluoresans (XRF) ve ince
kesit optik mikroskop yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir21. Makroskopik gözlemler ve arkeometrik analizler sonucu, malzeme içerisinde SRSW ile ortak tipoloji sunan, Grup A ve Grup B olarak
sınıflandırdığımız iki üretim grubunun varlığı saptanabilmiştir.

1) Grup A
Grup A, Sagalassos Kırmızı Astarlı Keramikleri ile paylaştığı ortak makroskopik özellikleri ile dikkat
çekmektedir: Hamur 2.5YR6/6, 6/8 açık kırmızı, 2.5YR5/6 kırmızı ve 5YR6/6, 7/6 kırmızımsı sarı
renklerindedir. Genelde iyi pişmiş olan hamur, tırnakla çizilemeyecek derecede sert ve pürüzsüzdür.
Kırık biçimi sıklıkla konkoidal veya düzdür. Seyrek veya orta yoğunlukta olan yuvarlak biçimli ince
kireç parçacıkları dışında hamur içinde çıplak gözle farkedilebilen herhangi bir katkı maddesi yoktur.
Hamur dokusunda yuvarlak ya da çizgi şeklinde irili ufaklı gözenekler farklı yoğunkluklarda görülebilir. Astar rengi 10R5/8 açık kırmızı, 10R4/6 ve 5/6 kırmızı renklerinde olup fırın ısısına bağlı olarak
2.5YR3/4 koyu kırmızımsı kahverengi, 2.5YR4/3 kırmızımsı kahverengi ve 7.5YR6/4 açık kahverengiye dönüşmüştür. Mat astarlı ve özensiz işçilik gösteren örneklerin sayısı, Grup A’da SRSW örneklerine
göre çok daha fazladır.
SRSW ve Grup A keramiklerinin birbirlerinden çıplak gözle ayırt edilemeyişi, her iki üretim grubunu sadece arkeometrik karakterizasyonları açığa çıkan analiz örnekleri ile değerlendirilmesini
gerektirmiştir. XRF analizi gerçekleşen örnekler içerisinde Sagalassos Kırmızı Astarlı Keramikleri 8
(Res. 6); Grup A ise 13 (Res. 7) parça ile temsil edilmektedir. MS 2.-3. yy.’lara tarihlenen SRSW örnekleri, 1 adet 1B190, 2 adet 1B191 tipi kâse, 1 adet 1C190, 1 adet 1C121, 2 adet 1C122 tipi tabak ve
1 adet 1C000.2 olarak numaralandırdığımız yeni bir tabak formu sunar (Res. 8). 1C000.2 tipi tabağın form olarak en yakın benzeri, ağız kenarını süsleyen kabartmalı nokta sırasına sahip 1C180 tipi
SRSW22 tabakları ve Hayes Form 4 no’lu Geç Roma D tabaklarıdır23. Grup A örnekleri hamur-astar
özelliklerinin yanı sıra tipolojik açıdan da tümüyle SRSW özellikleri göstermektedir: MS 2.-3. yy.’lara
ait 1 adet 1Lw100 tipi kandil, 2 adet 1A111, 1 adet 1A150 tipi bardak, 4 adet 1B191 tipi kâse, 1 adet
1C121, 2 adet 1C122, 1 adet 1C190 tipi tabak ve 1 adet MS 4. yy.’a ait 1B171 tipi kâse Grup A’yı temsil eden parçalardır (Res. 9). XRF analiz sonuçları, Grup A örneklerinin Çanaklı kilinde üretilmiş
SRSW’lerden yüksek CaO içerikli kimyasal bileşeni ile ayrıldığını göstermektedir. Ayrıca, bir örneğin
ince kesit analizinde kuvars, plajiyoklaz, piroksen, tremolit, aktinolit, çört ve opak mineralleri görüntülenebilmiştir (Res. 10).
20 Sagalassos Kırmızı Astarlı Keramikleri ile ilintili olarak arazide saptanan keramik parçası sayısı beş bini aşmaktadır. Malzemenin

yoğunluğu nedeni ile detaylı makroskopik gözlemler sadece farklı kaplara ait oldukları tespit edilen 1845 parça üzerinde gerçekleştirilmiştir.

21 Arkeometrik analizler, 2014 ve 2015 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

ve Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. 2015 yılında,
Ankara’da yürütülen analiz çalışmalarında gösterdiği destek ve paylaşmış olduğu değerli bilgileri için Prof. Dr. Y. K. Kadıoğlu’na
ayrıca teşekkür ederim.

22 Poblome 1999, Res. 65.
23 Meyza 2007, Lev. 19.
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2) Grup B
Grup B üretimi, Sagalassos Kırmızı Astarlı Keramikleri’nden çıplak gözle kolaylıkla ayırt edilebilen
hamur–astar yapısına sahiptir: Hamur rengi genelde 2.5YR6/6 kırmızıdır. Yüksek ısıda fırınlanan örneklerin hamur rengi 2.5YR5/6 ve 5/8 kırmızı tonlarına dönüşmüştür. Keramiklerin dokusu tırnakla
çizilemeyecek sertlikte, pürüzsüz ve genelde tozsudur. Kırık biçimi düz veya konkoidaldir. Hamur
içinde en sık görülen katkı maddesi altın ve gümüş rengi ince mikalardır. Ayrıca, seyrek olarak ince
kireç parçacıkları ile siyah, beyaz veya kırmızı taşcıklar çıplak gözle seçilebilen diğer katkı maddeleri
olarak kaydedilmiştir. Yuvarlak ya da ince çizgiler halindeki gözenekler dışında dokusu oldukça sıkıdır. Her iki yüzü kaplayan mat astar genelde 10R5/8 kırmızı rengindedir. Bazı örrneklerin dış yüzünde
astarın 10R4/4, 5/4 soluk kırmızı, 10R4/6 kırmızı tonlarına dönüştüğü gözlemlenmiştir.
Makroskopik gözlemler sonucu malzeme içerisinde SRSW formlu 14 adet Grup B parçası saptanmıştır. Bu parçalardan 10’u MS 2.-3. yy.’lara tarihlenmekte olup 1 adet 1A100, 1adet 1A160 tipi bardak, 1 adet 1B190, 2 adet 1B251 tipi kâse, 1 adet 1C100, 1 adet 1C101, 1 adet 1C122 ve 2 adet 1C123
tipi tabak, 3 adet 1F150 tipi servis kabı ve 1 adet 1D101 tipi tepsi içermektedir (Res. 11). Grup B’nin
Geç Roma Dönemi’ne tarihlenen diğer örnekleri ise 1 adet 1B230 (MS 6. yy.), 1 adet 1B260 (MS 4.
yy.) tipi kâse ve 1 adet 1F160 (MS 4.-5. yy.) tipi servis kabı şeklindedir (Res. 12). 1B251 ve 1B260 kâse
parçaları, kalın cidarları ve farklı ağız profilleri ile Sagalassos üretimi benzerlerinden ayrı, yeni birer
alt tip oluşturmaktadır.
Parsel 159 stratigrafisinde ele geçen Doğu Sigillata D24, Geç Roma D ve türevlerinin makroskopik özellikleri incelendiğinde, hamur-astar yapılarının Grup B keramikleri ile örtüştüğü dikkat
çeker. Benzerlikleri nedeniyle Grup B ile aynı merkezde üretildikleri düşünülen söz konusu keramikler, çalışmamız kapsamına dolaylı olarak dahil edilerek, seçilen örnekler üzerinde arkeometrik
analizler gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucu, gerek Doğu Sigillata D gerekse Gec Roma D formlu
örneklerin Grup B keramikleri ile birlikte düşük MgO ve Cr2O3 içerikli tek bir kil kaynağından
üretilmiş oldukları anlaşılmıştır (Res. 13-15). Ortak kimyasal bileşene sahip bu keramikler üzerinde gerçekleştirilen ince kesit analizlerinde SRSW tipi 1B251 formlu bir kâsede kuvars, plajiyoklaz,
biyotit, muskovit, tremolit, şist kaya parçası ve opak minerali (Res. 16); Doğu Sigillata D tipi Hayes
CS P42 formlu bir kâse kuvars, plajiyoklaz, biyotit, serisit, muskovit, çört, opak minerali (Res. 17);
Geç Roma D tipi Meyza CRSW K1 formlu bir kâsede ise kuvars, plajiyoklaz, kalsedon, biyotit, piroksen ve opak minerali (Res. 18) görüntülenmiştir.
Tipolojik ve morfolojik özellikleri değerlendirildiğinde, Grup B keramiklerinin Pednelissos çevresinde üretilmiş olan Geç Roma D keramikleriyle sunduğu benzerlikler dikkat çekmektedir: “…Bu malların, diğer tarım ürünleri ile birlikte iç kısımlara ve aşağıda Perge’ye ve ötesine doğru ticareti yapılmış
olabilir...Sonuçlar, güney Anadolu’nun ve özellikle de Pamfilya ovasının kenarlarının bu seramiğin
kesin olarak tespit edilen tek üretim alanı olduğunu göstermektedir. Doğu Akdeniz boyunca dağılmış
olan ‘Kırmızı Astarlı Kıbrıs Seramiği’ için geleneksel olarak kabul edilen Kıbrıs kökeninin sorgulanmasıyla birlikte, bu fırınların keşfedilmesi, olasılıkla yerel ve uluslararası ölçeklerde bu değişim ağında
yer almış olan diğer daha az arkeolojik Anadolu malları ile ilgili soruları akla getirmektedir…”25.
24 DSD formları (Hayes CS Form P11, Hayes CS Form P28, Hayes CS Form P40, Hayes CS Form P42 için bk.: Hayes 1967, 65-77.

Geç Roma D formları (Hayes CRSW Form 7, Hayes CRSW Form 8, Hayes CRSW Form 1B, Meyza CRSW Form K1, Hayes
CRSW Form 2, Meyza CRSW Form K1/3, Meyza CRSW Form K3, Meyza CRSW Form K4A, Hayes CRSW Form 11, Meyza
CRSW Form H1/3) için bk.: Hayes 1972, 371-372; Meyza 2007. Geç Roma D türevleri (Perge CRSW Form 3, Perge CRSW Form
1/Fırat Perge 3) için bk.: Fırat 1999, Lev. 114, no. 497-500; Lev. 161, no. 718; Özden Gerçeker 2015, 174-175.

25 Jackson v.d. 2012, 89-114.
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Diğer yandan, Grup B’nin Perge (Konut Alanı), Hierapolis ve Sagalassos’ta örnekleri bilinen Geç
Roma D Koine’sine ait bir bşaka üretim merkezi ile benzer arkeometrik özellikler sunması, aynı atölyede üretilmiş olduklarını düşündürmektedir.
Sonuç olarak, Perge Batı Nekropolis-Parsel 159 malzemesine ait Grup A ve Grup B keramiklerinin
SRSW ve Geç Roma D tipolojileriyle örtüşen MS 4. -7. yy. örnekleri “Geç Roma D Koinési” teorisini
desteklerken, SRSW ve Doğu Sigillata D formlu İÖ 1. yy. sonu - MS 3. yy. örnekleri “Geç Roma D
Koinési”nin öncülü olan Doğu Sigillata D Koinési‘nin varlığını kanıtlamaktadır. Her iki koinénin dağılımları ve kendi içlerinde var olan kronolojik-tipolojik farklılıkları ile daha detaylı incelenmesi, söz konusu coğrafyalarda, özellikle de sınırlı sayıda keramik araştırmasına konu olan Pamphylia Bölgesi’nde
arkeometri destekli çalışmalarayoğunluk verilmesi ile mümkün olacaktır.
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Perge kent planı ve
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Res. 4
Parsel 159,
güneyden görünüm

Res. 5 Parsel 159, genel plan
Örnek No.

SiO2

Al2O3

Fe2O3

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

TiO2

P2O5

Cr2O3

LOI

S.1

50,11

16,66

9,34

0,09

7,06

8,61

0,84

3,21

0,94

0,27

0,06

2,80

S.2

52,09

16,20

8,90

0,09

7,38

9,95

1,04

3,20

0,89

0,20

0,06

0,00

S.3

49,77

15,70

9,04

0,10

7,60

7,64

0,81

2,99

0,92

0,20

0,06

5,16

S.4

53,66

15,90

8,86

0,09

6,81

9,57

0,82

3,15

0,89

0,19

0,06

0,00

S.5

47,72

15,06

8,70

0,09

6,60

9,80

0,78

2,87

0,89

0,18

0,06

7,26

S.6

52,13

15,83

9,65

0,11

6,83

9,79

1,02

3,01

0,86

0,22

0,55

5,36

S.7

49,47

15,03

8,76

0,11

7,11

8,58

0,71

2,79

0,87

0,35

0,06

2,85

S.8

48,60

16,22

8,69

0,08

7,39

8,55

0,88

2,97

0,88

0,19

0,06

5,48

Ort.

50,34

15,90

9,00

0,09

7,17

9,14

0,88

3,03

0,90

0,22

0,11

3,44

Ss.

1,80

0,55

0,30

0,01

0,36

0,76

0,12

0,14

0,03

0,05

0,15

2,40

Res. 6 Çanaklı kilinden üretilmiş SRSW örneklerinin XRF analizleri.
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Örnek No.

SiO2

Al2O3

Fe2O3

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

TiO2

P2O5

Cr2O3

LOI

A.1

50,03

17,38

9,00

5,60

0,09

12,22

0,89

3,02

0,98

0,75

0,05

-

A.2

44,42

15,97

8,50

5,32

0,09

16,12

0,82

2,72

0,93

0,20

0,05

4,87

A.3

45,61

14,90

8,62

7,64

0,09

12,70

1,01

2,84

0,86

0,15

0,06

5,52

A.4

50,51

16,75

9,03

5,58

0,09

13,22

0,62

2,93

1,00

0,23

0,04

-

A.5

46,10

15,63

8,26

5,51

0,08

10,90

0,66

2,82

0,86

0,18

0,05

8,97

A.6

44,63

13,54

7,57

6,60

0,09

13,02

0,73

2,45

0,77

0,21

0,06

10,34

A.7

47,90

17,78

9,48

5,32

0,09

12,35

0,94

2,91

1,04

0,27

0,05

1,87

A.8

47,46

16,02

8,80

6,56

0,08

12,41

0,96

3,03

0,95

0,19

0,06

3,47

A.9

51,02

15,22

8,25

8,00

0,08

12,34

1,10

2,87

0,85

0,20

0,07

2,50

A.10

48,23

16,05

8,81

6,72

0,08

12,50

0,97

2,90

0,95

0,23

0,06

-

A.11

46,72

14,68

8,12

6,42

0,10

13,69

0,94

2,89

0,81

0,21

0,06

6,15

A.12

48,97

15,29

7,82

6,49

0,10

10,98

1,12

2,61

0,84

0,31

0,06

5,41

A.13

52,71

12,18

7,95

5,71

0,07

13,70

0,05

2,50

0,79

0,17

0,04

3,85

Ort.

48,02

15,49

8,48

6,27

0,09

12,78

0,83

2,81

0,89

0,25

0,05

5,30

Ss.

2,55

1,50

0,55

0,86

0,01

1,32

0,28

0,18

0,09

0,15

0,01

2,69

Res. 7 CaO oranı yüksek kilden üretilmiş Grup A örneklerinin XRF analizler

Res. 8 SRSW üretimi yeni tabak formu

Res. 9 Grup A üretimi: 1) Tip 1A150, 2) Tip 1A111, 3) Tip
1B191, 4) Tip 1B171, 5) Tip 1C190, 6) Tip 1C122, 7) Tip 1Lw100
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Res. 10 Grup A üretimi Tip 1A111 ve ince kesit görüntüsü

Res. 11 Grup B üretimi:
1) Tip 1A100, 2) Tip 1A160, 3) Tip 1B190, 4) Tip 1B251, 5) Tip 1C101, 6) Tip 1C122, 7) Tip 1F150, 8) Tip 1D101

597

Görkem Senem ÖZDEN GERÇEKER / Perge Batı Nekropolisi - Parsel 159’da Bulunan
Sagalassos Kırmızı Astarlı Keramikleri Benzeri Üretim Grupları

Res. 12 Geç Roma Dönemi Grup B üretimi: 1) Tip 1B260, 2) Tip 1B230, 3) Tip 1F160

Örnek No.

SiO2

Al2O3

Fe2O3

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

TiO2

P2O5

Cr2O3

LOI

B.1

52,51

19,38

7,85

0,13

2,82

9,40

0,61

3,37

1,10

0,23

0,02

2,58

B.2

54,27

18,35

7,01

0,10

2,47

9,24

0,55

3,20

0,92

0,26

0,02

3,63

B.3

52,49

19,71

7,95

0,08

2,97

8,86

0,57

3,27

1,08

0,20

0,02

2,80

B.4

53,12

16,56

9,21

4,42

0,09

8,06

0,69

3,81

1,07

0,12

0,02

3,86

Ort.

53,09

19,15

7,60

0,10

2,75

9,17

0,45

3,28

1,03

0,23

0,02

3,00

Ss.

0,83

1,42

0,91

2,16

1,35

0,60

0,25

0,27

0,08

0,06

0,00

0,62

Res. 13 MgO ve Cr2O3 oranı düşük kilden üretilmiş SRSW formlu Grup B örneklerinin XRF analizleri.

Örnek No.

SiO2

Al2O3

Fe2O3

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

TiO2

P2O5

Cr2O3

LOI

B.5

52,35

19,88

8,38

3,50

0,09

6,84

0,79

4,03

1,06

0,22

0,02

-

B.6

57,05

16,75

9,03

4,77

0,07

6,06

0,05

3,08

0,90

0,14

0,01

1,89

Ort.

54,70

18,32

8,71

4,14

0,08

6,45

0,42

3,56

0,98

0,18

0,02

1,89

Ss.

3,32

2,21

0,46

0,90

0,01

0,55

0,52

0,67

0,11

0,06

0,01

-

Res. 14 MgO ve Cr2O3 oranı düşük kilden üretilmiş Doğu Sigillata D formlu örneklerin XRF analizleri.

Örnek No.

SiO2

Al2O3

Fe2O3

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

TiO2

P2O5

Cr2O3

LOI

B.7

54,27

20,46

8,11

2,74

0,07

6,93

0,65

3,29

1,13

0,24

0,02

2,09

B.8

56,74

16,17

7,42

2,75

0,07

9,16

0,05

2,77

1,00

0,23

0,02

3,66

Ort.

55,51

18,32

7,77

2,75

0,07

8,05

0,35

3,03

1,07

0,24

0,02

2,88

Ss.

1,75

3,03

0,49

0,01

0,00

1,58

0,43

0,37

0,09

0,01

0,00

1,11

Res. 15 MgO ve Cr2O3 oranı düşük kilden üretilmiş Geç Roma D formlu örneklerin XRF analizleri.
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Res. 16 Grup B üretimi Tip 1B251 ve ince kesit görüntüsü

Res. 17 Grup B üretimi Hayes CS Form P42 ve ince kesit görüntüsü

Res. 18 Grup B üretimi Meyza CRSW Form K1ve ince kesit görüntüsü

Kilikya Koyu Yüzlü Mal Kültürü
Ali ÖZKAN*

1. Giriş
Arkeolojik malzeme külliyatında yoğun şekilde tespit edilen keramikler; üretim tekniği, aşaması, süsleme tercihleri, form kıstasları ile ait olduğu toplumdan ipuçları sunmaktadır. Bu çalışmanın ana
çerçevesi Neolitik Dönem’de üretimleri başlamış Koyu Yüzlü Mal1 geleneğinin detayları ile kapların
kendine has anlamlarını açıklamaktır. KYM geleneğinin çıkış noktası olarak lanse edilmiş KilikyaAmik-Kuzeybatı Suriye sahası ve bu ilk sahaya komşu olan, Yukarı Fırat Bölgesi yerleşim birimlerinde
tespit edilmiş kapların verileri aktarılacaktır.
Kilikya Bölgesi’nde yer alan Mersin-Yumuktepe bu yazının anahtar yerleşimi konumundadır. Yakın zamanda Restelli tarafından yapılan çalışma ve bu çalışmanın içeriğinde bulunan arkeometri analizleri Neolitik KYM Kültürü’nü açıklamak için metot olacaktır2.
Jean Anthelme Brillat-Savarin’in meşhur gastronomi kitabında belirttiği gibi: “Bana ne yediğini
söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim”3 gerçekten çok yerinde bir tanımlamadır. Toplumlar yaşamlarını sürdürmeleri için en temel gereksinimleri olan yeme-içme kültürünü kendine has bir özgüllükte
yaratırlar ve sadece o topluma özgü bir yeme-içme kültürü meydana getirirler. Yediklerimiz bizi var
eden en temel belirteçlerden biridir. Yediğimiz yerden, nasıl yediğimizden ve kiminle yediğimizden
oluşuruz. Belirli gruplarda kendi üyeliğimizi savunarak ve kendimizle diğerleri arasında mesafe koyarak sadece kim olduğumuzu değil aynı zamanda kim olmak istediğimizi anlatmak için sürekli gıdayı
kullanırız4. Gıda alışkanlıkları kültürel, ideolojik ve kişilerarası faktörlerin geniş bir yelpazesine, statüye, dine, cinsiyete, yaşa, zenginliğe ve daha fazlasına uygun olarak inşa edilmiştir. Yeme-içme kültürü
ile ilgili yapılan arkeolojik incelemeler böylece geçmişteki sosyal kimliğin çoklu düzeyleri üzerine
ışık tutabilmektedir5. Bu çalışmanın yazılma gayesi de Neolitik dönem içerisinde varlık göstermiş
ve geniş bir alana yayılmış olan Koyu Yüzlü Mal Kültürü’nü yemek sosyolojisi ve sosyal antropoloji
metotları yardımı ile elde edilmiş keramik buluntularının yorumlanması olacaktır6. Neolitik Dönem
* Ali Özkan, Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE Arkeoloji Anabilim Dalı – İzmir. E-posta: aliozkn35@gmail.com
1 Koyu Yüzlü Mal terminolojisi makale boyunca KYM kısaltması ile belirtilecektir.
2 Bk.: Restelli 2006.
3 Brillat-Savari 2011, 3.
4 Bk:. Bober 2014, 3.
5 Twiss 2007, 1.
6 Makale, 2016 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi SBE’nde tarafımca yapılan “Koyu Yüzlü Mallar ile Karaz Keramiği Arasındaki İliş-

kiler Sorunu” adlı yüksek lisans tezinden oluşturulmuştur.
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içerisindeki gıda tüketim eylemleri için üretilmiş olan KYM’lar, ait olduğu toplumdan bilgiler veren
ana kaynaklar olması bakımından mühim bir yer tutar.
Amik Ovasında gerçekleştirdiği uzun soluklu çalışmaları ile Braidwood’lar kültürün ilk kez bilim
dünyasına aktarıcıları olurlar. Dark Faced Burnished Ware terminolojisi ile isimlendirilen kültürün
kapları, Amik A evresinden itibaren Halaf keramiklerinin yoğun olarak üretilmeye başlandığı zamana
değin yerleşimde ana keramik tipi olduğu anlaşılmıştır7. Hamuru mineral katkılı, koyu tonlarda ve
açkılı bir yüzeye sahip bu keramikler, farklı tipleri ile üretildikleri toplulukta yeme-içme kültürüne
hizmet etmiştir. Tarak-Baskı İmpresso tekniğinde bezemelerin yaygın olduğu KYM’lar, sıklıkla açkılı
bezemesiz şekilde uygulanmıştır. Uygulanmış olan bezemeler, nemli kap yüzeyine parmak, kamış,
tarak, tırnak, kabuksu kenarı gibi şeylerin bastırılması ile oluşturulmuştur8.
Amik Ovası yerleşim birimlerinden Tell Cüdeyde ve Tell Kurdu höyükleri KYM buluntusu içeren
bölgedeki iki önemli noktadır. İki yerleşim Amik A ve B evresine karşılık gelmekte ve KYM kültürünün ilk evresini temsil etmektedir.9 Amik Ovası ile aynı ekolojik sahayı paylaşan Kuzeybatı Suriye
bölgesinden başta Rouj olmak üzere kültüre dair veriler sunan yerleşimler yer alır10. Suriye’de ayrıca
Ras Shamra, KYM Kültürü yerleşimlerindendir11 (Res. 1).
Amik Ovası çalışmalarının sağladığı sonuçlara göre KYM Kültürü; Amik C aşamasından sonra
kullanımı giderek ikincil plana atılmıştır12. Boyalı kap geleneğinin bir modeli olan Halaf keramiği, zaman içerisinde KYM kültürünü demode kılmıştır. Kuzey Suriye’de Balikh Ovası’nda yer alan Sabi Abyad yerleşiminde İ.Ö. VI. binin ortalarında giderek yaygınlaşan Halaf Boyalıları, kap yüzeyinin dörte
üçünde tasarlanmış geometrik, stilistik tasvirleri, zikzak motifleri, üçgen ve damalar, natüralist kuş,
hayvan ve özellikle boukreinum-boynuzlu boğa- figürleri ile tanınırlar13. Yüksek ısıda kaliteli fırınlama tekniği ve ince cidarlarıyla14 Halaf yayılım alanında kültürün karakteristik nesnesi olmuşlardır. Bu
boyalı keramiklerin KYM’ların yerini alma eğilimi açıktır ancak KYM’lar varlıklarını azalarak da olsa
Amik E evresine kadar sürdürmüştür15. Burada KYM Kültürünü anlamak adına sorulması gereken
soru: KYM’lar yerini niçin Halaf Boyalıları’na bırakmakta idi? (Res. 2).
Yukarı Fırat Bölgesi’nde yer alan Elazığ Altınova KYM Kültürü’nün en kuzey noktasını teşkil etmektedir16. Burada Keban Barajı kurtarma kazıları ile açığa çıkarılmış Tepecik Höyük, Geç Neolitik
dönem’e tarihlenen en erken tabakasında KYM buluntuları tespit edilmiştir17. Altınova yerleşimleri
Erken Kalkolitik dönemde giderek daha yoğun KYM verilerine sahiptir. Kap yüzeylerinin bilinçli
bir pişirilme sonucu elde edilen koyu yüzey geleneği, Karaz kaplarının bir süsleme geleneği olarak
sonraki süreçte de benimsendiği kabul edilebilir18. İlk Kez Arsebük tarafından yapılan çalışmada
7 Braidwood – Braidwood 1960, 49.
8 Güldoğan 2007, 299.
9 Braidwood-Braidwood 1960, 52 vd.
10 Tsuneki – Miyake 1996, 114.
11 Ras Şamra yerleşimi Amik Ovası’nın hemen güneyinde yer almaktadır.
12 Braidwood – Braidwood 1960, 26.
13 Akkermans – Schwartz 2003, 136.
14 Akkermans – Schwartz 2003, 136.
15 Restelli 2009, 112.
16 Arsebük 1979, 82.
17 Arsebük 1974, 82.
18 Esin – Güven 1974, 142; Palumbi 2008, 240.

Ali ÖZKAN / Kilikya Koyu Yüzlü Mal Kültürü

601

ifade edilen KYM ile Karaz Keramiği arasındaki yakınlık dikkati çekmektedir. Karaz Keramiği’nin
bölgelere göre özgünlük arz etmesi, muhtemelen yerel ve hane içi üretimler olması ile ilgilidir. Hamur yapılarında ve yüzey renklerinde birçok farkın olması ve Karaz kaplarının ticari unsur olarak
üretilmeyip yemek kapları şeklinde kullanıma dönük üretilmesi yapılan arkeometrik analizler ile
anlaşılmıştır19. İki kap geleneğinin ortak yönü bilinçli bir fırınlama sonucu elde edilmiş parlak açkılı
yüzeylerdir20.

2. Koyu Yüzlü Mal Kültürü Yayılım Alanı
Neolitik KYM buluntu yerleşim birimleri Elazığ-Malatya (Altınova) bölgesi, Kilikya, Amik ve başta
Rouj olmak üzere Kuzeybatı Suriye’de tespit edilmiştir. Bahsi geçen ekolojik alanlar birbirileri ile güçlü benzerlikler göstermektedir. Anılan bölgelerdeki yerleşimin hepsi de, hem ovalarda, hem de dağ
eteklerinde alüvyonlu toprağa sahiptir. Alüvyonlu toprağın zenginliği bu alanlara yerleşme kararında
kesinlikle temel rol oynamıştır21. Benzer durumu Neolitik evre buluntularının her ne kadar cılız olsa
da Altınova Bölgesi yerleşimlerinden Tepecik içinde söylenebilir. Nehir tabanlarının sağladığı kolay
ulaşım ağı iletişim ve hareket noktasında kültürün yayılımı için belirleyici bir faktör olduğu fikrini
uyandırmaktadır22.
Birbirine komşu sahalar olan Kilikya, Amik, Rouj ve Altınova yerleşimlerindeki topluluklar mutlaka Neolitik evrede sıkça iletişim içerisinde olmuş olmalıdır23. Bu iletişim ağının sağladığı ortaklıklar
ile de yemek kültüründe yoğun kullanım görmüş KYM Kültürü doğmuştur.
KYM kültürünü yaratmış olan topluluklar arasında, muhtemelen sıkı akrabalık ilişkileri tarafından
meşrulaştırılan güçlü ekonomik, politik ve sosyal bağlar bulunmaktaydı. Amik, Rouj ve komşu bölgelerde bulunan bütün keramik konteksti, kültürün doğu sınırı olan Qouieq da bulunduğu gibi, Yukarı
Fırat Bölgesi’nin Neolitik topluluklarında da rastlanılmaktadır24. Ancak burada önemli bir detay bulunmakta; bahsi geçen KYM buluntulu ekolojik sahalarda (Amik, Kilikia, Rouj, Yukarı Fırat) birlikteliği sağlayan unsur KYM’lardır. Bunun haricinde bölgelerde depolama kapları farklılık arz etmektedir.
Yeme-içmede kullanılan kap çeşitlemesi olduğu öne sürülen KYM grupları böylece hem ideolojik
hem de fonksiyonel olarak kültürel coğrafyada aynı anlamlar ile üretildiği düşünülmektedir.
Prehistorik toplumların sosyolojik yapısını anlayabilmek için, etnografya metotları kullanılarak
bugün modern çağımızdaki basit toplumlara bakılması gerekmektedir. Basit ekonomik ve toplumsal
ilişkileri ile kırsal gruplar teori için önemli veriler sunabilir. Bahsi geçen kırsal grupların örgütlenmesi
ve iş gücünü sağlayacak olan en önemli olgu, sosyal ilişkilerdir. Ekonomik ve politik bağların hepsi
genel olarak sosyal münasebetler altında gizlenir. Basit toplumlarda, böyle ilişkiler, akrabalık bağları
olarak yapılanırlar. Akrabalığın salt biyolojik bir kavram olmadığı müşterek varoluşun asıl önemli
19 Kibaroğlu 2015, 221-230.
20 Karaz Keramiği ile KYM arasındaki yakın ilinti için ayrıca bk.: Palumbi 2011, 217.
21 Restelli 2006, 208.
22 Alkım 1969, 280.
23 KYM Kültürü alanında iletişim mekanizmasını çalıştıran unsurlardan biri de Obsidyen ticaretidir. Obsidyen, genellikle Orta

Anadolu’dan gelmiş ve keramik buluntuları analiz edilen KYM yerleşimlerinin çoğuna ulaşmıştır. Obsidyen miktarları, kültürün
güney uçlarında çok az olmasına rağmen; genel olarak tüm yerleşim birimlerinde obsidyen takası bulunduğu ifade edilmiştir.
Bunların içinde büyük olasılıkla Yumuktepe merkezi bir role sahiptir. Çünkü Mersin, Konya platosuna en yakın yerleşim konumundadır. Mersin Yumuktepe’deki % 80’lik oranın karşısında, Tel el Cüdeyde A-B evresinde taş endüstrisinde obsidyen oranı
yaklaşık % 24 idi. Obsidyen ticaretinin el verdiği iletişim trafiği birbirlerinden haberdar olan bir kültürel saha yaratmada önemli
olmuş olmalıdır. Bk.: Restelli 2006, 209; Doğan 2008, 151.

24 Tsuneki – Miyake 1996, 120.
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olduğunu belirtmiş olan Antropolog Marshall Sahlins’ın kuramı kültürdeki ortaklık için oldukça yararlıdır25.
Akrabalık sistemi, bir grubun ekonomik ve biyolojik başarısını düzenlemeyi amaçlayan insan ilişkilerini kurar. Müşterek coğrafyada var olan KYM toplulukları yarattıkları iletişim ağı ile bilgi, teknoloji ve deneyimlerini böyle bir taban ile aktarmış olabilir. Neolitik Dönem içerisinde büyük öneme
sahip bilgi ve deneyimler yemek buluşmalarında aktarıldığı kabul edildiğinde KYM Kültürü’ndeki
ortak yemek kaplarının üretimleri açıklanabilir.
Çekirdek bölge olarak kabul edebilen Kilikya, Amik ve Kuzey-Batı Suriye Neolitik KYM Kültürü, Fırat nehir tabanının açtığı kanyon geçitleri sayesinde Neolitik toplulukların kap kültürünü daha
kuzeye taşınmasını sağlamış olabilir. Özellikle Halaf kültürü etkisi altında giren Kilikya ve KuzeyBatı Suriye bu etkinin ardından koyu tonlardaki keramik geleneğini bırakarak yeni, doğudan yayılan
kültürü benimsediği ifade edilmiştir. Ancak Mezopotamya boyalı keramik kültürünün henüz Doğu
Anadolu içlerine yayılım göstermediği evrelerde yani Erken ve Orta Kalkolitik süreçte, bu alanlarda
KYM Kültürü’nün muhafazakâr bir tutumla benimsenerek sürdürüldüğü görülmektedir26.

Mersin-Yumuktepe
En erken yerleşimin İ.Ö. VII. binyılın başlarına tarihlendiği Yumuktepe Höyüğü, Garstang tarafından
yapılmış ilk kazılarda; erezyona uğramış Erken Neolitik tabakalar tespit edilmiştir27. Bu dönem yerleşiminin dal örgü mimarisi şeklinde olduğu düşünülmüş ve içlerinde bitki silolarından oluşan yanık
bir yerleşim katmanına ulaşılmıştır28. Çukur saz damlı, kulübe tarzı meskenlerde yaşadığı bildirilen
bu dönem sakinleri, açık alanlarda rastlanılan taş döşemeli zeminli alanları bir takım ev ihtiyaçları
için kullanmıştır29.
Yumuktepe stratigrafisinde tabaka 28 ile 25 arasında KYM artış göstererek tespit edilmişken tabaka 24’ten itibaren başlatılmış Kalkolitik Dönem içerisinde giderek azalım göstermiştir30.
Mersin Yumuktepe’de, Halaf öncesi Neolitik keramik kontekstinde KYM’ların da yer alan 5 farklı
keramik tipi tespit edilmiştir. Restelli tarafından yapılan sınıflandırmaya göre; Tip 1 ve Tip 2 açık renk
kırmızımsı pembemsi dış görünüşü ile diğerlerinden ayrılmakta ve yeme-içme eyleminden ziyade
yiyeceğin depolanması saklanması amacıyla kullanıldığı düşünülmektedir. Açık renkli Tip 1 Tip 2’nin
Yumuktepe KYM’ları ile aynı hamur karışımından oluştuğunu gösteren arkeometrik analizler bulunmaktadır31. Böylece belirgin bir şekilde pişirme sırasında koyu rengin elde edilmesi için müdahale söz

25 Sahlins 2015, 35-50.
26 KYM geleneği Kalkolitik Çağ içerisinde Yukarı Fırat Bölgesi Altınova yerleşimlerinden elde edilen bulgulara göre bölgede üretil-

meye devam etmiştir. Bu geleneğin Karaz kap kültürüne aktarıldığına dair önerme bulunmaktadır. Karaz kaplarında en belirgin
özellik olan koyu yüzlü açkılanmış üretim tercihinin KYM Kültürü’nden miras alındığı düşünülmektedir. Bk: Özkan 2016.

27 Garstang’a göre en erken evre, Alt Neolitik Çağ (XXXIII - XXVII. tabaka), bir sonraki evre Üst Neolitik Çağ (XXVI - XXV. taba-

ka), daha sonra Proto Kalkolitik Çağ (XXIV. tabaka) ve Erken Kalkolitik Çağ (XXIII. - XX. tabaka) şekliyle stratigrafisi yapılmıştır.

28 Caneva 2012, 2.
29 Garstang 1953, 11-15.
30 Garstang 1953, 18.
31 Le Miere, analiz yaptığı yerlerde KYAM’ın koyu renginin onun kimyasal birleşiminden olduğunu, özel pişirme yöntemleriyle elde

edilen kasıtlı bir seçim olmadığını iddia etmektedir. Mersin Yumuktepe Tip 5’de olduğu gibi Ras Shamra’da De Contenson’un
ifade ettiğine göre bu koyu renk kapları pişirmek için havayı azaltmayı iddia ederken, Thuesen ve Riis, Hama’da daha da ileri gitti
ve pişirme neredeyse tamamlandığında bitkisel maddeler ya da gübreler tencere yığınlarının üzerine atılarak; koyu renkli parlak
görünüme kavuştuğunu belirtmiştir.
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konusudur32. Bu koyu renkler de kap üreticilerinin geleneği fonsiyonel değil kültürel kimlik aktarım
için kullandıkları ideolojik bir tercih gibi durmaktadır.
Açık renkli iki tip haricindeki diğer üç farklı keramik tipi KYM’lardan oluşur. KYM’lar arasında
kesinlikle iki tanesi (Tip 3 ve Tip 5), Braidwood tarafından sunulan KYAM tanımını karşılamaktadır.
Bununla beraber, Amik grubunun içinde yer alan Koyu Yüzeyli Açkılanmamış bir kap türü de parlak
açkılı diğer keramiklerden dış görünüm olarak farklı olsa da bir üçüncü tip olarak Tip 4 (Kum Katkılı,
Koyu Yüzlü Mal -KYM) gruba dâhil edilmiştir33. Bahsi geçen bu kum katkılı Koyu Yüzlü Mal’ın teknolojik özellikleri, Tip 3 ve Tip 5 ile benzerlikler taşımakta ve özellikle bu grupta kullanılan koyu renk,
Kilikya keramik üretiminin temel ayırıcı özelliği olarak varsayılmaktadır. Kaplar kırmızı ve koyu siyah
renkli olarak belirgin bir ince işçilikle üretilmiştir34.
TİP 3: Yumuktepe’deki koyu yüzlü kaplar arasında merkezde duran kesinlikle Koyu Yüzlü Açkılı
Mallar - KYAM’lardır. Bu tür ise Yumuktepe Tip 3 şekliyle tanımlanmıştır35. El yapımı olan bu kap
tipine dâhil edilmiş keramiklerde uyumu sağlayan baş faktör, açkılama uygulamasıdır. Ayrıca kap
formlarının tamamının seçimi bir uyuma işaret etmektedir. Ele geçirilen bu tipe ait 188 ağız kenarı
parçasının 113’ü kâse ve 59’u çanak formuna aittir36 ve görüldüğü gibi ağırlıklı kullanım kâselerdedir.
Genel anlamda, şekiller oldukça basit ve profillerinde herhangi özel bir kıvrıma sahip değildir. Ağız
kenarları sade olup ağız kenarlarında hiç bir dekoratif unsur mevcut değildir37. Çok derin ve oldukça
düz cepheli kaselerin, açıkça büyük bir kapasiteye sahip saklama kapları olduğu ifade edilmektedir.
Yumuktepe Tip 3 keramik parçalarının olası çap genişliği hesaplamaları, hacimleri üzerine önemli
bilgiler sağlamıştır. Bu keramiklerin ne maksatla kullanıldığı anlaşılması açısından da cevap alınabilecek tek bilinen nokta burasıdır. Çünkü tüm kaplar aşırı derecede nadirdir ve bu yüzden keramiğin gerçek yükseklik ve hacmini hesaplamak oldukça güçtür. Yapılan değerlendirmeye göre Tip 3’ün
muhtemelen servis tabağı veya toplu yemek tabağı olarak kullanıldığı bildirilmiştir38.
TİP 4: Yapılan analizler sonucunda yemek pişirme kabı oldukları anlaşılan ve açkısız olarak üretilmiş bu keramik, Tip 3’e göre farklı bir hamur karışımına sahiptir39. Oldukça basit formları ile dikkat
çektiği ifade edilmiştir. Tip4 özünde hafif daralan ağızlı kaplar ve çömleklerden ibarettir40.
Tip 4, ağız kenarının iç cephesinde bulunan, kabın kapağının yerleşeceği bir çentik olarak yorumlanabilecek ve pişirme kaplarında oldukça ortak olan küçük bir ayrıntı ile karakterize edilmiştir. Ne
Tip 3 ne de Tip 5 kaplarının bu çentiğe sahip olmadığı gerçeği, bunun pişirme kabıyla olan istisnai
bağını doğruladığı düşünülmüştür. Ancak Yumuktepe’de çalışan arkeologlar, bunu doğrulamak üzere
kapakların hiç bir parçasının henüz bulunamadığını bildirmişlerdir41.
Tip 4 kaplarının, Tip 3 kaplarına nazaran daha geniş olmak gibi genel bir eğilimi mevcuttur.
Tip 4’ün kase boyut aralıkları 20-35 cm arasında değişmekteyken; Tip 3’tekilerin çoğu 20 cm.’nin
32 Restelli 2006, 102.
33 Restelli 2006, 25.
34 Restelli 2006, 25.
35 Restelli 2006, 28.
36 Restelli 2006, 28.
37 Restelli 2006, 28.
38 Restelli 2006, 29.
39 Restelli 2006, 203.
40 Restelli 2006, 30.
41 Restelli 2006. 31.
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altında kalmaktadır. Tip 3 kaplarının çoğunlukla 15 cm. olduğu yerlerde, dar ağızlı çömlekler de
çoğunlukla 20 cm. üstünde ve çevresinde seyreder. Az da olsa kap boyutları arasındaki ayrım, iki
kap tipinin kendi içerisinde sahip olduğu bağımsız karakterin ve işlevin daha ileri bir ifadesi şeklinde yorumlanmıştır42.
Yapılan arkeometri analizleri sonucunda; hamurunda bol ve büyük kalsit43 kristal parçacıkların
tespit edildiği Tip 4, belirli bir keramik grubu için özel kullanım gördüğüne işaret ettiği düşünülmüştür. Kalsit termal şok mukavemetini arttırdığı için bu tipte baskın özellik olması ilgi çekicidir44. Kalsit
elementi barındıran keramik hamurları, yemek pişirme malzemeleri için en uygun kaliteye sahiptir.
Yemek pişirme kapları için de bu bileşimin tercih edilmesi kapların üretim özelliği ile ilgili olabilir.
Yumuktepe Petrografik analizlerin gösterdiği gibi, ısıl darbeyi azaltan kalsitin yemek malzemelerinde
tercihen kullanımı tesadüfi olmayabilir45. Bu durumda Yumuktepe Neolitik KYM Kültürü sakinleri çevrede yer alan kil yataklarından elde ettikleri keramik hamurları üzerinde bilinçli olarak farklı
fonksiyonlar için kaplar üretmiş olduğu söylenebilir. Deneyimler sonucunda ulaşılan bu ilkel üretim
uzmanlığı, el ile üretimleri yapılan KYM tiplerine uygulanmıştır.
TİP 5: Kapların çok iyi açkılanmış dış çehreleri, oldukça ince cidarları ile kesinlikle Yumuktepe
sakinlerinin en yüksek estetik kaygılarla ürettikleri kaliteli mallarıdır. Prestijli bir kap veya “iyi bir keramik seti” olmasının yanında, belirli sosyal işlevinin olması, bu keramiğin üretildiği koşulların ayırt
edici özelliğidir.
Tip 5’in Yumuktepe KYM gruplarında yer alan Tip 3 ve 4’ten en önemli farkı boyutudur. Tip 3
ve Tip 4’teki kaplara nazaran bu gruptaki bütün kaplar daha küçüktür ve bu durum diğerlerinden
ayrımını daha da ileri götüren bir gerçektir46. Kâselerin ekseriyetinin çapı 10-15 cm arasında açılan
bir ağıza sahiptir ve kadehlerin ağız çapları, boyunlu çömleklerden bir parça daha küçüktür. Bazı ele
geçen kap türleri ise çap olarak 15 cm’i bile aşmayan ebattadır. Oldukça küçük olan bu parçalar, sığ bir
görünüm verdiğinden bir fincan altlığı maksatlı kullanıldığı ifade edilmiştir47. Böylece bu kapların, tek
kulplu form ile bir fincan-altlık görevi için üretildiği düşünülmüştür48.
Tip 5’in % 95’inden fazlası kaselerden oluşmaktadır49. Kadehler ve kâseler burada birlikte anılmaktadır, aslında kaseyi, kadehten ayıran şey, basit bir şekilde çapı ve yüksekliği arasındaki ilişkidir. Tip 5
mallarının cidarları, 2-4 mm arasında değişen kırılgan görünümü, küçük boyutları ve kaliteli parlak
açkıları, bütün tip içerisinde standarttın yakalandığı homojen bir görünüm sergilemektedir50. Kaliteli
açkılanmış, parlak yüzeylerin oranı yaklaşık olarak tüm örnekler içinde % 60 oranındadır51 (Res. 4, 5).
42 Restelli 2006, 31.
43 Metalik toprak elementlerinden olan Kalsit, keramik çamurunda artan sıcaklık ile gözenekliliğin azalmasını sağlar. Bu da Koyu

Yüzlü Açkılı Mallar için kapların dış yüzeyinin nasıl bir parlak görünüme sahip olmasında temel etkeni oluşturabilir. İçerisinde
kalsit varlığından yahut kalsitli hamurun keramiklere böylesi etki yapmasını elbette bilincinde olmayan Prehistorya insanı, uzun
süreler deneyimler neticesinde bazı kil yataklarından aldıkları çamurların bazı kap türlerine göre kullanılması gerektiğini öğretmişe benziyor. Bu da KYAM ya da KYM üretenlerin belirli bir uzmanlık içerisinde olduğunu gösterir.

44 Wallace 1989, 33-39.
45 Restelli 2006, 95.
46 Restelli 2006, 31.
47 Restelli 2006, 31.
48 Restelli 2006, 31.
49 Restelli 2006, 31.
50 Restelli 2006, 32.
51 Restelli 2006, 31.
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Şekillerin kompozisyonu, ince cidarlı ve profilli KYM tipinin “seçkin bir tabak serisi” yemeklerde
kullanılan özel bir servis repertuvarı” olarak kullanıldığı hipotezi ortaya atılmıştır52. Böylece Tip 5,
küçük kaselerle eşleşen olası küçük tabaklar ve küçük çömleklerden oluşmaktadır. Kapların boyutları
düşünüldüğünde, küçük çömlekler yemekleri veya sıvı içecekleri servis etmek için kullanılan küçük
geçici saklama kapları gibidirler. Bu repertuvarın başlıca küçük boyutu ve bunun yüksek kalitesi, bunların özel durumlarda kullanılmış olabileceğini düşündürüyor. Bu durumda, daha geniş hacimleri ile
Tip 3 gündelik kullanım için üretilmiş olabilir53.

Amik ve Kuzeybatı Suriye
1930’lu yıllardaki araştırmalar neticesinde Amik Ovası’nda, Şarkiyat Enstitüsü tarafından 10 adet tarihöncesi yerleşim aşaması belirlemiştir54. Bunlar Neolitik Dönem ile başlayıp aşağı yukarı MÖ 3. bin
yıla kadar devam eden zaman dilimine karşılık gelir55. Birbirinden farklı höyüklerde tespit edilen, ardıl
aşamaların göreceli kronolojisi materyaller arasında yapılan karşılaştırmalar sonucunda yapılmıştır.
İlk beş evrede bulunan keramikler, bugün Yakındoğu’da yukarıda sıralanan coğrafyada benzerlerine
de rastlanılan KYM buluntularının karakterize ettiği bir döneme karşılık gelir56. (Amik A-E evresi) El
yapımı KYM tanımlı grup elde edilen keramiklerin % 79-84 arasında bir istatistiğe sahiptir57 (Res. 3).
Yumuktepe’de yer almayan boyunlu çömlekler Amik ve Suriye yerleşimlerinin ortak özelliğidir. Bezeme olarak kabartma biçimindeki yatay şeridi, bazı örneklerde baskı bezeği bulundurmakta ve halka
biçimindeki kabartmalar görülmektedir58. Amik B evresinde de baskın olarak yer alan KYM kapları
Amik C’den itibaren Halaf etkisi altına girmektedir. Pişirme ve servis kapları şekliyle kullanılan KYM
standardizasyonu Amik B evresinde sağlandığı düşünülmektedir. A aşamasında muhtemelen yine
pişirme çömlekleri vardı ancak bu dönemde çömleklerin kullanım amacına yönelik bir ayrım görünmemekte B evresinde kullanımlara göre KYM tiplerinde üretimlerin uzmanlaşıldığı belirtilmiştir59.
Amik Ovası’ndan sadece 50 km uzaklıkta yer alan ve Suriye siyasi sınırlarında bulunan Rouj Ovası,
araştırma konumuza veri sağlayan bir başka ekolojik sahadır. Rouj, Amik ile benzer topografik unsurları barındırması bakımından Neolitik iki yerleşim arasında bağlantılar söz konusudur. Ayrıca yukarıda analizleri sunulan Yumuktepe’de rastlanılan KYM kültürüne paralel bilgilere ulaşılmıştır.1990
yılında, Suriye’nin modern Idlib kentinin 10 kilometre batısında yer alan Rouj bölgesindeki kazılara
başlanmıştır. Toplamda 40 yerleşim birimi keşfeden Japon ekip, bunların 14 tanesini Neolitik dönem
buluntulu yerleşim olarak belirtmiştir.
Rouj Ovası’nda en önemli verileri sağlamış yerleşim birimi Tell El-Kerkh 2’dir. Buradaki tabakalaşma Ön Keramik Neolitik Dönem’i kapsayan El Rouj 1 ile Halaf kültürü etkisi altında gelişmeler göstermiş El Rouj 3 ve bu iki kültür evresi arasında yer teşkil eden El Rouj 2 evrelerinden oluşur. El Rouj
2 evresi tam anlamıyla KYM kültürel zeminden şekillendiği ifade edilmiştir60. Baskın olan keramik
repertuvarı KYM’dır.
52 Restelli 2006, 34.
53 Restelli 2006, 35.
54 Restelli 2006, 112.
55 Yener v.d. 2000, 213.
56 Restelli 2006,112.
57 Braidwood – Braidwood, 1960, 49.
58 Braidwood – Braidwood, 1960, 49.
59 Restelli 2006, 120.
60 Tsuneki – Miyake 1996, 120.
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Rouj 2b ile, KYM bütün üretimin % 98’inden fazlasına ulaşarak muazzam bir artış gösterir. Bu kap
cidarlarının kalınlığı, oldukça fazla çeşitliliktedir. Yumuktepe Tip 5 Kaliteli KYM kadar ince olmasa
da kap cidarlarının 2-3 mm’ye kadar inceldiği örneklere ulaşılmıştır61. Yüzey renkleri genel olarak
kahverengi, kırmızımsı kahverengi ve gridir. Cüdeyde’de olduğu gibi siyah neredeyse yoktur En yaygın görülen form: derin, yarı küresel kaselerdir, ayrıca boyunlu kaplar da bulunmuştur62.
Rouj 2a evresi Kerkh Malları ile karakterize edilmektedir. Akeramik Neolitik tabaka üzerinde konuşlanan 2a Kerkh Malları; Japon ekibe göre KYM’ların atalarıdır63. Basit formları ile dikkat çeken
Kerkh Malları, sığ kap ve ağzı hafif içe dönük derin kap formları yaygındır. Hepsinin ağzı basittir, kalınlaştırılmış dudak profillerine sahip olup, KYM’larda görülen incelen düz dudaklar yoktur. Kâselerin
eni gayet ufak olup, homojen bir görünüm sergilemektedir ve çoğunlukla 14-16 cm arasında çapları
vardır. Kerkh Malları’nda hiç bir dekoratif unsura rastlanmamıştır64.
Ras Şamra VB katmanı, ele geçirilmiş keramik buluntularının çoğunluğunu oluşturan “céramiques
lustrées” (parlak seramikler) ve “céramiques friables” (kırılgan seramikler) denilen iki keramik tipi
ile karakterize edilmektedir. İlki: açık bir şekilde açkılanmış bir kaptır ve bunların rengi, şekilleri ve
süslemesi güçlü bir şekilde KYM’ları anımsatır65. Contenson, Ras Şamra KYAM’larını mineral katkılı,
çok ince taneli hazırlanmış hamur yapısı, açkılı ve iyi pişirilmiş keramik olarak tanımlamaktadır66. Bu
tipin “foncé” (koyu) rengi de67, geleneksel KYM grubu keramiklerle aynı olduğu sonucuna götürmektedir. Bu da bizi rahatlıkla Amik A evresindeki malzemeyle örtüştürmemizi sağlayarak Amik A evresi
çağdaşı bir katman olduğunu gösterir68.
VB evresi mallarda rastlanılan süsleme, Ras Şamra, Cüdeyde ve Rouj KYAM’lar arasındaki ortaklığı bir derece daha ileriye taşımaktadır. KYM parçalarının çok azı % 3’lük dilimi bezemeli bir
süslemeye sahiptir. Bu oran, muhtemelen diğer yerleşimlerle benzer orandadır69. Bezemeler diğer
yerleşimlerle benzer şekilde; parmak ve tırnaklar izleri, noktalar, küçük segmentler, V şeklinde çizi
bezemeler görülür. Bazı parçalarda, Cüdeyde’de bulunanlar gibi, ağız kenarının altında ve ağız kenarı
boyunca devam eden rölyef şeritlerine rastlanılmaktadır. Süsleme tipoloji açısından yakındaki Rouj
yerleşimine benzerken; stil olarak Cüdeyde’de benzerlikler arz etmektedir70.

Altınova Tepecik
Tepecik 8-O plankeresi yerleşimde en erken kültür tabakaların elde edildiği sahadır. Elde edilen bulgular neticesinde 15. kültür tabakası ile Kalkolitik dönem tabakalara geçildiği anlaşılmıştır71. Kalkolitik
evrede karşımıza çıkan keramik bulguları; çarkta ya da elde yapılmış açık renk, saman katkılı mallar
Amik F evresinde görülen ve Gözlükule Kalkolitik evre keramikleri ile örtüşen niteliklere sahiptir72. Bu
61 Restelli 2006, 149.
62 Restelli 2006, 149.
63 Tsuneki – Miyake 1996, 120.
64 Tsuneki – Miyake 1996, 114.
65 Restelli 2006, 176.
66 Restelli 2006, 176.
67 Courtois 1992, 209.
68 Contenson 1963, 36.
69 Restelli 2006, 177.
70 Restelli 2006, 177.
71 Esin 1972, 141.
72 Esin 1972, 146.
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evrede sayısal olarak oldukça dikkat edilmesi gereken bir oranda Karaz Malları’na geçiş yaptığı düşünülen Kalkolitik KYM’lar da yer almaktadır73. 24. tabakanın altındaki kültür dolgularını çalışma koşullarından ötürü ilk başta saptama imkânı kalmamış, derinleşmeye kazma boyuna göre hesap yapılarak
devam edilmiş; sonunda 22.55 m derinliğinde ana toprağa varılmıştır74. 24. tabakadan ana toprağa değin tespit edilmiş, Neolitik evrede keramiklerin baskın bir KYM kültürüne işaret ettiği anlaşılmaktadır.
Yumuktepe ve Gözlükule’de rastlanılan Kaliteli ince cidarlı KYM örneklerine bu evrede Tepecik’te de
rastlanılmaktadır. Tepecik Neolitik KYM’lar Amik C evresi evresiyle çağdaş olmalıdır75.

Sonuçlar
KYM Kültürü’nün yayılım alanlarına baktığımızda nehirlerin büyük öneme sahip olduğu anlaşılmaktadır. Mersin boyunca uzanan Soğuk Su, Amik boyunca uzanan üç nehir: Orontes, Afrin ve Karasu.
Özellikle Orontes ve Afrin’in rotaları takip edildiğinde bölge tamamen kapsanabilir. Alüvyonlu Rouj
ovasından da bir nehir geçmekteydi ve burası, aynı zamanda, bir gölün varlığı ile karakterize edilmekteydi. Bu nehirlerin yanı sıra ovalarda, oldukça yüksek yeraltı su kaynaklarının bulunmasından dolayı
pek çok su kaynağı barındırmaktaydı76. Bu doğrultuda KYM üreticilerinin yerleşim birimlerinde iletişimi kolay kılan coğrafya ile uyum içinde olduğu belirtilmelidir.
Neolitik KYM Kültürü’nü, benzer sosyal alt yapılardan oluşan toplulukların, ortak beslenme alışkanlığı başta olmak üzere bu yemeklerin servis edilme ritüelinde de mevcut olan ortaklıklar ile açıklamak mümkündür. Mauss’un “karşılıklılık” kavramıyla örtüştürebileceğimiz durum, kültürle ilişkilendirilebilir. Her türlü alışveriş ve paylaşma, karşılıklı olabilir. En duygusal ilişkilerde ve armağan
alışverişlerinde dahi bir karşılık beklentisinin olduğu gerçeği; bireyler arası ilişki kurmak ve var olan
ilişkileri sağlamlaştırmak için armağanlaşma Neolitik dönemde oldukça yaygındır77. Armağanlaşmalar sırasında kuşkusuz keramikler hediye edilebilirdi. Bunun ötesinde de artı ürünler farklı yerleşim
toplulukları tarafından takas edilebilirdi. Bu takas sisteminin gerçekleştiği an veya mekânlar törensellik vasfıyla gerçekleşmiş olabilir. İlişkilerin ve topluluk bağlarının artmasını sağlamak için bu tip
buluşmalarda kültürel aktarımlar gerçekleştirilmiş olmalıdır.
Tüm bu özel buluşmalarda ya da aile grupları arasındaki özel temaslarda sembolik aktarımların
yaşandığı yemeklerde Kaliteli Açkılı KYM’lar kullanılmış olmalıdır. Bu KYM tipi; özel formları, çok
çeşitli amaçlarla kullanılabilir gibi duran yapısıyla belirginleşir. Yemek, yenilen besin açısından o besini yiyen insan figürü ve tüketimin kapsamı arasında bir bağ kurulmuş olabilir. Buna ek olarak çoğu
formun eşsizliği ve ince işçiliği bu keramiklerin topluma ait önemli olaylarda kullanıldığının kanıtı
olmalıdır78. Gıda tüketim eylemlerinin ekilebilir tarımın sağladığı olanaklar ile elde ediliyor olması
yerleşim sakinlerine elde ettikleri ürünleri hazırlama, pişirme, servis etme aşamalarında sembolik
aktarımların yaşandığı kabul edildiğinde iletişim içerisinde olan yakın coğrafya sakinlerinin kaplarını
ortak bakış açıları ile ürettikleri kabul edilebilir79.
İçmek, yemek yemekten daha fazla sembolik anlam üstlenen sosyal bir aktivitedir. Minyatür boyutta ya da küçük formlarda Kaliteli Açkılı KYM tipinin olması özel bir toplumsal buluşmada kullanım
73 Esin 1972, 146.
74 Esin 1972, 146.
75 Esin 1972, 146.
76 Restelli 2006, 208.
77 Doğan 2008, 39.
78 Restelli 2012, 80.
79 Tilley 1996, 66.
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gördüğü düşündürebilir. Keza günlük yeme içmede sembolik içme eyleminin çok da yer tutmadığını
düşünebiliriz80. Daha özel veya belirli ailevi buluşmalarda ve benzer özel durumlarda kullanılmak
üzere bu tarz kapların böylece ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bunlara ek olarak bu kaplar daha önemli
yemekli toplantılarda sembolik olarak kullanılmak üzere kişiye özel, tek kişilik servisin yapıldığı, normale oranla her zaman daha küçük gereçlerdir81.
Kaliteli açkılı örneklere nazaran basit olarak tasarlanmış, Açkılı KYM’lar (Yumuktepe Tip3) daha
büyük kapasitededirler ve hem yemek yeme hem servis yapma amaçlı kullanılırlar. Açkılı olan çömlekler daha önemli olaylarda belki aile içi akşam yemeklerinde kullanılırken yüzey ve şekil açısından
basit olan daha özensiz açkılı koyu yüzlülerin günlük yemeklerin servisinde kullanıldığı düşünülmektedir82. Bunu destekleyen analiz ise tüm KYM yerleşimlerindeki istatistiklerden gelmektedir. Açkılı
KYM’lar % 52’lik oranla Kaliteli Açkılı KYAM’lara göre çoğunluktadır. Kadehlerin ve küçük kâselerin
yüksek yüzdesi tarafından ileri sürüldüğü gibi bu durum toplumsal içeriğin bir savunucusu olabilir83.
Toplu yemeklerde kullanılan Açkılı KYM, böylece daha çok sayıda üretilmiş olması açıklanabilir.
Özel yemeklerde yahut gündelik yemek servisinde kullanıma karşın dini törenlerde de KYM’lar
hakkında kanıtlar mevcuttur. Rouj Ovası’nda Ain el Kerkh yerleşiminden dini törenler için açıldığı
düşünülen üç adet çukurda ortaya çıkanlar ilgi çekicidir84. Törensel bir çukur olabileceği ifade edilen
bu alanlar, küllerle ve düzenli bir şekilde ortaya çıkartılan kırık çömleklerin parçaları ile doludur. Bu
çukurlardan iki tanesinde ayaklı kadeh olarak isimlendirilen kap formu, ağzı delikli kevgir işlevli bir
kap, uzun boyunlu bir sürahi toplu halde keşfedilmiştir. Ayrıca bir tane küçük krem kâsesi de bu çukurlarda ulaşılan başka bir kap formudur. Tüm kap formları açkılı KYM örneklerindendir85.
Arpa tahıllı bira ya da başka mayalamış içecekler, süzgeçli kâseler yardımıyla istenmeyen parçacıklarından kurtulmayı sağlamış olmalıdır. Süzülen içecekler de, bu boyunlu büyük sürahilere aktarılarak
servise hazır hale getirilmiş olabilir86. Kişinin direk olarak uzun dar boğazlı şişelerden içeceği tüketmesi mümkün değildi bu amaçla ayaklı kadehlerin kullanıldığını düşünülmüştür87. Yakındoğu’da filtreler kullanarak Tunç Çağ’ının sonlarına kadar biranın içildiğini göstermektedir88. Neolitik süreçten
itibaren kullanımı öngörülen bira, özellikle nasıl içildiğini aktaran Mısır rölyefleri ve Mezopotamya
yazılı belgeleriyle somutlaşmaktadır89. İçmek için bardakların sayısız olmasına rağmen Tell Bazi de
her evde sadece bir tane ya da en fazla iki tane bira süzgeci bulunmuştur. Toplum içerisinde bireyler
kendi aralarında kapların bir dereceye kadar paylaşıldığını da düşünebiliriz. Şişelerin kapasitelerinden birçok insanın bu dinsel olaya katıldığı düşünülebilir. Her çukurda sadece bir tane ayaklı kadehin olması ilginçtir. Tören boyunca kuyunun içinde bir şeyler yanarken bütün katılımcılar aynı içki
kupasından, kendi aralarında elden ele gezdirerek, içtiklerini düşünebiliriz90. İçme kültürünün sembolizmi hakkında ve kültürün keramiklerinin kimliklerinin açıklanması hususunda oldukça mühim
80 Restelli 2012, 81.
81 Restelli 2012, 81.
82 Restelli 2012, 81.
83 Restelli 2012, 81.
84 Restelli 2012, 81.
85 Restelli 2012, 82.
86 Restelli 2012, 82.
87 Restelli 2012, 82.
88 Zarnkow – Otto – Einwag 2011, 47-55.
89 Stika 2011, 56.
90 Restelli 2012, 82.
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çıkarımların elde edildiği Kerkh’de genel olarak söylenebilecekler: çukurun başında dinsel ayin sırasında sadece içki içme olayının yaşanmış olduğudur. İkinci olarak bu dinsel törenlerin yapıldığı doğal
durumdaki çukurda sadece açıklanmış özel keramikler kullanılmıştır91.
Yemek pişirmenin nerede yapıldığının anlatılması konunun daha iyi anlaşılabilmesi için faydalı
olacaktır. Rouj 2c evresinde (MÖ 6300-6000) Yumuktepe ve Ain el Kerkh yerleşiminde muhtemelen
pişirme amaçlı olarak kullanılan, içinde ocak ve tandır olan dikdörtgen yapıda çok odalı yerel yapılar
olduğuna dair kanıtlar bulunmuştur. Dış alanların hazırlık aşamalarına dair özellikleri net değildir ve
inşa edilen pişirme alanlarının tüm hazırlık mekânlarını kapsadığı görülmemektedir. Bu da her ailenin kendi yiyeceğini hazırladığının göstergesidir. MÖ VI. bin başlarında (Rouj 2d) dikdörtgen şekilli
hayvan ağıllarının, depolama yapmak için kilerlerin, dışarda yapılan işlere dair çok sayıda bulguya
rastlanılması92, fırınlar ve tandırların hem evlerin içinde hem dışında bulunmuş olması, yemek hazırlama işleminin hem toplumca kullanılan ortak mekanlarda hem de aile içi özel konutlarda gerçekleştiği çıkarımına götürmektedir93. Urfa-Diyarbakır Akeramik PPN B-C evrelerinde konutların birbirlerini gördüğü açık alanlarda kızartma çukurları, tandırların bulunduğu ve bu imece yemek pişirme
eyleminin bölgede var olduğu bilinmektedir. Bunlara örnek Çayönü Yuvarlak Yapılar Alt Evresi’nde
kulübeler etrafındaki 4-5 metre çapındaki açık alanlardır. Burada çok sayıda dağınık taşlar, depolama çukurları, yongalama alanları ve küçük ateş çukurları bulunmuştur94. Nevali Çori yerleşiminde
de açık alanlarda karakteristik olarak etrafı küçük taşlarla çevrili küçük çukurlar bulunur. Sadece 1.
Tabakada bu pişirme çukurlarından kırk beş adet bulunmuştur95. Neolitik KYM Kültürü yerleşimlerinde hiçbir statütü belirten bulguya rastlanılmaması imece bir yaşam stilinin varlığını açıklamaktadır. Yemeklerin de ortak kullanım alanlarında pişirilme durumu bu imece üretim, hazırlık aşamasını
somutlaştırmaktadır.

91 Pollock 2003, 17-38.
92 Tsuneki v.d. 199, 11.
93 Restelli 2012, 79-80.
94 Özdoğan 2011, 196.
95 Hauptmann 2011, 91.
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Res. 1 Koyu Yüzlü Mal Buluntulu Yerleşim Birimleri
(Özkan 2016).

Res. 2 Neolitik KYM Kültürü ve Halaf Kültürü Yayılım
Alanları (Özkan 2016).

Res. 3 Amik A-B-C Evresi KM Örnekleri (Braidwood – Braidwood 1960, Levha 44, 47, 49, 51, 107, 109, 111).
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Res. 4
Yümüktepe Kaliteli KYAM’ları,
küçük kâse ve tabak repertuvarı
(Tip 5 Kapları) (Restelli 2006, 68).

Res. 5
Yumuktepe KYM Tip 5 örnekleri
(Restelli 2006, 74, 75, 76, 77).
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Res. 6 Rouj 2a Evresi KYM Örnekleri, Tsuneki-Miyake, 117 (Restelli 2006, 171).

Olympos Episkopeionu Tuğla Süslemeleri
Gökçen Kurtuluş ÖZTAŞKIN*

Yerleşim izleri Hellenistik Dönem’den itibaren izlenebilen Olympos Antik Kenti, Likya Birliği’nde
üç oy hakkına sahip altı kent arasında sayılır. MÖ 2. yy. sonu ve 1. yy. başlarında korsan şefi
Zeniketes’in faaliyetlerine bağlı olarak birlikten çıkarılan kent, Roma İmparatorluk Dönemi’nde
tekrar birliğin seçkin üyelerinden biri olarak karşımıza çıkar1. Bölgenin ve kentin ilk piskoposu
aziz ve martyr olarak anılan Olympos’lu Methodios’tur2. Kent; Hierocles’in Synecdemus’unda, Notitiae Episcopatuum ve konsil listelerinde Myra Metropolitliğine bağlı piskoposluk merkezi olarak
kayıtlıdır3.
Episkopeion (Piskoposluk Sarayı) Olympos Çayı ile iki parçaya ayrılan kentin kuzey bölümünde,
doğu-batı aksında kent merkezinde bulunmaktadır. Yerleşimin genel fiziki dokusunda önemli bir yer
teşkil eden Kuzey Kent Liman Caddesi ve Köprü Caddesi’nin kesiştiği alanda konumlanmıştır. Kuzey
kentin diğer önemli güzergahı olan Nekropol Caddesi de batı yönünde yapı topluluğuna bağlanır4. Bu
konumuyla episkopeion, kentin tüm yaşam alanlarından kolay ulaşımın sağlanabildiği fiziki avantajlara sahip bir alana yerleşmiştir.
Yaklaşık 128 x 62 m ölçülerindeki yapı kompleksi yüksek ihata duvarlarıyla çevrelenmiştir. Kompleksin merkezinde transept planlı kilise; kilisenin kuzeyinde üç nefli düzenlenmiş geniş bir vaftizhane,
güneyinde trikonkhos planlı bir rölik şapeli bulunur. Kilisenin batısındaki alanda peristyl (sütunlu
avlu), triclinium (yemek/toplantı salonu) ve idari işlevde oldukları düşünülen mekânlar yer alır (Res.
1). Episkopeion’da yaşamlarını sürdüren görevli/din adamlarına ait odalar ise kompleksin kuzey,
batı ve güneyinde sıralanmıştır. Kilisenin doğusundaki alana peristylli bir avlu etrafında sıralanan
mekânlardan oluşan piskopos konutu konumlandırılmıştır. Farklı işlevlerde kullanılan bu yapılar arasındaki ulaşım koridorlar ile sağlanmıştır. Episkopeion’un inşası esnasında Roma Dönemi tapınağı,
temenos alanı ve cadde kenarındaki stoa düzenlemesi komplekse dâhil edilmiştir5. Böylece Roma
* Yrd. Doç. Dr. Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, D. 7, Blok Kat: 2, Pamukkale – Denizli.

E-posta: gokcenko@gmail.com

Bu makale B. Y. Olcay Uçkan danışmanlığında Anadolu Üniversitesi’nde 2013 yılında tamamlanan doktora tezinden, yeni kazı
sonuçları da değerlendirmeye alınarak üretilmiştir.
1 Kent tarihi için bk.: Olcay Uçkan v.d. 2006, 28-40.
2 MS 3. yy. sonu ve 4. yy.’ın ilk çeyreğinde yaşadığı bilinen Methodios’un yaşamı ve eserleri hakkında detaylı bilgi için bk.: Olcay

Uçkan – Kayapınar 2015, 536-540.

3 Mommsen 1866, 66, 111, 174, 189; Darrouzes 1891, 209, 223, 237, 256; Hellenkemper – Hild 2004, 758; Hild 2004, 16.
4 Kent dokusu hakkında detaylı bilgi için bk.: Olcay Uçkan – Öztaşkın 2016, 274-287.
5 Episkopeion’un mimari kurgusu hakkında detaylı bilgi için bk.: Öztaşkın 2013, 63-155, 202-261.
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Dönemi’nde kentin en önemli dini yapısını bulunduran alan, Bizans Dönemi’nde de aynı özelliğini
koruyacak nitelikte dönüştürülerek kullanılmaya devam edilmiştir.
Bu çalışmanın konusunu oluşturan tuğla süslemeler; duvar yüzeylerindeki haçlar, dairesel rozetler; niş yarım kubbelerinde yer alan düzenlemeler ve almaşık kemerler olarak karşımıza çıkar. Tuğla
süsleme görülen tüm yüzeyler daha sonraki bir evrede sıva ile kaplanmış ve üzerlerine fresko tekniğinde duvar resimleri yapılmıştır.
Doğrudan izlenebilen in situ olarak korunmuş almaşık kemerlerin yanı sıra kazı çalışmaları sayesinde bazı yeni tespitler yapılmıştır. Episkopeion’daki tüm kemerlerde almaşık düzen taş sırasıyla
başlar. Kilisenin güneyindeki trikonkhos plânlı rölik şapelinin giriş kapısı bir sıra taş – dört sıra tuğla
düzeninde almaşık kemerlidir. Vaftizhanenin güney nef duvarındaki arkad düzenlemesinin kemerleri,
peristyl doğu duvarının galeri katındaki niş kemerleri, triclinium’un doğu ve kuzey duvarındaki niş
kemerleri bir sıra taş – üç sıra tuğla düzenindedir (Res. 2, 7, 9). Kazı çalışmalarında tricliniumun giriş
kapıları ve apsis kemerinin de almaşık düzende olduğu anlaşılmıştır (Res. 11).
Niş yarım kubbelerinde tuğla bezemelerin yoğun olarak görüldüğü vaftizhane üç nefli bazilikal
plânda inşa edilmiştir. Orta nefte apsis önünde haç planlı bir vaftiz havuzu yer alır. Vaftizhanenin batısında kilisenin nartheksinden giriş sağlanan bir vestibulum bulunur. Vestibulumun batı duvarında
bir çeşme yer alır. Çeşmenin ön kısmı L kesitli payeler ve sütunlar ile havuz biçiminde düzenlenmiştir.
Beş nişli düzenlenmiş çeşmede, merkezdeki ve iki yandaki nişler zemine kadar uzanırken, diğer iki niş
zeminden yüksek tutulmuştur. Tamamen tuğla ile örülmüş niş kemerleri, yarım daire şeklinde tuğla
ile yapılmış ince bir hat ile çevrelenmiştir6. Kemer başlangıçlarında ve nişlerin yarım kubbe başlangıç
hattında trapez kesitli tuğlalar kullanılmıştır (Res. 3). En güneyde yer alan niş yarım kubbesinde balık
pulu motifi izlenmektedir. Diğer dört nişte ise yatay dizilmiş tuğla sıraları arasında eşkenar dörtgenler
oluşturacak şekilde yerleştirilmiş tuğlalar yer alır (Res. 4).
Tuğla nişlerin izlenebildiği bir diğer yapı triclinium’dur. Triclinium, kuzey-güney doğrultusunda
dikdörtgen plânlıdır. Yapının boyutları ve konumuna bakıldığında yemek salonu olarak kullanımının
yanı sıra toplantı salonu olarak da kullanıldığı düşünülmektedir. Mekânın doğu, batı ve apsisin arkasında kalan kuzey duvarlarında tuğla süslemeler görülür.
Triclinium’un batı duvarı yaklaşık 9 m yüksekliğe kadar korunmuştur. Burada, peristyl’e ve ek
mekânlara bağlantı sağlayan yuvarlak kemerli iki kapı açıklığı bulunur. Kapılar arasında üç niş yer alır.
Niş kemerleri tamamen tuğladan örülmüştür. Niş yarım kubbeleri yatay yerleştirilmiş tuğla hatlar
şeklinde düzenlenmiştir (Res. 5). Duvar yüzeyinde niş kemerleri arasında kalan alanlarda yine tuğladan bir Latin Haçı ve bir kandil nişi yer alır. Haç kolları uçlarına trapez kesitli tuğlalar yerleştirilmiştir
(Res. 6).
Triclinium’un doğu duvarı üzerinde toplam sekiz niş görülür. Bu nişlerden merkezdeki üç tanesi
yarım daire planlı ve zeminden yüksek tutulmuşken, diğerleri dikdörtgen planlı ve zemine kadar uzanır. Niş kemerlerinde bir taş – üç sıra tuğla şeklinde almaşık düzen tercih edilmiştir. Sağlam olarak
günümüze ulaşabilen niş yarım kubbelerinden kuzeydekinde batı duvardakiler ile benzer şekilde yatay hatlar görülür. Diğerinde ise tuğlaların ikili gruplar halinde yatay ve dikey olarak atlamalı biçimde
yerleştirilmesiyle oluşturulmuş sepet örgüleri görülür. Kandil nişinin iç yüzeyinde merkezde yer alan
dikey bir tuğlanın iki yanına diyagonal tuğlalar yerleştirilmiştir. En üstte ise ışınsal yerleştirilmiş tuğlalarda oluşturulmuş bir daire izlenir. Böylece stilize bitkisel bir motif elde edilmiştir (Res. 8).

6 Kemerler çevresindeki ince hat ve trapez kesitli tuğla kullanımı triclinium ve peristyldeki nişlerde de karşımıza çıkar.
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Triclinium’un kuzeyinde yer alan apsisin yapıya sonradan eklendiği anlaşılmaktadır. Bu eklemenin,
erken evre duvarına ait olan merkezdeki nişin ve pencere düzenlemesinin izlenmesine olanak verecek
şekilde yapıldığı anlaşılmaktadır. Erken evre duvarında, izlenebildiği kadarıyla, duvarın merkezinde üç
niş yer alır. Nişlerin üzerinde iki çifte sütunla taşınan üç kemerli bir pencere düzenlemesinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Merkezdeki niş kemeri almaşık, diğer ikisi tamamen taş kullanılarak örülmüştür. Ayrıca merkezdeki nişin yarım kubbesi, zigzaglar oluşturacak şekilde sıralanmış tuğlalarla dekore
edilmiştir. Nişler arasında kalan alanlarda iki tane dairesel rozet yer alır. Işınsal yerleştirilmiş tuğla
kullanılarak oluşturulan rozetler tuğla bir hat ile çevrelenmiştir (Res. 9). Duvarın doğu bölümünde,
kuzeydoğu köşe odası içinde kalan alanda, aynı düzende bir rozet görülmektedir (Res. 10). Duvarın
batı bölümünde, kuzeybatı köşe odası içinde kalan alanda, kapı ve niş kemeri arasında bir kandil nişi
yer alır. Kandil nişinin iç yüzeyinde doğu duvardakiyle benzer stilize bitkisel motif görülür (Res. 11).
Episkopeion içerisinde tuğla süslemelerin görüldüğü son yapı üç yönünde portikolar bulunan peristylin batısındaki çeşmedir. Mekânın ortasında geniş bir implivium bulunur. İki katlı oldukları anlaşılan portiko zeminlerinde geometrik, bitkisel ve figürlü kompozisyonlardan oluşan opus-tesselatum tekniğinde mozaikler açığa çıkarılmıştır. Çeşme, yedi nişli düzenlenmiş ve tuğla dekorasyonlarla
hareketlendirilmiştir. Nişlerden ortadaki beş tanesi piscina alanı içerisindedir. Merkez ve iki yandaki
nişler, diğerlerinden daha geniş ve derin düzenlenmiştir. Bu nişler zemine kadar uzanmaktadır. Diğer
nişler ise yüksek tutulmuştur. Piscina duvarlarında mavi ve beyaz renkte taş kaplamalarla çift renkli
bir görünüş elde edilmiştir. Çeşmenin üst bölümünün, çifte sütunlarla taşınan kemerli açıklıklar şeklinde düzenlendiği anlaşılmaktadır.
Çeşme üzerindeki niş kemerleri tamamen tuğla ile örülmüştür. Kemerler çevresinde ince hat ve
trapez kesitli tuğla kullanımı burada da karşımıza çıkar. Piscina alanı içindeki niş yarım kubbelerinde
tuğlaların yatay ve dikey gruplar olarak atlamalı biçimde yerleştirilmesiyle oluşturulmuş sepet örgüleri görülür (Res. 12-13). Tuğla grupları geniş nişlerde üçer, dar nişlerde ikişer tuğladan oluşturulmuştur. Piscina alanı dışındaki niş yarım kubbelerinde ise yatay sıralar halinde yerleştirilmiş tuğlalar
bulunur. Niş kemerleri arasındaki alanlardan dört tanesinde Latin haçı motifi izlenir. Haçların üst
sırasında, triclinium’dakilere benzer nitelikte iki dairesel rozet görülür. Merkezdeki nişin üzerinde ise
yarım kubbe formlu bir nişe ait izler görülmektedir. Nişin iç bükey bölümünde yatay sıralar halinde
yerleştirilmiş tuğlalar yer alır.
Bizans coğrafyasında almaşık kemer uygulamaları ve dış cephelerdeki tuğla süslemeler Orta ve
Geç Bizans Dönemi içerisinde değerlendirilir. Ancak Olympos kentinde sürdürülen çalışmalar, bu
düzenlemelerin Erken Bizans Dönemi içinde de değerlendirilebileceğini ortaya koymaktadır.
Likya Bölgesi’nde de almaşık teknikteki kemerler Orta Bizans Dönemi’ne tarihlenen örnekleriyle
tanınır7. Bu sebeple, Likya Bölgesi için almaşık kemer uygulamalarının tarihlendirilmesinde genel bir
yaklaşım olarak Orta Bizans Dönemi işaret edilir8. Mevcut yayınlarda mimari unsurlar ve buluntulara
göre Erken Bizans Dönemi’ne ait yapılarda karşılaşılan almaşık kemer problemine değinilmemiştir9.
7 Myra Aziz Nikolaos kilisesinin MS 11. yy. ortasına tarihlenen kuzey ek yapısında kademeli almaşık kemerler görülür. Ötüken v.d.

1999-2000, 224-228; Apollonia kentinde Orta Bizans Dönemi özellikleri gösteren kubbeli bazilika plânındaki kilisenin naosa giriş
sağlayan batı ve güney kapıları üzerinde almaşık teknikte kemerler görülür. Alparslan 2002, 129-130, Res. 8.

8 Andriake B Kilisesi güney ek mekânının kapı kemeri taş-tuğla almaşıklığındadır. Myra Aziz Nikolaos kilisesi referans alınarak ek

mekânın yapıya Orta Bizans Dönemi’nde eklenmiş olabileceği düşünülmüştür. Tekinalp 2000, 326; Tekinalp 2001, 511-512. Ancak
kazı çalışmaları sonrasında izlenebilen veriler sayesinde, ek mekân duvarlarının kilise duvarlarıyla herhangi bir dilatasyon olmadan iç içe geçecek şekilde örüldüğü anlaşılmaktadır.

9 MS 6. yy.’a tarihlenen Gemiler Ada III Nolu Kilise’nin naos batı duvarındaki kapı kemerleri almaşık düzendedir. Asano 1995, 72-77,

Fig. 44; Kilisenin batısında yer alan ve yapıyla ilişkili oldukları anlaşılan mekânların pencere kemerlerinde de almaşık kemerler izlenir.
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Ancak, son dönemde yapılan çalışmalarla birlikte, almaşık teknikteki kemerlerin Likya Bölgesi’nde
Erken Bizans Dönemi’ne tarihlenen örnekleri artmaktadır10.
Almaşık kemerler gibi, tuğladan yapılmış dairesel rozet, zig-zag ve sepet örgü gibi motifler de
büyük ölçüde Orta ve Geç Bizans Dönemi yapılarında karşımıza çıkar. Özellikle dış duvarlarda farklı motiflerin birarada kullanılmasıyla elde edilen hareketli cephe kurgusu, geç dönemin karakteristik uygulamasıdır. Cephelerde tuğla dekorasyon kullanımını Konstantinopolis, Yunanistan ve Batı
Anadolu’da bir çok yapıda örneklemek mümkündür11. Likya Bölgesi’nde ise Orta Bizans karakteri
gösteren tek örnek Myra Aziz Nikolaos kilisesinin MS 11. yy.’a tarihlenen kuzey ek yapı cephesidir.
Cephede kademeli almaşık kemerler, kemerleri çevreleyen ince tuğla hat, dairesel rozetler ve testere
dişi frizler görülür12. Ayrıca Myra’da MS 13. yy.’a tarihlenen Tiyatro Yakınındaki Kilise’nin çatı saçaklığında, güney duvarındaki pencerenin ve naos giriş kapısının üzerindeki üçgen alınlıklarda tuğladan
testere dişi frizler görülür13.
Ancak, kazı çalışmaları sonucunda elde edilen veriler, Olympos episkopeion’unda karşılaşılan tuğla süslemelerin Erken Bizans Dönemi içinde değerlendirmeleri gerektiğine işaret eder. Peristyl portikolarında ve triclinium’la ortak kullanılan vestibulum zemininde, MS 6. yy. özellikleri gösteren mozaikler açığa çıkarılmıştır14. Kazı çalışmalarında tespit edilen mimari yada liturjik işlevli taş eserlerin
yanı sıra seramik, cam ve maden gibi diğer küçük buluntuların benzerleri de Erken Bizans Dönemi’ne
ait kontekstlerden ele geçmektedir15. Okunabilir durumdaki az sayıda sikke de aynı dönemdeki kullanıma işaret eder. Malzeme-teknik detaylarda, tuğla süsleme görülen duvarların yapılara sonradan
eklendiğini gösteren herhangi bir veri yoktur.
Olympos kentinde, episkopeion’la benzer şekilde tuğla süslemenin yoğun olarak kullanıldığı ancak mozaik ve diğer buluntulara göre Erken Bizans Dönemi’ne tarihlenen başka bir örnek Mozaikli
Yapı’dır. Yapının MS 5. yy. sonunda inşa edilen ve 6. yy. boyunca kullanımda olan bir konut olduğu
saptanmıştır. Yapıda almaşık düzende, sepet örgülü ve testere dişi silmelerle çevrelenmiş nişler yer
alır. Bu kemerlerin taşıdığı ikinci kat zemininde in situ olarak halen izlenebilen mozaikler MS 6. yy.
başına tarihlenir. Yapıda yürütülen kazı çalışmalarında elde edilen taş, seramik, maden ya da sikke
gibi buluntuların tamamı da Erken Bizans Dönemi’ne işaret eder16. Tuğla süslemelerdeki benzerlikler
Episkopeion ve Mozaikli Yapı’nın aynı dönemde inşa edilmiş olduklarını gösterir.

10 Dolikhiste Tersane koyunda yer alan kilisenin apsis kemeri taş-tuğla almaşıklığındadır. Apsisin kademeli kemerinde tuğla ve

taş sıraları altta ve üstte farklı hizaya gelecek şekilde düzenlenmiştir. Yapının MS 7. yy. öncesine ait olması gerektiği belirtilir.
Peschlow 2001, 203; Olympos’un yaklaşık 5 km kuzeyindeki Yanartaş’ta yer alan bazilikanın MS 5.-6. yy.’a tarihlenen ilk evresine
ait apsis kemerleri almaşık düzendedir. Öztaşkın 2012, 316.; Olympos kentinde S5/IX sektöründe yer alan ve MS 6. yy.’a tarihlenen
Nekropol Kilisesi’nin (Yarım Bazilika) pencere kemerleri taş-tuğla almaşıklığındadır. Gökalp – Yıldırım 2010, 379; Olympos
kentinde S8/VII sektöründe yer alan ve MS 5. yy. sonu – 6. yy. başına tarihlenen Mozaikli Yapı’nın kapı, pencere ve niş kemerleri
almaşık düzenlenmiştir. Öztaşkın – Öztaşkın 2012a, 331-332.; Öztaşkın – Öztaşkın 2012b, 285.; Yine Olympos kentinde S5/
III-IV sektöründe yer alan ve MS 6. yy.’a tarihlenen Güney yamaç Yerleşimi Aşağı Kilise’nin kuzeyindeki koridorun pencere
kemerlerinde taş-tuğla almaşıklığı izlenir. Uzun 2015, 64.

11 Orta ve Geç Bizans Dönemi cepheleri için topluca bk.: Ousterhout 1999, 194-200; Buchwald 1979, 261-296; Ötüken 1978, 213-

233; Trkulja 2004, 229-250.

12 Ötüken vd. 1999-2000, 224-228.
13 Akyürek 2015, 17.
14 Olcay Uçkan – Öztaşkın 2015, 87-90.
15 Buluntular hakkında genel bir değerlendirme için ayrıca bk.: Öztaşkın 2013, 263-275.
16 Öztaşkın – Öztaşkın 2012a, 329-346; Öztaşkın – Öztaşkın 2012b, 277-287; Yapıdaki mozaikler hakkında detaylı bilgi için ayrıca

bk.: Öztaşkın 2009, 709-720.
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Olympos kenti dışında Erken Bizans Dönemi’ne tarihlenen tuğla süsleme örnekleri sınırlıdır. MS
5. yy. ortasına tarihlenen17 Konstantinopolis Studios Manastırı Kilisesi’nin atrium kuzey duvarında
tuğla haç ve iki rozet görülür (Res. 14). Kemerler arasındaki üçgen alana yerleşen haç motifi tuğla kör
kemer içine alınmıştır. İki yanında tuğlaların ışınsal yerleştirilmesiyle oluşturulmuş iki dairesel rozet
yer alır. Haç motifi dışa yansırken rozetler sadece atrium’da izlenmektedir18. Atrium’un bu duvarının
onarım görmediği anlaşılmaktadır. Duvar, kilise ile aynı malzeme teknik özelliklere sahiptir. Naos’un
güney duvarında pencereler arasında da aynı nitelikte haç motifi görülür.
Thessalonike Galerius Sarayı içindeki oktagon yapının kuzey niş duvarında iki palmiye dalı arasında dairesel rozet içine alınmış eş kollu haç görülür (Res. 15). Tuğla kompozisyonun, sarayın MS
4. yy.’ın ilk yarısına tarihlenen ilk yapım aşamasıyla aynı döneme ait olduğu anlaşılmaktadır. Motif,
yapının inşası tamamlanınca mermer kaplamalarının arkasında kalmıştır19.
Duvarlarda görülen tuğla haçların benzer bir uygulaması MS 6. yy.’a tarihlenen Gemiler Ada III
nolu kilisenin apsisinde görülmektedir. Apsis yarım dairesindeki tuğladan üç haç motifinde, haç kolları ucunda trapez kesitli tuğlalar kullanılmıştır. Haç motifleri daha sonradan yapılan syntronon’un
arkasında kalmıştır20. Laodikeia (Denizli) kentinde, kiliseye ulaşım sağlayan sokak üzerindeki kapı
açıklığı üzerindeki sağır kemerde, şevronlar oluşturacak biçimde zigzaglar şeklinde yerleştirilmiş tuğlalar görülür. Kapının MS 7. yy.’daki depremle yıkıldığı tespit edilmiştir21.
Bu örnekler motif benzerliğinin yanı sıra, tuğlanın duvar yüzeyinde bezeme öğesi olarak Erken
Bizans Dönemi’nde de kullanıldığını örneklemeleri açısından önemlidir. Olympos episkopeion’unda
karşılaşılan tuğla süslemeler, Orta ve Geç Bizans yapılarının aksine tamamen iç mekana yöneliktir.
Vaftizhane vestibulum’u ve peristyl çeşmesinde açık alanda yer alan duvarlarda bulunsalar da, kapalı avlulara yönelik olarak yapılmışlardır. Almaşık kemerler ya da diğer motiflerin tamamında harç
kalınlığı, tuğlaların iki katı ya da daha geniştir. Kullanılan tuğlaların devşirme olarak elde edilen malzemelerden, yerlerine göre bazılarında kesilerek yerleştirildikleri anlaşılmaktadır. Aynı nitelikler Olympos’taki Mozaikli Yapı için de söz konusudur.
Kazı çalışmalarının ortaya koyduğu veriler ve sınırlı sayıda da olsa benzer örnekler göz önüne
alındığında, Olympos episkopeion’unda karşılaşılan tuğla süslemelerin Erken Bizans Dönemi’ne ait
oldukları söylenebilir. Elde edilen bu sonuç, tuğla süslemeler için karşılaştırma örnekleri ile analoji
kurularak yapılacak değerlendirmeler açısından, farklı tarihlendirme kriterlerinin de göz önüne alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.

17 Kilisenin kesin inşa tarihi olarak MS 454 ve 463 tarihleri önerilir. bk.: Pekak 2000, 101-102.
18 Mathews 1971, 21, Fig. 5-7; Büktel 1995, 69, Res. 49.
19 Hoddinott 1963, 123-124, Fig. 24e.; Vickers 1973, 114-116, Fig. 9; Athanassiou v.d. 2006, 247, Fig. 4; R. Hoddinot motifin Mithra

sembolü olabileceğini düşünür. M. Vickers ise palmiyeler arasındaki haçın I. Constantinus’un rüyasıyla ilişkili olarak ‘Haçın
Zaferi’ni simgelediğini söyler.

20 Asano 1997, 452, Fig. 14.
21 Şimşek 2012, 17, Res. 16.
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The Estate of the Claudii north of Kibyra:
Archaeological Evidence for the villa of an Elite Family
from the 2nd/3rd century A.D.?
Matthias C. PICHLER*

With the exception of well-documented settlement areas such as central Lycia1 or the chora of Sagalassos2, we know little about the structure and appearance of rural estates in Roman Imperial and
Late Antique Anatolia. As the former had, for instance, great impact on research concerning rural
settlement patterns proving a dense network of small- and medium-sized farmsteads in the hinterland of ancient Kyaneai3, the status of research on large land holdings featuring representative residencies, for which we have vast evidence throughout the western part of the Roman Empire, is still
not very advanced4. While we might speak of villae rusticae in all those cases, the latter are explicitly
distinguished by the prestigious and luxurious character of their housing units, usually called villae
or partes urbanae5. The scarce archaeological evidence for such villae in Asia Minor is potentially
expanded by findings made in the course of the Kibyratis survey6, which will be the central issue of
* Matthias C. Pichler, LMU München, Zennerstraße 19, 81379 München – Germany. E-mail: Matthias.Pichler@campus.lmu.de
1 E. g., Kolb 2008, 314-321.
2 E. g., Vanhaverbeke – Waelkens 2003, especially 245-247.
3 Cf. Marek 2010, 557-558.
4 The short article on “Villenarchitektur in Kleinasien” by S. Schütz (2014, 182–185) more or less states our current knowledge on

this matter. See Hoffmann 1993, 442, n. 22: “Überraschend ist es, dass die Villenkultur bei der allgemeinen Prosperität dieser Epoche in Kleinasien im Gegensatz zu Italien und den westlichen Provinzen des Reiches so außerordentlich geringe Spuren hinterlassen
hat. (…) Vielleicht jedoch ist dieser Umstand auch mit der Situation der Forschung zu erklären, die ihr Augenmerk bisher dieser
Gattung noch nicht zugewendet hat” (cf. Sartre 2001, 378).

5 Cf. Mielsch 1987, 7-8: “Für die Römer war villa stets ein Wohngebäude außerhalb der Stadtmauern (…). Mit der Ausdehnung des

städtischen Luxus auf die Wohngebäude der Villa ergibt sich eine Trennung der villa urbana von dem Wirtschaftsteil, der villa
rustica” (p. 7). See also the definition of villae by Schütz 2014, 181, n. 2: “Eine Villa bezeichnet einen alleinstehenden Komplex
außerhalb oder am Rand von Städten. Dabei kann es sich um ein rein landwirtschaftliches Gebäude mit Pressen und Mühlen oder
um ein rein städtisches Gebäude mit Einflüssen römischer Architektur handeln. Aber auch eine Vermischung von ländlichen und
städtischen Formen ist möglich”. Therefore the term urbana refers in this particular context only to the appearance of the villa,
whereas the term rustica equally relates to the function as well as the location of the villa. Furthermore, villae in the immediate
surroundings of a city are usually called suburbanae, which solely refers to their location. Compare, e. g., Rossiter 1989, 102: “…
most of the villas (or traces of villas) that have come to light in the Greek east have been found fairly close to towns. They are for
the most part what we might term suburban villas”.

6 The project was generously funded by the Gerda Henkel Foundation. In addition, my special thanks do not only go to T. Corsten

and O. Hülden for entrusting me with the publishing of such important material, but also to U. Kelp, E. Laufer, and J. Lipps for
their kind help and valuable advice on different aspects of this article.
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the following article. The survey provided the perfect opportunity for a thorough examination of the
rural structures in the hinterland of the ancient city of Kibyra. Thus, in the campaigns during the
years 2012 to 2014 numerous small settlements, farmsteads, and production centers were localized,
which document an intensive agricultural land use, especially in the Roman imperial period as well as
in Late Antique and Byzantine times. It is very likely that a significant part of these findings was once
situated on the private land holdings of single families7, several of which have been attested since
the end of the 19th century by the active epigraphic research in the region8. The findings discussed
hereafter can be related with high reliability to the villa of a family with the gentilicium Claudius who
are especially prominent in the inscriptions of the Kibyratis, and the estate of which can be localized
by epigraphic evidence9. By combining this evidence with the archaeological findings, it is not only
feasible to confirm or elaborate on the well-known, but over and above that new leading questions
and interpretative approaches arise. It will be necessary, however, to examine closely whether the
archaeological findings can be connected to the Claudii or whether they represent different phases of
occupation of the site.

A family’s ancestral home near Yusufça
The family of the Claudii
Based on numerous inscriptions, the genealogy of the Claudii can be reconstructed over several generations from the late 1st century to the early 3rd century A.D.10. The family of equestrian rank had
close relations with other elite families in the provinces of Lycia and Asia. Towards the end of the
2nd century A.D. they were even in the position to marry into the family of the consularis Claudius
Orestes11. There are several family members among the Claudii who officiated as Asiarchs and Archiereis, and two honorary inscriptions from Kibyra12 as well as a number of coins of the city13 prove
their important role as benefactors and officials of the polis. Furthermore, family members of the
Claudii are mentioned in nine additional inscriptions, one of which was found in the modern village
7 Drexhage 2007, 164 provides further literature in n. 284; Marek 2010, 555.
8 On the history of research in Kibyratis, see Corsten – Hülden 2012, 16-17. Inscriptions in this article are quoted, unless otherwise
stated, from Corsten 2002, who provides in most cases the most recent editions. On previous editions see the respective information given by him.
9 Corsten 2005, 5-6. The mosaic mentioned there on p. 5, n. 17 belongs to the Byzantine basilica at Frengi Alanı which was brought
to light by excavations later conducted by the Museum of Burdur; cf. n. 61; Corsten – Hülden 2012, 12; Corsten – Hülden 2014,
153-254. On further estates in Kibyratis, such as the one belonging to a family of Calpurnii and Ummidii respectively in the area
around the modern small towns of Tefenni and Karamanlı (cf. Corsten 2005; Corsten – Hülden 2012, 14-15), see the forthcoming
final publication of the project (see also Fig. 1).
10 On the Claudii see Groag – Stein 1936, no. 947 with stemma (pp. 230-231); Halfmann 1979, 149-151, no. 61, 189, no. 112; Ke-

arsley 1988; Wörrle 1988, 63; Herz 1992, 93-100; Friesen 1993, 215-217; Campanile 1994, 74-76. 181; Hall et al. 1996, 132-137;
Kearsley 1996; Corsten 2005, 5-6 and passim; Reitzenstein 2011, 173-174, no. 13, 208-209, no. 61; Coulton 2012 I, 138-141; Milner 2012, 85-88, no. 2; Reitzenstein 2014, 583-586, no. 10. The Claudii family has been known to scholars since the late 19th century. However, recent findings of new inscriptions have changed our knowledge of single members of the family. This pertains,
for example, to an honorary inscription for Tib. Claudius Hiero (Corsten forthcoming) which was found in 2013, or an inscription
from Tlos recently published by D. Reitzenstein (2014, 583-586, especially 585, no. 10) wherein the mother-in-law of this Hiero,
[Marc]ia or [Flav]ia Tlepolemis, is attested for the first time. On this matter see in more detail (e. g., with a revised genealogical
tree containing all new inscriptions) the pertaining contribution to the forthcoming final publication of the project.

11 Corsten 2002, no. 71.
12 Corsten 2002, nos. 62-63.
13 BMC Phrygia (1906) xlvii-xlviii; cf. Milner 1998, 25 on no. 50.
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of Bedirbey, approximately 22 km north of Kibyra14. But with a total of seven inscriptions, most of
them found in the modern village of Yusufça and in an area southwest of it respectively15, the latter
was the place where the ancestral seat of the Claudii and thus the administrative center of their estate
can be located, according to the archaeological findings (Fig. 1)16.

Description of the site
The site is situated a few hundred meters to the southwest of the limits of Yusufça, a small village
about 4 km north of Kibyra (modern Gölhisar) on the eastern foothills of a north to south-orientated
mountain range and thus at the western edge of the vast valley of the Indos river which runs northbound and is today named Horzum Çayı. The site features an extensive scattering of pottery sherds,
roof tiles, and architectural elements. It is called örenlik by the villagers, which means “place of ruins.”
Some of the numerous spolia in the modern village are said to come from there17. A summit in the far
west featuring a concentration of loosely spread ceramic fragments is the highest point of the site. To
the west and north of the summit, the denseness of pottery sherds rapidly declines. To the southwest
the hilltop is limited by the steep slope of a creek valley which is also the boundary of the western part
of the site to the south. The concentration of pottery fragments on the summit is quite isolated from
the essentially more extensive scattering in the eastern part of the site18. Thus a corridor almost without finds stretches from the summit in the west to a north-south-orientated and heavily vegetated
first terrace wall about 200 m to the east. From the associated terrace the aforementioned scattering
of pottery sherds extends over several further arable terraces to the foot of the smoothly declining
hillside (Fig. 2). This has been partially disturbed by agricultural land use and modern building in
the far east and north. Generally, the site opens up in a funnel-like fashion towards the east. An east
to northeast-orientated slope side limits the terraces to the north. The rather steep slope below is
densely vegetated with trees and small bushes, and descends northwards to an east to west-running
road which features a modern drainage ditch19. The southern boundary of the site is defined by the
above-mentioned creek valley in the west and by a line of smaller peaks towards the plain in the east.
The vast eastern part of the site is cut by a north to south-orientated cart track.
For examination, the pottery sherds were divided into a group west and east of that track. Further
subdivision appeared pointless considering the intensive agricultural land use and the transformation of the terrain20. Thus, the sherdings conducted in a one-year-interval in 2013 and 2014 showed
that the number of sherds on a particular acreage was, as expected, highly related to the intensity of
plowing and frequency of agricultural use. All in all, a sample of approximately one hundred repre14 IGR IV, 883.
15 Corsten 2002, nos. 67. 69-72, 149. The honorary inscription for Tib. Claudius Hiero, which was found in 2013, is yet unpublished;

cf. n. 9. The remaining evidence is a listing of some family members of the Claudii in the genealogical inscription on the front wall
of the monumental tomb of Licinnia Flavilla and Flavius Diogenes in the necropolis of Oinoanda (Jameson 1966; Hall et al. 1996;
Cormack 2004, 253-255).

16 Cf. n. 9.
17 Milner 1998, 19; Corsten 2005, 5.
18 There were no or just a few sherds found on the smoothly declining slope between these two areas. Of course, this observation

could also be tied to natural erosion processes.

19 The sherding of the area north of the road brought no further findings.
20 The reasons for the decisions made concerning the collecting and examining of pottery sherds and the potential methodological

consequences resulting from them will be discussed in more detail in the corresponding section of the forthcoming final publication of the project.
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sentative ceramic fragments from the site was more closely examined, covering a broad chronological
and typological spectrum21. About thirty-five fragments belong to finer table wares dating from the
late Hellenistic to the Byzantine Period. Aside from these, there were also many sherds belonging to
vessels, which were primarily used for food storage.
Due to the aforementioned transformation of the site, the described architectural elements are almost nowhere in situ. Particularly the system of terraces may have changed the appearance of the site
considerably. The stratigraphy, which was clearly visible at the break-off edge of a terrace in the center
of the site, suggests that the slope declined much more smoothly in ancient times. This is because the
strata, which contain pottery sherds and tile fragments and can therefore clearly be addressed as ancient, are covered by a massive layer of humus which is about 2 m high (Fig. 3). It is probably also for
this reason that actual building structures cannot, with few exceptions, be identified within the site. It
is also impossible to contextualize the majority of the numerous architectural elements. In most cases
they are large, properly cut ashlars with side lengths of 1 m and more to be found at the edges of the
fields throughout the eastern part of the site. There are only a few ashlars which feature more specific
characteristics like clamp holes, but we are just unable to indicate specific archaeological contexts,
like the large threshold found at the southeast edge of the site in close vicinity to a road passing by.

A representative residency at Yusufça?
Nevertheless, it is possible to make statements about the functional character and appearance of
bygone or still-buried architecture on the basis of smaller architectural features, first of all, a group
of small marble moldings belonging to a wall incrustation (Fig. 4).22 This is all the more striking as
we usually deal with the opposite case, meaning that we normally conclude on the system of wall incrustations from the traces of affixing the marble panels and moldings to the stone or brickwork. As
to that, O. Deubner, referring to monumental buildings, already complained: “Es gehört (…) zu den
beklagenswerten Lücken der antiken Monumentalüberlieferung, dass wir kein einziges bedeutendes
Beispiel einer antiken Inkrustation mehr besitzen. Wir finden wohl Trümmer über Trümmer, aber
kein Ganzes”23. Although the status of research has significantly improved since Deubner’s statement
due to the examination and analysis of marble wall incrustations and their systems, we still have
gained insight primarily regarding urban Roman contexts24. In Anatolia itself the preserved and documented number of incrustations is manageable25. The closest parallels for the total of eleven fragments of marble moldings from Yusufça can be found in well-documented housing units of Terrace
House 2 in Ephesus26. This is all the more pleasing, since in Ephesus we are not faced with features of
public but rather of residential buildings. As the examples in Ephesus show, these moldings served as
21 On the pottery from the site, see in more detail the corresponding contribution to the forthcoming final publication of the project

by K. Gschwendtner, whom I gratefully owe the basic information provided here.

22 Corsten – Hülden 2014, 153.
23 Deubner 1939, 16.
24 On the techniques of wall incrustation as well as on numerous urban Roman examples like the Pantheo, see in great detail Bitte-

rer 2013.

25 Alexandria Troas, stoa: Boßmann 2008a; Boßmann 2008b; Boßmann 2011; Ephesus, “Serapeion”: Koller 2005b; Ephesus, Terrace

House 2: see n. 26; Pergamon, Library of Fl. Melitene in the Asklepieion: Deubner 1939, 22 with Fig. 4; Paşa Ilıca, thermae: Deubner 1939, 22. 24 with Fig. 4. For examples of wall inlays, see Dohrn 1965, 136-138 with pl. 58-59 presenting correlating fragments
from Aizanoi.

26 Koller 2002; Koller 2005a; Koller 2014. Compare Boßmann 2008a, 73 as well as Boßmann 2008b, 135-136 with pl. 26,5 with ana-

logous findings from a stoa east of the agora temple in Alexandria Troas.
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the upper end of a wall-covering zone as well as support for another consecutive zone above27. One
of the moldings found in Yusufça still features a hole for the wall bracket28. Regarding formal aspects,
no differences can be recognized between the fragments from Yusufça and Ephesus. In both cases the
moldings consist of a simple, multi-stepped profile on the front and a flat back and top, and thus differ
from the more elaborate forms of urban Roman examples29. The in-situ findings on the south wall of
Room 36d in housing unit 6 of Terrace House 2 in Ephesus can be dated to the first half of the 2nd
century A.D. by the related building phase30, and therefore to the particular period during which the
Claudii resided in Yusufça. However, much more difficult is the dating of similar moldings from the
so-called Podium Hall in Alexandria Troas, which were published in a preliminary report by A. Boßmann31. One of the moldings was carved out of a block showing a pattern of geometrical forms, which
served as a template for opus sectile panels. The only reliable hint for the dating of these moldings are
the pottery sherds they were found with that show a chronological range from the 3rd or 2nd century B.C. to the 4th century A.D. Although this does not necessarily contradict a contemporaneity
of the moldings from Ephesus, Yusufça, and Alexandria Troas, one should be warned by the fact that
such simple moldings were probably used for a long span of time and over a wide geographical area32.
Besides the moldings, there are also numerous fragments of wall and floor panels derived from the
site at Yusufça, and some of them were cut from expensive colored marbles.
In any case, the remains of wall incrustations show an enhanced desire for prestigious self-representation. As K. Koller has pointed out in the case of housing unit 4 of Terrace House 2 in Ephesus,
especially those parts of the unit featured rich marble incrustations that were open to a wider audience as ‘semi-public’ spaces and therefore demanding of representative décor33. That the finds in all
probability do not belong to the interior features of a funeral monument or the like may be illustrated
by further discoveries. Regarding this, especially two round bricks and a small column shaft from
the northern range of the site – the latter being made of reddish, marble-like limestone and potentially attributed to interior building features because of its low diameter – are worth mentioning.
The two round bricks, one of which still shows a small layer of mortar (Fig. 5), must have belonged
to a hypocaust which heated one or more housing or bathing rooms. Here too the features of Terrace House 2 in Ephesus give good examples34, although private bathing units can still be found in

27 Koller 2005a, 146.
28 On the affixing of the wall panels and moldings see Fischer 1997, 22-24; Boßmann 2008b, 137 with n. 19; Bitterer 2013, chap. 3.

Corresponding wall brackets, usually hook-shaped metal clamps, were documented in Terrace House 2 in Ephesus (Rathmayr 2014, 655) and Alexandria Troas (Boßmann 2008b, 137 with pl. 27,5).

29 Cf. Bitterer 2013, pl. 19. This may be especially due to the focus of research on representative monumental buildings.
30 Koller 2014, 246 with pl. 274 (on the dating of building phase II see Thür 2014a, 127). What dimension regarding quality as well

as quantity the marble features of rural villae were able to reach is shown by the design of a peristyle of a villa near Hadrianopolis
in Thrace, which is probably dated to the second quarter of the 2nd century A.D. (Mladenova 1980).

31 Boßmann 2011; also cf. n. 25.
32 Thus, quite similar moldings can be found among the architectural features of the forum basilica of Cambodunum/Kempten in

the province of Raetia from the mid-1st century A.D. (Weber 2000, 37, Fig. 58).

33 Koller 2004; Koller 2005a, 144 with n. 2. Zimmermann 2005, 123 comes to the same conclusion after examining the imitation of

marble wall incrustations in the mural art of housing unit 4.

34 Cf., for example, the hypocaust in housing unit 6 of Terrace House 2 in building phases II-IV (Thür 2014b, 219-224, especially 219

with pl. 94; on the dating of building phase IV to the Late Severan era, see Thür 2014a, 134). The provision of hydrotechnical
infrastructure either for household consumption (like baths) or irrigation can be proven at several spots of the archaeological site
by the hardly dateable findings of clay pipes as well as a small water depot found at the northern edge of the site whose interior
walls were carefully lined with waterproof plaster.
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residential buildings of the 4th and 5th century A.D.35. Nonetheless, we may conclude that there was
a residential building or building unit once situated on the site at Yusufça, testifying to the high social status of its owners who can potentially be identified with the Claudii family36 and an associated
enhanced demand for representation. Finds of small tesserae37 as well as small pieces of fine, painted
wall plaster and numerous fragments of high-quality glass vessels also point in this direction.

Settlement and necropolis
A settlement in the immediate vicinity of the residence of the Claudii and an associated necropolis,
respectively, are indicated by the finds of altogether twenty-five funeral altars in Yusufça, most of
which can be dated to the Roman Imperial period by reference to their inscriptions38. This is the case
with an altar that a certain Makaria dedicated in memory of her husband Capito and her brother Hermippos, and which probably stood in front of the family tomb39. The date of the era of Kibyra given
in the inscription translates to the year 175/176 A.D., and therefore to the very period the Claudii
resided at Yusufça40. In addition to the large number of funeral altars, a statue base, now lost, bearing an honorary inscription for a male member of the Claudii family dedicated by his freedmen was
found41. Though the name of the honoree has unfortunately not survived, a member of the Claudii
can be assumed at this point with high reliability due to the content of the inscription which resembles the one for Marcia Tlepolemis42, wife of Tib. Claudius Hiero. The appellation of the honoree
as κτίστης [ἀπὸ θεμε(?)]λίων suggests that he had funded a tomb for the freedmen or, at least in an
alternative supplement of the inscription, an exedra for the display of statues of the deceased43. However, the inscription does not say anything about the role the freedmen of the Claudii played on their
estate, for example, in administrative structures. In contrast, for instance, to the estate of two families
of Calpurnii and the Ummidii respectively in the far north of the Kibyratis, there is a general lack of
evidence that could give us further information on the administration of the estate or the social and
religious life of the people living on it44.
The necropolis apparently also featured larger funeral monuments, which is impressively proven
by a large-sized part of an epistyle that was carried off of the site in recent times45 and must have belonged to a big temple-like funeral monument (Fig. 6). The inscription, which has survived in part on
35 E. g., Waelkens et al. 2007, 502 on the so-called Palatial Mansion in Sagalassos. Cf. Rossiter 1989, 110 with corresponding eviden-

ce from literary sources.

36 Besides the marble moldings, a small fragment of a pilaster capital which probably dates to the early 3rd century A.D. could be

indicative of such a theory, but will be initially published in the final publication of the project.

37 On mosaics in Anatolian villae, see Scheibelreiter-Gail 2011, 86-88.
38 E. g., Corsten 2002, nos. 144. 164. 195. 257. 277. 287. 290. 385. Some funeral altars derive, according to villagers, from the archa-

eological site southwest of the modern place (cf. n. 17). A “phallos stone,” probably from a tumulus mentioned by Milner 1998,
19, is only cited here for the sake of completeness, but will not be an issue in this article.

39 Corsten 2002, no. 144.
40 A Tib. Claudius Capito is attested to be a city clerk of Kibyra ten years later; cf. Corsten 2002, no. 46 l. 11. But it remains open to

discussion whether or not any connection to the Claudii from Yusufça can be deduced from that fact. For the era of Kibyra, see
Leschhorn 1993, 352-359.

41 Corsten 2002, no. 72.
42 Corsten 2002, no. 69; cf. Milner 1998, no. 51.
43 Cf. Milner 1998, no. 51.
44 Cf. n. 9. On administrative and social structures see substantially, concerning this particular estate, Corsten 2005, 6-19 and in

general Mitchell 1993, 162-164.

45 Milner 1998, 25.
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this epistyle and another, now lost block b, states that the monument was erected by a family member
of the Claudii, Tib. Claudius Polemo, for his eponymous uncle Polemo and another uncle named Tib.
Claudius Bias46. The bearing area of the architrave, which must roughly correspond to the shaft diameter of associated columns, has a depth of 0.485 m This measurement matches that of a shaft fragment
found in Yusufça, whose diameter was measured to about 0.49 m (Fig. 7). Apparently this fragment is
identical to the one discovered during the excavations carried out by the Museum of Burdur in 2003
at the Byzantine basilica at Frengi Alanı north of Yusufça, where it had been reused as a support of the
northern aisle of the building47. Presuming a Corinthian order, it is by conventional standards possible
to reconstruct the height of the entire order including capital and base with about 4.85 m by reference
to the diameter of the column shaft. The capital is 0.54 m high, the base 0.27 m48. Maybe statues of the
deceased were displayed in front of or in the monument, as already suggested by N. P. Milner49. The
fragments of presumed stair stringers may have also belonged to this or other monuments (Fig. 8). An
indication as to how to reconstruct the substructure of those funeral monuments can be provided,
for example, by the tomb of Kadra Dere, which was documented in the course of the Balboura survey
conducted by J. J. Coulton and features a podium with similar projected stair stringers50.
Unfortunately, at Yusufça there is no clear evidence for the exact location of the necropolis. Solely
a large block found in the center of the site at the edge of a terrace may be still more or less in situ, and
the three dowel holes on its upper side might indicate that it once served as a pedestal for a funeral
altar, for example (Fig. 9). The base lies directly in the alignment of a wall remnant, which may belong
to an ancient building or terrace structure. The numerous funeral inscriptions also do not reveal the
kind of connection between the settlement and the family: for instance, if it was owned by them51.

The extent of the estate of the Claudii and its connection to the road
network
When it is already potentially difficult for researchers to determine the exact extent of polis territories, the attempt to take private land holdings into account causes even more problems. In general, in
the absence of boundary stones52, the find spots of the inscriptions that name members of the owner
family alone give certain leads. While the residential seat of the Claudii and thus the administrative
center of their domain can be located near Yusufça, as discussed above, due to the concentration of inscriptions and archaeological remains, there is no hint on the extent of the land holding that belonged
to it. Although it would be quite tempting to cite an inscription from Bedirbey, a small village about
20 km north of Yusufça at the southern edge of the Acıpayam plain (see Fig. 1), in that regard53 this
is out of the question for several reasons. The text mentioned is an honorary inscription dedicated to
Tib. Claudius Polemo by his uncle Menippos Orthagoras. Because of his name, this uncle most likely
46 Corsten 2002, no. 149.
47 Ekinci 2004, Fig. 1 (column shaft at lower left); cf. n. 54.
48 Cf. Wilson Jones 2000, 154. The total height amounts to ten times the diameter, whereas the height of the capital is 1/9 and the

height of the base 1/18 of the total.

49 Milner 1998, 25 no. 50. On the display of statues in and at tombs, see Cormack 2004, 63-67. On the lack of hard archaeological

evidence in this regard, cf. Hülden 2005.

50 Coulton 2012 II, 385. 387.
51 On rural settlements on private land holdings in general see Schuler 1998, 220-221.
52 On boundary stones of estates see, for example, Vanhaverbeke – Waelkens 2003, 260-261.
53 Cf. n. 14.

636

Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II / International Young Scholars Conference II

was a maternal relative of Polemo who honored his nephew aspiring to proclaim his advantageous
connection to the renowned family. In the same way and intention, the Claudii themselves heralded
their connection to the senatorial family of Claudius Orestes accomplished by marriage54. Menippos
Orthagoras, just like his new relatives, may have lived in his place of origin or on his own premises
respectively. The latter is more likely considering that the Claudii probably did not arrange marriages
below their social class. Therefore, no conclusions on the land holding of the Claudii can be drawn
from that particular inscription. The comparatively immense distance between Yusufça and Bedirbey
is indicative of that as well, although it cannot be excluded that it was carried off at a different point
in time. Nevertheless, the inscription is thought-provoking with regard to the extent of the polis territory of Kibyra55, since Polemo is named εὐεργέτης τῆς πόλεως in the text. Leaving aside the possibility
that the Claudii acted as benefactors not only in Kibyra, but also in the territories of Themisonion and
Eriza abutting in the north56, we can only conclude that the area around Bedirbey and the presumed
land holding of Menippos Orthagoras belonged to the chora of Kibyra57. The question of the extent
of the land holding of the Claudii family must nevertheless remain unanswered.
The estate of the Claudii and the nearby settlement were probably situated directly on the road
from Kibyra by Aphrodisias to Antiochia on the Meander, and therefore had an excellent connection
to the nearby caput viae Kibyra as well as the transregional road system58. Several considerations
support this theory:
1. Roads were normally laid out in the most economical way59. The shortest and simplest way from
Kibyra to the north follows the outline of the foothills at the western edge of the river valley where
the estate of the Claudii is situated. This theory can be confirmed if we consider the small section of
an ancient north to south-orientated road60 a few kilometers north of Yusufça at Frengi Alanı (see
Fig. 1), which is part of the transregional road61.
2. The necropolis of the settlement with its representative funeral monuments was certainly situated not too far away from the road. The same applies, as the findings from Frengi Alanı show, for the
Byzantine basilica, one of which can be established for the site at Yusufça too.
3. As a milestone of the Augusti Theodosius and Valentinianus found at Yusufça shows62, the road
system north of Kibyra was still intact in Late Antiquity. The next known milestone comes from the
modern village of Çamköy63, about 3.5 km northwest of the basilica at Frengi Alanı, which is why
we can assume that the road crossed the Indos river shortly behind Frengi Alanı, avoiding the rather
rough terrain east of the river.
54 Cf. n. 11.
55 On the extent of the polis territory of Kibyra in general, see Corsten 2002, 4; Corsten – Hülden 2012, 13-14.
56 On the localization of both poleis in the plain of Acıpayam most recently, see Nollé 2009, 49-61.
57 Cf. Corsten 2002, 4 with n. 16 on the polis territory of Kibyra. Even if J. Nollé is right with his localization of Themisonion at

Dodurga (Nollé 2009, 56-61; cf. fig. 1), there is no valid argument against the theoretical assumption that the southern part of
the Acıpayam plain, or at least parts of it, belonged to the territory of Kibyra (cf. Nollé 2009, 61 n. 339 sharply dismissing this
possibility).

58 Hild 2014, 52 with the figure on p. 103.
59 On roads in general see Schuler 1998, 134-136; Marek 2010, chap. VIII.3.1.
60 Corsten – Hülden 2014, 155.
61 Ekinci 2004; Ekinci 2005; Cergibozan et al. 2007, 169.
62 Corsten 2002, no. 18; Hild 2014, no. 23.
63 Corsten 2002, no. 14; Hild 2014, no. 22.
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Agricultural land use in Yusufça and in Roman Kibyratis
Although we do not know the size of the estate of the Claudii, there are indicators for the kind of
land use on their domain. Thus, there are two press weights at the edge of a terrace in the center
of the site which are made of marble-like limestone (Fig. 10). They indicate a cultivation of wine or
olives64, but on the basis of those two press weights alone it is hardly possible to deduce which fruit
was processed in the presses65. The two press weights from the archaeological site near Yusufça are
the most elaborate among those found in Kibyratis in high number66, but they function according to the same principle. In general, the press weights from Kibyratis are barely cut boulders with
roughly hewn-in round passages for attaching the weights to the lever beam with ropes, basically the
simplest solution for a press weight67. Consequently, such simple press weights were used over the
course of several epochs in a wide geographical area and are therefore hardly dateable68. The question – whether the presses served for the processing of olives, wine, or both – cannot be answered
with certainty either because the production of oil can only be confirmed with certainty when there
is archaeological evidence for installations which belong to other processes of oil production, such
as the crushing of olives which in turn precedes the actual pressing of oil69. Yusufça, however, lacks
such evidence that is scarcely to be found in the whole of Kibyratis. It is also a moot point whether
the fact that the site was located in vineyards at the end of the 19th century, according to Austrian
scholars R. Heberdey and E. Kalinka, can give any clue as to which plants were cultivated there during antiquity or not70.
Over and above, the strictly archaeological, epigraphic, and pictorial evidence may help with the
reconstruction of land use in Roman imperial Kibyratis. Thus, one of the known owners of the large
estate near the modern towns of Tefenni and Karamanlı in the northeastern Kibyratis, M. Calpurnius
Longus, dedicated an altar to Poseidon, who was obviously worshipped as a god of fertility in this
particular region71. The inscription on the altar itself ends with him pleading for protection of his
livestock and fields, whence we might conclude that land use on the estate of M. Calpurnius Longus
consisted particularly of those two elements. The latter is potentially illustrated by the relief of a team
of oxen on the left side of an altar of M. Calpurnius Epinicus Junior found in the village of Sazak north
of Tefenni (Fig. 11)72. Both livestock farming and agricultural land use played an important role in

64 Today there are still small-scale vineyards in Kibyratis, especially on the lower slopes and in the plain. In the surroundings of

Sagalassos northeast of Kibyratis there is evidence for the cultivation of olives up to at least 1200 m above sea level; see Waelkens – Loots 2000, 30; Marek 2010, 499. On the cultivation of wine and olives in Roman imperial Asia Minor in general, see
Drexhage 2007, 135-139 who provides further literature.

65 Hanel 1989, 226. Also, the possibility of processes like the production of textiles cannot be excluded in many cases; see Forbes –

Foxhall 1978, 42; Eitam 1993, 93.

66 The rural settlements near the modern village of Doğanbaba and at Karamanlı Barajı alone boast double-digit numbers of press

weights; see the forthcoming final publication of the project.

67 Hanel 1989, 226; cf. Eitam 1993, 97, fig. 7.
68 For the second half of the 7th century B.C. in Ekron (Israel, Tell Miqne) see Eitam 1993. For the 6th century B.C. and the illustra-

tion on an Attic black-figured skyphos, see Forbes – Foxhall 1978, 42-43 with fig. 8; Hanel 1989, 226 with n. 81. For the 4th-3rd
century B.C. in Isthmia, see Foxhall 2007, 153-159 with Fig. 6.17. For the 6th century A.D. in Pindakas on the island of Chios, see
Boardman 1958/1959, 304 with fig. 6 no. 9-11 pl. 72c; Forbes – Foxhall 1978, 42-43 with fig. 9.

69 See, e. g., Foxhall 1993, 183 with n. 4.
70 Cf. Corsten 2002, no. 70-71.
71 Corsten 2005, 18-19. On the inscription most recently, see Nollé 2005.
72 Corsten et al. 1998, no. 9.
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the cultivation of estates in Asia Minor73. For the vast arable plains, we can therefore assume a predominant cultivation of grains74. The lack of archaeological evidence on that front could be explained
by the structure of the estates, which in all likelihood included a decentralized further processing of
the crop75. As on the one hand the plains are still in intensive agricultural use today and on the other
hand the ancient strata are covered by an increasing alluvial layer of soil76, corresponding findings can
hardly be made by methods of a field survey.
As H.-W. Drexhage has, among others, pointed out, livestock farming must have played a major
role in the whole of Anatolia, especially in the case of large land holdings which were laid out for
extensive farming77. Furthermore in antiquity, holding livestock was not primarily intended for meat
production, but for covering the vast demand for animal products such as wool and leather. Interestingly, Tib. Claudius Polemo was honored by the professional association of tanners from Kibyra78.
Although O. van Nijf has convincingly deduced that there is lack of conclusive evidence for an economical link between benefactors or patroni and such associations, he is reluctant to rule out the
theory entirely79. We therefore might hypothetically assume that the Claudii not only cultivated crops
on their lands, but also held livestock, which eventually connected them to the tanners of Kibyra.

Problems concerning the dating and interpretation of rural findings
from Roman Imperial and Late Antique Kibyratis
Even though we can almost certainly assume that the villa of the Claudii was once situated on the
archaeological site southwest of modern Yusufça, the archaeological remains can only give limited information about its structure and appearance. We might argue that there is a relatively clear impression of the residency of the Claudii, if one interprets the findings to the effect that it was constituted
of representative, luxurious housing and bathing units as well as agricultural buildings or installations
without knowing the exact architectural superstructure. The connection between representativeness
and economical functionality in a rural context is most notably known from villae in Italy and the
western provinces80, but either to a significantly lesser extent or in a different form from Anatolia81.
Besides the few archaeological findings82, some literary sources attest the existence of villae in Asia
Minor as well83, which were probably laid out for the greater part for mixed operation, as pointed out
in the previous chapter. Thus, for example, the Bithynian orator Dion Chrysostom defended himself
73 Mitchell 1993, 245; Corsten 2005, 19. On the importance of livestock farming in Roman Imperial Asia Minor, see, for example,

Drexhage 2007, 140-141.

74 Marek 2010, 499. On the cultivation of grain in Roman Imperial Asia Minor, see Drexhage 2007, 131-135. On indicators for the

cultivation of grains in the plain of Acıpayam abutting on the Kibyratis in the north, see Nollé 2009, 63.

75 Thus, for example, the process of threshing took probably place in the immediate vicinity of the fields in the plains; cf. Schu-

ler 1998, 93-94.

76 Cf. Vanhaverbeke – Waelkens 2003, 255, who made this observation for the territory of Sagalassos.
77 Cf. n. 73.
78 Corsten 2002, no. 63.
79 van Nijf 1997, 103-107, especially 107: “It can be concluded that the epigraphic evidence for the economic involvement of mem-

bers of the local elites in the affairs of the associations of which they acted as patrons is not exactly abundant. This does not mean,
of course, that local elites were not involved in production and trade…”

80 Cf. Mielsch 1987, 161-163.
81 Cf. n. 1-4.
82 Rossiter 1989, 102 with n. 8; Scheibelreiter-Gail 2011, 86-87; Schütz 2014, 182-185.
83 Scheibelreiter-Gail 2011, 87 with corresponding examples in n. 413-414.

Matthias C. PICHLER / The Estate of the Claudii north of Kibyra

639

against the enraged habitants of his hometown who were confronted with an imminent grain shortage. He remarked that his entire income derived from holding livestock and cultivating wine, and
he therefore did not have anything to do with grain speculation84. The spatial relation between the
estate of the Claudii and Kibyra is comparable to the situation of several villae suburbanae not far
from Sagalassos85. For the latter the cultivation of olives has been proven86, which we might therefore
also adopt for the estate of the Claudii, even if the press weights should belong to a later period. The
assumed villa of the Claudii was situated either in, or at least in the immediate vicinity, of a small
rural settlement with an associated necropolis. The villa might have served as administrative center
of the estate, from which either the exploitation of the surrounding land was managed directly or by
tenure structures87. Its location along the transregional road network gave a considerable advantage
in trading surpluses.
However, we should be cautious about drawing overly rash conclusions considering the fact that
most findings from Yusufça are hardly dateable, and epigraphic evidence attests the Claudii family
at Yusufça only for a rather short span of time within the probable continuous occupation of the
site from Late Hellenistic to Byzantine times. Hence, we have to deal with the unfortunate fact that
not all of the findings discussed in this article can be automatically connected to the period during
which the Claudii were residing at Yusufça. Thus, an inscription from Yusufça from the 4th century A.D. attests a certain Fl. Annius Anatolius ex comitibus and his son Fl. Annius Chrysobius, who
are both designated as λαμπρότατος88. As T. Corsten has pointed out, the entire estate of the Claudii,
or maybe parts of it, were potentially passed into the ownership of the elite family of the Flavii Annii
through purchase or bequeath in Late Antiquity89. But the status of research on Late Antique estates
is not fundamentally further advanced than that on early and middle Imperial findings90. Nonetheless, there is strong evidence suggesting that the estate of the Claudii was still extensively farmed in
the Late Antique and early Byzantine periods91. Fragments of unguentaria point in this direction,
roughly dating to the 4th to 7th centuries A.D92. The diameters of their bottoms imply a total height
of the vessels of about 30 cm At this size E. Laflı already speaks of increased use in oil production
and distribution93. Without any doubt, the settlement at Yusufça was in existence until Byzantine
times, as several architectural elements of a church show. Those elements include a large embrasure
block of a door or portal featuring a cross pictogram, which must have belonged to a sacred Christian
building (Fig. 12)94, as well as the small fragment of an architectural feature cut from sandstone that
84 Dion Chrysostum 46, 8 (cf. Drexhage 2007, 140). On the problem of grain speculation in Kibyra itself, see Kokkinia 2006.
85 Cf. n. 5.
86 Waelkens et al. 2006, 215-216.
87 Cf. n. 44.
88 Corsten 2002, no. 74.
89 Corsten 2002, 107, no. 74.
90 Ellis 2004, 39: “No late antique villas have been excavated in Asia. It is important to realise that virtually all of the evidence for

villas, apart from mosaic illustrations, comes from western provinces”. Few archaeological findings, mostly from Late Antique
suburbs, are cited by Scheibelreiter-Gail 2011, 87, who provides further literature.

91 This phenomenon can be observed in the entire Kibyratis. At several other regions in Asia Minor there even seems to be an actual

boom of newly established rural settlements in these times; cf. Niewöhner 2011, 120-121.

92 Inv. nos. 15/1576; 82/1645; 88/1644; 92/1643 (cf. n. 16); cf. Laflı 2003, 115. 137; Japp 2009, 103. Fragments of unguentaria were

also found at Frengi Alanı (Ekinci 2005, 160).

93 Laflı 2003, 116.
94 Compare, e. g., the embrasure with cross pictogram at the western entrance to the Temple Church in Aphrodisias (Yasin 2009,

144, Fig. 3,22) or the massive embrasure blocks at the entrance to the large basilica in Xanthus (des Courtils 2003, 90-95).
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resembles similar finds from the churches at Frengi Alanı and Yusufça Yaylası (Fig. 13)95. Finally, the
finds of tesserae linked to the features of the villa of the Claudii above could belong to mosaics of a
Christian basilica as well, impressively proven by the basilica at Frengi Alanı with its high-quality
mosaic works96. The location of the church is a spot in the center of the site in question and heavily
obscured by illegal excavations. From there two round altars at the entrance to the mosque in Yusufça
are said to come from which might have been reused in the church. At the same spot several large
blocks with smoothed surfaces were found (Fig. 14), which might have served as pavement. Similar
flagstones were found in Yusufça. The church lines up with a dense network of basilicas in the immediate neighborhood of Kibyra (cf. Fig. 1)97. For instance, a similar pattern of findings was documented
for the immediate hinterland of Aphrodisias98.

Conclusion
The findings from the archaeological site near Yusufça north of Kibyra suggest a continuous occupation from the Late Hellenistic to the Byzantine eras. From the end of the 1st century at the latest to
the early 3rd century A.D. at least, the site represented the center of an estate belonging to the local
elite family of the Claudii. It potentially featured a representative residency and impressive funeral
monuments that matched the status of their owners, as well as agricultural facilities, since the prosperity of the family most likely was based on the exploitation of the land. However, these considerations must partially remain hypothetical, due to the long occupation of the site up to Byzantine times
and the difficulties in accurately dating most of the archaeological finds within the given chronological frame. As there can neither be statements made with absolute certainty on the appearance of the
estate of the Claudii family nor on the diachronic development of the site throughout its occupation,
more precise information can only be provided by a ground penetrating radar survey or even excavation. Compelling conclusions can be expected though – not only for Late Antique and Byzantine
times – by cross-linking the site with further findings from the area north of Kibyra such as the small
settlement at Yusufça Yaylası99 within the scope of the forthcoming final publication of the Kibyratis
survey project. The latter will also provide a comparative analysis of the known estates in Roman
Kibyratis, which also promises further results.

95 Cf. n. 97.
96 Cf. n. 61.
97 Aside from the church at Yusufça and the previously mentioned church at Frengi Alanı north of Yusufça (cf. n. 54), an antique

settlement with an additional basilica was found on the mountain range west of the modern village in Yusufça Yaylası; see Corsten – Hülden 2014, 155. Also, at the eastern edge of the river valley such findings can be expected, as the find of a marble basin
with an inscription from the 5th or 6th century A.D. from the modern village of Küçükalan shows (Corsten 2002, no. 447).

98 Dalgıç 2012, especially 367.
99 Cf. n. 97 and Fig. 1.
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Fig. 1 Map section of Kibyratis featuring relevant findspots

Fig. 2 View of site looking east from summit in far west
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Fig. 3
Break-off edge with
different strata

Fig. 4
Find of marble
moulding

Fig. 5
Find of round brick
from a hypocaust
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Fig. 6
Architectural
drawing of epistyle
belonging to funeral
monument of the
Claudii (M. Pichler)

Fig. 7 Fragment of column shaft

Fig. 9 Presumed pedestal with
dowel holes

Fig. 8 Presumed stair stringer
potentially belonging to a funeral
monument

Fig. 10 One of two press weights found on site

648

Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II / International Young Scholars Conference II

Fig. 11
Left side of altar
of M. Calpurnius
Epinicus Junior
showing team of
oxen

Fig. 12
Embrasure
block with cross
pictogram

Fig. 13
Architectural
feature from sacred
Christian building

Fig. 14
View over potential
site of church
with fragments of
presumed flagstones

MS 1.-7. yüzyıllarda Myra ve
Egemenlik Alanında Hıristiyanlık
Ceren PİLEVNELİ*

Giriş
Genel olarak Lykia Bölgesi’nde özel olarak da burada ele alınacak olan bölgenin en önemli kentlerinden biri olan Myra’da (Res. 1) Hıristiyanlığın nasıl gelişim gösterdiğine dair kaynaklarda çok az bilgi
bulunmaktadır. Bu konuda ilk kapsamlı çalışmayı yapan Harrison, yetersiz bilgilere rağmen coğrafi
konumu göz önünde bulundurulduğunda Mısır ve Suriye ile olan yakın ilişkileri sebebiyle bölgenin
bu yeni dinin etkilerine açık olması gerektiğini belirtmektedir1. Lykia’da var olan Musevi cemaatleri
de yeni dinin kabul edilmesini kolaylaştırmış olmalıdır. Musevi cemaatinin Lykia’nın belli başlı kentlerinde var olduğunu gösteren veriler elimizde mevcuttur: Yahudi cemaati MÖ 140’lı yıllarda Phaselis
ve Side’de artık belgelenmektedir2. Myra’da ise Yahudilerin varlığı MS III. yy.’a ait bir mezar yazıtı ile
bilinmektedir (Μυρεῖς ᾿Ιουδαῖοι)3. Kentte bunun dışında bir Yahudi cemaatinin varlığını gösteren ilk
bulgular, 2009 yılında Andriake’de yapılan kazıda tespit edilen bir sinagog ile ona ait diğer arkeolojik
bulgularla kanıtlanmıştır4. Ticari faaliyetlerde söz sahibi olabilecek denli önemli limanı Andriake ile
Myra da Musevilerin yerleşimine yoğun olarak sahne olmuş olmalıdır. Myra’da bulunan ve 5.-6. yy.’lar
arasına tarihlenen sinagog, bu dönemde Musevilerin bir cemaat olarak ne denli güçlendiğine dair
bir kanıt niteliğindedir. Museviliğe dair bu dikkat çekici ve nispeten geç tarihli buluntuya rağmen,
bölgede erken dönem Hıristiyanlığına ilişkin anlatıların çoğunun Myra kentiyle yakından alakalı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla günümüze ulaşmış yazılı kaynaklardan, kentte Hıristiyanlığın nasıl
yayılmış olabileceğini, bu durumun bölgede ne tür değişimlere yol açmış olabileceğini bir ölçüde
yeniden kurgulamaya çalışmak mümkün görünmektedir. Bu sebeple, Myra daha genel anlamda Lykia
Kilisesi’nin oluşumu ve 7. yy.’a kadar imparatorluk çapındaki teolojik tartışmalarda oynadığı rolü saptayabilmek için de iyi bir başlangıç noktası teşkil etmektedir.

* Ceren Pilevneli, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güney Kampüs, 34700 Kadıköy –İstanbul. E-posta:

cerenpilevneli@gmail.com

1 Harrison 1963, 119.
2 Macc. XV 23’e göre, Lykia ve Phaselis’te bir Yahudi cemaatinin varlığı söz konusudur. Ünlü Yahudi tarihçi Iosephus’a göre, Yahudi

Kralı I. Agrippa (MÖ 10 – MS 44) Phaselis adına yıllık haracını ödemektedir, Ioseph. Bell. Iud. I 428.

3 Corsten 1999, 487; TIB 8, 139.
4 Andriake ve Lykia’daki Yahudi varlığı hk. detaylı bilgi için bk.: Çevik v.d. 2010a, 169-180; Çevik v.d. 2010b, 335-366. Andriake

dışında, Lykia’dan ikinci bir sinagog 2012 yılında Limyra’da kazılar sırasında bulunmuştur bk.: Seyer 2013, 84-85.
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Başlangıçtan Büyük Zulüm Dönemi’nin Sonuna Kadar
Myra’da Hıristiyanlık
Lykialıların ve özel anlamda Myralıların Hıristiyanlıkla ilk gerçek karşılaşmasının bölgeye gelen Aziz
Paulus ile olduğunu söylemek mümkündür. İncil’de anlatılanlara göre Aziz Paulus üçüncü misyon
seyahati sırasında Lykia’nın önemli kentleri Myra ve Patara’da bulunmuş ve daha sonra MS 60 yılında
tutuklu olarak Roma’ya götürülürken Myra’nı limanı Andriake’den geçmiştir5. Öte yandan 5. yy.’da
daha çok politik nedenlerle apokrif ilan edildiği anlaşılan Acta Pauli’de6 anlatılanlara göre ise, Paulus
birinci misyon seyahati sırasında Myra’da bir süre kalmış ve halka Hıristiyanlığı anlatmış; hatta birkaç
mucize gerçekleştirmiştir7. Yine, aynı kaynakta anlatılanlara göre Azize Thekla, Paulus’u görmek üzere Myra’ya gitmiş; burada Paulus’u bir guruba Tanrı’nın sözlerini aktarırken bulmuş ve Havari Paulus
Thekla ile Hermaios adında birinin evinde görüşmüştür8. Bu bağlamda yeni dinin Myra’ya gelişini
Havari Paulus’un ilk misyonerlik seyahatinin sonlarına (yak. MS 48) yerleştirmek ve Paulus’un Sidon’a
hareket etmeden önce cemaatin liderlerini onaylamasıyla9 I. yy.’da Myra’da küçük bir Hıristiyan cemaatinin oluştuğunu düşünmek mümkündür.
Myralı martyrosların varlığı da kentteki erken dönem Hristiyanlığına ilişkin önemli kanıtlardır.
Lykia’nın ilk martyrosları olarak kabul edilen Nikandros ve Presbyteros Hermaios I. yy.’da Myra’daki
cemaatin başına atanmış olmalıdır10. Bennett, İmparator Decius döneminde Hristiyanlara uygulanan
takibat sırasında Myra’dan Themistokles’in şehit edildiğini; kentin önemli martyroslarından Kreskentius ve Dioskorides’in ölüm tarihlerinin ise Decius veya Valerianus dönemindeki zulüm dönemlerine yerleştirilebileceğini belirtmektedir11. Bölgenin ve kentin, Diocletianus döneminde başlatılan ve
Hıristiyanlık tarihine “Büyük Zulüm” olarak geçen, özellikle de imparatorluğun Doğu bölgelerinde
etkili olan takibat dönemindeki durumuna ilişkin bilgilerimiz az olmakla birlikte, daha çok efsanevi
bir kişilik olarak kabul edilen ünlü Myralı Aziz Nikolaos’un bu dönemde tutuklandığı kaynaklarda
anlatılanlar arasındadır. Aziz Nikolaos’un Patara doğumlu olduğu12, doğum ve ölüm tarihleri net olarak bilinmemekle birlikte Büyük Constantinus döneminde Myra piskoposu olduğu ve burada öldüğü
düşünülmektedir13. Nikolaos’un 325 Nikaia Konsili’nde yer aldığı ve burada Ortodoksluğu savunduğu, bu yüzden de Arius’a yumruk attığı söylense de14 325 Nikaia Konsili’nde imza Patara piskoposu
Eudemos’a ait olduğundan15, bu anlatı daha sonraki dönemde Nikolaos efsanesinin gelişimine paralel
olarak azizin yaşam öyküsüne eklenmiş olmalıdır. Bu, aynı zamanda modern araştırmacılar arasında
Myralı Nikolaos’un gerçekten yaşayıp yaşamadığına dair şüpheler doğurmuşsa da, Hıristiyan gelene5 Elçilerin İşleri XXI 1; XXVII 5-6; Thekla hk. ayrıntılı bilgi için bk.: Dagron 1978.
6 Acta Pauli, Maniheist olarak adlandırılan heretik grupların kullandığı başlıca kutsal kitaplardan olduğu için apokrif kabul edil-

miştir, Elliot 2005, 350.

7

Elliot 2005, 374-375.

8

Elliot 2005, 371-372.

9

Elliot 2005, 375.

10 Anrich 1917, 337; 513, 541 v.d.; Lackner 1980, 99-131; TIB 8, 140.
11 Bennett 2015, 263. Dioskoros ve Kreskentius’un isimlerine Myralı Nikolaos’un idamdan kurtardığı üç komutan ile ilgili hikâyede

rastlanmaktadır. Hikâyenin Symeon Metaphrastes’ten aktarılan versiyonu için bk.: Falconi 1751, 98-105; Anrich 1913, 69. Diakonos Ioannes’in anlatımı için bk.: Falconi 1751, 119-120; İlgili yerin İngilizce çevirisi için bk.: Jones 1978, 31.

12 Falconi 1751, 86.
13 Jones 1978, 7, 12.
14 Harrison 1963, 119; Jones 1978, 64.
15 Mansi 1758-1798, II, 695.
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ği içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olan Aziz Nikolaos, Myra kentiyle özdeş bir figür olarak
kalmıştır.
Bölgeden ve kentten bilinen martyrosların dışında I.-III. yy.’lara tarihlenebilecek Hıristiyanlığa dair
kesin kanıtların olmayışı II. ve III. yy.’larda uygulanan baskı politikaları ve bunun sonucunda Hıristiyanların ibadetlerine gizli bir şekilde devam etmesine bağlanabilir. Yine de, 2009 yılında Andriake’nin
kuzey nekropolünde bulunan ve tabula ansatasında stilize bir balık motifinin görüldüğü, “Tanrı’ya
karşı sorumlu olsun” ifadesinin yer aldığı yazıt (Res. 2-4)16, mezar sahibinin Hıristiyan olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca, III. yy.’da bölgede Hıristiyanların kentlerde alışageldik günlük yaşantıyı etkileyecek, nüfus ve ekonomik güce ulaştıklarını; görece kalabalık bir Hıristiyan cemaati oluşturduklarını düşünmemizi sağlayacak bilgiler de mevcuttur. Bu yönde en önemli kanıt, 311-312 yılında Lykia ve
Pamphylia’nın pagan vatandaşlarının İmparator Maximinus Daia’ya ilettikleri, “kavgacı Hrıstiyanlara
karşı yaptırım uygulanmasını talep ettikleri” şikâyettir. Arykanda’da ve paralel metni Pamphylia’daki
Kolbasa’da17 ele geçmiş olan bu mektupta18, kentte yaşayan Hıristiyanlar şikâyet edilmekte; onların
cezalandırılması ve Hıristiyanlığın yok edilmesi istenmektedir. Lykia ve Pamphylia’lılara gönderilen
emirnâme, Lykia’daki Arykanda ile Pamphylia’daki Kolbasa’dan Latince fragmanlar halinde günümüze ulaşmıstır. Kolbasa’daki yazıta göre, sakin Hıristiyanlar serbest bırakılmalı; ama boş inanç içindeki dik kafalı Hıristiyanlar kent ve kent çevresinden atılmalıdır19. Lykia’nın en önemli Hıristiyan din
adamı ve martyrosu olarak bilinen Olymposlu Methodios’un 312 yılında tetrarkhlardan Maximinus
Daia’nın da bulunduğu bir mahkemenin kararıyla idam edilmesi de bu döneme rastlamaktadır20. Bu
olayların Myra’da da yankı bulmuş olması beklenebilecek bir sonuçtur. Constantinus ve Licinius’un
Milano Fermanı olarak bilinen kararla Hıristiyanları inançlarında serbest bırakması ve kısa bir süre
içerisinde imparatorluğun yönetimini tek başına ele geçiren Constantinus’un Hıristiyanlığa duyduğu
sempati sayesinde diğer bölgelerde olduğu gibi Lykia’da da Hıristiyanlık daha hızlı bir yayılma sürecine girmiş olmalıdır. Nitekim Hıristiyanlığın resmi din haline geldiği IV. yy.’dan itibaren, yerleşimlere, çoğu da daha önceki bir tapınağın üzerine ya da kutsal bir alana olmak üzere anıtsal boyutlarda
kiliseler inşa edilmeye başlanmış21 ve bu sırada Myra da dini bir merkez olarak ön plana çıkmaya
başlamıştır. Tüm bunlar en azından III. yy.’ın sonlarından itibaren kentte, artık örgütlenecek boyutta
bir cemaatin olduğunu destekler niteliktedir.

II. IV. ve VII. yy.’larda Myra’da Hıristiyanlık
I. ve III. yy.’larda bölgede Hıristiyanlığın yayılışının boyutu ve Myra’daki Hıristiyan nüfusun niceliği
kesin olarak bilinmemekle beraber, IV. yy.’dan itibaren kiliselerin faal olduğu Lykia Bölgesi’nin Arius
doktrininin etkisi altında olduğu düşünülmektedir22. Bu noktada yaklaşık 12.500 km² ile küçük bir
eyalet olan Lycia Eyaleti’nin 37 piskoposluk merkezine sahip olması dikkat çekmektedir. Dini açı16 Andriake’den 2009 yılında bulunmuş ve Env. no. 25 olan Helence yazıtın çevirisi şöyledir: Bu mezarı Aurelius Epagathos, kendisi-

ne ve evlilik bağı ile bağlı olduğu Aurelia Nike ile çocuklarına; Dadoukhos oğlu Leon’a yaptırdı. Başka birinin gömülmesi yasaktır.
Şayet birisi (bu mezara) gömerse, Tanrı’ya karşı sorumlu olsun!

17

Mitchell 1988, 108.

18 TAM II 785; Gregoire 1922, no. 282; Arykanda’daki yazıtın en son edisyonu için bk.: IArykanda 12. Lykia ve Pamphylialılara gön-

derilen emirname, Lykia’daki Arykanda ile Pamphylia’daki Kolbasa’daki yazıtlardan orijinal Latince fragman halinde günümüze
ulaşmıştır. Kolbasa’daki yazıt 6 Nisan 312 yılına tarihlenmektedir, TIB 8, 141.

19 Mitchell 1988, 108, sat. 1-6.
20 Mitchell 1988, 119, dn. 40; TIB 8, 141.
21 İşler 2010, 244.
22 Harrison 1963, 119; Foss 1994, 2; Bennett 2015, 270.
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dan önemi piskoposluk kayıtlarından (Notitiae episcopatuum) bilinen Lycia Eyaleti’ne komşu olan
ve yaklaşık 16.500 km² alanı olan Pamphylia’da 35 piskoposluk merkezi; Paphlagonia ve Honorias’ta
46.000 km²’ye karşılık 10 piskoposluk bulunmaktadır23. Bu durum Lykia’nın dağlık yapısı ve ticaretten
elde edilen gelir ile ilgili olabileceği gibi, Constantinopolis’in Ariusçuluk etkisinde önemli bir eyalet
olan Lykia’yı Ortodoksluğa bağlama çabalarının sonucu da olabilir. Nitekim 325 Nikaia Konsili’nde
Lykia’yı yalnızca bir piskopos, Pataralı Eudemos temsil etmiştir24. Burada bulunmayan Lykialı piskoposların Arius doktrinlerine karşı tavrı bilinmemekle birlikte, Arius yanlısı bir tutumun onları konsile katılmaktan alıkoyduğu öne sürülen görüşlerdendir25. 358’deki Seleukeia Konsili’nde Lykialılar,
Ariusçu Akakios ve Eudoksios’u desteklemişlerdir26. Bundan on yıl sonra Arius karşıtı Kaisareialı
Basileios, Ikonium Piskoposu Amphilokios’tan Lykia’ya liyakatli bir adam göndermesini istemiş ve
ona Ortodoksluğu kabul edebilecek olan Lykia kentlerinden Korydalla, Phellos, Patara ve Telmessos
piskoposları ile Limyra’dan bir ve Myra’dan Tatianos, Polemo ve Makarius adlı üç papazın isimlerini vermiştir27. Basileios’un çabaları sonuç vermiş ve Myra papazlarından biri olan Tatianos, 381’de
Constantinopolis’te sekiz Lykia piskoposu ile birlikte oyunu Ortodoksluk yönünde değiştirmiştir28.
Likyalıların resmi Ortodoks doktrinine bağlanması yolunda ilk adım da, Myra Piskoposunun ilk kez
katıldığı konsilde böylece atılımış olmalıdır29. Bu arada I. Theodosius Dönemi’nde, 391’de, paganizmin tamamen yasaklanmasını, tapınakların mülklerinin imparatorun özel hazinesine, tapınakların
da ordu ya da kiliselere devredilmesini öngören yasanın uygulanması sırasında bazı yerel piskoposlar da tapınakların kötülük barındırdığı gerekçesiyle yıkılmasını istemişlerdir. Genellikle Myralı
Nikolaos’a atfedilen bir şekilde, Myra piskoposunun da bunlardan biri olduğu ve onun emriyle Artemis Tapınağı’nın temellerine kadar yıkıldığı bilinmektedir30.
Lykia’nın resmi Ortodoks doktrinine bağlanması ve Lykaonia’dan ayrılarak, Myra metropolis olmak
üzere ayrı bir piskoposluk haline getirilmesi ise II. Theodosius Dönemi’nde (408-450) gerçekleşmiştir31. Dolayısıyla Myra daha sonraki dönemlerde ortaya çıkan mezhep çatışmaları içerisinde aktif rol
oynamış olmalıdır. 431 yılında Nestorios’un Ephesos’ta mahkûm edilmesinde Myralı Serenianus’un
da içlerinde bulunduğu dört Lykialı piskopos rol oynamıştır32. 449 yılında Myralı Romanos, Ephesos Latrocinium’unda Monofizitizm’i desteklemiş; ancak 451 yılındaki Khalkedon Konsili’nde fikrini
değiştirmiştir33. Bu bağlamda Myra’nın ve genel anlamda Lykia kentlerinin resmi Ortodoks doktrinine eklemlenmesi yolunda 451 Khalkedon Konsili’nin önemli bir dönüm noktası olduğunu söylemek
mümkündür. Nitekim 457’de Myralı Petrus’un Lykia bloğu adına gönderdiği mektupta Khalkedon
Konsili kararları savunulmuştur34. Altı yıl sonra da bir Oinoanda piskoposunun heretik Monofizit
23 Hild 2004, 1.
24 Mansi 1758-1798, II, 695; Harrison 1963, 119.
25 Harrison 1963, 119; Bennett 2015, 270.
26 Mansi 1758-1798, III, 322.
27 Basileios, ep. 218.
28 Mansi 1758-1798, III, 570; Harrison 1963, 119’da Tatianos’un aynı zamanda Myra piskoposu olabileceği belirtilmiştir.
29 Myra piskoposunun adı ilk kez 381’deki konsil listelerinde yer almaktadır, TIB 8, 142.
30 Symeon, Myralı Nikolaos’un Artemis Tapınağı’nı yıkışını detaylı bir şekilde anlatmıştır. Bk.: Falconi 1751, 96-97; Jacobek 1999,

111.

31 Io. Mal. XIV 365, 24.
32 Mansi 1758-1798, IV, 1219. Diğer dört Lykialı piskopos için bk.: IV, 1216.
33 Mansi 1758-1798, VII, 430; 448. Diğer Lykialı piskoposlar için bk.: VII, 430-442.
34 Mansi 1758-1798, VII, 576-80.
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görüşlerinden dolayı I. Anastasios’a saldırması35 Lykia’nın bu dönemde Monofizitizm’e karşı almış
olduğu tavrı göstermektedir.
553’teki Constantinopolis Konsili, Suriye ve Mısır’ın Monofizit kiliselerini uzlaştırmak için toplanmıştır36. Myra’dan Philippos’un da içlerinde olduğu dört Lykialı piskopos yeni teklifleri onaylamıştır37;
Konsilde bulunmayan Lykialı piskoposların çoğunluğunun ise Monofizitizm karşıtı olup olmadığı
bilinmemektedir. Ancak V. yy. itibariyle, ilki Antakyalı Diakonos Basileios tarafından kurulmuş olan38
ve Lykia’nın kırsal kesimlerinde çoğalmaya başlayan manastırlar Suriye ve Mısır ile kurulan yakın
kültürel ilişkileri ve dolayısıyla Monofizit görüşlere yakınlığı akla getirmektedir. Kilise ve manastır
hayatı arasındaki sürtüşmenin her yerde var olduğu göz önünde bulundurulursa, Ortodoksluğun egemen olduğu Kilise’ye bağlı piskoposların Monofizit manastırlarına kısmen karşı olması Lykia’da da
beklenebilecek bir durumdur39. Lykialı kentlerin piskoposlarının Ortodoks doktrinine sıkı sıkıya sarılmasında kentlerdeki kiliseler ile kırsal alandaki manastırlar arasında devam eden bir otorite savaşı
etkili olmuş gibi görünmektedir. Bu durum kuşkusuz kentlerin sosyal ve kültürel yapısına da yansıyan
birtakım sonuçları beraberinde getirmiştir. Pagan inançlardan miras kalan bazı geleneklerin Hıristiyanlaşan toplumda farklı şekillerde kendine yer bulduğu bu dönemde, Lykia ve Myra’nın sosyal yaşamının nasıl etkilendiğini anlayabilmemiz için, Hıristiyan halk tarafından paylaşılan yeni geleneklerin
başrolünde bulunan kentin iki önemli azizi, Myralı Nikolaos ve Sionlu Nikolaos için yazılmış hayat
hikâyelerini incelememiz yerinde olacaktır.

Yeni Din, Yeni Kültür
Lykia’nın Hıristiyan kimliğini kazanmasında ve bu kimliğin sosyal hayatta belirleyici hale gelmesinde
kuşkusuz ki azizlerin büyük rolleri vardır. Bölgeden bilinen pek çok martyros ve aziz vardır. Ancak denebilir ki Myra ve Lykia’nın dini ve sosyal yaşamını hiçbiri Myralı Nikolaos ve Sionlu Nikolaos kadar
derinden etkilememiştir. Sık sık birbiriyle karıştırılan bu iki aziz için kaleme alınan yaşam hikâyeleri,
kentin ve genel olarak Lykia Bölgesi’nin pagan adet ve gelenekleri ile yoğrulmuş kültürünün Hıristiyanlık ile birlikte değişimini gözler önüne sermektedir.
IV. yüzyılda, Büyük Constantinus zamanında yaşadığı düşünülen Myralı Nikolaos, bugün dünyada Santa Claus olarak bilinen, şüpheli tarihsel kişiliği efsanelerle birleşerek eğlenceli anlatıların
başkahramanına dönüşmüş Lykialı bir azizdir. Myralı Aziz Nikolaos’un kent ve bölge halkı için çok
önemli bir şahsiyet olduğu kendisi için kaleme alınan yaşam hikâyelerinde40 anlatılan mucize örneklerinden de anlaşılmaktadır. Çoğu VI. yy. sonrasına ait olan enkomionlarda41 Aziz Nikolaos’un
35 Le Quien 1740, 989; Harrison 1963, 119.
36 Ostrogorsky 1991, 71-72; Harrison 1963, 119.
37 Mansi 1758-1798, IX, 174. Diğer Lykialı piskoposlar için bk.: IX, 176; 389; 391-392.
38 TIB 8, 151.
39 Harrison 1963, 120.
40 Nikolaos’un yaşamı ile ilgili Hellence kaynaklar, Anrich 1913’te toplanmış, 1917’de ise metinlerin eleştirisi yapılmıştır. Halkin

1957 ve eklerinde Aziz’in yaşamı ile ilgili yayınlanmış ve yayınlanmamış Hellence metinlerin listesi verilmiştir. Aziz Nikolaos’a
atfedilen sekiz kanon, Parakletike adlı ayin kitabında toplanmış, on beş kanon da Kominis 1976’da yayınlanmıştır. Konuyla ilgili
en yeni ve en kapsamlı çalışma ise Jones 1978 olup, Aziz’in yaşamı, XX. yy.’a kadar Doğu ve Batı’daki kültü antik metinlerden
alıntılarla anlatılmıştır.

41 Myralı Aziz Nikolaos ile ilgili olarak en erken tarihli eser VI. yy.’a ait Praxis de Stratelatis’tir ve Myralı Aziz Nikolaos’un Patara’da

doğduğunu ve Constantinus döneminde (MS 324-337) Myra Piskoposu olduğunu aktarmaktadır. IX.-XIV. yy.’lar arasında Nikolaos için yirmi üç eser kaleme alınmış olup, bu eserlerden bazıları şunlardır: 812-842 arasında yazılmış olduğu ve Theodore
Studite’ye ait olabileceği düşünülen Vita per Michaelem, İstanbul Patriği Methodios tarafından Vita per Michaelem baz alınarak
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deniz mucizeleri ön plandadır. Hikâyeler deniz ticareti ile yakından ilgili olan bölgenin konumundan
kaynaklanmaktadır: Doğu’dan gelen ve Myra’nın limanı Andriake’de duran gemilerin mürettebatı önceleri, güvenli yolculuk için pagan tanrılar olan Artemis, Poseidon42 ya da Thetis’e mum yakıyorlardı.
Hıristiyanlığın yayılmaya başladığı zamanlarda da buna uygun olarak bir kült oluşmuştur43. Nikolaos,
bölgedeki deniz ticaretine bağlı olarak, denizcilerin ve deniz ticaretinin patronu olan ve kentte özel
bir tapım gören Artemis’in yerini almış ve böylece İmparator Constantinus döneminde başlayan tolerans döneminde Aziz Nikolaos’un yerel bir aziz kimliğiyle bölgede Hıristiyanlığın kurucusu ve koruyucusu olarak ortaya çıkışı gerçekleşmiştir. Aziz Nikolaos’un kentte bir zamanlar denizcilerin koruyucusu olan Artemis kültüne karşı açtığı savaş, onun mucize örneklerinde de kendine yer bulmuştur:
Artemis’in tapınağını yıktıktan sonra kendisine gidecek bir yer bulamayan Şeytan, Nikolaos’tan intikam almak için kadın kılığına girip Myra’ya gitmek üzere yola çıkan hacılara yağ dolu bir şişe verir ve
bunu Aziz’in mezarı başında kandile koymalarını ister. Yolculuklarının ilk gecesinde Nikolaos, şişeyi
alan kişilere görünür ve şişeyi denize atmalarını söyler. Şişeyi denize attıkları anda ateş ve pis koku
etrafa yayılır, deniz ikiye yarılır, gemi büyük dalgalar arasında kalıp batmaya başlar. Nikolaos onları
oradan kurtarır. Burada görüldüğü gibi, Nikolaos, zamanla Artemis’in yerini alarak denizcilerin koruyucusu haline gelmiştir. Bu yüzden kendilerini kurtaran ya da güvenli bir yolculuk sağlayan Aziz’in
bir ikonu ile hiç sönmeyen bir lamba, denizciler tarafından gemilerde bulundurulmaya ve Nikolaos
adına yapılmış tapınaklarda Aziz’e adak olarak sunulan şeylerin başında, çapa, halat, gemi modeli gibi
denizcilikle ilgili objeler kullanılmaya başlanmıştır44.
Aziz Nikolaos’un bölgenin coğrafi konumuna bağlı olarak gelişen denizcilerin koruyucusu olma
özelliğine ek olarak, tüm Lykia’yı sarsan kıtlık gibi durumlarda bölge ve kent halkının yardımına koştuğu, enkomionlarda anlatılan hikâyeler arasındadır. Buna göre, Aziz Nikolaos, kentin içinde bulunduğu
kıtlık zamanında tahıl yüklü gemilerin Myra’da tahıl bırakmasını sağlayarak kenti ve vatandaşlarını
açlıktan kurtarmıştır45. Hikâyenin değişik bir versiyonuna göre, kıtlık sebebiyle kilisede düzenlenen
bir ayin sırasında Aziz Nikolaos’un mezarı açılmış ve mür kokuları aç ve hasta olan halkın şifa bulmasını sağlamış; ertesi gün Kıbrıs’tan gelen bir geminin kaptanına rüyasında görünen Nikolaos, kaptanı
tahılın bir kısmını Myra’da bırakmaya ikna etmiştir46. Bu tür hikâyeler, her ne kadar temkinli olmaya
gerektirse de, halkın sıkıntı çektiği dönemlerde ayinler vasıtasıyla Aziz Nikolaos’un yardımına başvurduğunu; Aziz Nikolaos’un hem Myra hem de Lykia Bölgesi’nde ne denli önemli bir figür olduğunu
göstermesi bakımından önem teşkil etmektedirler. Nitekim kendisine atfedilen bu önemin sonucu
olarak, Aziz Nikolaos’un Martyrionu, I. Iustinianus Dönemi’nden önce önemli bir merkez haline gelmiş47; ünü, denizcilerin, yoksulların, çocukların, genç kızların, gelinlerin, tüccarların, zanaatkârların
koruyucusu olarak zamanla bölge dışına taşmış ve tüm Hıristiyan dünyasında saygı gören kutsal bir
şahsiyet haline gelmiştir. Iustinianus, 529 Lykia depreminden sonra, Myra’nın yeniden imar edilme
kaleme alındığı sanılan Methodios ad Theodorium ve 880 yılında Rahip Ioannes’in Methodios’un eserinden yazmış olduğu Latince yaşam öyküsü. IX. yy.’ın ikinci yarısından sonra kaleme alınan Enkomion ve ilahilerden bazıları ise şunlardır: İstanbul Patriği
Methodios’un 860 yılından sonra yazdığı Enkomium Methodii; Georgios Kartophylaks’ın Enkomion’u, Thaumata Tria; Giritli
Adreas’ın olduğu düşünülen Enkomium. Ayrıca İmparator VI. Leon’un da (doğ. 866 – öl. 912) Myralı Aziz Nikolaos için bir
Enkomion kaleme aldığı bilinmektedir. Bk.: Jones 1978, 45-46.
42 2009 yılında Andriake’de yapılan araştırma sırasında bulunan, yayımlanmamış bir mezar yazıtında, mezarın ihlali durumunda

ödenecek cezanın Tanrı Poseidon’a verilmesinden söz edilmektedir (Env. No 24 [2009]).

43 Jones 1978, 9.
44 Jones 1978, 25.
45 Falconi 1751, 98; Anrich 1917, 396; Jones 1978, 27.
46 Meisen v.d. 1931, 249 v.dd.; Jones 1978, 28.
47 Anrich 1917, 449.
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çalışmaları sırasında kente, Aziz’in adına bir kilise de yaptırmıştır48. Aziz Nikolaos’un mür yağı vasıtasıyla sağaltıcı olduğu inancı sayesinde bu kilise bölgenin en önemli hac merkezi olmuştur. Kaynaklara göre, Aziz Nikolaos’un rölikleri, hacıların adak olarak getirdikleri yağ ile sürekli yenilenen bir
lahitte korunurdu. Hacılar lahitin içine boşalttıkları yağı, Aziz’in kemiklerine değerek kutsallaşmış bir
şekilde geri alırlar ve ülkelerine götürürlerdi49. Böylece kentin siyasi ve ekonomik önemine piskoposluk merkezi yapılmasıyla eklenen dini bir merkez olma ayrıcalığının manevi yönü de oluşmuştur. XI.
yy.’dan itibaren manastır olarak kullanılmaya başlanan Aziz Nikolaos Kilisesi50, Myra’nın Geç Antik
Çağ ve Ortaçağ boyunca önemli bir merkez olarak kalmasında büyük rol oynamıştır (Res. 4, 5).
Kentin bir diğer önemli azizi olan Sionlu Nikolaos, Tragalassos’a yakın bir bölgede doğmuş51, I.
Iustinianus Dönemi’nde yaşamış ve 10 Aralık 564’te kendi kurduğu Sion Manastırı’nda52 ölmüştür.
Ölümünden sonra kendisi için kaleme alınan βίος τοῦ Ἀγίου Νικολάου (Bios tou Hagiou Nikolaou)
bazen karışık bir kronolojik çizgiye göre ilerlese de, bölgenin tarihi için olduğu kadar topografisi için
de son derece önemli bir kaynaktır.
Vita’da anlatılanlara göre, Nikolaos küçük yaştan itibaren gösterdiği mucizelerle büyük ün kazanmıştır. Pek çok hikâyede onun şifa verme özelliğinden bahsedilmektedir. Nikolaos’un bu ünü manastıra şifa bulmak umuduyla pek çok ziyaretçinin de gelmesine sebep olmuştur. Aziz, kutsal yağ ile onları
kutsar ve iyileştirip evlerine geri gönderir, bazen de belirli bir süre onları manastırdaki işliklerde çalıştırarak tedavi eder53. Çocuksuz ailelerin çocuk sahibi olmasını sağlamakla beraber çocukların vaftiz
edilmesi işini de Nikolaos gerçekleştirir. Bu durum bölge halkının sosyal yaşamında Nikolaos’un oynadığı rolü göstermesi bakımından önemli olduğu gibi, genel anlamda manastırların hem bir şifahane, hem de bölgenin inancının pekiştirildiği mekânlar oluşuna da örnek teşkil etmektedir.
Sionlu Aziz Nikolaos’un İblis ile mücadele etme ve iyileştiriciliğine dair mucizeleri sayıca çoklukları bakımından özellikle dikkat çekmektedir. Plakoma’da bulunan ve Günahkâr Ruh tarafından
ele geçirilmiş olan Kutsal Ağaç’ın kesilmesi54 olayı bu türden mucizelerinin en iyi örneğidir. Kutsal
Ağaç’ın temsil ettiği şey aslında pagan tanrılarına olan tapınım olup, Nikolaos sadece Şeytani Ruh’u
buradan çıkarmakla kalmamış, aynı zamanda sembolik olarak pagan dinlerini de Lykia’dan kovmuştur. Dönemin dini algısının, pagan dinleriyle Hıristiyanlık arasındaki çekişmenin de gözler önüne
serildiği bu olay dışında, kırsal kesimdeki su kaynaklarını55 veya kişileri ele geçiren şeytani ruhları da
temizlemesiyle56 Nikolaos’un pagan inanışına sahip köyleri ve kişileri de Hıristiyanlık inancına döndürdüğü yine sembolik bir dille anlatılmaktadır. Kutsal Topraklar’ı ikinci ziyareti sırasında uğradığı
Mısır’ın Diolko Köyü’nde gözleri görmeyen bir adam ile arasında geçen konuşma da bu duruma yönelik bir ipucu sağlamaktadır. Üç yıldır gözleri görmeyen ve doktorlara çok para harcadığını belirten
48 Io. Mal. XVIII 448, 17-19; Peschlow 1975, 323-324; Peschlow 1990, 6; Ötüken 1988, 86; Foss 1991, 314.
49 Anrich 1917, 516, dn. 2; Türker 2005, 311. Demre/Myra Aziz Nikolaos Kilisesi kazılarında bulunan ve mür yağının taşınması

amacıyla kullanılan çok sayıda unguentarium da Aziz’in kutsal yağ ile olan bağlantısını ortaya koymaktadır.

50 Karakaya 2010, 127.
51 Vita Nicolai Sionitae’da (buradan sonra VNS olarak gösterilecektir), Aziz Nikolaos’un nerede doğduğu net bir şekilde belirtil-

mez. Amcası Nikolaos’un Tragalassos’taki Pharroa köyünden olduğu, Akalissos Manastırı’ndayken Sion Manastırı’nı kurmaya
karar verdiği, Sionlu Aziz Nikolaos’un da buraya yakın bir bölgede doğduğu belirtilmektedir, bk.: VNS 1-2.

52 Sion Manastırı’nın yeri konusunda farklı görüşler için bk.: Anrich 1917, 238-240; Harrison 1963, 150; Grosmann – Severin 1981,

103; Chronz 1985, 75; Foss 1991, 309; İşler 2009, Alkan 2011, 104.

53 VNS 61; 64; 65.
54 VNS 15-19.
55 VNS 20-24.
56 VNS 26; VNS 61; VNS 62; VNS 63; VNS 64; VNS 65; VNS 66; VNS 70; VNS 71; VNS 73; VNS 74.
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Antonis adındaki adama Aziz Nikolaos, “Niye azizlere inanmadın? Para ödemeden tedavi olurdun”
yanıtını verir. Bunun üzerine şimdiye kadar inançsız olduğunu belirten Antonis için Aziz Nikolaos,
kendisine ve Tanrı’ya inandığını söyledikten sonra dua eder ve Antonis’in gözleri açılır57.
Sionlu Aziz Nikolaos’un Bizans İmparatorluğu’nun tümünü olduğu gibi Myra’yı da derinden sarsan
veba salgını sırasında çıkmış olduğu kurban gezisinden bahsedilen bölüm Vita’nın en önemli bölümlerindendir. Veba salgını sırasında Myra Piskoposu Philippos, kırsal kesimde yaşayan çiftçilerin kente erzak götürmemelerinden Nikolaos’u sorumlu tutmuş, Baş magistratus ile birlikte Nikolaos’un yakalanıp
Myra’ya getirilmesi emrini vermiştir. Nikolaos ise kente gitme emrine karşı gelerek bir sunu gezisine
çıkmıştır. Bu bölümün önemi, bu gezi ve iki yıl sonra vebanın bitmesi üzerine şükranlarını sunmak
üzere çıktığı anlaşılan yirmi beş günlük ikinci kurban gezisi sırasında uğradığı yerleşimlerin adlarının
verilmesinden ileri gelmektedir. Vita’da toplam 46 tane köy, kasaba, kent ya da bölge adı geçmektedir.
Ayrıca Myra’da bulunan Aziz Nikolaos Kilisesi ve Andriake’de yer alan altı kilise yanında kırsal kesimdeki yerleşimlerin çoğunda kilise ya da manastır bulunduğunu yine buradan öğrenmekteyiz. Buna
göre, Kastellon’da Myralı Nikolaos’a ithaf edilmiş bir kilise yer almaktaydı. Ayrıca Nikoalos’un ziyaret
ettiğini bildiğimiz tapınaklar arasında Tragalassos’taki Başmelek Kilisesi, Plenion’daki Aziz Georgios
Kilisesi, Karkabo’daki Aziz Gabriel Kilisesi, Kausai’daki Aziz Theodore Kilisesi, Nea Kome’deki Kutsal
Başmelek Kilisesi, Partaessos’taki Aziz Appianos Kilisesi, Symbolon’daki Başmelek ve St. Demetrios
Kilisesi, Nauten’deki Bakire Kilisesi, Serine’deki St. Irene (?), Trebendai’daki Başmelek Kilisesi, Hemalissoi’daki Melissa Kilisesi, Sabandos’taki Aziz Daniel Kilisesi de yer almaktadır58. Ancak bugün hala bu
kentlerin büyük bir kısmının lokalizasyonu yapılamamıştır. Dolayısıyla adı geçen kiliseler hakkında da
ayrıntılı bilgi sahibi olmamız en azından şimdilik mümkün görünmemektedir59.
Sionlu Nikolaos’un iki yıl ara ile çıktığı iki kurban gezisinde sunulan kurban adetleri, ekmek ve
şarabın miktarı Sion Manastırı’nın zenginliğini de gözler önüne sermektedir. Bu zenginlik, Sionlu
Nikolaos’un ölümünden sonra da manastırda azizin kimliği etrafında oluşan kutsal yağ kültü ile bağlantılı olarak yapılan ziyaretler ve bağışlar ile devam etmiş olmalıdır. Ancak temelde, manastırların iç
kesimlerde yapılan tarım faaliyetleriyle yakından ilişkili olduğu ve keşişlerin halk ile sıkı bir bağlantı
içerisinde oldukları düşünülürse, VI. yy.’ın sonlarına kadar oldukça aktif olan limanlar ile birlikte,
Lykia Bölgesi’nin ticaretle sağladığı refahın destek noktalarından birini oluşturdukları ortaya çıkmaktadır. Vita’dan da manastırlarda üretilen ürünlerde olduğu kadar, iç kesimlerde üretilen ürünlerin
pazarlanmasında da manastırların söz sahibi olduğu anlaşılmaktadır60. Bu durum, Sionlu Nikolaos’un
dönemin Myra piskoposu Philippos ile arasını açmışa benzemektedir. Veba salgını sırasında Aziz
Nikolaos’un Myra’ya erzak ve temel ihtiyaç malzemelerinin gönderilmesine engel olmakla suçlanması ve kırsal alanda etkili ve saygın bir din adamı olarak görülen Nikolaos’un Pinara Piskoposu olarak
atanması piskopos ile Sion Manastırı Arkhimandritos’u Nikolaos arasında bir çekişmeyi akla getirmektedir. Nikolaos’un Pinara Piskoposu olarak atanmasında amaç, burada Nikolaos gibi ünlü bir
din adamının varlığına ihtiyaç duyulmasıyla ilgili olabileceği gibi, tam tersine onu manastırından ve
metropolisin hinterlandından uzaklaştırmak da olabilir. Vita’da anlatılanlar göz önüne alındığında
ikinci olasılık daha akla yatkın görünmektedir. Zira Nikolaos, burada ruhban sınıfı ve magistratus ile
pek de anlaşamamıştır. Yaptırmak istediği Kutsal Meryem/Theotokhos Kilisesi konusunda yaşanan

57 VNS 33.
58 VNS 54-58.
59 Vita’da geçen yerleşimlere lokalizasyon önerileri için bk.: Anrich 1917; Foss 1991; Blum 1997; TIB 8; Alkan 2011.
60 VNS 52-53.
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anlaşmazlık61 Nikolaos’un etkisinin kısıtlanmak istendiğini düşündürmektedir62. Nikolaos burada
fazla kalmamış ve bir an önce kendi manastırına dönmeyi tercih etmiştir. Burada pek çok mucize
gösterdikten sonra, Rossalia Günü’nde Myralı Nikolaos’un Kilisesi’nde toplanan sinod’un ardından
kurmuş olduğu Sion Manastırı’nda ölmüş ve burada diğer kutsal kişilerin arasında gömülmüştür.
Myralı Nikolaos ile Sionlu Nikolaos, Myra’nın Hıristiyanlaşmasında anahtar figürler olarak karşımıza çıkmaktadır. Birincisi kentte Hıristiyanlığın kurucusu ve koruyucusu olarak anılırken; ikincisi
döneminde etkisi hala devam eden pagan dinlerinin bölgeden tamamen silinmesinde rol oynayan
bir kişilik gibi görünmektedir. Myralı Nikolaos’un Artemis Tapınağı’nın yıkımından sorumlu tutulması, Sionlu Nikolaos’un ise Plakoma Ağacı’nı yok ederek sembolik olarak pagan dinlerini bölgeden
tamamen uzaklaştırması bu yorumu doğrulamaktadır. Her iki azizin de kültünün gelişiminde temel
noktalardan biri olan kutsal yağ -mür yağı- sağaltıcı özellikler kazanmalarına sebep olmuş ve belki de
iki azizin karıştırılmasında en büyük rolü oynamıştır.
Hıristiyanlık ile birlikte yeni bir kültürel çevreye giren, hâkim olduğu geniş hinterlandı ve
Doğu’dan başkente gidecek olan iaşenin ulaştırılmasında önemli bir durak konumunda olan Myra’nın
6. yy. sonlarından itibaren gerilemeye başladığı görülmektedir. Bu sebeple kentler etrafında yoğunlaşmış olan nüfusun kırsal alana kaydığı görülmektedir. 542’de yaşanan veba salgını, hemen ardından
karşılaşılan Arap akınları bu durumun başlıca sebepleridir. 730’larda başlayan Arap akınları, Bizans
İmparatorluğu’nun Filistin, Suriye ve Mısır gibi Doğu eyaletlerini kaybetmesine sebep olmuştur63.
Lykia Bölgesi’nin ve Myra’nın başlıca ticaretinin bu eyaletlerle olduğu düşünülürse, VII. ve VIII.
yy.’ların Lykia ve başkenti Myra için karanlık bir dönem olduğu görülmektedir. VII. yy.’dan itibaren
Lykia sahilinin Bizans İmparatorluğu’nun deniz kuvvetlerinin bir üssü haline gelerek stratejik önem
kazanması ve Arap akınlarına karşı bir kale görevi üstlenmesiyle Lykia Bölgesi daha askeri bir görünüm almaya başlamıştır: Arap akınları sırasında Lykia, asıl hedefi Constantinopolis olan seferlerin
kavşak noktasını oluşturuyor ve “yaz seferleri” (=saife) sırasında da bazı akınlara maruz kalıyordu64.
Bütün bu değişikliklerin Myra’yı da etkilediğini söylemek mümkündür. Oluşan güvenlik problemi
sebebiyle, Hıristiyan cemaatin eskiden olduğu kadar özgürce dini merkezleri ziyaret edemiyor oluşu
ve ekonomik bunalım daha kapalı bir yaşam tarzına sebep olmuş olmalıdır. Buna karşılık kırsal kesimde kilise ve manastırların etrafında yoğunlaşan nüfus, mütevazı bir gelişim de söz konusudur65.
Dolayısıyla dini yaşamın merkezinin kentlerde yer alan kiliseler yerine, kırsal kesimde sayıları oldukça
artan kilise ve manastırlara kaymış olduğunu söylemek mümkündür. Bu sebeple VII. yy.’dan itibaren
yaşanan gelişmelerin doğru yorumlanması kentin hinterlandında yapılacak yeni araştırmalara bağlı
görünmektedir.

Sonuç

Lykia Bölgesi’nin siyasi ve ekonomik bakımdan en önemli kentlerinden biri olan Myra, Hıristiyanlığın Roma İmparatorluğu sınırları içerisinde kabul görmeye başlamasından itibaren dini anlamda
da önemli bir kent haline gelmiştir. Her ne kadar I. ve III. yy.’lar içim konuya ilişkin net bilgilerimiz
61 VNS 69.
62 Sionlu Nikolaos’un Vitası’nda Theotokhos Kilise’sinin inşasında gösterdiği ısrarcı tavır, Aziz’in Monofizit bir dini görüşe sahip

olduğunu da düşündürmektedir. Dolayısıyla Myra Piskoposu ile arasındaki anlaşmazlığın bu durumla alakalı olduğu da öne sürülebilir.

63 Nakatani 1995, 45.
64 Küçükaşçı 2006, 378.
65 Myra’nın kırsal kesimindeki kilise ve manastır yapıları hk. detaylı bilgi için bk.: Harrison 2001.
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bulunmasa da, IV. yy.’dan itibaren artan kanıtlar ve Kutsal Topraklar ile kurulan yakın ilişki düşünüldüğünde yeni dinin I. yy.’dan itibaren Myra’da etkili olmaya başladığı sonucuna varılması mümkün
görünmektedir. Kentin Suriye ve Mısır ile limanı Andriake aracılığıyla kurduğu ilişki, dönem içerisinde heretik olarak kabul edilen dini akımlardan etkilenmesine de sebep olmuştur. V. yy.’dan itibaren
kırsal alanda çoğalmaya başlayan ve genel olarak Suriye ve Mısır’dan etkilendiği kabul edilen manastırlar ile Kilise örgütlenmesi arasında bir çekişmenin var olduğu kaynaklardan takip edilebilmektedir.
Bu noktada İmparatorluk merkezinin Lykia’yı ve dolayısıyla Myra’yı Ortodoks akıma yönlendirme
çabaları dikkat çekmektedir. Her ne kadar kent yaşamı içerisinde Ortodoksluğa bağlı din adamlarının otoritesi kabul edilse de kırsal alanda oldukça saygı gördükleri anlaşılan manastırlar ve keşişler
burada yaşayan halkın Hıristiyanlığı öğrenmesinde olduğu gibi sosyal yaşam içerisinde de başrolü
oynamışlardır. Dolayısıyla bu durum, burada Monofizit eğilimin daha güçlü olabileceği yorumunun
yapılmasını kolaylaştırmaktadır.
VI. yy. için çok önemli bir kaynak olarak kabul edilen Sionlu Nikolaos’un Vitası ile aynı yüzyıl itibariyle Myralı Nikolaos için kaleme alınan yaşam öyküleri, dönemin Hıristiyanlık algısını; pagan geleneklerin yeni din içerisinde uğradığı değişimi veya uyarlanışını izlememize olanak vermekle birlikte,
Myra’nın günümüze kadar devam eden ününün de başlıca sebeplerinden biri de olmuştur. Bunlarda,
Myralı Nikolaos, bölgede Hıristiyanlığın yayılışının hızlandığı sırada Artemis, Poseidon, Apollon gibi
bölgede özel tapım gören pagan tanrılarının özelliklerini kişiliğinde birleştiren bir aziz olarak geçiş
dönemini kolaylaştırırken; Sionlu Nikolaos, Hıristiyanlığın bölgede yerleşmesini sağlayan bir figür
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak Sionlu Nikolaos’un Vitası’nda kentin egemenlik alanında bulunan yerleşimlerin adlarının zikredilmesi, Vita’nın hepsinden daha önemli bir kaynak olmasını da
sağlamaktadır. Burada adı geçen kentlerin lokalize edilmesi ile birlikte, Myra’nın iç kesimlerle olan
bağlantısı daha rahat anlaşılabilecek ve Myra’da Hıristiyanlığın etkisi daha net anlaşılabilecektir.
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Pisidia, Pamphylia ve Kilikia Bölgelerindeki
Seleukos Kolonileri
Merve SARILAR ÖZDEMİR*

Hellenistik krallıklardan biri olan Seleukoslar, MÖ 188 Apameia Anlaşması’na1 kadar merkezleri
Suriye’nin yanı sıra Küçük Asya’da da geniş bir alanı yönetmişlerdir. MÖ 281-188 yılları arasında
Küçük Asya’da etkin olan bu krallık, sahip oldukları geniş teritoryumu yönetebilmek ve otoritesini
koruyabilmek amacıyla birtakım stratejiler geliştirmiştir. Bunların başında ise koloni kurmak gelmektedir. Bu çalışmanın konusunu da Seleukosların Pisidia, Pamphylia ve Kilikia bölgelerinde yer alan
kolonileri oluşturmaktadır.
Seleukos Krallığı’nın kurucusu ve İskender’in en önemli generallerinden (diadokhoi) biri olan I. Seleukos (MÖ 311-281)2 döneminde, krallık en parlak dönemini yaşamıştır. MÖ 312 yılında Babil satraplığının kendisine verilmesinin ardından3 ilk önce krallığının merkezi olan Suriye ve çevresini ele
geçirmiş daha sonra MÖ 301 yılında Antigonos4 ile yapılan Ipsos Savaşı’ndan sonra, Fırat kıyısından
itibaren Suriye’nin tümüne egemen olmuştur5. MÖ 300 yılında ise I. Seleukos, Kappadokia’nın güneyini
ve Babil’in kuzeyini de topraklarına dahil etmiştir6. MÖ 295 yılında ise Kilikia Bölgesi üzerinden Küçük
Asya’ya giriş yapmıştır7. MÖ 281 yılında Lysimakhos ile yapılan Kyroupedion Muharebesi’nin8 ardından
* Merve Sarılar Özdemir, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Bölümü, Ordu Cad. No: 196 34459 Laleli – İstan-

bul. E-posta: sarilarm@gmail.com.

Bu makale M.Ü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı’nda 2012 yılında tamamlamış olduğum “Küçük Asya’daki
Seleukos Kolonileri” adlı Yüksek Lisans Tezimin bir kısmının geliştirilmiş halidir.
1 MÖ 190 yılında Roma ile Seleukoslar arasında yapılan Magnesia Muharebesi Roma’nın mutlak zaferi ile sonuçlanmıştır (Liv 37. 37;

App. Syr. 30-37). Muharebenin ardından MÖ 188 yılında Apameia Anlaşması yapılmış ve anlaşma gereği Seleukoslar Torosların
ötesine sürülmüştür (Liv. 37. 45). Bunun yanı sıra Seleukoslara 15.000 talanta savaş tazminatı ödemeleri şartı koşulmuştur (Polyb.
21. 42; Liv. 37. 45; Diod.19. 10).

2 Hellenistik krallıklar arasında İskender’den sonra en geniş sınırlara ulaşan Seleukos Nikator, İskender’in mirasını en iyi özüm-

seyen krallardan biridir. Antik yazarlardan Arrianos İskender’in generalleri (diadokhoi) arasında en büyük kral olarak Seleukos
Nikator’u göstermektedir (Arr. anab. 7. 22. 5). Modern yazarlardan Austin de, Arrianos’a benzer bir yaklaşımda bulunarak Seleukos Nikator’un, İskender’den sonra generalleri arasındaki en büyük krallardan biri olduğunu söylemektedir (Austin 2006, 119).

3 Diod. 19. 55; App. Syr. 53.
4 Küçük Asya’da geniş topraklara sahip olan Antigonos, bu savaşı kaybetmiş ve ölmüştür (Plut. Dem. 44; Diod.19. 105). Sahip olduğu

topraklar, generalleri arasında paylaşılmıştır (Cohen 1995, 36; Austin 2006, 121).

5 App. Syr. 56; Austin 2006, 121.
6 Sherwin-White – Kuhrt 1993,14.
7 Kilikia Bölgesi özellikle Dağlık Kilikia bu tarihlerde Seleukosların kontrolü altında bulunmaktaydı (Plut. Dem. 32-47; Ma 1999, 33).
8 Beloch 1904/27, 108; Tarn 1936, 98; Magie 1950, 727; Grainger 1997, 56.
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ise, Küçük Asya’ya egemen olmuştur9. Böylece Fırat ve çevresindeki Asya şehirlerine ve Küçük Asya’ya
egemen olarak İskender’den sonra en geniş sınırlara ulaşan krallık haline gelmiştir10 (Res. 1). Bu nedenle
de I. Seleukos, krallığı yönetebilmek, ana merkezle olan iletişim ağını ve güvenliğini sağlayabilmek ve
devrin karakteristik özelliklerinden biri olan prestij elde edebilmek amacıyla koloniler oluşturmuştur11.
Politik, ekonomik ve askeri etkenler de bu durumda etkili olmuştur12. İskender’in kentleşme konusunda
uygulamış olduğu politikaları13 ve yöntemleri kullanan14 I. Seleukos, krallıkta aktif olarak koloni faaliyetinde bulunmuş üç kraldan15 biridir. Adı geçen kral, özellikle krallığının ana merkezi olan doğuda16
yoğun bir şekilde koloni faaliyeti içerisinde bulunmuş17, Küçükasya’da ise çok az koloni oluşturmuştur18.
Bunun başlıca nedeni ise Kyroupedion Muharebesi’nden 6 ay gibi kısa bir süre sonra ölmesidir19. Küçük
Asya’da ölmeden önce oluşturduğu son koloninin ise Thyateira olduğu bilinmektedir20. I. Seleukos’un
kurmuş olduğu kentler hakkındaki bilgileri antik yazar Appianos tarafından öğrenmekteyiz. Antik yazar
adı geçen kralın kurmuş olduğu kentlerin sayısı hakkında bize önemli bilgiler vermektedir21.
I. Seleukos’dan sonra başa geçen I. Antiokhos zamanında ise krallığın sahip olduğu teritoryum
küçülmeye başlamıştır22. Buna rağmen I. Antiokhos, askeri ilişkilerdeki yeteneği ve enerjisiyle Küçük
Asya’da koloni oluşturma konusunda sistemli bir politika izlemiştir23. Krallık, ikinci yükselişini III.
Antiokhos zamanında yaşamıştır. Adı geçen kral, zamanında Ptolemaiosların teritoryumuna geçmiş
olan toprakları MÖ 197 yılında yapmış olduğu sefer neticesinde tekrardan Seleukos krallığına dahil
etmiştir24. Bu nedenle de devletin ikinci kurucusu olarak görülmektedir25. MÖ 190 yılında Roma ile
yapılan Magnesia Muharebesi’nin26 ardından ise Seleukoslar Toroslar’ın ötesine çekilmiş ve Küçük
9

Beloch 1904/27, 244 ve 542; Cohen 1978,12; Cohen 1995, 36.

10 Arr. anab. 7. 22. 5.
11 Cohen 1995, 21.
12 Aperghis 2004, 89.
13 İskender’in doğuda kurmuş olduğu olduğu kolonilerinin ana amacı, Hellen kültürünü benimsetmek ve söz konusu kültürü bu

topraklara taşımaktı ve bu nedenle doğudaki kolonileri onun sosyal ve kültürel politikalarının birer yansımalarıdır (Jones 1940,
4). Bununla birlikte ele geçirmiş olduğu bölgeleri kontrol altına alma ve buna bağlı olarak da kentlerde garnizon bulundurma
açısından kent kurmak bir yönetim stratejisi haline gelmişti (Bosworth 2005, 300).

14 İskender kurmuş olduğu kentlerde synoikismos ile katoikia yöntemini kullanmıştır (Jones 1940, 11; Billows 1995, 149).
15 Rostovtzeff ’e göre Seleukos Hanedanlığı’nda koloni konusunda aktif olarak çalışmış ve enerjilerini buna yoğunlaştırmış krallar

arasında I. Seleukos Nikator, I. Antiokhos Soter, II. Antiokhos Theos gelmekteydi (Rostovtzeff 1953, 477).

16 Kuzey Suriye’de tetrapolis olarak adlandırılan Antiokheia, Seleukeia, Laodikeia ve Apameia I. Seleukos’un kurmuş olduğu en

önemli kentlerdi (Rostovtzeff 1953, 481; Cohen 1978, 17).

17 Rostovtzeff 1953, 472.
18 Küçükasya’da yer alan kolonileri şunlardır: Kilikia Bölgesi’nde Kydnos Antiokheia’sı; Kalykadnos Seleukeia’sı; Lydia Bölgesi’nde

Thyateira (Cohen 1995, 418).

19 Cohen 1978, 12. I. Seleukos, Ptolemaios Keraunos tarafından Trakya’da (Lysimakhea) öldürülmüştür. I. Antiokhos, babası öldük-

ten sonra külleri için mezar ve tapınak inşa ettirmiştir (App. Syr. 63).

20 OGIS 211; Tscherikower 1927, 22; Magie 1950, 977-978; Cohen 1978, 12; Cohen 1995, 238.
21 App. Syr. 57. Ayrıca bk.: Amm. 14. 8. 6.
22 Jones 1940, 13; Rostovtzeff 1953, 429.
23 Seleukos Krallığı’nda başarılı diğer yöneticiler arasında III. Antiokhos Megas ve IV. Antiokhos Epiphanes yer almaktadır (Billows

1995, 21).

24 III. Antiokhos Megas Lykia Bölgesi’nde Andriake, Limyra, Patara, Ksanthos’u (FGrHist. 260, «Porphyrios» F46; Ma 1999, 84);

Kilikia Bölgesi’nde Anemourion, Aphrodisias, Selinos, Soloi, Korykos, Zephyrion ve Mallos’u (Liv. 33. 20; FGrHist. 260, «Porphyrios» F46; Ma 1999, 40); Pamphylia Bölgesi’nde Korakesion’u (Liv. 33. 20; FGrHist.260, «Porphyrios» F46) topraklarına katmıştır.

25 Grainger 1997, 20.
26 Liv. 37. 37; App. Syr. 30-37.
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Asya’da Kilikia Bölgesi’nde egemenliklerini sürdürmüşlerdir. Bu dönemde başa geçen kral IV. Antiokhos bölgede ikinci bir kolonizasyon faaliyeti içerisine girmiştir. Bölgede yürütülen bu koloni faaliyetinin temel amacı I. Antiokhos’in kolonizasyon faaliyeti ile benzerlik taşımaktadır.

Seleukos Kolonilerinin Genel Özellikleri
Hellenistik Devir’de koloni kavramı Arkaik Devir’deki bağlamından27 farklılık göstermektedir28. Bu
devirde oluşturulan kolonilerde savunma (askeri), ticaret ve propaganda gibi durumlar ağırlıktadır29.
Arkaik Devir’de kent kurucuları olarak bilinen ktistes’lerin görevini Hellenistik Dönem’de krallar üstlenmiştir30. Kısacası koloni oluştururken en yetkili kişi krallardı. Koloninin nerede kurulacağına artık
krallar karar verdikleri için Arkaik Dönem’deki Delphoi’a danışma durumu da etkisini kaybetmiştir.
Fakat kentlerin Delphoi ile olan bağlarını tamamen koparmadıkları, özellikle kentlerle ilgili dinsel ve
kültürel konularda kralların Dephoi’un onayına başvurmaya devam etmiş olduğu yazıtlar aracılığıyla
bilinmektedir31. Kısacası Arkaik Devir’de ana kente bağlı olma durumu, Hellenistik Devir’de yerini
merkezi bir krala bağlı olma anlayışına bırakmıştır.
Kentleşme konusuna önem veren ve bu konuda yoğun bir çaba harcayan Seleukosların, kentleri koloni haline getirirken bazı kentlerin isimlerini değiştirdikleri, bazılarını yeni32, bazılarını ise yeniden kurdukları bilinmektedir33. Kentlerin isimlerini değiştirip kendi hanedanlarına ait kişilerin adlarını vermeleri Hellenistik Dönem krallıklarında sıklıkla başvurulan bir yöntemdi. Bu uygulama sayesinde kent yeni
bir kimlik kazanırken, aynı zamanda kente yeni bir düzenin geldiğini ve yerleşimin Seleukoslara ait olduğunu göstermekteydi34. Bu uygulama böylece hanedana ait kişiler de bu şekilde onurlandırılmaktaydı.
Küçük Asya’da yer alan Seleukos kolonilerine baktığımızda genellikle topografik açıdan savunmaya elverişli alanlarda, vadilerde, verimli ovalarda ya da ticaret ağlarının olduğu kavşak noktalarda35,
27 Koloni kelimesi Latince colonia kelimesinden türemiştir (Lewis-Short 1980, 370). Hellence karşılığı ise κληρουχία’dır (Liddell

– Scott – Jones 1996, 960). Arkaik Devir’de koloni kavramı ana kente dil, din ve kültürel açıdan bağlı ve ana kentten gelen kolonistler tarafından kurulan yerleşimlerdir. Bu konuda Homeros bir koloninin nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgiler verirken (Hom.
Od. 9. 116 vdd.); Herodotos, Hellenlerin Karadeniz ve Mısır’da (Hdt. 2. 154, 178 vdd.; 6. 17 vdd.) yapmış oldukları kent kurma
faaliyetlerinin yanı sıra Sicilya’daki (Hdt. 5. 42 vdd.) kolonizasyon hareketlerinden de bahsetmektedir. Thukydides ise, yoğun
olarak Sicilya’da kurulan kolonileri anlatmıştır (Thuk. 6. 3 vdd.). MÖ 750-550 yılları arasında kolonizasyon çağı olarak adlandırılan dönemde kolonilerin kurulma nedenleri arasında Hellen anakarasının dağlık bir topografiye sahip olmasından dolayı tarım
alanlarının az olması ve nüfus artışı gibi etkenler ön plana çıkmaktadır. Deniz ticaretine önem veren Hellenler, bu dönemde ticari
ve ekonomik nedenlerden dolayı Akdeniz Havzası’nda, Mısır’da, Suriye kıyısında Küçükasya’nın batı kıyılarında (Vanschhoonwinkel 2006, 117), Karadeniz ve Trakya’da koloniler kurmuşlardır. Ana kent tarafından bir oikistes’in yol göstermesiyle kurulan
koloniler, siyasal anlamda bağımsız olsalar da, dil ve din yönünden ana kente bağlılık göstermekteydiler (Tsetskhladze 2006, xlvii
vdd.). Herhangi bir savaş durumunda koloni kent ile ana kent arasında yardımlaşmanın olması ise, iki kenti birbirine bağlayan
temel unsurlar arasında yer almaktaydı.

28 Tsetskhladze 2006, xxiv.
29 Cohen 1995, 21; Aperghis 2004, 89.
30 Sherwin-White – Kuhrt 1993,157-161.
31 Karia Bölgesi’nde yer alan Alabanda kentinin asylia hakkının korunması için kralın (III. Antiokhos) da onayıyla Amphyktion

Meclisi’nden istenmesi ile ilgili MÖ 203-202 yıllarına tarihlenen Delphoi’daki Amphyktion Meclisi’nin kararnamesini örnek verebiliriz (OGIS 234; Habicht 1987, 87 vdd.; Rigsby 1996, 326; Sarıkaya 2009, 145).

32 Seleukosların Küçük Asya’da yeni olarak kurmuş oldukları bilinen tek kolonisi Apameia’dır (Cohen 1995, 430).
33 Cohen 1995, 26-30.
34 Sartre 1995,52.
35 Seleukoslar kolonilerini oluştururken ticarete özen göstermişler ve bu nedenle ticaretin yoğun olabileceği kavşak noktalarındaki

kentleri seçmeye dikkat etmişlerdir (Aydınoğlu 2005, 14). Çünkü, ticaret sayesinde kentler gelişebilir, genişleyebilir ve devamlılığını uzun yıllar sağlayabilirdi. Phrygia Bölgesi’nden Apameia ve Laodikeia’yı buna örnek verebiliriz.
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kutsal mekanların bulunduğu alanlarda oluşturulduğu gözlenmiştir36. Seleukoslar, kentleri koloni haline getirirken ilk önce jeopolitik konumuna ve topografik durumuna dikkat etmekteydiler. Jeopolitik
açıdan genellikle ticaret ağlarının olduğu önemli yollara önem vermişler37 ve bu güzergâhları daha
iyi kontrol edebilmek için burada yer alan kentleri koloni haline getirmişlerdir. Küçük Asya’da Kral
Yolu’nun güneyinde yer alan Güney Yolu’nu ve bu yol üzerinde yer alan kentleri buna örnek verebiliriz38. Bunun yanı sıra bu yol hattı Seleukos Krallığı’nın merkezi olan Susa’ya kadar gitmekte ve
Seleukosların, merkezi Suriye ile Küçük Asya arasındaki iletişimi sağlamasına yardımcı olmaktaydı.
Koloni haline getirdikleri yerleşimlerin topografik konumu da hayati bir önem taşımaktaydı. Bu nedenle genel olarak savunmaya elverişli, tahkimatlı yerleşmeleri tercih etmekteydiler39. Bu durum aynı
zamanda bölgenin güvenliğinin sağlanmasına da yardımcı olmaktaydı.
İskender kurmuş olduğu kentlerde genel olarak synoikismos ve katoikia yöntemini kullanmış, Seleukoslar da bu iki yöntemi kolonilerinde sıklıkla uygulamışlardır40. Adı geçen krallığın synoikismos’u
tercih etme nedenlerinden biri devrin karakteristik özelliğini yansıtan büyük ve güçlü kentler kurduklarını göstermek41 ve muhtemelen nüfus sorununu42 bu yöntemle çözmekti. Çünkü yerleşmede yaşayan
nüfusun yanı sıra Seleukosların getirmiş olduğu Makedon nüfus ya da bazı durumlarda kente transfer
etmiş oldukları halk için belli bir yerin ayarlanması gerekmekteydi43. Bu nedenle Seleukoslar büyük ve
geniş kentler oluşturmak zorundaydılar. Katoikia’yı tercih etmelerindeki etken ise bölgeye dışardan
gelebilecek saldırı unsurlarını ortadan kaldırmak ve bölgenin kontrolü ile güvenliğini sağlamaktı44.

Pisidia, Pamphylia ve Kilikia Bölgeleri’ndeki Seleukos Kolonileri
Pisidia Bölgesi, MÖ 281-188 yılları arasında Seleukosların hakimiyetinde olup Apameia Barışı’ndan
(MÖ 188) sonra Roma’nın müttefiklerinden biri olan Pergamon Krallığı’na geçmiştir45. Bölge bulunduğu jeopolitik konumu ve topografik durumu itibariyle önemli bir yere sahipti. Çünkü iç kısımları
güneye bağlayan ana bölgelerden birini hatta en önemlisini oluşturmaktaydı. Suriye ile Küçük Asya
arasındaki yolları46 ve Phrygia ile güneydeki Pamphylia47 ve Lykia’yı birbirine bağlayan bir mevkide
yer almaktaydı48 (Res. 2). Bunun yanı sıra bölgenin içinden geçen yol güzergâhı batıdan Maiandros

36 Rostovtzeff 1953, 477; Magie 1950, 140; Aydınoğlu 2005, 14.
37 Sherwin-White – Kuhrt 1993.
38 Daubner, Seleukosların ana kolonilerinin bu yol üzerinde yer aldığı Küçük Asya’daki egemenliklerinin III. Antiokhos’un büyük

seferinden önce bu büyük yollar üzerinde ve çevresinde yer alan kentlerden meydana geldiğini söylemektedir (Daubner 2011, 44).

39 Cohen 1978, 23; Kaya 2000, 21.
40 Jones 1940, 11.
41 Owens 2000, 75.
42 Kolonilerini oluşturduktan sonra nüfus çok önemli bir sorundu. Bu durumu Seleukoslar kolonilerini kentlerin ya da köylerin

yakınlarına kurarak nüfus sorununu bu şekilde çözmeyi amaçlamışlardır (Amm. 14. 8. 16). Bu yöntem hem maliyeti azaltırken
hem de nüfus sorununu pratik bir şekilde çözmelerine yardımcı olmuştur (Cohen 1978, 38-39).

43 Cohen 1978, 38.
44 Rostovtzeff 1955, 392.
45 Kosmetatou 1997, 24; Vanhaverbeke – Waelkens 2005, 59.
46 Levick 1967, 17.
47 Pisidia Bölgesi’nin Pamphylia Bölgesi’ne olan yakınlığından dolayı iki bölge sıklıkla birlikte anılmaktadır (Özsait 1980, 61). Bu iki

bölge ile ilgili olarak Pamphylia’nın ovalık, Pisidia’nın ise dağlık bir yapıya sahip olduğu zikredilmekte, bu durumun da iki bölgeyi
birbirinden ayıran temel unsur olduğu ifade edilmektedir (Zgusta 1957, 35).

48 Özsait 1980, 52-54.
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Vadisi’nden gelen yolun, doğuya doğru akmasını da sağlamaktaydı49. Aynı zamanda Neapolis’ten çıkan bir yol uzantısı Ikonion üzerinden doğuya bağlanırken aynı yol Kilikia’ya kadar uzanmaktaydı
(Res. 2). Bu nedenle bölge Seleukoslar’ın yönetim stratejisi açısından kilit bir mevkide bulunmaktaydı. Bölgenin topografik durumuna bakıldığında genel olarak dağlık olmasının yanı sıra, çukur ve düz
bir alanı içeren verimli ovalara da sahip olduğu görülmektedir. Kısacası Pisidia’nın diğer bölgelerle
bağlantısının işlek olması, topografik açıdan dağlık olması ve aynı zamanda verimli ovalara sahip
olması gibi nedenlerden dolayı Seleukoslar için önem arz ettiği söylenebilir. Buna bağlı olarak burada
oluşturulan koloniler ağırlıklı olarak Suriye ile olan iletişimin sürekliliğinin yanı sıra bölgenin güvenliğini, kontrolünü sağlamak için oluşturulmuş olmalıdır50. Çünkü bölge Galatlar’a yakın bir konumda
yer almasının yanı sıra ve onların saldırılarına da maruz kalmıştır51. Kolonilerin ise özellikle Güney
Yolu aksı üzerinde olmasının yanı sıra Pisidia, Phrygia sınırı boyunca sıralandığı görülmektedir52.
Pisidia Bölgesi kuzey sınırında Phrygia Bölgesi, güneybatı sınırında da Pamphylia Bölgesi ile kesişmesi nedeniyle, bu bölgelerde yer alan bazı sınır kentlerinin lokalizasyonu tartışma konusu olmuştur.
Bu durumdaki kentlerden biri Paroreia53 dağ silsilesinin yakınındaki bir yamaçta kurulmuş olan ve
Seleukosların krali kolonilerinden olan Antiokheia’dır. Bölgenin kuzeyinde yer alan kent, Phrygia Bölgesi ile sınır oluşturmaktadır. Phrygia Bölgesi’ne olan bu yakın konumu nedeniyle, bu kent modern
araştırmacılardan Cohen ile Tscherikower tarafından Phrygia Bölgesi’ne dahil edilmektedir54. Antik
yazarlardan Strabon ise kentten Pisidia yakınında yer alan Antiokheia olarak bahsetmektedir55. Kentin jeopolitik konumuna baktığımızda Suriye ile Küçük Asya arasındaki iletişimi sağlayan önemli bir
yolun üzerinde, bölgenin merkezi bir noktasında ve Men Askaios Tapınağı’na56 yakın bir mevkide yer
aldığı görülmektedir57.
Kentin kimin tarafından kurulduğu tam olarak bilinmese de modern araştırmacılar I. Antiokhos
tarafından kurulmuş olabileceğini aktarmaktadırlar58. Habicht, bununla ilgili olarak, MÖ 2. yy.’ın ortalarında Pisidia Bölgesi’nde yer alan Apollonia’daki bir rahibin I. Seleukos için bir heykel adadığını ve
bu heykelin kentin kurucu kültüne ilişkin bir belge olduğunu ve uzun yıllar buna inanıldığını söylemektedir. Aynı yazar, kentte I. Seleukos’a ait kurucu bir kültün bulunmadığından ve heykelin kurucu
bir kültle alakası olmadığından dolayı da kurucunun I. Seleukos olamayacağını da eklemektedir59.
49 Strab. 14. 2. 29; Vanhaverbeke – Waelkens 2005, 55.
50 Pisidia Bölgesi’nin güvenliğini sağlamlaştırmak amacıyla burada yer alan kolonilerin askeri nitelikte birer istasyon olduğu düşü-

nülmektedir. Kosmetatou 1997, 21; Vanhaverbeke – Waelkens 2005, 55.

51 Özsait 1985, 45-51; Vanhaverbeke – Waelkens 2005, 49-50.
52 Kosmetatou 1997, 20; Vanhaverbeke – Waelkens 2005, 55.
53 Paroreia adı verilen dağ silsilesi, Phrygia Bölgesi sınırları içerisinde yer almakta olup, dağın her iki eteğinde geniş ovalar bulun-

maktadır (Strab.12. 8. 14).

54 Cohen 1995, 278; Tscherikower 1927, 37.
55 Strab. 12. 8. 14.
56 Antik yazarlardan Strabon, kentte iki farklı Men tapınağı olduğundan bahsetmektedir (Strab. 12. 3. 31). Antiokheia’da yapılan ça-

lışmalarda iki tapınağın yeri tespit edilmiştir. Bunlardan biri kentin içerisinde yer alırken, diğeri kentin 5 km doğusunda bulunmaktadır (Özhanlı 2013, 284). Bununla ilgili olarak Özhanlı, kentte, Tanrı Men’e ait büyük bir tapınak ve kutsal alanın bulunduğundan
bahsetmekte ve bu duruma kentin Phrygia Bölgesi’ne olan yakınlığının etkili olduğunu belirtmektedir (Özhanlı 2013, 285).

57 Mitchell – Waelkens 1998, 5.
58 Magie 1950, 1316; Cohen 1995, 278. Tscherikower, diğer yazarların söylemiş olduğuna katılmakta ve kentin kurucusunun I.

Seleukos olamayacağını belirtmektedir. Yazar ayrıca Antiokheia’nın kurucusunun Antiokhos olduğunu söylerken, bunun hangi
Antiokhos olduğu ile ilgili kesin bir bilgi vermekten kaçınmaktadır. Sadece III. Antiokhos olamayacağını söylemektedir (Tscherikower 1927, 37).

59 Habicht 1970, 105.

668

Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II / International Young Scholars Conference II

Bunun yanı sıra bazı modern araştırmacılar kentin I. Seleukos tarafından kurulduğunu söylemektedirler60. Fakat, I. Seleukos bölgeye Kyroupedion Muharebesi’nden sonra hakim olmuştur ve O’nun
bu zaferden 6 ay gibi kısa bir süre sonra ölmüş olması, koloninin I. Seleukos tarafından kurulmuş olmasının uzak bir ihtimal olduğunu düşündürmektedir. Bununla birlikte I. Seleukos burada bir koloni
kurmayı planlamış, öldüğü için bunu, oğlu I. Antiokhos hayata geçirmiş olabilir61.
Seleukoslar, oluşturmuş oldukları koloninin nüfus sorununu bizzat kral tarafından Maiandros
Magnesiası’ndan getirilen kolonistler yardımıyla çözmüştür62. Magnesia Kenti’nde ele geçen bir yazıtta63 kentte düzenlenen Artemis Leukophryene festivaline katılmaları için Magnesialılar tarafından
davet edilen Antiokheialılardan bahsedilmektedir. Bu yazıttan ve kentte ele geçen diğer bir yazıttan64
iki kent arasında συγγένεια olduğunu öğrenmekteyiz. İki kent arasında soy birliğini gösteren bu iki
yazıt, kentler arasında bir bağ olduğunu da kanıtlar niteliktedir. Nüfus sorununu çözmek için yapılan
bu girişimin hangi kral tarafından gerçekleştirilmiş olduğu kesinlik kazanmamış olsa da bu konuda
Mitchell – Waelkens, I. Antiokhos ya da II. Antiokhos zamanında getirilmiş olabileceğini ifade etmektedirler65. Kentte Magnesia’lı kolonistlerin dışında ele geçen bir yazıt yardımıyla Antiokheia’nın
vatandaşlık listelerinde Thrakialı isimlerin yer aldığı bilinmektedir66.
Pisidia Bölgesi’nde önemli bir konuma sahip olan kent, Seleukoslar tarafından oluşturulduğunda
kentin tam olarak nerede kurulduğu ile ilgili Magie, Hellenistik yerleşimin Men Askaios Tapınağı’na67
yakın bir mevkide kurulduğundan bahsetmektedir68. Pisidia Bölgesi’nin yanı sıra Seleukosların Küçük
Asya’da hakim olduğu bölgelerde de bu duruma sıklıkla rastlanılmaktadır69. Kentin neden burada
kurulduğunun cevabı olarak, dini, ticari, ekonomik nedenleri gösterebiliriz. Antiokheia’nın işlek ve ticaret açısından önemli bir karayolu olan Güney Yolu’nun geçtiği bir mevkide kurulmuş olması kentin
ticari ve ekonomik açıdan da önemli olduğunu göstermektedir. Topografik açıdan dağlık bir arazide,
yani savunmaya elverişli bir konumda yer alması da bu durumda etkili olmuş olmalıdır. Bunun yanı
sıra batıdan gelen yolların doğuya doğru güvenli bir şekilde akışını sağlamak ve Galat tehlikesine karşı
korumak amacıyla da koloniyi bu mevkide oluşturdukları düşünülmektedir70.
Bölgedeki ikinci koloni Apollonia’dır. Apollonia’nın Pisidia Bölgesi ile Phrygia Bölgesi’nin sınırında kurulmuş olması, kentin lokalizasyonu konusunda tıpkı Antiokheia gibi farklı görüşlerin ortaya
60 Ramsay 1922, 243; Sartre 1995, 49.
61 Cohen 1995, 278.
62 Strab. 12. 8. 14; Cohen 1978, 29. Bu konuda modern araştırmacılardan Tscherikower, kentin Magnesia’lı kolonistler tarafından

kurulmadığını, onların kral tarafından Antiokheia’ya göç ettirerek kentin nüfuslandırılmasına yardımcı olduklarını söylemektedir
(Tscherikower 1927, 37).

63 I.Magnesia 80, 295; SEG 4, 506; Oguse 1929, 129 vdd.
64 I.Magnesia 79, 295; SEG 4, 505; Oguse 1929, 129 vdd.
65 Mitchell – Waelkens 1998, 5.
66 Ramsay 1922, 186. Cohen, yayınlanmamış bu yazıt yardımıyla Antiokheia nüfusunun büyük bir çoğunluğunun Thrakialılardan

oluşmasının muhtemel olduğunu söylemektedir (Cohen 1995, 278).

67 Antik yazarlardan Strabon, bu kültle ilgili olarak Antiokheia’nın Men Askaios rahiplik merkezi olduğunu ve Onlar’ın birçok tapı-

nak kölesine ve kutsal yerlere sahip olduğunu söylemektedir (Strab.12. 8. 14). Modern araştırmacılardan Sartre, bu konuyla ilgili
olarak kentte Men Askaios kültünün merkezinin bulunduğunu ve buranın tapınağa bağlı birçok kasaba ve kutsal esirler üzerinde
etkisi olduğunu söylemektedir (Sartre 1995, 90).

68 Magie 1950, 457.
69 Cohen 1978, 21. Kilikia Bölgesi’nde Kalykadnos Seleukeiası’nı; Phrygia Bölgesi’nde Hierapolis; Karia Bölgesi’nde Apollonia Sal-

bake, Antiokheia (Alabanda), Nysa’yı buna örnek verebiliriz.

70 Karamut 1987, 5.
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atılmasına neden olmuştur71. Kent, Apollonia ismini ilk olarak Hellenistik Dönem’de almıştır72 ve
antik yazarlardan Ptolemaios, kentin ismini bu şekilde vermektedir. Yerleşmenin eski adının ise Mordion olduğu bilinmektedir73.
Kentle ilgili bilgilerimiz oldukça sınırlıdır ve kentin kimin tarafından kurulduğu tam olarak bilinmemektedir. Modern araştırmacılar bu konuyla ilgili olarak farklı yorumlarda bulunmuşlardır74.
Apollonia’nın doğusunda yer alan Tymandos Kenti yakınlarında ele geçmiş olan bir yazıtta ise
Seleukos Nikator’a atıfta bulunulduğu düşünülen bir külte gönderme yapılmaktadır75. Bu yazıtın
dışında Seleukoslar’ın kentle bağını gösteren başka bir belge bulunmamaktadır. Modern araştırmacıların çoğu bu belgenin yardımıyla kentin kurucusu olarak Seleukos Nikator’u göstermektedirler76. Ramsay bununla ilgili olarak kentin kurucusunun Seleukos Nikator olduğu ve kentin adının Seleukos Nikator’un mitolojik babası Apollon’dan geldiğini söylemektedir77. Cohen bu konuda
kentin kurucusunun I. Antiokhos ya da II. Antiokhos olabileceğini söylemektedir78. Antiokheia’nın
durumunda olduğu gibi büyük ihtimalle I. Antiokhos zamanında kent koloni haline getirilmiş olmalıdır. Çünkü I. Seleukos’un MÖ 281 yılında olan Kyroupedion Muharebesi’nden kısa bir süre
sonra ölmüş olması koloninin onun tarafından kurulmuş olması ihtimalini azaltmaktadır. Bunun
yanı sıra Apollonia’nın etrafındaki, Pisidia Antiokheiası ve Seleukeia gibi kentlerin I. Antiokhos
tarafından kurulmuş olması, Apollonia’nın kurucusunun da adı geçen kral olabileceği ihtimalini
kuvvetlendirmektedir. Apollonia, sivil bir koloniden çok askeri bir kimlik taşıyor olabilir, çünkü
modern araştırmacılar Pisidia Bölgesi’nde yer alan kolonilerin askeri nitelikte olduğunu belirtmektedirler79.
Seleukoslar’ın krali kolonilerinden biri olan Seleukeia’nın etrafı, yüksek dağlarla çevrili ovalık bir
arazi üzerinde yer almaktadır. Bu sayede de savunma açısından güçlü bir konuma sahiptir80. Bunun
yanı sıra kent stratejik açıdan önemli bir mevkide konumlanmıştır. Seleukeia’nın, Güney Yolu’nun
üzerinde bulunan şehirlerden biri olması, Seleukosların koloni olarak bu kenti niçin seçtiklerini açıklar niteliktedir. Antik yazarlardan Ptolemaios, şehrin ismini bölgenin adıyla birlikte zikrederken81;
Hierokles ise, kentin adını Sidera epitheton’u ile birlikte söylemektedir82. Bu epitheton sayesinde

71 Strabon kenti Phrygia sınırları içinde gösterirken (Strab. 12. 8. 13); Stephanos Byzantios ise, Pisidia Bölgesi’ne dahil etmektedir

(Steph. Byz. 106).

72 Ptol. 5. 4. 11.
73 Steph. Byz. 106.
74 Hirschfeld, Apollonia’nın bir Pergamon kolonisi olduğunu ve Eumenes’in annesi Apollonis’in adına bu şehri kurduğunu,

Apollonia’nın isminin de buradan geldiğini söylemektedir (Hirschfeld 1895, 116). Tscherikower, yazarın bu görüşüne katılarak,
Attalosların MÖ 190 yılındaki Magnesia Muharebesi’nden sonra genişleyen topraklarını korumak amacıyla Apollonia’yı kurduğunu ifade etmektedir (Tscherikower 1927, 37). Fakat Robert, diğerlerinin görüşüne katılmamakta ve sadece Eumenes’in annesinin ismini dikkate alarak burasının bir Pergamon kolonisi olduğunu söylemenin doğru olmadığını ifade etmektedir (Robert
– Robert 1954, 239).

75 SEG 6, 592; MAMA 4, 226; Ramsay 1929, 243.
76 Ramsay 1929, 243; Magie 1950, 1315; Jones 1971, 411; Mitchell – Waelkens 1998, 5.
77 Ramsay 1929, 244.
78 Cohen 1995, 286
79 Bölgede Apollonia dışında Pisidia Antiokheia ve Seleukeia Sidera’yı askeri koloniler arasında saymaktadır (Kosmetatou 1997, 21;

Vanhaverbeke – Waelkens 2005, 55).

80 Laflı 2001, 62
81 Ptol. 5. 5. 4.
82 Hier. not. ep. 673. 8.
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şehir, diğer Seleukeia isimli kolonilerden ayrılmaktadır83. Antik yazarlardan Plinius, kentin adından
Pisidia Bölgesi yerine, Galatia Bölgesi’nde bahsetmektedir84. Fakat kent Galatia Bölgesi’nden çok
Pisidia Bölgesi’nin sınırları içerisinde yer almaktadır85. Antik yazar kenti, Pisidia Bölgesi ile Galatia
Bölgesi’nin birbirine olan yakınlığından ötürü yanlışlıkla Galatia Bölgesi sınırları içerisinde saymış
olmalıdır. Ayrıca Galatia Bölgesi’nde Seleukeia adında bir kent de bulunmamaktadır. Seleukeia ile
ilgili elimizde yeterli bir bilgi bulunmadığından koloniyle ilgili fazla bir yorum yapılamamaktadır. Bu
nedenle Seleukeia’nın kurucusunun da kim olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Kosmetatou, kentin
II. Seleukos tarafından kurulduğunu söylemektedir86. Fakat modern araştırmacıların birçoğu kentin
kurucusunun I. Antiokhos olduğunu belirtmektedirler87. Bununla birlikte I. Antiokhos bölgede kendi
adına Antiokheia adlı kenti koloni haline getirmiştir. Bu nedenle babası Seleukos’un onuruna da bu
şehre onun ismini vererek, kenti koloni haline getirmiş olabilir. Fakat elimizdeki belgelerin yetersiz
oluşu nedeniyle bu açıklama yorumdan öteye gidememektedir88.
Pamphylia Bölgesi MÖ 281 Kyroupedion Muharebesi’nden sonra Seleukosların teritoryumuna
dahil edilen bölgelerden biriydi. Fakat Ptolemaioslarla yapılan savaş neticesinde kıyı bölgelerine Ptolemaioslar89 hakim olmuştur90. Seleukosların aksine denizlerde güçlü bir hakimiyet kuran Ptolemaioslar, Kilikia, Ionia, Karia ve Lykia’nın yanı sıra Pamphylia Bölgesi’nde de etkin bir konumda yer
almıştır. Bunun yanı sıra Pamphylia ile Pisidia arasında bir sınır kenti olan Termessos’un da bir dönem
Ptolemaiosların yönetiminde olduğu bilinmektedir91. Bu durum III. Antiokhos’un MÖ 197 yılına kadar devam etmiştir; Adı geçen kral, Ptolemaiosların topraklarına dahil olan kıyı bölgelerini yeniden
Seleukos Krallığı’na dahil etmiştir92.
Pamphylia Bölgesi’nde Seleukoslara atfedilecek tek koloni Seleukeia’dır. Kentle ilgili elimizde çok
fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Stadiasmus’ta, kentin Side ile Eurymedon Nehri arasında bir mevkide yer aldığı bilinmektedir93. Kentin lokalizasyonu tartışma konusu olmuş ve Seleukeia, Lyrbe ile
karıştırılmıştır94. Bu konuda Nolle yapmış olduğu araştırmalar sonucunda kentin lokalizasyonu ile
ilgili olarak bilgi vermekte ve Seleukeia’nın, Stadiasmus’taki gibi Side ile Eurymedon Nehri arasında
83 Kent bu epithenon’u Roma Devri’nde almıştır (Magie 1950, 457).
84 Plin. nat. 5. 147
85 Cohen 1995, 350.
86 Kosmetatou 1997, 20.
87 Meyer 1925, 129; Tscherikower 1927, 125. Cohen, bu görüşüne katılarak, adı geçen kralın, annesi Apame için Phrygia Bölgesi’nde

Apameia adlı kenti kurmuş olduğunu, babası I. Seleukos için de Pisidia’daki Seleukeia Kenti’ni kurmuş olabileceğini ifade etmektedir (Cohen 1995, 350)

88 Kentte ele geçen sur duvarlarının Seleukosların kentte uyguladıkları imar faaliyetlerinden biri olduğu düşünülmektedir (Laflı

2001, 75).

89 Ptolemaioslar Küçük Asya’nın kıyı bölgelerine büyük ihtimam göstermişlerdir. Bunun nedenleri arasında krallıklarının merkezi

olan Mısır’ın güvenliğini sağlamak, güvenli bir deniz ticaretini gerçekleştirip buna bağlı olarak da donanmalarının ihtiyaçlarını
karşılamak gelmekteydi (Kılıç-Aslan 2012, 150).

90 Ptolemaioslar ile Seleukoslar arasında MÖ 246 yılında yapılan III. Suriye Savaşı (Laodike Savaşı) sonucunda Ionia Bölgesi (OGIS

54) ve Kilikia Bölgesi’nin Ptolemaioslara geçtiği bilinmektedir (FGrHist. 260, «Porphyrios» F43).

91 Robert 1966, 53; BE 1967, 601; Ma 1999, 40. II. Ptolemaios zamanına tarihlenen yazıtta kral tarafından görevlendirilen bir

pamphyliarkhes’ten bahsedilmektedir (Robert 1966, 53). Kentin yönetimsel olarak Pamphylia Bölgesi’ne dahil olduğu, buna bağlı
olarak da Termessos’un Ptolemaiosların yönetimi altında olduğu görülmektedir (Kosmetatou 1997, 18; Kılıç-Aslan 2012, 122).
Pamphylia ile Pisidia arasında sınır kenti olan Termessos’ta ele geçen bu yazıt, Ptolemaiosların egemenlik alanının iç kısımlara
kadar ilerlemiş olduğunu göstermesi açısından önem arz etmektedir (Robert 1966, 54; Kılıç-Aslan 2012, 122).

92 Liv. 33. 20; FGrHist. 260, «Porphyrios» F46; Ma 1999, 40.
93 Stadiasmus 216-217.
94 Lyrbe, Side’nin kuzeydoğusunda bugün Bucak-Şıhlar Köyü mevkiinde bulunmaktadır. Dağlık bir araziye sahiptir (İnan 1998, 13).
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bir konumda yer alması gerektiğini ve sahilden uzakta Toros dağlarında kurulmuş bir kent olamayacağını belirmektedir95.
Kentle ilgili olarak modern araştırmacılardan Magie, yerleşmenin krali kolonilerden biri olduğunu
ve MÖ 2 yy.’da boule ve demos’a sahip olduğunu söylemektedir96. Kentin kurucusunun kim olduğu ile
ilgili elimizde kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Cohen bu konuda bölge Ptolemaiosların eline geçmeden koloni haline getirilmiş olduğunu ve bu nedenle de I. Antiokhos Soter zamanında kurulduğunu
söylemektedir. Çünkü yapılan ilk Suriye savaşında bölge ellerinden çıkmış olup III. Antiokhos Megas
dönemine kadar bölgede etkin bir rol oynamamışlardır.
Kilikia Bölgesi, Seleukosların Küçük Asya’da egemenlik kurdukları ve koloni oluşturmaya başladıkları ilk bölgedir97. Kilikia Bölgesi, Seleukosların ana merkezine yakın, hammadde yönünden zengin ve Suriye ile Küçük Asya arasında tampon bir bölge konumunda olması dolayısıyla Seleukoslar için stratejik
bir önem taşımaktaydı. Nitekim Kilikia’nın çeşitli hammadde kaynakları ile zengin maden yataklarına
sahip olma durumu, Ptolemaiosların da bölge üzerinde politikalar yürütmesine neden olmuştur. Çünkü
bölgenin Kıbrıs’la olan yakın ilişkisi ve bu bağlamda Ptolemaiosların Mısır, Ege ve Batı Akdeniz ile olan
irtibatının güvenli bir şekilde sürdürebilmesi adına Kilikia Bölgesi önem taşımaktaydı98. Bu nedenle
bölge iki krallık arasında çekişmelere neden olmuştur. Ptolemaioslar genel olarak Dağlık Kilikia’da, Seleukoslar ise Ovalık Kilikia’da etkin bir konumda yer almıştır. Bu nedenle Kilikia Bölgesi; Ptolemaioslar
ile Seleukoslar arasında yoğun bir mücadeleye sahne olmuştur. Bu bağlamda iki devlet arasında meydana gelen Suriye savaşlarının başlama nedenlerinden birisi, her iki devletin de Kilikia Bölgesi üzerinde
hâkimiyet kurma istediğidir. Seleukoslar’ın bölgeyi kaybetmeleri durumunda, Küçük Asya ile Suriye
arasındaki bağları da kopmuş olacaktı; keza, Ptolemaioslar’ın da Akdeniz’deki deniz yolu güvenlikleri
tehdit altına girecekti. Bu nedenle bu iki krallık burası için kıyasıya bir rekabet içine girmişlerdir. Bölgede iki kral aktif olarak koloni faaliyeti içerisinde bulunmuşlardır. Bunlardan biri krallığın kurucusu
I. Seleukos’dur. Adı geçen kral, Dağlık ve Ovalık Kilikia’da koloniler oluşturmuştur99. MÖ 188 Apameia Barışı’ndan sonra Toroslar’ın ötesine sıkışan Seleukoslar, buradaki kentlere yatırım yaparak, Küçük
Asya’da egemenliği altında kalan bu son bölgeyi ellerinde tutmaya çalışmışlardır. Bu nedenle de Kilikia
Bölgesi’nde ikinci bir kolonizasyon faaliyeti içerisinde bulunmuşlardır. IV. Antiokhos zamanında bölgedeki kentlerin isimleri değiştirilmiş ve bu şehirler nehir adlarıyla birlikte anılmaya başlanmıştır. Bu
konuyla ilgili olarak Durugönül, MÖ 2. yy.’dan önce bölgede taş mimariyle ilgili herhangi bir bulguya
rastlanmadığını, ancak bu tarihten itibaren taş mimarinin görüldüğünü söylemektedir100.
Kilikia’nın «Ovalık» (Pedias) kısmında yer alan Tarsos, denizden bir hayli uzak olmasına rağmen, Antiokheia’nın içinden geçen ve ona hayat veren Kydnos Nehri sayesinde verimli topraklara
kavuşmuş, liman olma özelliği sayesinde önemi artmış ve bu durum kentin deniz ticareti açısından
95 Nolle 1988, 257 vd.
96 Magie 1950, 263.
97 Seleukoslar, MÖ 301 yılında meydana gelen Ipsos Muharebesi’nin sonrasında genişleyen egemenlik alanlarını daha rahat kontrol

edilebilmek için MÖ 300 yılında Antiokheia’yı başkent yapmışlardır (Walbank 1984, 179). Bunun nedeni Seleukosların, Suriye
Bölgesi’nde yer alan bu kenti başkent olarak seçmeleriyle yüzlerini batıya çevirip buraya yönelik politikalarını daha etkin bir
biçimde gerçekleştirmek istemeleri olmalıdır. Krallık, muhtemelen bu nedenle Küçük Asya’daki politikalarını ilk önce Suriye
Bölgesi’ne çok yakın bir bölge olan Kilikia Bölgesi’nde şekillendirmeye başlamış olmalıdır. Seleukosların, bölgeyi MÖ 294 yılında
Demetrios Poliorketes’ten aldıkları ve Tarsos Darphanesi’nde altın ve gümüş sikke bastırdıkları bilinmektedir (Houghton 1983,
34).

98 Kılıç-Aslan 2012, 92. Bunun yanı sıra bölgenin ham madde yönünden zengin bir yapıda olması, Ptolemaiosların donanması için

ihtiyacı olan kereste kaynaklarını karşılaması açısından önem taşımaktaydı (Aydınoğlu 2005, 14).

99 Cohen 1995, 358. Dağlık Kilikia’da Kalykadnos Seleukeiası ve Ovalık Kilikia’da ise Kydnos Antiokheiası.
100 Durugönül 1998, 71 vdd.
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gelişmesine de olanak sağlamıştır. Kent stratejik açıdan önemli bir mevkide kurulmuştur. Doğudan ve
batıdan gelen yolların kesiştiği noktada yer alan Antiokheia, Mezopotamya’ya açılan bir kapı niteliği
taşımaktadır101. Antiokheia’nın bu göze çarpan nitelikleri, kentin Seleukoslar tarafından Kilikia’nın
idari merkezi seçilmesinde rol oynamıştır102. Seleukoslar zamanında MÖ 2. yy.’da IV. Antiokhos döneminde, Hellenleşme politikası kapsamında kentlerin isimleri değiştirilmiş ve şehirler nehir adlarıyla birlikte zikredilmeye başlanmıştır. Tarsos olarak bilinen kentin ismi ise, IV. Antiokhos tarafından
Kydnos Antiokheiası olarak değiştirilmiştir. Fakat kentin isminin değişmesiyle ilgili olarak bilinen
en erken kanıt MÖ 3. yy.’nın ortalarına tarihlenen Dephoi’daki proksenos listesidir103. Bunun yanı
sıra Houghton, I. Seleukos’un MÖ 294 yılında Kilikia’yı Demetrios Poliorketes’ten aldığını ve Tarsos
Darphanesi’nde altın ve gümüş sikke bastırdığını söylemektedir104. Modern araştırmacılar bu görüşe
katılarak kentin adının MÖ 3. yy.’da değiştiğini söylemektedir105. MÖ 2. yy.’a tarihlenen Delos’ta ele
geçmiş bir yazıttan kentin adının Antiokheia olarak geçmeye devam ettiğini106 ve Atina’daki Panatheneia Şenlikler’inde kazananların isimlerinin yer aldığı listeyi gösteren yazıttan da bu adın MÖ 166
yılına kadar kullanıldığını öğrenmekteyiz107. Ele geçen yazıtlar yardımıyla kentin, MÖ 3. yy.’ın ortalarından itibaren Seleukoslar’ın hakimiyetinde olduğunu söylememiz mümkündür. IV. Antiokhos’un
zamanında kentin ismi aynı şekilde kullanılmaya devam edilmiştir. Bunu ele geçen belgeler yardımıyla söyleyebilmekteyiz108.
Mallos, Ovalık (Pedias) Kilikia’nın güneyinde, Pyramos Nehri’nin kenarında kurulmuştur. Strabon
bununla ilgili olarak kentin Mopsos tarafından bir tepe üzerine kurulmuş olduğunu söylemektedir109.
Kentin Seleukoslar zamanında isminin Antiokheia olarak değişmesinden sonra antik yazarlardan
Stephanos Byzantios, şehrin ismini Antiokheia maddesinde Pyramos’un kıyısında zikrederken110;
Stadiasmus’ta ise , Mallos ile Pyramos Nehri kenarındaki Antiokheia’dan iki ayrı kent olarak söz edilmektedir111. Plinius ise, kentin ismini Mallos olarak vermektedir112. Seleukoslar döneminde Pyramos
Antiokheiası olarak bilinen kentin tam olarak nerede bulunduğuyla ilgili olarak modern araştırmacıların farklı görüşleri bulunmaktadır113. Modern araştırmacılardan Tempesta, IV. Antiokhos zamanında kentin adının Pyramos Antiokheiası olarak değiştirildiğini ve Magarsos’un ilk başlarda kent sta101 Suriye ile Anadolu arasında bir geçiş kenti olarak bilinen şehir, doğulu kent imajını her zaman içinde barındırmıştır. Hellenistik

Dönem’de Hellenleşmeye başlayan Antiokheia ile ilgili olarak şehrin, hiçbir zaman doğulu kent kimliğinden vazgeçmediği söylenmektedir (Ramsay 2000, 102).

102 Tempesta 2005, 62.
103 FD 3, 2: 208
104 Houghton 1983, 34, no. 450. I. Seleukos’a ait sikkenin arka yüz lejantında kralın adı geçmektedir.
105 Cohen 1995, 358; Tempesta 2005, 62 vdd. Fakat Magie ise, kentin isminin I. Antiokhos ya da II. Antiokhos zamanında değiştiğini

söylemektedir (Magie 1940, 1147).

106 IG 9, 4, 822.
107 IG2 II 2316, 47. IV. Antiokhos döneminde basılan otonom sikke lejantlarında ΑΝΤΙΟΧΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΩΙ ΚΥΔΝΩΙ yazısı

yer almaktadır (SNG Levante, 913). Yazıtlarda geçen bu tanımlamanın sikkelere de yansıdığını görmekteyiz.

108 IG2 II 2316,47; SNG Levante, 913.
109 Strab 14. 5. 16
110 Steph. Byz. 99 vdd.
111 Stadiasmus 163
112 Plin. nat. 5. 91.
113 Cohen, Karataş’ta bulunan bir yazıt yardımıyla (Heberdey – Wilhelm 1896, 8, 17), Kilikia kıyılarında, Pyramos Irmağı’nın ağzın-

da yer alan Magarsos adlı kentin isminin Seleukoslar döneminde Antiokheia olarak değiştirilerek yeniden kurulmuş olduğunu
söylemektedir (Cohen 1995, 360). Tscherikower, bu konunun tam kesinlik kazanmadığını (Tscherikower 1927, 40); Magie ise,
Pyramos Nehri’nin zaman içinde yatağının değişmesinden dolayı bu sorunun ortaya çıktığını söylemektedir (Magie 1950, 1150).
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tüsünün olduğunu fakat daha sonra Mallos’a bağlandığını söylemektedir114. Kentin, kimin tarafından
ve ne zaman Antiokheia olarak adının değiştirildiği konusu da tartışmalıdır. Kilikia Bölgesi’nin MÖ 3.
yy.’nın ortalarından MÖ 197 yılına kadar Ptolemaiosların egemenliği altında olması115, kentin isminin
değiştirilmesinin ve koloni haline getirilmesinin bu tarihten daha geç bir dönemde gerçekleştiğini
göstermektedir. Bu nedenle kentin ismi IV. Antiokhos döneminde değiştirilmiş olmalıdır116. Kentin
adına MÖ 172 yılına tarihlenen Delphoi’daki proksenos listelerini gösteren bir yazıt117 ile MÖ 166
yılına tarihlenen Atina Panathenia Şenlikleri’ninde kazananları gösteren diğer bir yazıtta Pyramos
Antiokheiası olarak rastlamaktayız118. Bunun yanı sıra kentte ele geçen nümizmatik belgelerde de
kralın adının geçtiğini görmek mümkündür119. Sayar, her iki makalesinde de Mallos Kenti’nin adının
IV. Antiokhos zamanında Pyramos Antiokheiası olarak değiştiğini söylemektedir120. Buradan şunu
söyleyebiliriz ki Mallos Kenti, Seleukoslar zamanında isim değişikliğine uğrayarak Seleukos kolonisi
haline getirilmiştir.
Kilikia’nın «Ovalık» (Pedias) kısmında yer alan Adana’nın121 ismi, Hellenistik Dönem’de Seleukoslar tarafından Saros Antiokheası olarak değiştirilmiştir. Şehre hayat veren Saros Nehri122,
Antiokheia’nın verimli topraklara sahip olmasını sağlamış ve gelişmesine de yardımcı olmuştur. Modern araştırmacılardan bazıları, Antiokheia’nın Seleukoslar zamanında koloni haline getirilmesinde,
kentin yeniden kurulmuş ya da inşa edilmiş olmasının söz konusu olmadığını, sadece şehrin adının
değiştirilmiş olduğunu söylemektedirler123. Saros Antiokheiası ile ilgili bilgileri, antik kaynakların
yanı sıra nümizmatik belgeler yardımıyla da öğrenmekteyiz. Kent, Ovalık Kilikia’nın doğusunda sikke
basan beş kentten biridir124.
Kilikia’nın ovalık kentlerinden biri olan Epiphaneia, bölgenin doğusunda yer almaktadır. Yerli kökenli bir kent olan Epiphaneia’nın, eski adının Oiniandos olduğu Plinius tarafından aktarılmaktadır125. Hellenistik Dönem’de ise, Seleukoslar tarafından konulan Epiphaneia adını almıştır126. Bazı
modern araştırmacılar, Hellenistik Dönem’de kentin adının Epiphaneia olarak değiştirilmesinin IV.
Antiokhos tarafından gerçekleştirildiğini düşünmektedirler127. Epiphaneia ismine antik yazarlardan
Plinius dışında, nümizmatik belgelerde de rastlamaktayız. IV. Antiokhos dönemine tarihlenen bir
114 Tempesta 2005, 63.
115 Cohen 1995, 360.
116 Tscherikower 1927, 40; Magie 1950, 1150; Sayar 1999a, 200; Tempesta 2005, 63.
117 Syll 585. 285.
118 IG2 II 2316, 49.
119 SNG Levante 1261.
120 Sayar 1999a, 200; Sayar 1999b, 128.
121 Antik yazarlardan Stephanos Byzantios, şehrin adını Αδανά maddesinde zikretmektedir (Steph. Byz. 24. 19 vdd.).
122 Saros Nehri’nin kenarında kurulmuş olan şehrin, denizle bağlantısı çok işlek değildi. Nehrin günümüzde olduğu gibi, Antik

Dönem’de de ulaşım konusunda bir sıkıntı yaratmadığı, Saros Nehri’nin o dönemde denize doğrudan bağlantısının olmadığı ve
daha çok bölgedeki yerel bağlantılar için kullanılmış olabileceği bilinmektedir (Ramsay 2000, 16).

123 Tscherikower 1927, 40; Magie 1950, 280; Cohen 1995, 362; Sayar 1999b, 129.
124 Saros Antiokheiası (Adana) dışında sikke basan kentler; Hierapolis (Kastabala); Aigeai; Aleksandreia; Pyramos Seleukeiası

(Mopsuestia)’dur (Meyer 2001, 506).

125 Plin. nat. 5. 93.
126 Hierokles. not. ep. 705. 5
127 Tscherikower (1927, 41), şehrin adının IV. Antiokhos tarafından değiştirildiğini, fakat bu konunun tam olarak kesinlik kazanma-

dığını belirtmektedir. Yazar bu görüşüne, IV. Antiokhos’un Ovalık Kilikia’da kolonize ettiği diğer kentlerin, Epiphaneia’ya olan
yakın konumunu ve kentin adının, IV. Antiokhos’un epitheton’u olan Epiphanes’i işaret etmesini dayanak göstermektedir. Sayar
1999b, 128, yazarın görüşüne katılarak, kentin isminin IV. Antiokhos’un epitheton’undan geldiğini söylemektedir.
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sikke lejantında ΕΠΙΦΑΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ yazmaktadır128. Kentte herhangi bir inşa ya da yeniden
kurulma söz konusu değildir. Burada sadece kentin adının değiştiğini ve bu şekilde bir Seleukos kolonisi haline geldiğini bilmekteyiz.
Ovalık Kilikia kentlerinden biri olan Hierapolis ile ilgili Hellenistik Dönem’e ait bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. Epigrafik belgelerden daha çok nümizmatik belgeler ile antik kaynaklar yardımıyla
şehir hakkında yorum yapabilmekteyiz. Önceki devirlerde adı Kastabala olan kent129, Hierapolis adını
Seleukoslar zamanında almıştır. Şehrin adından da anlaşıldığı gibi burada kutsal bir alan yer almaktadır130. Kentin topografisiyle ilgili bilgi veren antik yazarlardan Strabon, buranın dağlık bir alana yakın
bir mevkiide konumlandığını aktarmaktadır131. Kent, yukarda da bahsetmiş olduğumuz gibi önceki
adı Kastabala’yı Seleukoslar zamanında kullanmayı bırakmış ve IV. Antiokhos’un zamanında, Ovalık
Kilikia’daki kentlere uygulanan isim değiştirilme politikası kapsamında Hierapolis ismini almıştır. Bu
konuda modern araştırmacılardan Rostovtzeff, bu isim değişikliği ile ilgili bölgedeki Kastabala Tapınak Devleti olarak bilinen yerleşmenin Seleukoslar zamanında Hellenleştirme kapsamında Hierapolis
olarak değiştirildiğini söylemektedir132. Bu nedenle kentin adını almasında bu tapınak devletinin etkili olduğu açıktır. Fakat Kastabala ismi tamamen terk edilmemiş, Roma Dönemi’nde Hierapolis adıyla
birlikte kullanılmaya devam etmiştir133. Seleukoslar bölgedeki diğer kentlerde olduğu gibi Hierapolis’i
koloni haline getirdiklerinde sadece adını değiştirmişlerdir134. Bu durum kentte politik ve yönetimsel
anlamda bazı şeylerin değiştiğini göstermektedir135. Hierapolis ismine, IV. Antiokhos zamanına tarihlenen bronz sikkelerin lejantlarında rastlamaktayız136.
Kilikia Bölgesi’nin «Dağlık» (Trakheia) kesiminde, Kalykadnos Nehri’nin kenarında kurulmuş
olan Seleukeia, tarımsal açıdan zengin topraklara sahipti. Antik yazarlardan Stephanos Byzantinos,
kentin kurucusu olarak I. Seleukos’u göstermektedir137. Modern araştırmacılar da antik yazarın bu
görüşüne katılmakta ve I. Seleukos’un kenti Kilikia Bölgesi’ne hakim olduğu tarihten sonra kurmuş
olduğunu düşünmektedirler138. Kent kurulduktan sonra nüfus sorununun şehre yakın bir konumda olan Holmoi’dan (=Taşucu) sağlandığı bilinmektedir139. Modern araştırmacılardan Tscherikower,
Stephanos Byzantios’un bahsetmiş olduğu olaya dayanarak ele geçen bir yazıttı140 I. Seleukos’un daveti üzerine Olba sakinlerinin kente gelip yerleştikleri ve üç kentin bir araya gelerek synoikismos
128 SNG Levante 1805.
129 Plin. nat. 5. 93
130 Hierapolis ismi kentte yer alan kutsal bir alana işaret etmektedir. Şunu biliyoruz ki Kastabala, bölgenin önemli bir dini merke-

ziydi. Burada yer alan Perasia Kültü, Hellenistik Dönem’de şehrin adı değiştirildikten sonra synkretismos’a uğrayarak Tanrıça
Artemis ile birleştirilmiştir (Tempesta 2005, 67). Bununla ilgili olarak Tempesta, Hellen ve yerel bir kültün birleşmesinden sonra
kentte, Perasia Kültü’ne tapınımda herhangi bir değişikliğin olmadığını, kentin sadece yönetimsel ve politik anlamda değişim
gösterdiğini, Kastabala adının Pyramos Hierapolisi olarak değiştirilğini söylemektedir (Tempesta 2005, 68).

131 Strab 12. 2. 7 vdd.
132 Rostovtzeff 1953, 507.
133 SNG (von A) 5578.
134 Sayar 1999b, 129.
135 Tempesta 2005, 68.
136 SNG Levante 1561; SNG Levante 1563.
137 Steph. Byz. 560.
138 Cohen 1995, 369; Houghton 1983, 331; Rigsby 1996, 476.
139 Strab. 14. 5. 4. Bu konuda Plinius, Hermia Kenti’nin iç kesimlerde yeni bir yerleşim yerine taşındığı sırada Seleukeia’nın kurul-

duğunu söylemektedir (Plin. nat. 5. 93). Stephanos Byzantios ise, Seleukeia’nın önceki isminin Olbia ve Hyria olarak geçtiğinden
bahsetmektedir (Steph. Byz. 560).

140 Heberdey – Wilhelm 1896, 85 vd. no. 165.
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yöntemiyle kurulduğu şeklinde yorumlamaktadır141. Fakat Sartre, Seleukeia’nın, Holmoi ve Aphrodisias (=Karacasu) kentlerinin sakinlerinden oluştuğunu söylemektedir142. Farklı yorumlar yapılmış
olsa da, Kalykadnos Seleukeiası’nın synoikismos yöntemiyle koloni haline getirilmiş olduğunu anlamaktayız. Seleukoslar, kenti Olba’ya yakın bir mevkide kurmuşlardır. Bununla ilgili olarak Durukan,
Seleukos’un Olba’ya verdiği önemden dolayı Seleukeia’yı bu mevkiye kurduğunu söylerken143; Cohen,
Seleukosların kentte kendi otoritelerini kurmak için bu yola başvurduklarını ifade etmektedir144; Aydınoğlu, yazarın bu görüşüne katılarak Olba Tapınak Devleti’nin gücünü sınırlamak için Seleukoslar
tarafından Seleukeia’nın kurulduğundan söz etmektedir. Yazar, Seleukoslar’ın bunu yapmalarındaki
amacın bölgede etkin bir yere sahip olmak olduğunu ve bu nedenle bölgede kentleşme politikası
yürüttüklerini ifade etmektedir145. Durugönül, bununla ilgili olarak, I. Seleukos’un Dağlık Kilikia’ya
geldikten sonra Olba’yı yöneten sülaleye müdahale etmediğini ve Olba’yı yönetme hakkını kendilerine bıraktığını ve bu şekilde bölgeyi kontrol altına almış olduklarını söylemektedir146. Bunun yanı sıra
Durugönül, Olba Bölgesi’nde Seleukos egemenliğine karşı herhangi bir direnişte bulunulmadığını ve
Seleukosların imar ve ticari faaliyetlerinde vermiş oldukları desteklerden dolayı, bölgenin Seleukosları desteklediğini ve sahip oldukları kültürlerinden ziyade, Seleukosların sunmuş oldukları kültürü
benimsediklerini söylemektedir147. Zeus Olbios Tapınağı’nın duvarında bulunmuş ve MÖ 150 yılına
tarihlenmiş olan bir yazıtta I. Seleukos tarafından yaptırılan çatının, Rahip Zenophanes’in oğlu Teukros tarafından yeni bir onarım geçirdiği anlatılmaktadır. Durugönül, burada bahsedilen çatının
tapınaktan ziyade stoa benzeri bir yapıya ait olduğunu vurgulamaktadır148. Tapınağın IV. Antiokhos
tarafından yaptırılmış olabileceği düşünülmektedir149. Bunun nedeni MÖ 188 yılında yapılan Apameia Barışı’ndan sonra Küçük Asya’da Toroslar’a sıkışıp kalan Seleukoslar’ın bölgeye daha fazla yatırım
yapmalarıdır150. Kısacası, I. Seleukos Dağlık Kilikia’da kurmuş olduğu bu koloniyle bölgede etkin bir
süreç başlatabilmek için Seleukeia’yı Olba’ya yakın bir mevkide oluşturmuş olmalıdır. Kentle Olba arasında iletişimin olması mümkündür. Çünkü kıyı kesimden iç kesimlere doğru uzanan yolların Olba’da
buluştuğu bilinmektedir151. Kentte şu ana değin Seleukoslar’a ait buluntulara rastlamazken, şehrin
141 Tscherikower 1927, 39.
142 Sartre 1995, 47 vdd.
143 Durukan 1998, 88. Fakat Seleukeia’nın Olba Kutsal Alanı’nın yakınına kurulduktan sonra, Olba Tapınak Devleti’nin yönetimin-

de önemli bir değişikliğin olmadığı ile ilgili yorumlar bulunmaktadır.

144 Cohen 1978, 21.
145 Aydınoğlu 2002, 111 vdd.
146 Durugönül 1995, 197. Modern araştırmacılardan Magie ve Rostovtzeff benzer yorumlarda bulunmuşlar ve Olba Tapınak

Devleti’nin yönetiminde herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etmektedirler (Magie 1950, 140; Rostovtzeff 1953, 505).

147 Durugönül 1998, 73.
148 Durugönül 1998, 70.
149 Durugönül 1998, 71.
150 Bu tarihten sonra, Kilikia’nın doğu kesimini elinde tutan Seleukosların, bölgede savunmaya yönelik imar çalışmaları yaptıkları

gözlenmiştir. Egemenlik alanlarının içinde yer alan Olba’da da mimari açıdan gelişmeler görülmüştür. Aydınoğlu, bu dönemde
görülen bu savunma yapılarının (kuleler ve surlar), Seleukosların batı sınırını koruma altına almak için yapıldığını söylemektedir (Aydınoğlu 2002, 11). Bu yapı faaliyetlerinin kentin kurulduğu tarihlerde yapılmaması, Apameia Barışı’ndan sonra buna
gerek görülmesi, ellerinde kalan toprakları korumak ve kontrol altına almak için olduğunu düşündürmektedir (Aydınoğlu 2002,
112). Durukan (2005, 48) bu konuyla ilgili olarak, Olba’da görülen mimari buluntular arasında Hellenistik Devir’e ait kaya kabartmalarının ele geçtiğini ve bunlar üzerinde yer alan sembollerde Seleukos etkisinin görüldüğünü ve bunun da Olba’nın Seleukoslara olan bağlılığını gösterdiğini ifade etmektedir. Semboller arasında Hellen tanrılarına ait atribülerin kullanılması ise,
dikkat çekicidir. Durugönül 1998, 72 vdd., Olba’da Luvi dininin etkisinin görüldüğünü ve Seleukosların bölgeye hakim olmasının
ardından Hellenizasyon’un başladığının göstergesi olarak Luvi tanrısı Tarhunt’un Zeus Olbios ile birleştirildiğini söylemektedir.
Synkretismos’un Olba’da yoğun olarak görüldüğü bilinmektedir.

151 Aydınoğlu 1998, 139.
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20 km uzağında yer alan Olba’da mimari buluntular ve yazıtlar yardımıyla Seleukosların etkisini görmekteyiz. Uygulamış oldukları bu kentleşme politikasıyla hem Olba’nın kendi içlerinde bağımsız bir
şekilde yönetilmesine yardımcı olmuşlar hem de Olba’yı ellerinde tutarak kent üzerinde otoritelerini
göstermişlerdir. Kurucusunun I. Seleukos olduğu düşünülen kent, Seleukoslar’ın krali kolonilerinden
birisidir. Seleukosların, kolonilerini genellikle eski yerleşmelerin yakınına kurarak nüfus problemini
bu şekilde çözmüş olduğu ve Kalykadnos Seleukeiası için de Holmoi’daki halkın buraya göç ettirilerek
kurulmuş olduğu düşünülmektedir152. Bu nedenle kent synoikismos’la -yerel kentlerin birleştirilmesiyle- oluşturulmuş ve nüfus ihtiyacı bir araya getirilen bu yerleşmelerdeki halklardan sağlanmıştı.
Ya da Cohen’in de bahsetmiş olduğu gibi, Seleukeia Kenti’nin yakınında yer alan Holmoi Kenti’ndeki
halkın transfer edilmesiyle gerçekleşmişti153. Seleukeia’da, basılmış otonom sikkelerin lejantlarında
«ΣΕΛΕΥΚΕΩΝ» ya da «ΣΕΛΕΥΚΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΩΙ ΚΑΛΥΚΑΔΝΩΙ» ibaresi geçmektedir154.
Kentin varlığını epigrafik belgelerin yanı sıra sikkeler üzerindeki etnikon’dan da anlamaktayız.
Pyramos Nehri’nin kenarında kurulmuş Mopsuestia, Kilikia’nın «Ovalık» (=Pedias) kısmında yer
almaktadır. Kentin adı mitolojik kurucusu Mopsos’tan gelmektedir155. Antik yazarlardan Hierokles
ve Strabon sadece kentin adını zikretmektedirler156. Hellenistik Devir’de, IV. Antiokhos zamanında,
kentin adı Pyramos Seleukeiası olarak değiştirilmiştir157. Lejantlarda kentin adı ΣΕΛΕΥΚΕΩΝ ΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΩΙ ΠΥΡΑΜΩΙ olarak geçmeye başlamıştır158. IV. Antiokhos’un, başlatmış olduğu kent isimlerinin değiştirilmesi politikasının amacı; kente yeni bir düzenin geldiğini göstermek ve Hellen ismini taşımayan şehirlere hanedan isimlerinin verilmesiyle Hellenizasyon sürecine katkıda bulunmaktı.
Sayar, kentlerin isimlerinin değiştirilmesinin nedeninin bir şehri yeniden inşa etmekten değil, kentin
kolonizasyonundan kaynaklandığını söylemektedir159. Ayrıca yazar, bu isim değişikliklerinin kentlere
otonomi verilmesini sağladığını da ifade etmektedir. Sikke basma hakkını buna örnek gösterebiliriz.
Aigeai, Ovalık Kilikia’nın doğusunda, denize kıyısı olan küçük bir kenttir. Antik yazarlardan Strabon kentin ismini Kilikia’daki şehirlerden bahsederken zikretmekte ve demirleme yeri olan küçük bir
kent olduğunu söylemektedir160. Aigeai, mevkii olarak stratejik bir noktada kurulmuş olması, Issos
Körfezi’ne hakim olan konumu ve limanı sayesinde bölgenin önemli şehirleri arasında yer almıştır.
Seleukoslar tarafından kolonize edilmesiyle ilgili elimizde kesin bir bilgi bulunmayan Aigeai’ın, bir
Makedon kolonisi olduğu ve Büyük İskender tarafından kurulmuş olduğu bilinmektedir161. Sayar, bununla ilgili olarak kentin İskender’in ölümünden sonra Issos Körfezi’nin kuzey girişini kontrol altına
almak için Aleksandreia’nın tam karşısına kurulmuş olduğunu söylemektedir162. Fakat yazar kentin kimin tarafından kurulduğu ile ilgili bilgi vermemektedir. Jones, Aleksandria’nın MÖ 3. yy.’ın ortalarında I. Seleukos tarafından Ovalık Kilikia’da yeni kurulmuş iki kentten biri olduğunu söylemektedir163.
152 Cohen 1978, 38.
153 Cohen 1978, 38.
154 BMC Cilicia, Pl. 23.2.
155 Tempesta 2005, 61.
156 Hier. ep. not: 705 3; Strab. 14. 5. 19.
157 Tscherikower 1927, 41; Magie 1950, 280; Cohen 1995, 371; Sayar 1999a, 200; Sayar 1999b, 129.
158 SNG France 2 Cilicie 1938.
159 Sayar 1999b,129.
160 Strab. 14. 5. 18.
161 Bloesch 1982, 53; Cohen 1995, 355.
162 Sayar 1999a, 198.
163 Jones 1971, 198.
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Ayrıca yazar Aigeai’ın askeri bir koloni olduğunu da eklemektedir. Aydınoğlu, yazarın bu görüşüne
katılarak, kentin Seleukos Nikator’un MÖ 3. yy.’da Kilikia Bölgesi’nde kurduğu kolonilerden biri olduğunu belirtmektedir164. Fakat kentin kuruluşuyla ilgili olarak elimizdeki verilerin yetersizliği nedeniyle, kentin bir Seleukos kolonisi olup olmadığı kesinlik kazanmamıştır.
Kentin Seleukoslar Dönemi’ne ait veri kaynaklarını nümizmatik belgeler ile Zeus Kasios’a adanmış bir yazıt oluşturmaktadır. Hellenistik Devir’de şehrin ilk sikkelerinin IV. Antiokhos döneminde
basıldığı bilinmektedir165. Bununla ilgili olarak Sayar, Aigeai’ın, sikke basma hakkına sahip olmasını,
kentin otonomiye doğru giden süreç içerisinde kazanmış olduğu bazı haklardan biri olarak görmektedir166. Bilindiği üzere, IV. Antiokhos Dönemi’nde kentlerin isimleri değiştirilerek nehir adlarıyla
birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Ovalık Kilikia’daki birçok kente uygulanan bu politikanın Aigeai
için geçerli olmadığını görmekteyiz. Böyle bir uygulamada Aigeai’ın hariç tutulması burasının Seleukos kolonisi olup olmadığı sorusunu aklımıza getirmektedir. Kentte Seleukoslara ait diğer belge
MÖ 199 yılına tarihlendirilen, Seleukos Krallığı’nda tapınım gördüğü bilinen Zeus Kasios’a adanmış
yazıttır167. Söz konusu bu belgeden, III. Antiokhos’un kuzeni Themisonion’un kralın kendisinin ve
ailesinin sağlığı için Zeus Kasios’a adakta bulunduğu anlaşılmaktadır. Kentte, Seleukoslara ait elimize
geçen veriler bunlardan ibarettir. Elimizde burasının koloni olduğuna dair verilerin yetersiz oluşu
nedeniyle Aigeai’yi «muhtemel» koloniler kapsamı altında incelemek daha uygundur.

Sonuç
Hellenistik Dönem, savaşlarla geçen atmosferi ve buna bağlı olarak krallıklar arasında devamlı değişen egemenlik sınırları nedeniyle oldukça karışık bir devirdir. Hellenistik Dönem’de yapılan bu savaşlar krallıkların kaderini belirlemiş olsa da bu savaşların devamlılığı sonucunda topraklarının sınırları
da kesin olarak belirlenememiş, MÖ 281 yılından sonra sadece ana hatları çizilebilmiştir. Bu devirde Hellenistik krallıkların Makedon kökenli olmasının yanı sıra krallıklarının alt yapısının askeri bir
monarşiden meydana gelmesi onların yönetim organizasyonuna, politikalarına ve kolonilerine açık
bir şekilde yansımıştır168. Bu devirde kral ve devletin özdeş olduğu monarşik düzen hakim olurken;
sosyal alanda ise, farklı kültürlere ait toplulukların bir arada yaşamasına olanak sağlanarak kültürlerin
kaynaşması amaçlanmıştır.
Savaşların yoğun olarak yaşanması sonucunda krallıklar egemenlik alanlarını genişletmek ve sahip oldukları toprakları kaybetmemek için stratejiler geliştirmişlerdir. Bunların başında ise koloni
oluşturma gelmektedir. Hellenistik Dönem’de ilk olarak İskender ile daha sonra diadokhos’lar döneminde Küçük Asya’da ve doğuda birçok koloni kurulmuştur. Kurmuş oldukları bu kentler güçlerini göstermek amacıyla bir prestij niteliği taşırken, aynı zamanda da krallıkların birbirlerine karşı
kullanmış oldukları bir propaganda aracıydı. Kentleşme konusunda sistematik bir uygulamayı ilke
edinen Seleukoslar, Ptolemaioslardan farklı olarak kentlerin devamlılığını sağlayabilmek için bölgeler
arasında olduğu gibi kentler arasında da farklı yöntemler kullanmışlar, tek tipte koloni oluşturmayı
tercih etmemişlerdir. Askeri (katoikia)169 ve sivil olmak üzere iki tipte koloni oluşturmuşlardır. Bölge164 Aydınoğlu 2002, 34.
165 Hellenistik Devir’e tarihlenen bu sikkeler, kentte ele geçen en erken sikkeler olarak bilinmektedir (Ziegler 2001, 97).
166 Sayar 1999b, 129.
167 Ma 1999, 321 no. 20; SEG 49, 1943.
168 Walbank 1984, 179.
169 Hellenistik Dönem’de bu terim genel olarak askeri koloniler için kullanmıştır. Küçükasya’da ele geçen epigrafik belgelerde askeri

koloniler katoikoi olarak adlandırılmaktadır (Cohen 1991, 43). Bu terim Lydia Bölgesi’nde Hellenistik Dönem’e tarihlenen yazıt-
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ler arasında değişiklik gösteren bu kolonilerin tiplerine baktığımızda yoğun olarak Lydia Bölgesi’nde,
Phrygia Bölgesi’nde askeri koloniler olduğu170, sivil kolonilerin ise, Seleukosların egemen oldukları
bölgelerin içerisinde dağılım gösterdiği gözlenmektedir.
Seleukosların kolonizasyon faaliyetlerine baktığımızda, kurulan kolonilerin I. Seleukos zamanında özellikle doğuda ve Küçük Asya’da genişleyen topraklarını daha iyi yönetilmesine ve güvenliğin
sağlamasına yardımcı olduğu görülmektedir171. I. Antiokhos zamanında ise, oluşturulan koloniler
eldeki toprakları kaybetmemek için uygulanan stratejinin doğal bir sonucuydu (Res. 3). Galatlar’ın
Anadolu’ya giriş yapması172, Pontus, Bithynia gibi yerel krallıkların ortaya çıkması, Pergamon
Krallığı’nın egemenliğini ilan etmesi173 ve Ptolemaioslar ile yapılan yoğun savaşlar, krallığın egemenlik alanının küçülmesine neden olmuştur. Bu sebepten dolayı I. Antiokhos elindeki topraklarını kaybetmemek amacıyla etkili bir kolonizasyon faaliyeti içerisine girmiş olmalıdır (Res. 4)174. Benzer bir
durum IV. Antiokhos döneminde yaşanmıştır. MÖ 188 yılında yapılan Apameia Barışı’ndan sonra
Seleukosların, Küçük Asya’da egemen oldukları tek bölgenin Kilikia Bölgesi olması, onların MÖ 2.
yy.’dan itibaren bu bölgeye daha fazla yatırım yapmalarına ve önem vermelerine neden olmuştur. Bu
nedenle, IV. Antiokhos’un Ovalık Kilikia’daki kentlerin isimlerini değiştirmesi, Onun kent ile krallık
arasındaki bağların güçlenmesini sağlamak için uygulamış olduğu bir siyasetten ibaretti. Adı geçen
kral, Kilikia Bölgesi’nde yer alan kentlerin isimlerini değiştirerek koloni haline getirmiştir. Kısacası
Seleukoslar, Kilikia Bölgesi’ni ellerinde tutabilmek ve kentlerle aralarında olan bağları güçlendirmek
için böyle bir girişimde bulunmuşlardır.

larda görülürken, katoikia’ya ise, Roma İmparatorluk Dönemi yazıtlarında rastlanılmaktadır (Akalın 2006, 67) Askeri koloniler,
yani katoikia’lar İskender’in kolonilerinde uyguladığı yöntemlerden biri olarak bilinmektedir (Jones 1940, 11). Bu yerleşmeler
yoğun olarak Küçük Asya’nın batısı ile Suriye olmak üzere iki bölgede görülmektedir (Billows 1995, 146) Seleukoslar bu kolonileri özellikle stratejik açıdan önemli noktalarda oluşturmuşlardır. Seleukoslar herhangi bir savaş durumunda ise asker ihtiyacı
bu kolonilerden sağlamaktaydılar. Bununla ilgili olarak Bikerman, bu kolonilerde yer alan askerlerin savaşta kullanılmak üzere
yedekte tutulduklarını ve barış zamanında ise, kolonilerde yaşadıklarını söylemektedir (Bikerman 1938, 82).
170 Rostovtzeff 1955, 477.
171 Bu konuda Bosworth, Seleukosların Suriye ve etrafında koloni kurma sebeplerinin bölgedeki kentleri kontrol altında tutabilmek

olduğunu ifade etmektedir (Bosworth 2005, 300).

172 Livius’a göre Anadolu’ya göç etmelerinin en büyük nedeni Anadolu kentlerinin çok zengin olmalarından ileri gelmekteydi (Liv.

38. 16. 4). I. Antiokhos zamanında yapılan savaşta yenilmiş ve kral tarafından Kuzey Phrygia’ya, Kızılırmak havzasına yerleştirilmiştir (Sherwin-White – Kuhrt 1993, 34). Filler Savaşı olarak adlandırılan bu savaşta Seleukoslar kullanmış oldukları filler
yardımıyla Galatlar’ı yenmişlerdir (App. Syr. 65).

173 Kyroupedion Muharebesi’nden (MÖ 281) sonra Seleukoslar’ın otoritesi altında kalan Pergamon (Allen 1983, 15), MÖ 261 yı-

lında Sardeis yakınlarında Seleukoslarla yapılan savaşta I. Antiokhos’u yenmesinin ardından (Strab. 13. 4. 2; Allen 1983, 20-21)
Seleukoslardan bağımsız olarak krallığını ilan etmiştir (Rostovtzeff 1953, 429).

174 Kolonilerini Karia’nın iç kesimlerinde Lydia, Phrygia, Pisidia ve Pamphylia Bölgelerinde oluşturmuştur.

Merve SARILAR ÖZDEMİR / Pisidia, Pamphylia ve Kilikia Bölgelerindeki Seleukos Kolonileri

679

Kısaltmalar ve Kaynakça
Antik Kaynaklar
Amm.

(Ammianus Marcellinus) Roman History, with an English translation by J. C. Rolfe (1935).

App. Syr.

(Appianus, Syriaca) Appian’s Roman History, with an English Translation by H. White, III-IV (19231928).

Arr. an.

(Arrianos, Anabasis) İskender’in Anabasis’i. H. Örs (çev.)
(1944).

Diod.

(Diodoros Siculus, Bibliotheke historike) Diodorus of Sicily, with an English translation by C. H.
OldFather – C. L. Sherman – C Welles – R. M. Geer – F. R. Walton, I–XI (1947-1970).

FGrHist.

F. Jacoby (ed.), Die Fragmente der griechischen Historiker (1923-1958).

Hdt.

(Herodotos, Historiai) Herodot Tarihi. M. Ökmen (çev.) (1991).

Hier. not. ep.

(Hierokles, Notitiae episcopatuum) Le Synekdèmos d’Hierokles, E. Honigmann (ed.) (1939).

Hom. Od.

(Homeros, Odysseia) Homeros, Odysseia. A. Erhat – A. Kadir (çev.), (1992).

Liv.

(Livius, ab urbe condita) Livy. From the Founding of the city, with an English translation by B. O.
Foster – F. G. Moore – E. Sage – A. C. Schlesinger, I–XIII (1919-1951).

Plin. nat.

(Plinius maior, Naturalis historia) Pliny. Natural History, with an English translation by H. R. Rackham – W. H. S. Jones – D. E. Eichholz, I-X (1938-1975).

Pol.

(Polybios, Historiai) The Histories, with an English translation by W. R. Paton, I-VI (1922-1927).

Ptol.

(Ptolemaios, Geographia) Claudii Ptolemaei, Geographia, C. Müller (ed.) I-II (1901).

Strab.

(Strabon, Geographika) The Geography of Strabo, with an English translation by H. L. Jones I-VIII
(1917-1932).

Stadiasmus

(Stadiasmus Maris Magni), Anonymi Stadiasmus, sive periplus Maris Magni, şurada: GGM I 427514.

Steph. Byz.

(Stephanos Byzantios, Ethnika) Stephani Byzantii Ethnicorum, quae supersunt ex recensione Augusti Meinekii (1849).

Thuk.

(Thykydides) Peloponnesos Savaşı, T. Gökçöl (çev.) (1976).

			

Modern Kaynaklar
Akalın 2006

A. G. Akalın, “Hellenleştirmede Bir Yerleşim Ögesi: Katoikia”, A.Ü DTCF Tarih İncelemeleri Dergisi
39, 2006, 65-74.

Aperghis 2004

G. G. Aperghis, The Seleucid Royal Economy. The Finances and Financial Administration of the
Seleukid Empire (2004).

Austin 2006

M. Austin, The Hellenistic World from Alexander to the Roman Conquest (2006).

Aydınoğlu 2002

Ü. Aydınoğlu, Dağlık Kilikia’da Hellenistik Dönem Kentleşmesi: Olba Tapınak Devleti (Ege Üniversitesi Yayımlanmamış Doktora Tezi 2002).

Aydınoğlu 2005

Ü. Aydınoğlu, “Kilikia’da Hellenistik Dönem Kentleri: Hellenistik Dönem Kentleşmesi, Kentler ve
Kurucuları”, Tarih İçinde Mersin Kolokyum II, Mersin 22-24 Eylül 2005 (2005) 13-20.

Beloch 1904/27

J. Beloch, Griechische Geschichte, I-IV (1904-1927).

Bikerman 1938

E. Bikerman, Instıtutions des Seleucides (1938).

Billows 1995

R. A. Billows, Kings and Colonists Aspects of Macedonian Imperialism (1995).

Bosworth 2005

A. B. Bosworth, Büyük İskender’in Yaşamı ve Fetihleri. H. Çalışkan (çev.) (2005).

Calder 1932

W. M. Calder, “Inscriptions of Southern Galatia”, AJA 36, 1932, 452-464.

Cohen 1978

G. M. Cohen, Seleucid Colonies (1978).

Cohen 1991

G. M. Cohen, “Katoikiai, Katoikoi And Macedonians in Asia Minor”, AnSoc 22, 1991, 41-50.

680

Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II / International Young Scholars Conference II

Cohen 1995

G. M. Cohen, The Hellenistic Settlements in Europe, the Islands, and Minor (1995).

Daubner 2011

F. Daubner, “Seleukidische und attalidische Grundungenin Westkleinasien. Datierung, Funktion und
Status”, F. Daubner (ed.), Militarsiedlungen und Territorialherrschaft in der Antike (Topoi 3) (2011)
41-63.

Durugönül 1995

S. Durugönül, “Kilikia Kulelerinin Tarihteki Yeri”, AD 3 (1995) 197-202.

Durugönül 1998

S. Durugönül, “Seleukoslar’ın Olba Territorium’undaki Akkulturation Süreci Üzerine Düşünceler”,
Olba 1, 1998, 69-76.

Durukan 1998

M. Durukan, “M.Ö 301-188 Arasında Olba Territoriumu’nda Yaşanan Siyasi Gelişmeler”, Olba 1,
1998, 87-95.

Durukan 2005

M. Durukan, “Olba Bölgesi ve Bölgede Kullanılan Polygonal Duvar Tekniği”, Anadolu/Anatolia 26,
2005, 39-63.

Grainger 1997

J. D. Grainger, A Seleukid Prosopography and Gazetteer (1997).

Habicht 1970

Ch. Habicht, Gottmenschentum und griechische Städte (1970).

Habicht 1970

Ch. Habicht, Gottmenschentum und griechische Städte (1970).

Habicht 1987

Ch. Habicht, “Der Archon Philaitolos von Delphi”, ZPE 69, 1987, 87-89.

Heberdey – Wilhelm 1896
R. Heberdey – A. Wilhelm, Reisen in Kilikien (1896).
Hirschfeld 1895

G. Hirschfeld, “Apollonia”, bk.: RE II 1 (1895) 116.

Houghton 1983

A. Houghton, Coins of The Seleucid Empire From The Collection of Arthur Houghton (1983).

Hürmüzlü 2015

B. Hürmüzlü, “Pisidia Bölgesi’nde Seleukoslar Dönemi Yerleşim Politikaları”, CollAn 14, 2015, 169186.

I.Magnesia

O. Kern, Die Inschriften von Magnesia am Maeander (1900).

İnan 1998

J. İnan, Toroslar’da Bir Antik Kent, Eine Antike Stadt Im Taurusgebirge, Lyrbe ? – Seleukeia?, N. Atik
– N. Başgelen (ed.) (1998).

Jones 1940

A. H. M Jones, The Greek City: From Alexander to Justinian (1940).

Jones 1971

A. H. M Jones, The Cities of Eastern Roman Provinces (1971).

Karamut 1987

İ. Karamut, Pisidia Antiokheia’sı Heykeltraşlığı (Selçuk Üniversitesi Yayımlanmamış Doktora Tezi
1987).

Kaya 2000

M. A. Kaya, “Suriye Krallığı’nın Maiandros Irmağı Havzasındaki Kolonileri”, TİD 15, 2000, 121-136

Kılıç-Aslan 2012

S. Kılıç-Aslan, Ptolemaioslar’ın Küçükasya Politikası, İstanbul 2012 (Marmara Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Kosmetatou 1997

E. Kosmetatou, “Pisidia and the Hellenistic Kings”, AncSoc 28, 1997, 5-7.

Laflı 2001

E. Laflı, “Seleuceia in Pisidia during the Hellenistic Period”, OTerr 7, 2001, 55-98.

Levick 1967

B. Levick, Roman Colonies in Southern Asia Minor (1967).

Lewis – Short 1980

T. Lewis – Ch. Short, A Latin Dictionary: Founded on Andrews (1980).

Liddell – Scott 1996

H. G. Liddell – R. Scott, A Greek-English Lexicon (1996).

Ma 1999

J. Ma, Antiochos III and the Western Cities of Asia Minor, 1999 (20022, non vidi).

Magie 1950

D. Magie, Roman Rule in Asia Minor, I-II (1950).

Meyer 2001

M. Meyer, “Cilicia as Part of the Seleucid Empire–The Beginning of Municipal Coinage”. bk.: Jean et
al. (2001) 505–518.

Meyer 1925

E. Meyer, Die Grenzen der hellenistischen Staaten in Kleinasien (1925).

Mitchell – Waelkens 1998
S. Mitchell – M. Waelkens, Pisidian Antioch: The Site and its Monuments (1998).
Nolle 1988

J. Nolle, “Forschungen In Selge und Ostpamhylien”, AST VI (1988) 257-259.

OGIS

Orientis Graeci Inscriptiones Selectae W. Dittenberger (ed.)

Merve SARILAR ÖZDEMİR / Pisidia, Pamphylia ve Kilikia Bölgelerindeki Seleukos Kolonileri

681

Oguse 1929 	a. oguse, “Notes d’epigraphie”, BCH 53 (1929) 129-150.
OTerr

Orbis Terrarum: Internationale Zeitschrift für Historische Geographie der Alten Welt

Owens 2000

E. J. Owens, Yunan ve Roma Dünyasında Kent. C. Bilsel (çev.) (2000).

Özhanlı 2013

M. Özhanlı, Frig Tanrısı Men’in Pisidia’daki Hac Merkezi, Uluslararası Dinar ve Frigya Bölgesi Araştırmaları (2013) 283-290.

Özsait 1980

M. Özsait, İlkçağ Tarihinde Pisidya (1980).

Özsait 1985

M. Özsait, Hellenistik ve Roma Devrinde Pisidya Tarihi (1985).

Ramsay 1922

W. M. Ramsay, “Studies in Roman Province Galatia”, JRS 12, 1922, 147-186.

Ramsay 2000

W. M. Ramsay, Tarsus: Aziz Paulus’un Kenti. L. Zoroğlu (ed.) (2000).

Rigsby 1996

K. J. Rigbsy, Asylia, Territorial Inviolability in the Hellenistik World (1996).

Robert – Robert 1954 J. Robert – L. Robert, La Carie : Historie et Geographie Historique, avec le recueil des inscriptions
antiques. Le plateau de tabai et ses environs. I-II (1954).
Robert 1966

L. Robert, Documents de L’Asie Mineure Méridionale, inscriptions, monnaies et géographie (1966).

Rostovtzeff 1953

M. Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Hellenistic World (1953).

Sarıkaya 2009

S. Sarıkaya, Hellenistik Dönemde Asylia: Ionia ve Karia’daki Tapınaklarla birlikte Kent ve Egemenlik
Alanlarına Tanılan Hiera Kai Asylia (Akdeniz Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Sarılar 2012

M. Sarılar, Küçükasya’daki Seleukos Kolonileri (Marmara Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi 2012).

Sarılar 2014

M. Sarılar, “Küçük Asya’da I. Antiokhos (Soter) Dönemi’nde Seleukos Kolonileri”, N. E. Akyürek
Şahin – M. Alkan – E. Yıldız (ed.), Eskiçağ Yazıları 6, Akron 8, 2014, 159-190.

Sartre 1995

M. Sartre, L’Asie Mineure et l’Anatolie, d’Alexandre à Dioclétian (IVa siècle av. J.-C./IIIe siècle ap. J.C.) (1995).

Sayar 1999a

M. H. Sayar, “Antik Kilikya’da Şehirleşme”, TTK 12 - 16 Ekim 1994, Kongreye Sunulan Bildiriler 1
(1999) 193-216.

Sayar 1999b

M. H. Sayar, “Kilikien und die Seleukiden. Ein Beitrag zur Geschichte Kilikiens unter der Seleukidenherrschaft anhand einer neuentdeckten Festung und einer neugefundenen Inschrift”, AMS 34 (1999)
125-136.

Sherwin-White – Kuhrt 1993
S. Sherwin-White – A. Kuhrt, From Samarkand to Sardis: A New Approach to the Seleucid Empire
(1993).
SNG

France 2 Sylloge Nummorum Graecorum. France 2. Cabinet de Médailles. Cilicie, (catalogued by. E.
Levante) (1993).

SNG

Levante Sylloge Nummorum Graecorum. Switzerland 1, Levante-Cilicia, (bearb. E. Levante – P. Weiss) (1986).

SNG

von Aulock SNG Deutschland, Sylloge Nummorum Graecorum Deutschland, Sammlung H. v. Aulock Bd. 13, Kilikien (1966).

Syll.3

Sylloge Inscriptionum Graecarum, W. Dittenberger (ed.)

Şahin 1988

S. Şahin, “Pamphylia’da Epigrafi ve Tarihi Coğrafya Araştırmaları”, AST VI (1988) 253-256.

Tarn 1936

W. Tarn , Hellenistic Civilization (1936).

Tempesta 2005

C. Tempesta, “Antiochus IV Epiphanes and Cilicia”, Adalya 8, 2005, 59-85.

TİD

Tarih İncelemeleri Dergisi

Tscherikower 1927

V. Tscherikower, Die hellenistischen Stadtegründungen von Alexander dem Grossen bis auf die Römerzeit (1927).

Tsetskhladze 2006

G. R. Tsetskhladze, Revisiting Ancient Greek Colonisation. G. R. Tsetskhladze (ed.), Greek Colonisation An Account of Greek Colonies and Other Settlements Overseas I (2006) 23-84.

682

Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II / International Young Scholars Conference II

Vanhaverbeke – Waelkens 2005
H. Vanhaverbeke – M. Waelkens, “If You Can’t Beat Them, Join Them? Hellenization of Pisidia”, Mediterranean Archaeology 18, 2005, 49-65.
Vanschhoonwinkel 2006
J. V Vanschhoonwinkel, “Greek Migrations to Aegean Anatolia in the Early Dark Age”, bk.: Tsetskhladze 2006, 115-141
Walbank 1984

F. W. Walbank, “Monarchies and Monarchic Ideas”, CAH/VII 1 (1984) 62-100.

Zgusta 1964

L. Zgusta, Kleinasiatische Personnennamen (1964).

Merve SARILAR ÖZDEMİR / Pisidia, Pamphylia ve Kilikia Bölgelerindeki Seleukos Kolonileri

Res. 1 MÖ 281-188 arası Seleukosların Küçük Asya’daki Egemenlik Alanları
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Res. 3 Kolonilerin Krallara Göre Yoğunluğu
(Sarılar 2012, 152, Tab. 2; Sarılar 2014, 190, Tab. 2).

Res. 4 Kolonilerin Bölgelere Göre Yoğunluğu
(Sarılar 2012, 152, Tab. 1; Sarılar 2014, 190, Tab. 1).

The Churches of Byzantine Aperlae: A Re-appraisal
Audrey SCARDINA*

Introduction
Numerous archaeological studies have taken place at Aperlae, located in ancient Lycia, since Robert
and Cynthia Carter published their amateur survey nearly forty years ago1. Aperlae was also visited
by Clive Foss who provided a short analysis of the architectural remains in his article, “The Lycian
Coast in the Byzantine Age”2. With each new publication, the research detailing the archaeological
record of this small but seemingly powerful seaport has continued to grow. One feature of Aperlae
that cannot be ignored are the four extant churches, two in the submerged harbor region and two
above the present-day water level. These churches act as a physical reminder of the community of
Aperlae, and as such an analysis of their architectural phases may provide a greater understanding of
the individuals who lived and worked in Aperlae throughout antiquity. Through a critical analysis of
the existing scholarly works, in the form of both plans and photographs, it is possible to come up with
new theories about the chronology and uses of the four churches in Aperlae.
The sources used in this analysis are the publications of the 1996 to 2002 American survey led
by Professor Robert Hohlfelder of the University of Colorado and Professor R. Lindley Vann of the
University of Maryland, the MA thesis of Mary Tindle of the University of Colorado3, the Aperlae
entry in Tabula Imperii Byzantini: Lykia and Pamphylien (TIB) by Hellenkemper and Hild4, and
most recently the underwater survey led by Erdoğan Aslan and carried out by Selçuk University
in 20095. Though the research presented in Tindle’s MA thesis was part of the work carried out
by the American survey team, her analysis of the above-water churches at times differs from that
of the official publication. Hellenkemper and Hild’s publication provides their own analysis of the
above-water churches with reference to Hohlfelder and Vann’s interpretation of one of the underwater churches6. The survey work carried out by Sely w University has resulted in a new plan and

*

Audrey Scardina, MSc FSA Scot, PhD Candidate, University of Edinburgh, School of History, Classics and Archaeology, Department of Archaeology, England. E-mail: audrey.scardina@ed.ac.uk

1 Carter 1978.
2 Foss 1994, 16-18.
3 Tindle 2000.
4 Hellenkemper – Hild 2004.
5 Aslan 2010.
6 Hellenkemper – Hild 2004.
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interpretation of the harbor area7. which at times varies significantly from that proposed by the
American survey team.

History of Aperlae
The site of Aperlae (Fig. 1) is located on the northeast slope of Asar Bay, which faces southwest towards the Mediterranean Sea. The mouth of Asar Bay is 1.36 km. wide; however, it narrows to only
211 m. at the northeast end. Unlike many of the other natural bays along the southern coast of Turkey,
Asar Bay does not provide shelter from the elements, which makes it difficult to sail in high winds8.
There is also no evidence for a fresh water supply, which means the entire population would have
relied on cisterns9. This unusual location is likely due to the city’s main commodity – the harvesting
and shipping of the murex trunculus mollusk used in the making of purple dye10. Though the original estimates by the American survey team suggested that the hinterland of Aperlae would be able
to support 1,000 inhabitants at most11, later analysis of geological core samples suggested that the
ancient soil was richer than that of the modern day12. This would suggest that same land could have
provided for up to 3,000 inhabitants13.
A Roman road traverses the isthmus to the northeast of the settlement and connects the Secn road
traver peninsula to the mainland, thereby providing Aperlae with access to the neighboring Öludeniz
Bay14. The sheltered nature of the Öludeniz Bay, coupled with its shorter route to the major harbor of
Andriake, makes it a more likely candidate for the shipment of precious goods such as were produced
at Aperlae15. The reuse of a porphyry milestone dedicated to Diocletian as a door lintel in the later
rebuilding of the wall may suggest that the trans-isthmus road was renovated during the Late Roman
period, while also indicating the specific interest the emperor had in commerce related to purple
dye (Leadbetter 2003, 131-132; Hohlfelder 2005a, 26). During the Late Antique period, the previously dismantled Hellenistic walls were rebuilt along the north extent (Fig. 2)16, and extended to the
coast on the east and west17. In the 7th century Notitae Episcopatuum, Aperlae is listed as the seat of
a bishop18, which indicates that it continued to hold political importance into the Byzantine period.

The Churches of Aperlae
Of the four churches currently identified on the site, two are above the water line. A description of the
Lower Church19 and Upper Church20 can be found in the works of the American survey team, in Tindle’s
7 Aslan 2010.
8 Hohlfelder – Vann 1998, 26.
9 Hohlfelder – Vann 2000, 124.
10 Hohlfelder – Vann 1998, 31; Leadbetter 2003, 128.
11 Hohlfelder – Vann 2005a, 27.
12 Tindle 2000, 53, n. 14.
13 Ibid.
14 Hohlfelder 2005b, 193; 208, n. 22.
15 Ibid.
16 Hohlfelder – Vann 2000, 130.
17 Hohlfelder – Vann 1998, 31.
18 Hohlfelder – Vann 2000, 135, n. 5.
19 Hohlfelder 1998, 445.
20 Hohlfelder – Willand 1998, 447.
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thesis, and in TIB. Submerged Church I was first discovered during the American team’s 1997 season21.
The church is considered by all four sources, though interpretations differ among their works. Submerged Church II was only discovered during the fourth season of the American survey, when a storm
caused half of the archaeological remains to be uncovered22. Due to its later discovery, an analysis of
the church is only available in the later works of the American team and in the Sele c University survey.

Lower Church
The Lower Church is the largest church in Aperlae (Fig. 3). The most detailed analysis of the lower
church by the American team can be found in their 1999 publication, “The Early Christian Church in
Lycia: Evidence from Aperlae”23, in Tindle’s thesis24, and in the TIB entry on Aperlae25. In this case,
the information presented in the American team’s publication agrees with that in Tindle’s thesis. The
latter work, however, provides a more detailed analysis and thus will be used to represent the views
of the American team.
The American team and Tindle separate the church construction into two phases26, while Hellenkemper and Hild date the church to one phase. In Phase I as described by Tindle, the Lower Church
is a three-aisled basilica with transepts, measuring 13.91 x 31.33 m. (Fig. 4)27. The church was constructed predominantly of ashlar blocks, which may have been reused from an earlier structure28.
It has a rectangular atrium measuring approximately 15 m.2, which sits above a cistern (9 x 9 m2)
cut from the bedrock29. Evidence for clamps and revetment pins throughout indicate a high level of
decoration throughout the structure30. Repairs on this initial phase of construction, which may have
been contemporary to the second phase, are also visible31. Tindle dates this first phase of construction on the Upper Church to the mid-4th to mid-5th century32. She distinguishes the second phase
of the lower church by the addition of the chapel and subsidiary rooms to the south33. She bases this
assertion on the lack of bonding in the walls as well as the different construction techniques and
material, which in this phase is smaller stones and a thicker white mortar34. Tindle dates this phase
to the late 5th-century35. These dates vary drastically from the those provided by Hellenkemper and
Hild, who date the entire construction to the Middle to Late Byzantine period based on architectural
comparison36.
21 Hohlfelder 1998, 445.
22 Hohlfelder 1998, 445; Tindle 1999, 745.
23 Ibid. 741-743.
24 Tindle 2000, 66-73.
25 Hellenkemper – Hild 2004, 445.
26 Tindle 2000, 68.
27 Ibid. 68; Hellenkemper – Hild 2004, 445.
28 Ibid.
29 Tindle 2000, 67.
30 Ibid. 68.
31 Ibid. 70.
32 Ibid. 66.
33 Ibid. 67.
34 Ibid. 69.
35 Ibid.
36 Hellenkemper – Hild 2004, 445.
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The large discrepancy in dating of the second phase of the Lower Church comes from the American team’s interpretation of the architecture of the city walls. They postulate that the rebuilding of
the city walls in the Late Antique period is evidence for continual attacks or raids on Aperlae, which
eventually lead to its abandonment in the 7th century37. This argument would give all of the structures
in Aperlae a terminus ante quem of the 7th century. Hellenkemper and Hild38 suggest that Aperlae was
abandoned in the late 9th- to 10th-century, thus freeing themselves from the self-imposed restrictions
of the American survey team.
Since the church is built of ashlar masonry like other Early Byzantine churches in the surrounding
region39, it is likely the church is Early Byzantine, if not Late Antique. While the transept design is not
unique, it only appears in a handful of other churches, such as the basilicas at Korba and Muskar40, also
in the central region, and then Tlos and Patara to the west. The Korba basilica, which is geographically
nearest to Aperlae, is currently dated to the 6th century41, and the wind-swept acanthus capitals found
at Muskar date it to the early 6th-century as well42. The construction technique of the second phase, as
described by Tindle43, sounds strikingly similar to the construction materials of the Upper Church, and
thus may suggest a date near the end of the Early Byzantine period44. Confirmation of this correlation
would require further survey work at Aperlae as well as possible scientific testing.
As mentioned above, Aperlae was also the seat of a bishop. Due to the dimensions of the Lower
Church in comparison with the three other churches in Aperlae, it has been suggested that the Lower
Church was the Bishop’s church45. Other features that distinguish the Lower Church from its counterparts are the above-mentioned atrium and ashlars used in construction. The possible episcopal
nature of the Lower Church may explain its relationship to the later city walls (Fig. 5), where the
eastern wall suddenly takes a right turn seemingly to incorporate the church. It may be possible that
the church was built before the walls. This would fit with the earlier construction date suggested by
many of the features visible within the Lower Church. This could indicate that the Episcopal Church
preceded, and perhaps instigated, the church construction boom in Aperlae. It also may indicate that
the wall was built in the later half of the Early Byzantine period, as stylistically the Lower Church has
been dated to the 6th century. Further archaeological investigation into the relationship between the
Lower Church and the later city walls would be required to confirm these assertions.

Upper Church
Of all the churches in Aperlae, the Upper Church (Fig. 6) has the most phases of construction,
which has led to three different chronologies with contradictory dates in the scholarly work on the
site. The American survey team proposes dates that differ slightly from those presented in Tindle’s
37

Tindle 2000, 2; Hohlfelder – Vann 2000, 129.

38 Hellenkemper – Hild 2004, 445.
39 Such as the basilica at Islada, (see Hellenkemper – Hild 2004, 574) and the apse of the Tragolassos/Muskar basilica (see Harrison

1963, 131).

40 Under the title “Tragalassos” in: Hellenkemper – Hild (2004, 891).
41 Altripp 2006, 87.
42 Harrison 1963, 137, n. 111; 150, n. 144. Hellenkemper – Hild (2000, 45) note that a decorated capital found amongst the rubble

of the Lower Church is similar in style to those found at Muskar and surrounding churches.

43 Tindle 2000, 69.
44 Ibid. 74.
45 Ibid. 73; Hellenkemper – Hild 2004, 443.
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thesis, and Hellenkemper and Hild again provide their own set of chronologies and dates. All three
sources agree on Phase I: the first phase is a three-aisled basilica built of mortared rubble, likely
roofed with timber trusses46. The apse is semi-circular and would have been topped with a semidome47. In order to better understand the differences in the chronologies as provided by the three
sources, they will initially be listed individually. Sub-phases indicate where a phase could have been
two separate stages or could be part of a single phase of construction.

Vann et al. 1999
The first chronology comes from the survey team’s 1999 article.48. Though they provide the phases of
construction, they do not provide any dates for the phases listed:
Phase I - The church is built as a three-aisled basilica with a timber roof and a
semi-circular apse topped with a semi-dome.
Phase II - Two rectangular rooms are added to the northeast and southeast. A third rectangular room the width of the church is added to the west, which may have functioned
as a narthex.
Phase III.i - The church windows are walled up and a citadel wall that connects the
apse to the earlier city wall is built.
Phase III.ii - The rubble walls shutting off and dividing up the aisles are added and the
internal supports removed. This may be part of a second phase of occupation of the
church as a monastery.

Tindle 2000
Tindle’s49 chronology includes dates, and differs slightly from that of the American team publication:
Phase I – In the 6th- century the church is built as a three-aisled basilica with a timber
roof and a semi-circular apse topped with a semi-dome.
Phase II – In the later 6th- century two rectangular rooms are added to the northeast and
southwest. Concerning the rooms added in the American team’s article, the northeast
room blocks some of the windows in the apse.
Phase III – At an unknown date the rubble walls are added, the internal supports removed, and a third room is added to the southeast, again blocking off some windows in
the apse. This may be part of a second phase of occupation of the church as a monastery.
Phase IV – In the 9th to 10th century the citadel wall is built and the windows are walled up.

Hellenkemper and Hild 2004
Hellenkemper and Hild do not consider the outer additions to the church, and view the internal
rubble walls as modern50:
46 Vann – Hohlfelder – Tindle 1999, 740; Tindle 2000, 74; Hellenkemper – Hild 2004, 443.
47 Vann – Hohlfelder – Tindle 1999, 740.
48 Ibid. 739-741.
49 Tindle 2000, 73-80.
50 Hellenkemper – Hild 2004, 443.
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Phase I – In the Early Byzantine period the church is built as a three-aisled basilical
church with semi-circular apse topped by a semi-dome.
Phase II.i – In the Middle Byzantine period the windows are walled up.
Phase II.ii – Later in the Middle Byzantine period the walls are built closing off the north
and south aisles to make the church one aisle. A wall is added internally across the
western end of the church, possibly creating a narthex.
Phase III – In the Late Middle Byzantine period a single-aisle chapel is built in the ruins
of the earlier church.

Working Chronology
In order for researchers to properly analyze the site during future surveys of Aperlae, the author has
compiled a working chronology that can be tested against the visible archaeological evidence. This includes many of the phases present in all three chronologies, with the expectation that visible evidence
will make it possible to verify their presence.
Phase I - The Upper Church is built.
Phase II - Two rectangular rooms are added to the church, one to the northeast and the
other to the southwest.
These two phases follow the chronology set out by Tindle. The length and size of the western room
must be questioned when on site to see whether or not it runs the length of the church. If Phase IV of
the working chronology (below) is correct, it is likely the room did not go across the whole western
wall.
Phase III - The room to the southeast that blocks off the windows of the apse and the
eastern door in the south aisle are added, thus requiring them to be walled up.
In her thesis, Tindle51 notes that the southeast door and apse are filled in with different material
from the other doors and windows. I suggest this is because they were filled in sooner, when the
southeast room was added.
Phase IV - The church is modified to be one room, retaining the original apse. This is
accomplished by building walls that shut off the north and south aisles. At this point, it
is likely the windows in the aisles are also walled up. Another wall is added internally
across the western end of the church, possibly to create a narthex.
These phases follow TIB II.i and II.ii. This phase must take place after the building of the external
rooms, as the access to those would be cut off after the construction of the walls.
Phase V.i - A single-aisle chapel is built in the ruins of the earlier church.
Phase V.ii - The citadel wall is built.
Phase V.iii - The internal dividing walls are built.
If the later chapel was built, it may still have been in use at the time the citadel wall was built.
Though Tindle52 and the survey team53 suggest that the use of the church as a monastery is part of a
51 Tindle 2000, 76.
52 Tindle 2000, 80.
53 Vann – Hohlfelder – Tindle 1999, 741.
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second period of occupation after the 7th century abandonment, the downsizing seen in Phase IV is,
however, more likely a symptom of the Middle Byzantine period.
The chronology does not contain dates for the moment, though I would suggest that phases I, II,
and possibly III were all Early Byzantine. It is also worth noting that the citadel wall broke through the
northeast room when it was built. It is suggested that when reassessing the Upper Church that this
chronology be used as a guideline.

Submerged Church I
The final two churches, Submerged Church I and II, are located in the harbor area (Fig. 6), which has
subsided over time so that it is now below sea level. Like most of the underwater structures, the two
churches are only preserved up to foundation height54. The main analysis of Submerged Church I can
be found in the articles by the American survey team55. Tindle only mentions Submerged Church I
briefly56, since her focus is on the above-water churches. Hellenkemper and Hild follow the descriptions of the American survey team, but provide their own dating57. As it is in the underwater harbor
region, the Turkish survey team also discusses the construction of Submerged Church I, referred to
as room OA in their study58.
Phase I (Fig. 7) of Submerged Church I is a three-aisled basilica that measures 19.5 by 10 m.59. The
apse of the church, a semi-circle cut by two quarter-circles, is reminiscent of the triconch churches
found throughout Lycia60. During the first phase, the church was entered through the north wall
of the narthex, rather than through the more conventional west wall61. In a second phase (Fig. 8),
the church was reduced to 10 x 11 m. by the construction of a wall running across the nave62. The
entrance to what was previously the narthex is not closed off63, which suggests that the old narthex
and western end of the church would have changed functions. A structure comprising two separate
rooms was also built behind the apse in the second phase. Hohlfelder and Vann have suggested this
may have been meant to support the roof of the apse64.
Hohlfelder and Vann date the first phase of the church to the late 4th century65, while Tindle is more
generous dating to the late 4th to early 5th-century66. Hellenkemper and Hild date the church within a
broad range of Early Byzantine67. The second phase is dated to the mid 6th century by Hohlfelder and

54 Aslan 2010, 182.
55 Vann – Hohlfelder – Tindle 1999, 743-746; Hohlfelder – Vann 1999.
56 Tindle 2000, 62-65.
57 Hellenkemper – Hild 2004, 444.
58 Aslan 2010, 187 and Plan 2, 183.
59 Hohlfelder – Vann 1999, 209.
60 Ibid. 211.
61 Ibid. 209.
62 Ibid. 200.
63 Ibid. 217.
64 Ibid. 211.
65 Hohlfelder – Vann 1999, 210.
66 Tindle 2000, 62.
67 Hellenkemper – Hild 2004, 444.
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Vann68 as well as by Tindle69, while TIB suggests the Middle Byzantine period70. Another aspect of
the construction that should be considered is noted in the Turkish survey publication. All the walls of
the church have different thicknesses to begin with, so it is likely that parts of the building began as other structures and then were re-purposed into Submerged Church I71. Once again, the self-imposed
terminus ante quem provided by the Late Antique dating of the city walls has required the American
team to provide an early date for Submerged Church I. Of all the ecclesiastical structures in central
and western Lycia, no other is dated before approximately A.D. 50072, which suggests that this dating
by both Tindle and the American team needs to be reconsidered.
One distinct feature of Submerged Church I is the modified triconch apse, which can aid in the
dating of the church73. The highest concentration of churches with triconch apses are found on the
Alaca mountain, located in the chora of Myra. The earliest date given to any triconch church, West
Asarcık (referred to by Harrison as “Karabel”), is the early 6th century74. Two other churches in close
proximity to Aperlae also exhibit features that can be described as “modified triconch”: the transept
basilica at Korba75 and the baptistery at Church B in Andriake76. While the Korba basilica can definitely be classified as a transept basilica, the apsidal ends of the transept are certainly reminiscent of
the triconch77. The thick, L-shaped structure of the church on either side of the apse, the two pillars in
the center of the entrances to the transepts, and the attached pillars at the west side of the transepts
may have made it possible for the Korba basilica to have supported a dome, another feature typical of
triconch churches. Based on architectural comparison to the Alaca mountain churches, the first phase
of the Korba basilica dates to the 6th century78. The baptistery at Andriake is significantly smaller than
those at both Submerged Church I and the Korba basilica79. However, there is a clear similarity between the two apses. Similar to Submerged Church I based on its plan, it is unlikely to have supported
a dome but rather a semi-dome. Church B at Andriake has been given an overall date of late 6th to
early 7th century by the excavation team based on the coinage found during the excavation80.
If we accept the 6th century for the first phase, the dating of the second phase to the mid-6th
century by Hohlfelder and Vann81 as well as Tindle82 is likely to be incorrect. Once again, the church
is downsized in its second phase, which suggests a Middle Byzantine date, as proposed by Hellenkemper and Hild83. The second phase of construction on Submerged Church I is described by
68 Hohlfelder – Vann 1999, 211.
69 Tindle 2000, 62.
70 Hellenkemper – Hild 2004, 444.
71 Aslan 2010, 186-87
72 Harrison 1963, 150.
73 Hohlfelder – Vann 1999, 211.
74 Harrison 1963, 150.
75 Altripp 2006, 76.
76 Çömezoğlu 2013, 317.
77 Altripp 2006, 87.
78 Altripp 2006, 87.
79 Çömezoğlu 2013, 317, Fig. 2.
80 Ibid. 314.
81 Hohlfelder – Vann 1999, 211.
82 Tindle 2000, 62.
83 Hellenkemper – Hild 2004, 444.
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Hohlfelder, Vann, and Tindle as “crude”84, though no more details are given. This may suggest that
it too is of stone-faced rubble and mortar, thus identifying it with the second phases of construction
seen throughout Lycia, such as the second phase at Alakilise, which is dated to A.D. 81285. Based on
the construction techniques, future researchers may be able to identify this second phase with the
downsizing of the Upper Church.
It may also be possible to come up with a preliminary hypothesis about the use of this church. As
mentioned above, the chapel at Andriake with a modified triconch church is a baptistery86. This single
comparison may not provide enough evidence to suggest that Submerged Church I could also be a
structure specifically for baptism. However, evidence from another chapel with a modified triconch
apse also pertains to water control: the northern chapel of the Great Basilica of Olympos in eastern
Lycia87. Though the Olympos excavation team are not yet certain of the function of this chapel, they
do note that there is an open-clay pipe in the middle of the apse, which may be associated with water
use within the chapel88. Finally, within the apse of Submerged Church I itself is a “small pool” built
with finished slabs of stone89. This feature plus the evidence from Aperlae and Olympos may suggest
that the primary function of Submerged Church I was for baptisms. The proximity to the Western
Baths would have also provided easy access to running water. Future archaeological investigation into
this possibility is needed for conformation of this theory.

Submerged Church II
Submerged Church II (Fig. 9) was only discovered during the fourth season of the American survey
when a storm shifted sand and uncovered half of the submerged site90. The Seld ered half of the m id
not provide any dates for it, so all dates mentioned come from Hohlfelder’s article,“Swimming Over
Time: Glimpses of the Maritime Life of Aperlae.” Based on the visible evidence, the basilica church
measured 8.6 x 19.5 m.91. The main entrance is in the west wall of the church, though there is also
a doorway in the south wall on the south side of the apse. This lead to a chapel and a room behind
the apse92. The Turkish survey team only recorded the chapel (building SA)93 to the southeast, which
measures 3 x 7 m.94. The single-roomed chapel is paved except for the apse95. While many of the
measurements taken by both survey teams agree, there is a distinct issue with regards to projection.
For their survey, Hohlfelder and Vann used GPS96 points97, while the Selhere is a distinct issue with
84 Vann – Hohlfelder – Tindle 1999, 744.
85 Harrison 1980, 116.
86 Çömezoğlu 2013, 316.
87 Gökalp – Yıldırım 2008, 185.
88 Ibid.
89 Aslan 2010, 187.
90 Vann – Hohlfelder – Tindle 1999, 745.
91 Ibid.
92 Ibid.
93 Aslan 2010, 183.
94 Ibid. 185-86.
95 Ibid. 186.
96 Not listed, but likely WGS84.
97 Hohlfelder – Vann 1998, 27.
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regards to projection. For system98. While both projections are accurate, the use of different systems
has resulted in plans that cannot be reconciled. While this has made the results of both teams difficult
to compare, it is still possible analyze the results presented.
The first phase is dated by Hohlfelder to the Late Antique to Early Byzantine period99. In one of his
two articles from 2005 Hohlfedler states that in a later phase (Fig. 10), the southern wall of the chapel
of Submerged Church II was removed to make way for the building of a harbor wall100. On his plan of
phase two of Submerged Church II, he also labels a “Seagate”101, which he describes as an L-shaped
access way for sailors and traders stopping at the harbor102. The plan leaves the access route into
the city itself unclear as to whether or not it is possible to enter the city without first going through
Submerged Church II. Based on their dating of the city walls to the Late Antique period, the American survey team has dated the second phase to the late 6th century103. Selcentury second’s plan (Fig.
11) and article do not mention any evidence for a gateway, nor do they suggest that the chapel went
out of use at any point104. They also do not provide any dates. A new set of features in the Selrovide
any dates. A new set of dence for a gatewWall 4A, which they suggest are mooring locations105. This
recessed Wall 4A is 1.5 m. thick106. It varies in height, so that on the west it is between 3 m. and 5 m.
high, while on the east it drops down to around 0.70 m. in height107.
Though it was not explicitly suggested by the Turkish team, it is likely that if Wall 4A does exhibit
signs of mooring recesses, the western side of Wall 4A was in fact a quay and not a sheer wall. This
may provide a simplified explanation for the seagate mentioned by Hohlfelder108. Instead of being a
“gate”, the steps could be a stairway leading from a boat to a quay, as is seen on many modern quays.
However, this is unlikely to be the function of the segment of 4A that runs by the chapel. The eastern
half of 4A, as mentioned previously, stands at a lower height to its western counterpart109, which
could suggest that it had a different function on the eastern side. While conformation can only be
ascertained by further surveys or excavation, it is likely that the eastern end of 4A was a wall and not
a quay, due to its relationship to the other standing walls of the chapel. Based on the 2009 survey,
all of the structures with an Early Byzantine date, as provided by Hohlfelder and Vann, are narrower
than those dated to earlier periods except for Wall 4A110. Due to this, it may be possible to suggest
that the wall to the south of the chapel was built before the construction of the chapel and Submerged
Church II, where it functioned as a retaining wall for the harbor. If this is the case, it is possible that
Submerged Church II was the last church to be built in Aperlae. Further research into structure 4A
and its relationship to the chapel should be carried out in order to confirm this theory.
98 Aslan 2010, 181.
99 Hohlfelder 2005b, 198.
100 Hohlfelder 2005b, 195.
101 Ibid. 197, Fig. 15.14, no. 1-2, as well as 200, Fig. 15.16, no. 11.
102 Ibid. 199.
103 Ibid.
104 Ibid. 186.
105 Ibid. 185.
106 Ibid.
107 Ibid.
108 Hohlfelder 2005b, 1997.
109 Aslan 2010, 186.
110 Ibid. 182.
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Conclusion
This reassessment of the churches of Aperlae has been undertaken to attempt to rectify the different
data and interpretations provided by previous scholarship, and from there to provide new suggestions and interpretations that can be tested when future archaeological research is carried out. A detailed analysis of the later city walls, whether through an archaeological dig or a further survey, could
provide information pertaining to the dating of both the Lower Church and Submerged Church II. If
the tentative chronology laid out for the Upper Church does indeed include so many phases, it would
provide the evidence for continuous occupation of the site. This would go against the conclusions
drawn by both Tindle and the American team, but agree with those put forward by Hellenkemper
and Hild. While it has now been surveyed twice, the underwater harbor district continues to present
a chronological puzzle, which can likely only be ascertained through focused archaeological work.
Hopefully in the future, the suggestions laid out here can be incorporated into the plans of researchers who are attempting to tackle the ancient site of Aperlae.
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Fig. 1 Location of Aperlae
(Hohlfelder 2005b, 188, Fig. 15.1)

Fig. 2 Plan of Aperlae by author
(after Vann et al. 2001, 80, Fig. 1)
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Fig. 3 Lower Church, Upper Church, Submerged Church I, and Submerged Church II, scaled by author (sources left
to right: Vann et al. 2001, 82, Fig. 6; Vann – Hohlfelder [eds.] 1998, 457, Fig. 11; Hohlfelder – Vann 1999, 215, Fig. 5;
Hohlfelder 2005b, 197, Fig. 15.13)

Fig. 4 Phase II of the Lower Church (Vann et al. 2001, 82, Fig. 6)

Fig. 5 Phase I of the Upper Church (Vann – Hohlfelder [eds.] 1998, 457, Fig. 11)
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Fig. 6 Underwater harbor district (Hohlfelder 2005b, 200, Fig. 15.16)

Fig. 7 Phase I of Submerged Church I (Hohlfelder – Vann 1999, 215, Fig. 5)

Fig. 8 Phase II of Submerged Church I (Hohlfelder – Vann 1999, 215, Fig. 8)
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Fig. 9 Phase I of Submerged Church II (Hohlfelder 2005b, 197, Fig. 15.13)

Fig. 10 Phase II of Submerged Church II (Hohlfelder 2005b, 197, Fig. 15.14)

Fig. 11 Plan from the 2009 survey by Selçuk University (Aslan 2010, 183, Plan 2)

Arykanda Antik Kenti’nde
Geç Antik Dönem’e ait VI. Hamam
Fulya SEVİÇ*

Arykanda Antik Kenti, Antalya’nın Finike ilçesine bağlı, Arif Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.
Önemli bir ticaret yolunun stratejik noktalarını kontrol altına almış bir kent oluşunun yanı sıra, doğal bir koruma hattı sağlayan üç dik yamaç arasına kurulmuş olması nedeniyle avantajlı bir konuma
sahiptir.
Kentteki yerleşim1 MÖ 4.-1. yy.’lar arasında Ticaret Agorası’nın çevresinde, akropolis tarafında
yoğunlaşmıştır. MÖ 1. yy.’da Romalılar tarafından Akdeniz genelinde sağlanan barış ortamı içerisinde
Arykanda’nın da gelişmeye başlamasıyla, MÖ 1 - MS 1. yy.’lar arasında kentte Ticaret Agorası’nın
doğu ve alt teraslarında genişlemeye gidilmiştir. Bu dönemde tiyatro, stadion, Büyük Hamam gibi
kamu yapıları inşa edilmiştir. Bir anlamda kentin zenginleşme süreci devam etmiştir.
Likya’nın Roma İmparatorluğu’nun kontrolündeki bir eyalet statüsünde olduğu dönemde, bölgeyi
etkileyecek ölçüde iki büyük deprem meydana gelmiştir. MS 141 yılındaki ilk depremde hasar gören
binalar kısa sürede onarılmış2; ancak MS 240 yılında meydana gelen ikinci depremin yarattığı hasar,
ilki kadar rahat atlatılamamıştır3.
MS 4. yy.’ın başlarında Hıristiyanlığın giderek yayılmasıyla kısa süreli de olsa Arykanda, bir Geç
Roma Hıristiyan kenti kimliği ile gelişmiştir. Bu kimliğin en belirgin izleri MS 3. yy.’ın sonunda, Ticaret
Agorası’nın kuzeyindeki konut alanının doğal felaketlerle tahrip oluşunun ardından ortaya çıkmıştır.
MS 4. yy.’ın başından itibaren kentin en alt terasında yeni bir yapılaşmaya gidilmiştir4. Merkezinde
peristilli iki konut, iki kilise ve işliklerin yanı sıra dört hamamın yer aldığı Geç Antik Dönem mahallesi yaklaşık 10 dönümlük alanı kaplamaktadır. Söz konusu alandaki en dikkat çekici yapı topluluğu
hamamlar olarak karşımızda çıkmaktadır5.
* Arş. Gör. Fulya Seviç, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Beytepe Kampüsü Çankaya – Ankara.

E-posta: fulyasevic@gmail.com

1 Arykanda Antik Kenti Kazı çalışmalarına 1971 yılında Prof. Dr. C. Bayburtluoğlu tarafından başlanmıştır.
2 Yerel bir zengin olan Rhodiapolis’li Opramoas’ın, kendisi için yaptırdığı anıt mezarın duvarında bulunan yazıttan Arykanda’daki

bu onarım için 10.000 denarii bağışladığını öğrenmekteyiz bk.: Bayburtluoğlu 2003, 112-113.

3 Binaların onarılması için gerekli kaynak, İmparator III. Gordianus’un kente sikke basma hakkı vermesiyle sağlanmaya çalışılmıştır

bk.: Bayburtluoğlu 2003, 34.

4

Tekinalp 2006, 790.

5 Arykanda Antik Kenti’nde bulunan altı hamamın dördü Geç Roma Hıristiyan Mahallesi olarak tanımladığımız alan içerisinde yer

almaktadır.
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VI. Hamam, söz konusu yerleşimin güney batısına, yaklaşık 250 metrekarelik bir alan üzerine
inşa edilmiş olup, batı-doğu yönünde birbirine paralel olarak inşa edilmiş altı mekân ve bir sarnıçtan
oluşmaktadır (Res. 1). Yapı, Likya Bölgesi’nde yaygın olan sıra tipi6 plan grubunun bir örneğidir. Cephesi güneye bakan binanın mekânları batıdan doğuya doğru sıralanmaktadır. Giriş, ilk mekân olan
apodyterium’un güneyindeki kapıdan sağlanmakta ve sırasıyla frigidarium, geçiş mekânı, tepidarium
ve caldarium’a geçilmektedir. Caldarium’un doğusunda praefurnium ve kuzeyinde caldarium’la ortak duvarı kullanan sarnıç bulunmaktadır (Res. 2).
Yapının batısında yer alan apodyterium 2,50 x 5,80 m ölçülerinde olup 14,5 metrekare bir alana sahiptir. Mekâna giriş güneyinde bulunan kapıdan sağlanmaktadır. 7 Küçük boyutlu kaba yonu taşlar ve
harç kullanılarak mozaik yapımı için hazırlanmış olan statumen saptanmış ve +743,90 m kotundaki
alana planlanan mozaiğin uygulanmadığı anlaşılmıştır (Res. 3)8. Apodyterium’dan frigidarium’a geçiş,
doğu duvarın kuzeyindeki bir kapıyla sağlanmıştır9.
Frigidarium, 4,40 x 5,80 m ölçülerinde olup, 25,50 metrekarelik alanı ile hamamın en büyük
mekânıdır (Res. 4). Zemin kotu + 743,76 m’dir. Kuzey duvarda dışa doğru dörtgen bir niş içerisine havuz yerleştirilmiştir10. İki basamakla inilen havuzun zeminini kaplayan mermer plakalar11 in situ olarak görülmekte olup, korunmuş mermer parçaları ve izlerden yan duvarların da mermer kaplı olduğu anlaşılmaktadır. Havuzun zemininin güneybatı köşesindeki gider deliği12 bu mekândaki soğuk su
kullanımına işaret etmektedir. Mekânın zemin kaplamasında kullanılan dörtgen kireç taşı plakaların
bir kısmı in situ olarak korunmuştur13. Frigidarium’un batı-güney-doğu duvarları boyunca mekânı
içeriden çevreleyen genişliği 0,50 m, yüksekliği 0,40 m olan bir seki yer almaktadır. “Geçiş mekânına”
girişi sağlayan doğu duvarın kuzeyindeki açıklıkta tek kanatlı bir kapı kullanıldığı, bir kısmı in situ
olarak korunmuş olan eşik taşındaki izlerden anlaşılmaktadır14.
Frigidarium’un doğusunda, tepidarium’un kuzeyinde bulunan geçiş mekânı 2,35 x 1,70 m ölçülerinde olup, 4 m²’lik bir alana sahiptir. Mekânın zemini korunamamıştır ancak zemin kotu mevcut
izlere göre + 744,05 m olmalıdır15. Güney duvarda tepidarium’a geçişi sağlayan bir kapı yer almaktadır16. Kapının alt seviyesinde, merkezde bulunan 0.40 m genişliğinde bir açıklık tepidarium’la, geçiş
mekânı arasındaki sıcak hava dolaşımını sağlamaktadır. Söz konusu açıklık ve in situ halde karşımıza
6 İşlevleri bakımından birbirleri ile ilişkili bir dizi oda, aynı eksende kullanım sırasına göre yerleştirilir: apodyterium-frigidarium-tepi-

darium-caldarium. Bu düzenleme, ısıtılmayan mekânlardan ısıtılan mekânlara doğru ilerleyişi ve aksi yönde ilerleyip aynı düzende
hamamdan geri çıkışı sağlamaktadır. Hamam terminolojisinde bu düzenlemeye “sıra tipi” denilmektedir. Bu plan tipi ısının kontrolü
ve mekânların kullanımı konusunda diğer plan tiplerine göre daha işlevsel ve uygulanabilirliği yüksek bir düzenleme sağlar. Geç
Antik Dönem ve sonrasında bu plan tipi özellikle Likya’da yaygın olarak karşımıza çıkar (Yegül 2006, 60; Farrington 1995, 31).

7 Güneydoğu köşeden 0,90 m batıda 0.80 m genişliğinde bir kapı yer almaktadır.
8 Tekinalp – Gerçek 2014, 24.
9

Kapı kuzeydoğu köşeden 1,20 m güneyde olup 0,80 m genişliktedir.

10 Havuz genişliği 1,75 m, derinliği 1,10 m olup, zemin kotu +743,46 m’dir.
11 Mermer plakaların kalınlığı 0,03 m’dir.
12 Bu gider deliğinin mekânın içerisinden geçen atık su kanalı ile bağlantılı olduğu görülmektedir. Havuzun güneyinde, mekânın

doğusundan batısına uzanan atık su kanalı doğudan batıya doğru gelip mekânın batısında bulunan kapı eşiğinden dirsek yapıp
güneye uzanmakta ve güney köşeden de batıya dirsek yapıp apodyterium’un güneyinden devam ederek atık suyun tahliyesini
sağlamaktadır.

13 Mekânın zemini 0,04-0,06 m kalınlıkta mermer plakalar ile kaplanmıştır.
14 Kuzeydoğu köşeden 0,70 m güneyde 0,75 m genişliğinde bir kapı yer almaktadır. Eşik kotu + 744,15 m’dir.
15 Geçiş mekânı +743,39 m kotunda hypocaust tabanı seviyesinde günümüze ulaşmıştır. Mekânın güneydoğu köşesinde duvara

bitişik olarak yerleştirilmiş, hypocaust düzenlemesinin parçası olan in situ bir pilae günümüze ulaşmıştır.

16 Güney duvarın merkezindeki kapının genişliği 0,75 m, eşik kotu +743,35 m’dir.
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çıkan pilae, geçiş mekânı olarak nitelendirdiğimiz bu bölümün ısıtılan bir alan olduğunu göstermektedir (Res. 5). Doğu duvar üzerinde bulunan in situ tuğla parçaları ise duvarlarda tuğla kaplama olduğuna işaret etmektedir17. “Geçiş mekânı” olarak nitelendirilmiş olan bu bölüm Likya Bölgesi hamamları için farklı bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.
Benzer bir örnek Kıbrıs’ta Salamis antik kentindeki Roma Hamamı’nda karşımıza çıkar (Res. 6).
Salamis’teki hamamda bu mekânın frigidarium ve tepidarium arasındaki tek geçiş olup, büyük ölçüde
ısı yalıtımı sağladığından bahsedilmektedir18. VI. Hamam’da da bu bölümün frigidarium ve tepidarium arasına yerleştirilmiş olması, ısıtılan mekânlardaki sıcak havanın korunmasına yönelik bir uygulama olmalıdır.
Bu mekânın 1.70 m’lik doğu duvarı ile caldarium’un kuzey duvarı boyunca ortak duvarları kullanarak bir birim inşa edilmiştir19. Duvarlarında kalın pişmiş toprak katkılı sıva kullanıldığından sarnıç
olduğu anlaşılan bu birim yaklaşık 25,700 litre su toplama kapasitesine sahip olmalıdır. Strüktürel olarak, sarnıcın yapıya uyguladığı basıncı azaltmak ve tepidarium’u yapısal olarak desteklemek amacıyla
geçiş mekânı ile arasındaki duvara bir payanda niteliği kazandırılmış olmalıdır.
Batıda yer alan kapı eşiğinin 0,25 m altında in situ bir künk görülmektedir20. Frigidarium’un atık
su kanalına bağlanan künk, bu mekânın zemininde yer alan bir gider deliğinin varlığına ve soğuk su
kullanımına işaret etmektedir. Dolayısıyla geçiş mekânı bir loutron21 işlevi de görmüş olmalıdır22.
Tepidarium 2,20 x 3,30 m ölçülerinde olup, 7,50 metrekarelik bir alana sahiptir. Zemin kotu mevcut izlere göre yaklaşık +740,10 m kotunda olmalıdır23. Güney duvarın üst kısmında bulunan açıklıktan burada bir pencere olduğu anlaşılmaktadır24. Doğu duvarın merkezinde yer alan 0,75 m genişliğinde bir kapı ile caldarium’a geçilmektedir25.
Caldarium 2,35 x 3, 35 m ölçülerinde ana mekâna sahip olup doğusunda dörtgen bir nişle26 ve güneyinde apsidal bir nişle27 genişletilmiştir (Res. 7). Zemin hypocaust seviyesinde günümüze ulaşabilmiştir28. İn situ durumda bulunan pilae’lerin nişlerin içerisindeki düzenli dizilişi ve sıklığı, hypocaust
sisteminin elemanları olmalarının yanı sıra nişlerin içerisindeki havuzları taşımakla da ilişkili olduklarını göstermektedir. Doğu duvarda alt seviyede kemer açıklığı olup, praefurnium’la caldarium’un
hypocaust bağlantısını sağlamaktadır. Doğudaki nişin kuzey duvarının kalınlaştırılmasıyla havuzun
oturtulacağı alan hazırlanmıştır29.
17 Güneydoğu köşedeki in situ tuğla parçalarından doğu duvarın 0,07 m harç üzerine tuğla plaka ile kaplı olduğu anlaşılmaktadır.

Tuğla plaka parçası 0,03 m kalınlıktadır.

18 Coşkun 2007, 29.
19 Doğu-batı doğrultusunda caldarium’un kuzeyine yerleştirilmiş bölüm 2,50 x 4,00 m ölçülerinde olup, alt kotu + 743,93m, üst kotu

+746,50 m’dir.

20 Batı duvarda, +743,90 m kotunda, kuzeybatı köşeden 0,65 m güneyde 0,07 m çapında bir künk yer almaktadır.
21 “loutron” hamamlarda bulunan soğuk su ile yıkanma odasıdır.
22 Bayburtluoğlu 2006, 10
23 Tepidarium’un hypocaust tabanı +743,20 m kotundadır.
24 Pencere +745,25 m kotunda, güneydoğu köşeden 0,60 m batıda yer almaktadır.
25 Doğu duvarda yer alan 0,75 m genişliğindeki kapının eşik kısmı yıkılmış olup izlerden anlaşıldığı kadarıyla yaklaşık +744,10 m

kotundadır.

26 Genişliği 2,30 m, derinliği 1,50 m’dir.
27 Genişliği 1,85 m, derinliği 1,70 m’dir
28 Mekânın zemin kotu +742.931 m’dir.
29 Kalınlaştırılan duvar, kuzeyde yer alan sarnıcın yapıya uyguladığı basıncı azaltan bir payanda niteliği de kazanmıştır. Bir başka

deyişle bu duvar, geçiş mekânı ile birlikte sarnıcın yapıya yüklediği ağırlığı taşımıştır.
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Praefurnium ve depo olarak nitelendirdiğimiz mekân caldarium’un ve sarnıcın doğusuna bitişik
olarak inşa edilmiş 2,50 x 6,50 m ölçülerinde 16 m2’lik bir mekândır30. Mekâna giriş doğu duvarda yer
alan bir kapı ile sağlanmaktadır31. Batı duvarın güney kısmında kemer yüksekliği 1,30 m olan 0,80 m
genişliğinde praefurnium açıklığı yer almaktadır.
Doğu duvarda yer alan 1,30 m genişliğindeki kapı mekânın doğusunda yer alan 4 x 7 m ölçülerinde işlevi bilinmeyen bir mekân ile bağlantıyı sağlamaktadır. Bu mekân praefurnium’la ilişkili servis
mekânı ve yakacak deposu olarak kullanılmış olmalıdır.
Arykanda’da su ihtiyacı üç ayrı kaynaktan sağlanmıştır. Kentin Büyük Hamam-Gymnasium kotundaki kesimine Başgöz kaynağından su getirilmiş; Nal Tepesi Hamamı ve kentin aşağı kesimleri için
Aykırıçay kaynağından su sağlanmış olup Bağbelen’den de 12 cm çapında pişmiş toprak künklerle su
getirilmiştir32. Doğu villasından ve Traianeum’un önünden gelen kirli ve temiz su kanalları bazilikanın kuzeybatı köşesinden itibaren güneye yönelmekte; temiz su kanalı bazilikanın batısında özel yalıtımlı sarnıçla ilintili olarak hem Nal Tepesi yönüne uzanmakta, hem de Atriumlu yapı ve 6. Hamam’ı
besleyen ara depo görevi üstlenmektedir33. VI. Hamam’ın kendine ait bir sarnıcı bulunmakta olup bu
sarnıcın yaklaşık 25,700 litre su toplama kapasitesine sahip olduğu anlaşılmaktadır.
VI. Hamam’da ısıtma sistemi doğa koşulları ve topografya göz önünde bulundurularak planlı bir
şekilde uygulanmıştır. Güneye bakan cephesiyle bol güneş alan hamamın kuzeyde bulunan teraslar
nedeniyle doğal bir yalıtım ile korunduğu söylenebilir. Yapının sıcaklığı hypocaust sistemi ile sağlanmıştır. Hypocaust, Vitrivius’un da önerdiği gibi eğimli olarak düzenlenmiştir34. Caldarium +742,93
m; tepidarium +743,20 m; geçiş mekânı ise 743,39 m kotunda olup, caldarium’dan itibaren 45 cm’lik
bir eğim vardır. Asma zemini taşıyan pilae’ler çoğunlukla yuvarlak tuğlalar ile oluşturulmuş, az sayıda olmak üzere duvar kenarlarında kare tuğlalar kullanılmıştır. Pilae’lerde kullanılan tuğla çapları
0,22 - 0,33 m; kalınlıkları 0,04 - 0,07 m; harç kalınlığı 0,02 - 0,04m arasında değişmektedir. Yapıda in
situ halde korunmuş en yüksek pilae 1,35 m yüksekliğindedir. Caldarium’da, havuzlardaki ağırlığın
normal zemine uygulanan kuvvetten fazla olması nedeniyle pilae’lerin havuzların altına denk gelen
kısımlarda daha sık ve daha özenli yerleştirildiği görülmektedir. Hamamda caldarium, tepidarium ve
geçiş mekânı olmak üzere mekânların üçünün hypocaust sitemi ile ısıtıldığı anlaşılmaktadır. Doğudan
batıya doğru praefurnium’dan yakılan ateşle ortaya çıkan sıcak hava sırasıyla caldarium, tepidarium
ve geçiş mekânının asma zeminlerini taşıyan pilae’ler arasında dolaşmakta, aynı zamanda duvarlardaki terracotta çivilere oturtulmuş pişmiş toprak plakalar ile duvar arasında oluşan boşlukta da
dolaşarak yapıyı hem alttan hem de duvardan ısıtmaktadır.
Yapının inşasında harçla tutturulmuş az kaba yonu taş ve moloz taş kullanılmış olup kaplama malzemesi olarak zeminde kireç taşı, havuzlarda mermer plakalar kullanılmıştır. Frigidarium havuzunun
duvarlarında yer yer sıva kalıntıları görülebilmektedir.
Apodyteriumun zemininde küçük boyutlu kaba yonu taşlar ve kireç harcı kullanılarak hazırlanmış
bir statumen saptanmıştır. Fakat statumen’in üzerine yapılması planlanan mozaikler uygulanmamıştır. Benzer bir durum yapının hemen kuzey terasında yer alan kilisenin güneyindeki şapelin hemen
batısındaki ikinci mekânda karşımıza çıkmaktadır. Statumen’le oluşturulmuş zemin üzerine mozaik
30 Mekânın zemin kotu + 743,10 m’dir.
31 Kuzeydoğu köşeden 3,10 m güneyde, güney doğu köşeden 2 m kuzeyde 1,30 m genişliğinde bir kapı açıklığı yer almakta olup, eşik

kotu + 745,07 m’dir.

32 Bayburtluoğlu 2003, 123
33 Bayburtluoğlu 2008, 8
34 Vitriv. V. X.
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yapımına başlandığı ancak mekânın yarısına gelmişken, çıkan bir yangın neticesinde çalışmanın yarıda bırakılarak alanın terkedildiği anlaşılmıştır35. Kilisede yarım kalan mozaik çalışmasıyla yaşanan
çağdaş bir problem ve felaket neticesinde, bozulan ekonominin de etkisiyle VI. Hamam’da mozaik
yapımından vazgeçilmiş olmalıdır.

Değerlendirme
VI. Hamam’da bine yakın sikke bulunmuş olup, ele geçen sikkeler VI. Hamam’ın özellikle MS 337
sonrasında İmparator II. Constantius döneminde inşa edildiğini ve İmparator II. Theodosius döneminde 435 yılının hemen öncesinde Geç Dönem yerleşimini yok eden büyük yangına kadar aktif
olarak kullanıldığını; bu tarihten 450 yılına kadar ise daha sınırlı bir kullanımı olduğunu göstermektedir36.
MS 240 depremi sonrasında, akropolis’te Ticaret Agorası’nın kuzeyindeki konut alanı, hasar gören
Ticaret Agorası ve diğer yapılar işlevini yitirmiş olmalı. Akropolis’te ele geçen en geç tarihli buluntular
MS 3. yy.’ın sonlarına aittir. MS 4. yy.’ın başından itibaren kentin en alt terasında oluşan Geç Antik
Dönem yerleşimi, konut ve işlikler, iki peristilli ev, iki kilise ve dört hamamlı bir yerleşimdir.
Muhtemelen MS 240 yılındaki depremden sonra girilen ekonomik sıkıntı nedeniyle büyük hamam
kullanım dışı kalmış ve yıkanma ihtiyacını karşılamak amacıyla daha küçük boyutlu ve daha az sermaye ile yönetilebilecek hamamların inşasına gerek duyulmuştur.
Genel olarak büyük kentlere baktığımızda bir kent için dört hamamın fazla olmadığı düşünülse de
Geç Antik Dönem’de kaç haneye kaç hamam düşerdi sorusu akla geliyor. Geç Antik Dönem’e ait Notitis Urbis Constantinopolitanae37 adlı kaynak Konstantinopolis örneği üzerinden değerlendirme olanağı sağlar. Konstantinopolis’te saray alanları dışında kalan Galata bölgesinde 86 konuta 1 hamam,
Theodosius Forumu bölgesinde 64 konuta 1 hamam düştüğünü görüyoruz. Arykanda’daki konut sayısı tam olarak bilinmese de bu küçük ölçekli mahalle için dört hamamın varlığı dikkat çekmektedir.
Kentteki hamamların çokluğunun nedenlerinden birincisi kentte halen aktif olan su kaynaklarının
zenginliği olmalıdır. İkincisi, kentin çevresinde zengin ormanlar oluşudur. Diğer kentlerle karşılaştırıldığında Arykanda hamamlarının ısıtma maliyetinin oldukça düşük olduğu düşünülebilir. Üçüncüsü ise aktif bir ticaret yolu üzerinde bulunan kentin, kente uğrayanlar açısından özellikle sıcak yaz
aylarında cazip bir sayfiye yeri olması ve bunun kent için bir ekonomik getirisi olmasıdır.
VI. Hamam’ın burada öne çıkmasının nedenleri olarak ise diğer Geç Roma hamamlarına göre
daha geç bir tarihte inşa edilmiş olması, daha özenli bir yapıya sahip olması, boyutları ve mahalle
içerisindeki konumu gösterilebilir. Bunun dışında, içerisinde ele geçen sikke yoğunluğu doğrultusunda anladığımız kadarıyla da daha işlek bir hamam olduğu söylenebilir. Diğer hamamların kullanım

35 Bayburtluoğlu 2008, 7
36 MS 435 öncesindeki yangından sonra hamamlar ve mahallenin ne kadar daha iskân edildiği kesin olarak bilinmiyor. Bu alanda en

geç sikke verileri 480’lerde yoğunlaşıyor. Ama 6. yy.’a çıkan çok az sayıda sikke var. Bunlar kilisenin kuzeyinde küçük bir alanı kapsayan bir iskân olduğunu gösteriyor ancak iskânın niteliği hakkında söz söylemek bu verilerle şu an için mümkün görünmüyor.

37 “Notitis Urbis Constantinopolitanae” 425-440 yıllarında II. Theodosius Dönemi’nde hazırlanmış bir kaynak olup, o dönemde

Konstantinopolis’in 14 bölgesinin genelinde bulunan kamu binaları, evler, saraylar, hamamlar gibi dönemin önemli yapılarını
sayılarıyla birlikte liste halinde sunmaktadır. Konstantinopolis gibi büyük bir kentle kıyaslamanın yanıltıcı olabileceği ihtimali
dâhilinde olsa da, o döneme ait tek yazılı kaynak olması sebebiyle önemli bir veri sağlamaktadır.
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tarihleri düşünüldüğünde Yazıtlı Hamam38, Naltepesi Hamamı39 ve V. Hamam’ın40, MS 240 depreminden sonra kullanım dışı kalan Büyük Hamam’ın yerine çok da özenli olmayan bir işçilikle ve zarar
görmüş mevcut yapıların malzemeleri ya da kalitesiz malzeme kullanılarak inşa edilmiş olduğu görülmektedir. Bunların arasında ısıtılan mekânlarının fazlalığıyla daha işlek olduğu düşünülen Naltepesi
Hamamı’nın VI. Hamam inşa edilene kadar mahallenin balnaea’sı olduğu, sonradan bu görevi VI.
Hamam’a bıraktığı söylenebilir. VI. Hamam’ın diğerlerine göre daha büyük ve daha özenli inşa edilmiş
olması, içerisinde ele geçen buluntuların MS 337 civarına tarihlendirilmesi, depremin ekonomik etkilerinin azalması ve kent ekonomisinin toparlanması neticesinde sağlanan kaynaklarla inşa edildiğine
işaret etmektedir.

38 Yapının inşasında devşirme malzeme olarak kullanılan yazıtlar, inşa tarihi hakkında iyi bir referans olmaktadır. Yazıtların ne-

redeyse tümü MS 2. yy.’a aittir. Dolayısıyla yapının 2. yy. sonrasında inşa edildiği, hatta bir onarım geçirmemiş olması sebebiyle
de 240 depremi sonrasında inşa edildiği anlaşılmaktadır. Frigidariumun tabanından döşeme taşları arasından 14 adet sikke ele
geçmiştir ve bu sikkeler 5. yy. başına tarihlendirilmektedir. Buluntular nedeniyle hamamın 5. yy. ortalarına kadar da kullanıldığı
düşünülmektedir.

39 Nal Tepesi Hamamı 240 yılından sonra inşa edilmiş olmalıdır. Burada ele geçen sikkeler göz önünde bulundurulduğunda yapının

MS 5.yy. ortalarına kadar kullanımda olduğu anlaşılmaktadır.

40 V. Hamamda define olarak ele geçen sikkeler kötü kondisyonlu olduğundan ayrıntılı çalışılamamış ancak incelenebilen örnekler

ışığında yapının MS 3. yy. sonunda inşa edildiği anlaşılmıştır. Hamamda 2014’te yapılan çalışmalar sırasında ele geçen en geç
tarihli sikkeler 5. yy. başına aittir. Dolayısıyla hamamın 3. yy. sonu ile 5. yy. başı arasında aktif olduğu anlaşılmaktadır.
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Res. 1 VI. Hamam, güneybatıdan görünüş (H. Sancaktar Arşivi)

Res. 2 VI Hamam planı (Kazı Arşivi)
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Res. 3 Apodyterium, kuzeyden görünüş
(M. Tekinalp, 2013)

Res. 4 Frigidarium, güneybatıdan görünüş
(H. Sancaktar)

Res. 5
Geçiş mekânı ve
tepidarium, kuzeyden
görünüş (Kazı Arşivi)
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Res. 6 Salamis Kenti Roma Hamamı (A. Coşkun, 2007)

Res. 7 Caldarium, kuzeydoğudan görünüş (Kazı Arşivi)

Pisidia’da Epigrafik ve Arkeolojik Veriler Işığında
Phryg ve Lyd Kimliği: Tymandos
Öznur TANRIVER*

Tymandos Antik Kenti’nin Yassıören’in güneyinde ve kısmen de altında yer aldığı kabul edilmektedir1. Modern coğrafyada kent, Isparta İli Senirkent İlçesi’nin 5 km doğusunda bulunan Yassıören
kasabası sınırları içerisinde kalmaktadır2 (Res. 1). Tymandos Antik Kenti’nin, hem coğrafi konumunu
hem de yerleşmenin tarihsel ve kültürel gelişimini anlamak, kültürel kimliğini saptamada önem taşır.
Kentin, batıda Karakuş Dağı, doğuda Sultan Dağı, güneyde Beşparmak ve Barla Dağı ile yüksek dağlarla çevrelenmesi, Phrygia ve Pisidia Bölgeleri arasında doğal bir sınır ve geçit oluşturduğunu göstermektedir (Res. 2)3. Dolayısıyla, Tymandos’un bulunduğu Kuzeybatı Pisidia Bölgesi, coğrafi olarak
Pisidia’nın diğer bölgelerinden ayrılmaktadır4. Tymandos kentinde kullanılmış olan mezar tiplerini
ve buna ilişkin gömü geleneklerini, toplum inançlarını veya farklı kültürlerle etkileşimleri ile çeşitlilik göstererek nasıl değişikliğe uğradıklarını, arkeolojik ve epigrafik veriler ile incelemek çalışmanın
amacını oluşturmaktadır.
Kente ilişkin ilk araştırmalar, 1885 yılında J. R. S. Sterrett tarafından yürütülmüş ve kentin statüsüne ilişkin verilere yazıtların elde edilmesi ile ulaşılarak, “Monumenta Asiae Minoris Antiqua”
serileri kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde yazıtları W. H. Buckler ve W. M. Calder yayınlamış; aynı zamanda da kente ilişkin epigrafik ve arkeolojik çalışmalar W. M. Ramsay tarafından
yürütülmüştür5. Bunların yanı sıra, S. Mitchell’in Pisidia kentleri ile ilgili kapsamlı çalışmaları da
mevcuttur6. S. A. Hall ve D. French de kent ile ilişkili önemli çalışmalar yapmışlardır7. M. Özsait
tarafından 1980’li yıllarda başlayıp 2009 yılına kadar sürdürülen yüzey araştırmaları kapsamında
kentin tarihsel gelişimini gösteren arkeolojik ve epigrafik veriler elde edilmiştir8. Son olarak, 2008 yılında B. Hürmüzlü başkanlığında gerçekleştirilen Isparta Arkeolojik Yüzey Araştırması ile Kuzeybatı
* Öznur Tanrıver, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 32200

Çünür – Isparta. E-posta: oznur.tanriver@gmail.com

1 Hürmüzlü 2009a, 122.
2 Abuagla 2012, 344.
3 Hürmüzlü 2009b, 211.
4 Hürmüzlü – İnan 2011, 194.
5 Hürmüzlü 2009a, 200.
6 Mitchell 2003, 21-22.

7 Hall 1968, 57-58; French – Mitchell 1977, 214.
8 Özsait 2007, 107-108.
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Pisidia’nın hem stratejik hem de kültürel olarak çevresindeki bölgelerle olan ilişkileri saptanmaya
çalışılmıştır9.

Tarihsel Çerçeve
Arkeolojik bulgular ve 2008 yılı yüzey araştırmasından bu yana toplanan verilerden bölgenin tarihsel
gelişimine ve yerleşme alanındaki longue durée (sürekliliğe) ilişkin olarak yeni bilgilerin sağlandığı
anlaşılmaktadır10.
Beyşehir Gölü’nün kuzeydoğusunda kalan bölgenin “Pedašša” olarak anıldığı Hitit belgelerinden
anlaşılmaktadır11. Hitit yazıtlarında yer alan “Tummanda” bazı dilbilimcilere göre, kesin olmamakla
birlikte, Tymandos kenti ile ilişkilendirilmesine karşılık lokalizasyonu yapılmamıştır12.
Tymandos adına antik metinlerde rastlanmamakla birlikte, yalnızca Hierokles’in eserinde (MS 6.
yy.) ve Bizans Dönemi piskoposluk listelerinde ise, “Antiokheia’nın altında merkezi psikoposluk kenti” şeklinde kaydedilmiştir13. Ancak, Ramsay, Ptolemaios’un bahsettiği (5. V. 7) “Talbonda” kentinin
Tymandos olduğunu düşündürmekte ve kentin, Bizans Dönemi’nde Tymandos ile birlikte piskoposluk merkezi olduğunu belirtmektedir14. Strabon kentten söz etmez; ancak bu bölgeden, (XII. 8. 13),
“Phrygia’nın güneyi” olarak bahsetmektedir. Bunların yanı sıra, kent, Roma İmparatorluk Dönemi’nde
MS 297-305 yılları arasında, şehir statüsü kazanmasına kadar Apollonia territorium’u içinde kabul
edilmektedir15.
Yüzey araştırmaları sonucu ele geçen arkeolojik ve epigrafik verilerden bölgede, Phrygialıların ve
Lydialıların etkilerinin Hellenistik ve Roma İmparatorluk Dönemleri’nde de devam ettiği anlaşılmaktadır. Elde edilen mezar yazıtlarından ve tiplerinden hareketle, Pisidia Bölgesi kenti Tymandos’un özellikle Phrygialılar ve Lydialıların yönetimi ve etkisi altında kaldığı savlanabilir. MÖ 9. yy.’ın sonundan
itibaren, Kuzey Pisidia’nın Büyük Phrygia’nın (Phrygia Paroreios) hâkimiyeti altında kalmasından dolayı Phryg etkilerinin Kuzey Pisidia’da Hıristiyanlığın başlangıcına dek sürmüş olabileceği, S. A. Hall tarafından neo-Phryg yazıtlarının incelenmesi sonucu belirtilmektedir16. Zira, Phrygcenin özellikle MS
280 yılından itibaren Asia ve Galatia’da yoğun şekilde kullanımı da Kuzeybatı Pisidia’nın Phryg yönetiminde olduğunu açıkça göstermektedir. Kuzeybatı Pisidia’nın Phryg sınırları içerisinde olduğu sürece
Phryg etkilerine maruz kalmış olduğu göz ardı edilemez. Herodotos “Pisidia” adından söz etmemesine
rağmen Halys (Kızılırmak) ırmağının batısında kalan bölgenin, Kroisos döneminde Lydia yönetiminde
olduğunu belirtmektedir (I. 28). Herodotos’un bu aktarımı bölgenin, Persler’in Sardeis’i tahrip ederek,
Küçük Asya’yı ele geçirdikleri döneme kadar (MÖ 547/546) Lydia egemenliğinde olduğunu açıklamaktadır17. Perslerin Sardeis’i yıkması ve Küçük Asya’yı ele geçirmesinin ardından bölge, MÖ 6. yy.’ın ortasından Büyük İskender’in Küçük Asya’yı fethine kadar Pers egemenliğinde kalmıştır18. Bölge’nin “Pisi9

Hürmüzlü 2009a, 200.

10 Hürmüzlü 2009a, 211; Pervin – Hürmüzlü 2009, 325.
11 Hürmüzlü 2009b, 212; Brandt 1992, 15-23.
12 Zgusta 1984, 639.
13 Hürmüzlü 2009b, 211.
14 Ramsay 1890, 102.
15 Jones 1971, 141.
16 Hall 1968, 59.
17 Hürmüzlü 2007a, 3. Lydia Bölgesi’nin sınırları için ayrıca bk.: Greenewalt 2010, Res. 1.
18 Brandt 1992, 26-38.
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dia” olarak ilk kez anılması Ksenophon’un Anabasis eserinde, Kyros’un II. Artakserkses’e karşı yapacağı
seferin hazırlıklarının anlatıldığı pasajda geçmektedir (I. 1. 11). Ancak, Ksenophon burada, Kyros’un
bu seferin gerçek amacını gizlemek için, ‘Phrygia’ya yağma akınları düzenleyen Pisidialıları cezalandırma seferi düzenleyeceğini’ ileri sürdüğünü belirtmektedir19. Bu ifade ile yalnızca Pisidia adının geçmiş
olması değil, aynı zamanda Perslerin bölgeyi tam anlamı ile kontrol altına alamadıkları da anlaşılmakta
ve bu durumun Hellenistik Dönemden Roma Dönemi’ne kadar devam ettiği bilinmektedir20.
Büyük İskender’in MÖ 333/330 yılında Küçük Asya’yı fethi sırasında, Lykia üzerinden Pamphylia
ve Pisidia’dan geçerek Phrygia Bölgesi’ne girdiğinin bilinmesine rağmen Arrianus, Büyük İskender’in
Pisidia’nın tüm kentlerine ve iç kısımlarına uğramadığını aktarmaktadır21. Ancak, olasılıkla Tymandos kenti, Hellenistik Dönem boyunca önemli bir rol oynamadığından Tymandos’un yaklaşık 30 km.
batısına Seleukos I tarafından kurulan Apollonia’nın egemenliğini doğuya kadar sürdürdüğü belirtilmektedir22. Seleukos’un yönetimi altında olan koloni kentlerinin buluntuları, bölgenin kentsel düzeninin daha iyi olduğuna dair bilgiler vermektedir23. Tymandos’un güneyindeki Seleukeia Sidera
kentinin Kuzeybatı Pisidia’yı kontrol altına almış olduğu da belirtilmektedir24.
Büyük İskender’in ölümünden sonra, Kuzeybatı Pisidia’da, Diadokhlar Dönemi’nde, çeşitli çatışmaların olduğu ve farklı egemenliklerin altına girdiği belirtilmektedir25. Pisidia Bölgesi, ilk olarak, MÖ
307 yılında Antigonos Monophtalmos’un egemenliğine girmiş; sonrasında ise, MÖ 301 yılında, İpsos
savaşında galip gelen Seleukoslar’ın yönetimine (MÖ 188 yılına kadar) bağlanmıştır26. MÖ 188 yılında
Apameia barışının sağlanması ile Bergama Kralı II. Eumenes’in yönetimine girmiş ve bölge, MÖ 10249 yılları arasında Kilikia Eyaleti içinde anılır iken sonrasında, Asia Eyaletine bağlanmıştır27. MÖ 25
yılında, Augustus Dönemi’nde, bölge, Galatia Eyaletine dâhil edilmiş; Vespasianus Dönemi’nde (MÖ
74) Lykia ve Pamphylia Bölgeleri ile birlikte bölge, yeniden örgütlenmiştir28. Roma’nın bölgeyi etkisi
altına alması başlangıçta çok yavaş olduysa da kentleşme MS 2. yy.’da hız kazanarak Roma yapılarıyla
donanmıştır. MS 297 yılında Diocletianus’un düzenlemesiyle Pisidia, Lykia ile birlikte “Dioiceseis Asiana” adlı yönetsel bölüme katılınca Tymandos kenti de, kent statüsüne ulaşmıştır29. Bu tarihsel çerçeve,
bölgenin ve kentin uzun dönemler boyunca çeşitli kültürler ile karşılaştığını açıkça göstermektedir.

Epigrafik Veriler
Tymandos kentine ait ve Isparta Arkeoloji Müzesi’nde korunmakta olan ve MS 2.-3. yy.’lara tarihlendirilen mezar stelleri üzerinde yer alan yazıtlarda karşımıza çıkan şahıs isimlerinin çoğunun Phrygia
ve Lydia bölgelerinde kullanıldığı anlaşılmaktadır.
1. Stel, Isparta İli’nin Çünür Mahallesinde ele geçirilmiştir. Ancak tam olarak nerede bulunduğu ve
19 Hürmüzlü 2007a, 4.
20 Hürmüzlü 2007a, 4.
21 Özsait 1985, 6.
22 Kosmetatou 2008, 218.
23 Mitchell 2006, 130.
24 Brandt 1992, 42.
25 Mitchell 1992, 24-26.
26 Özsait 1985, 36.
27 Hürmüzlü 2007a, 4.
28 Hürmüzlü 2007a, 5.
29 Hürmüzlü 2007a, 5.
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nereye ait olduğu belirlenemediğinden bu stel ile birlikte ele geçen yazıtların birkaçının da Tymandos
kentine ait olduğu belirtilmektedir30.
Mezar steli üzerinde üçgen alınlık yer almaktadır. Üçgen alınlığın içerisinde bir erkek ve bir kadın
figürleri bulunmaktadır. Y: 70 cm; G: 165 cm; K: 149 cm; H.Y: 1,6-2 cm., Env. No: 13.2.02.
Ἑρμογ]ένης ᵛֹδὶς καὶ Ἀππας καὶ [Ἀρτε]μίδωρος ᵛֹἀδ[ε]λφοὶ πατρὶ Διω[
					

μνήμης χάριν.

Hermogenes oğlu Hermogenes ve erkek kardeşleri olan Appas ve Artemidoros (bu setli) babları
Dio…. ya hatırası için (diktiler).
Yazıt içerisinde yer alan Hermogenes ve Artemidoros isimleri Grek kökenlidir. Appas ismi ise,
Bithynia, Mysia, Phrygia, Lykia, Lykaonia ve Karia Bölgeleri’nde sıklıkla kullanılmış olan epikhorik
(yani yerel) kökenli bir isimdir31.
2. Kireç taşından yapılmış olan mezar steli üzerinde üçgen alınlık bulunmaktadır. Üçgen alınlığın
içerisinde ise, disk yer almaktadır. Stelin her iki tarafında akroter mevcuttur. Stelin, kapı tipi steli olduğu da düşünülmektedir32. Y: 0. 70 m; G: 1. 04 m; K: 0. 14 m; H.Y: 0. 02-0. 032 m
Alınlık içerisinde:

Μεννέας, Ἀππας, Διογέν ̵

		

ης, ὑοὶ Διογένους, ἐποίησαν

		

διὰ τεχνίτο(υ) Μουναῥ δπσ´.

Alınlık alt kısmında:

ιος semoun knoumane

		

5 aınι manka kakon addak-]

		

[et . . . . . . . . . . . . . . . . . .].

Phrygce

Diogenes’in oğulları, Menneas, Appas, Diogenes zanaatkar Mounas aracılığı ile (bu mezarı) yaptırdılar. ……….
Özellikle Phrygia Bölgesi’nde oldukça yoğun görülen Appas isminin içerisinde sessiz harflerin
yan yana (-ππ) kullanılmış olması Phrygia’ya özgü olduğunu açıklamaktadır. İsmin, Bithynia, Mysia,
Lykia, Lykaonia ve Karia Bölgeleri’nde de kullanılması Phrygia’nın etkisini göstermektedir33.
3. Yassıören kasabasında tespit edilen diğer bir yazıt ise, MS 2.-4. yy.’lara tarihlendirilmektedir (Res. 3).
Stel, kasabadaki bir bahçe duvarında bulunmuştur34. Kireç taşından yapılmış olan bu mezar steli
üzerinde üçgen alınlık bulunmaktadır. Alınlığın içeirisinde kanatlarını iki yana açık şekilde kartal figürü yer almaktadır. Y: 0. 86 m; G: 1. 59 m; H.Y: 0. 03-0. 06 m.
Ἀρτας καὶ Μεννέ[α]ς [. . . χ. 22 I. . . ] μητρὶ [Τα ̵]
τα καὶ ἀδελφῆ Τατια καὶ ἀ[δελφῶ .χ.7I. . μνή]μης χάριν.
Μεννέας μὲ τῶν ἰδίων ἀδελφῶν πατρὶ Λικιννίω
μνήμης χάριν.
30 Aytaçlar 2010, Fig. 9, 228.
31 Zgusta 1964, 71-73.
32 Buckler – Calder – Guthire 1933, Fig. 240.
33 Zgusta 1964, 71-73.
34 Buckler – Calder – Guthire 1933, Fig. 259.
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Artas ve Menneas …. Anneleri olan Tata ve kız kardeşleri Tatia ve erkek kardeşleri (…… olan kişi)
için (bu steli) hatıraları için (diktirdiler). Menneas ise, kendi kardeşinin babası olan Licinnius’a (bu
mezarı) hatırası için (yaptırdı).
Yazıt içerisinde yer alan Tata, Tatia ve Menneas isimleri Pisidia, Phrygia ve Lydia Bölgeleri’nde
kullanılmış olan epikhorik (yerel) isimlerdir35. Licinnius ismi ise, Latin kökenli iken Artas ismi, Pers
kökenlidir36. Tatia ismi, Tata/Tatas isimlerinin versiyonları şeklinde Tymandos kenti tarafından değiştirilerek kullanılmıştır. Menneas isminin, Appa/Appas isimleri gibi içerisinde yan yana yer alan
sessiz harfleri barındırması nedeniyle Phrygia’ya özgü olduğu açıktır37.
4. M. Özsait, H. Bru ve G. Labarre’nin Yassıören ilçesinde yapmış oldukları araştırmalar sonucu
ele geçirdikleri diğer bir mezar steli üzerinde kanatlarını iki yana açık kartal betimlemesi yer almakta
olup yazıt, stel üzerindeki üçgen alınlığın hemen alt kısmında bulunmaktadır38. Steller üzerinde yer
alan kartal figürünün Pisidia Bölgesi’ne özel bir anlamı olmasa da özellikle Roma İmparatorluk Dönemi içlerinde Kuzeybatı Pisidia kentleri stellerinde oldukça sık kullanılmıştır. Y: 84 cm; G: 114 cm; K:
55 cm; H. Y: 2-2,5 cm.
Ἰμαν Διογένους ἐγσκεύασε
		

μνῆμά πατρῷον

		

κατὰ διαθήκην διαταξαμένου

		

πατρὸς αὐτοῦ

		

εὐσεβίης ἕνεκεν καὶ μνήμης

		

[τ]οῖσι γονεῦσι.

Diogenes’in oğlu Iman babasının vasiyetine göre hazırlanan bu mezarı ebeveynlerinin inancı ve
hatırası için yaptırdı.
Yazıtta yer alan Iman ve Diogenes isimlerinden Diogenes ismi, Grek kökenlidir. Iman ismi ise, epikhoriktir (yereldir) ve sadece Pisidia Bölgesi’nde kullanılmıştır39.
5. W. H. Buckler, W. M. Calder ve W. K. C. Guthire’nin araştırmaları sonucu oluşturdukları “Monumenta Asiae Minoris Antiqua” eserinde Tymandos kenti yazıtları da bir araya toplanmıştır. Kireç
taşından yapılmış olan mezar steli üzerinde üçgen alınlık bulunmaktadır40. Y: 0. 82 m; G: 1. 26 m; H.Y:
0. 03-0. 035 m.
. . . . . καὶ Βαβις Δημᾶ ἰδίαι Ἰουλία γλυκυτάτη μνήμης χάριν.
…. ve Babis Dema, kendisi ve de pek tatlı Iulia’ya hatırası için (bu steli yaptırdı).
Dema ve Iulia isimleri Latin kökenli olup Babis ismi, epikhorik (yerel) kökenlidir. Babis isminin, Lydia, Phrygia ve Pisidia Bölgeleri’nde sıklıkla kullanılmış olduğu belirtilmiştir41. İsim, özellikle Phrygia Bölgesi’nde kullanılan Babeis isminin bir versiyonudur. Kuzeybatı Pisidia kentlerinin,
Phrygialılardan etkilenerek Babis ismini yerel dillerine uyarladıkları açıktır.
35 Zgusta 1964, 310-494-499.
36 Curbera 2004, 5.
37 Zgusta 1964, 310.
38 Bru – Labarre – Özsait 2009, Fig. 8-9, 192.
39 Iversen 2012, Fig. 22.
40 Buckler – Calder – Guthire 1933, Fig. 244.
41 Zgusta 1964, Fig. 133-3.
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Tüm bu epigrafik veriler, Tymandos Antik Kentinde Phrygia ve Lydia kültürlerinin etkilerinin mezar stellerinde yer alan isimler ile devam ettiğini açıklamaktadır. Appas, Babis ve Menneas isimlerine çoğunlukla Phrygia’da rastlanırken Lydia ve Pisidia Bölgeleri’nde de bu isimlere rastlanmaktadır.
Özellikle Babeis ismi, hem Phrygia hem de Pisidia’da yoğunlukla görülmektedir. Ancak, Iman ismi ile
sadece Pisidia Bölgesi’nde karşılaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, yazıtlar içerisinde Grek ve Latin isimleri de görülmektedir. Yazıtlarda adları geçen bazı kişilerin Grek ve Latin kökenli isimler kullandıkları
anlaşılmaktadır. Praenomen kullanımı MS 212 yılında Caracalla’nın çıkardığı yasa gereği yaygınlaşmaya başlamıştır42 ve bu durum Tymandos yazıtlarında da görülmektedir. Bu yasa gereği, bahsedilen
yazıtta da görüldüğü üzere ‘Iulia’, praenomen’inin daha yoğun şekilde kullanılmaya başlandığı anlaşılmaktadır. MS 2.-3. yüzyıllarda hem Grek hem de Latin isimlerinin kullanılmasına rağmen epikhorik
(yerel) kökenli isimlerin de kullanılması gözden kaçmamaktadır.

Arkeolojik Veriler
Epigrafik bulguların yanı sıra arkeolojik veriler de Tymandos ve çevresinde Phryg ve Lyd kültürünün
izlerine rastlandığını açıkça göstermektedir. B. Hürmüzlü’nün başkanlığında, 2008 yılı başlayan Isparta
Arkeolojik Yüzey Araştırması sonucu, Tymandos Antik Kenti’nin yaklaşık olarak 10 km kuzeyinde yer
alan Ulaş Tepe ile Demirliönü Mevkii’nde “black on red” ve “streaked ware” olarak adlandırılan ve MÖ
7. ve 6. yy.’da üretilmiş Phrygia – Lydia tipi seramik parçalarına rastlandığı belirtilmektedir (Res. 1)43.
Demir Çağ’a ait diğer buluntu grubu içerisinde, Isparta Müzesi koleksiyonuna, Isparta İli Senirkent İlçesi Büyükkabaca Köyü’nden satın alma yolu ile kazandırılan ve olasılıkla mezar hediyesi olan
beş adet bronz omphaloslu phiale, üç adet bronz fibula, iki adet bronz kulp, iki adet bronz kemer
parçası ile bir adet pişmiş toprak emzikli ve süzgeçli kapdan bulunmaktadır44. Açığa çıkan bu eserler,
Kuzeybatı Pisidia Bölgesi’nin kültürel kimliğinin anlaşılması ve Tymandos kentinin tarihsel gelişiminin izlenmesi bakımından önemli ipuçları sağlamaktadır45. Bu buluntu grubu eserleri, sayıları ve
tipleri farklılık göstermekle beraber bugüne kadar Phrygia ya da komşu bölgelerde tümülüslerden
mezar hediyesi olarak ele geçmiştir.
Kuzeybatı Pisidia Bölgesi’ndeki en erken tarihli mezarlar, MÖ II. binden MÖ 6. yüzyıla kadar tarihlenen tümülüsler, yapılan yüzey araştırmaları sonucu tespit edilmiştir46. Büyükkabaca Beldesi’nin
güneybatısında Yassıören Kasabası yakınındaki Tymandos Antik Kenti çevresinde yürütülen yüzey
araştırmalarında, Yassıören Beldesi’nde “Delipınar Tümülüsleri” ve yine Büyükkabaca’nın kuzeydoğusundaki Gençali Köyü’nde de, “Çeştepe Tümülüsleri” yakın civarda Demir Çağı’nda tümülüs geleneğinin bilindiğinin göstergesi olmaktadır. Bu Tümülüsler, Eğirdir Gölü’nün batısında, Gençali köyünün 500 m kuzeyindedir47. Kaçak kazıyla açığa çıkmış olan Çeştepe I no.lu tümülüsünde mezar odası
kare biçiminde olup içerisinde ahşap kalıntıların olduğu Isparta Arkeoloji müzesinin halk ile yaptığı
görüşmeler sonucu anlaşılmaktadır48. Bu bilgilere göre, Çeştepe Tümülüsleri’nden en az birinin Phryg
geleneğinde olabileceği düşünülmektedir.
42 Çelgin 1990, 172.
43 Hürmüzlü 2009b, 204, Fig. 43-44,
44 Gerçek 2013, 52-56.
45 Gerçek 2013, 52.
46 Hürmüzlü 2007, 7.
47 Hürmüzlü 2007a, 7.
48 Hürmüzlü 2007a, 7.
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Yassıören çevresinde Delipınar Mevkii’nde, Isparta Müzesi tarafından tescil edilmiş olan ve “Delipınar Tümülüsleri” olarak adlandırılan yan yana konumlanmış iki tümülüs kayalık bir yükseltide
bulunmaktadır (Res. 1; Res. 4)49. M. Özsait tarafından yapılan yüzey araştırması sonucu, Delipınar
Tümülüsleri’nin mezar odalarının ve dromos’larının ana kayaya oyularak yapılmasının olası olduğu belirtilmektedir50. 1 no.lu tümülüste bir dromos’la ulaşılan mezar odasının ve tümülüs odasının
kesme taşlarla dolu olduğu tespit edilmiştir51. Topografik özelliklerden dolayı, bu tümülüslere birkaç
basamaklı merdivenle ulaşılmış olabileceği alanda yapılan çalışmalar sonucu anlaşılmaktadır52. Tümülüs 1’in girişinde görülen işlenmiş ana kayanın, merdiven basamaklarından ilkinin olduğu belirtilmektedir53. Delipınar Tümülüslerinin yakınında bulunduğu belirtilen ve Isparta Arkeoloji Müzesi’nde
korunmakta olan iki anthemion başlıklı mezar stelleri de önemli ipuçları sunmaktadır. Bu steller,
Ionia ve Lydia örnekleri ile benzerdirler ve MÖ 6. yy.’ın sonuna tarihlendirilmektedir54. Delipınar
stellerinin mermerden yapılmış gövdeleri düz ve pürüzsüz bir yüzeye sahiptir. Stellerin yan kenarları,
kabaca işlenmiş ve arka tarafları, başlık kısmındaki bölüm dışında işlenmeden bırakılmıştır55. Başlığın
arka yüzünde de ince bir şekilde işlenmeye başlandığı, fakat bu işlemin yarım bırakıldığı tespit edilmektedir56. Bu durum Ionia örneklerinden farklılık gösterir; Samos ve Miletos stellerinin her yönden
görülebileceği özellikle belirtilmektedir57. Sardeis’de karşımıza çıkan bir tümülüsün dromos’una dört
basamaklı bir merdivenle girilmekte ve mezar stelleri de ilk basamağın her iki yanındaki kaide üzerinde durmaktadır58. Her ikisinin stil özelliklerinin, Lydia Bölgesi’ndeki geleneği tanıyan Ionialı bir
sanatçı tarafından işlenmiş oldukları tespit edilmiştir59. Sonuç olarak, olasılıkla Lydia’nın Pers egemenliğine girdiği dönemde Pers bir yönetici tarafından kullanılan Delipınar Tümülüsleri’nin, Lydia
tipinde olduğu belirtilmektedir.
Ulaş Tepe Gençali ve Demirliönü-Büyükkabaca köyleri arasında çok sayıda kayaya oyulmuş mezar
2008 yılı yapılan yüzey araştırması sırasında tespit edilmiştir (Res. 1)60. Ulaş Tepe mezarlarının Geç
Lydia Dönemi’ne ait olan Bin Tepelerdeki mezarlar ile benzerlikleri Kuzeybatı Pisidia’da Phryg-Lyd
kültür etkisinin olduğuna işaret etmektedir61.
M. Özsait’in Eğirdir Gölü’nün kuzey tarafında yer alan Hoyran Gölü civarında yapmış olduğu
yüzey araştırmaları sonucu tespit ettiği Phryg tipi kaya mezarlarından Kuzeybatı Pisidia’nın da etkilendikleri anlaşılmaktadır62. M. Özsait ve Isparta Arkeoloji Müzesi tarafından Keçiborlu İlçesi’nde yapılan araştırmalar neticesinde, Phryg sınır hattı boyunca bir yay çizen Aydoğmuş (I, II, III), Kaplanlı,

49 Hürmüzlü 2007a, 7.
50 Özsait – Özsait 2007, 159-160.
51 Hürmüzlü 2007b, 102.
52 Hürmüzlü 2007b, 101.
53 Hürmüzlü 2007b, 101-102.
54 Hürmüzlü 2007a, 9.
55 Hürmüzlü 2007b, 99.
56 Hürmüzlü 2007b, 99.
57 Hürmüzlü 2007b, 101.
58 Hürmüzlü 2007a, 9-10.
59 Hürmüzlü 2007a, 9-10.
60 Hürmüzlü 2010, 66-67.
61 Hürmüzlü 2010, 66-67.
62 Özsait 1989, 384.
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İncesu ve Çukurören kaya mezarları tespit edilmiştir63. Kuzeybatı Pisidia’da tespit edilen kaya mezarlarının yoğun olarak etkilendiği bölgenin, Phrygia Bölgesi olduğu açıktır. Kuzeybatı Pisidia’da bulunan kaya mezarlarının konumları itibari ile de Phrygia ile etkileşimin olması kaçınılmazdır.
Son olarak, Kuzeybatı Pisidia’da, Apollonia (Uluborlu) ve Tymandos (Yassıören-Yassıviran) kentlerinde çok sayıda “kapı tipi mezar stelleri” ele geçmiştir. Kapı tipi mezar stelleri ön yüzlerinde dört,
nadiren altı panele ayrılmış bir veya daha fazla kapı betimlenen, üzerlerinde ölen kişinin hayatını
simgeleyen motiflerin yer aldığı dikdörtgen biçimli plakalardır64. Antik Dönemde kaya mezarlarının
giriş kapısı olarak mezarın tam girişinde ve tümülüs girişlerinde kullanılmıştır65. Bu tip mezar stelleri ile ilgili olarak M. Waelkens, kapı betimli mezar stellerinin yayılım alanının Phrygia ve Galatia
Bölgesi’nde Phryglerin yaşadığı bölgelerle benzediğini ancak Mysia, Lydia, Bithynia ve Pisidia’nın sınır kentlerinde de görüldüğünü belirtmektedir66. MS 2. yy.’da güney Phrygia’da özellikle mezar steli
şeklindeki kullanımının yaygınlaştığı belirtilmektedir67. Ancak, steller üzerindeki bezeme elemanları
atölyelere ve bölgenin yerel özelliklerine göre farklılıklar göstermektedir68. Kenarları ve ön yüzleri
düzgün işlenen kapı betimli mezar stellerinin arka yüzleri çoğunlukla kabaca bırakılmıştır. Üzerlerinde taşıdıkları yazıtlar nedeniyle tek başlarına duran anıtlar oldukları düşünülmektedir. M. Waelkens,
O. Naumann’ın belirttiği gibi, bu stellerin bir mezarla bağlantısı olmaksızın hatırlama ya da adak stelleri olarak nekropolise veya kent içine yerleştirilmiş olabileceklerini söylemektedir69. Yazıtlarda yer
alan “anısına” anlamına gelen “mnήmhς cάrιn” formu bu görüşü destekler niteliktedir70.
Bu steller, mimari eleman olarak, mezar yapıtı, kaya mezar anıtı ve mezar steli şeklinde de kullanılmıştır71. Roosevelt tarafından yapılan çalışmalar sonucu kapı tipi stellerinin tümülüsler ile de ilişkili
olduğu belirtilmektedir72. Steller üzerinde, özellikle vurgulanan kapı teması, ölüm sonrası hayata geçiş olarak düşünülmüş ve gerçek hayattaki ev kapılarına benzetilmiştir73. Bu gelenek biçim değiştirerek Roma İmparatorluk Dönemi’nde de devam etmiş ve Bizans ile son bulmuştur74.
MS 2.-3. yy,’lar arasına tarihlendirilen, Yassıören kasabasında görülen ve Isparta Arkeoloji müzesinde korunmakta kapı tipi stelleri dört panelden oluşmaktadır Kapı tipi stelleri, güney Phrygia’da,
özellikle Geç Hellenistik Dönem’den itibaren soylu aileler tarafından hayatta iken çeşitli mezar tipleri
ile yaptırılmışlardır. Bu stellerin, Roma İmparatorluk Dönemi’nin başından itibaren Kuzey-Kuzeybatı
Pisidia’da da soylu aileler tarafından tıpa tıp aynı olmasa da Phryg stellerine benzer şekilde olmaları,
Phrygia ile olan ilişkiler sonucu bölgede yaygınlaştığını ve devam ettiğini göstermektedir75.

63 Berber 2015, 299.
64 Roosevelt 2006, 68-69.
65 Kelp 2013, 73-74.
66 Waelkens 1986, 13-14.
67 Kelp 2013, 73.
68 Waelkens 1986, 11-13.
69 Waelkens 1986, 7.
70 Waelkens 1986, Fig. 697.
71 Kelp 2013, 58.
72 Roosevelt 2006, 76.
73 Waelkens 1986, 19.
74 Kelp 2013, 76.
75 Kelp 2013, 77-78.
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Sonuç ve Değerlendirme
Sonuç olarak, Kuzeybatı Pisidia’da yapılan yüzey araştırmaları sonucu, Tymandos kentine ait mezar
stellerinde yer alan Tateis, Appa, Ammios, Babeis, Tata-Tatia, Menneas, Artas ve Iman şahıs isimleri,
stellerin yerel bir kimse tarafından kullanılmış olabileceğini göstermektedir. Ancak, yine de kesin olarak Grek kökenli, Latin kökenli veya yerel kökenli kimseler tarafından kullanıldığı bilinmemektedir.
Yazıtlarda isimleri anılan kişilerin, Latin kökenli Iulius/Iulia gibi praenomen isimleri kullanması bu
kişilerin, Latin soylu olduklarını göstermez. Bu isimlerin, Roma İmparatorları tarafından çıkarılan
yasa gereği, mecburi şekilde kullanıldıkları açıktır. Buna rağmen, MS 212 yılından önce de imtiyazla
ve vatandaşlık hakkıyla verilen ya da bir Romalı’nın azat edilen kölesi de efendisinin gens adını taşıyabilmiştir76. Dolayısıyla, kişilerin hem Grek hem Latin hem de epikhorik (yerel) kökenli ismi aynı anda
kullandıkları açıktır. Yerel ismi olan kişinin yerel kesimden olduğu düşünülse de hem Latin hem de
Grek kökenli isimleri kullanan kişilerin hangi kesimden olduklarını saptamak zordur. Yerel bir kimse
Latin ismi kullanımını devam ettirmiş ya da Latin bir kimse epikhorik (yerel) ismini devamlı kullanmış olabilir. Kuzeybatı Pisidia kentlerinde hangi isim kullanılmış olursa olsun yerel kesimin kendi dialektlerinde olan isimleri kullanmaya devam etmeleri, kültürel kimliklerini koruduklarını göstermektedir. Kentler, özellikle Phryg ve Lyd kökenli şahıs isimlerini ya kendi dialektine göre değiştirerek ya da
aynı şekilde kullanmıştır. Phrygia ile olan benzerlik ise, hem bu kültüre yakınlık hem de bu kültürün
etkisi altında kalmasındandır77. Kentlerin, kültürel kimliğini hem korumak hem de yerel unsurlarını
farklı unsurlarla bağdaştırmayı hedeflediği açıkça görülmektedir. Kuzeybatı Pisidia Bölgesi’nin çeşitli
topluluklardan dönemler boyunca etkilendiği anlaşılmaktadır. Kimin yönetimi altına girmiş olsalar
da bölge kentlerinin kendi kültürel kimliklerini korudukları mezar stellerinden ve şahıs isimlerinden
veya yazı karakterlerinden anlaşılmaktadır. Özellikle, özel isimlerde Latin veya Grek isimlerini tek
başlarına kullanmak yerine ya kendi dialektlerine uyarlayarak ya da kendi epikhorik (yerel) kökenli
isimleri ile birlikte kullandıkları çok açıktır. Bu da, kendi kültürel kimliklerini tamamen kaybetmemiş
olduklarını ve Phryg-Lyd etkilenimlerini de devam ettirdiklerini açıkça göstermektedir.
Epigrafik verilerin dışında, yukarıda da ele alınan Tymandos kentinin kültürel kimliği ile ilgili
arkeolojik buluntular, hem kentin hem de bölgenin Phryg-Lyd kültürleri ile etkileşimlerini ortaya
koymaktadır. Yukarıda da belirtildiği üzere, Ptolemaios’un ‘Phrygia Pisidiası’ adı altında yaptığı sınıflandırma Kuzeybatı Pisidia’nın bir zamanlar Phrygia’ya ait olduğunu ya da bölgede güçlü bir Phryg
etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır (V. 5. 5). Bahsedilen mezar stellerinin, seramik buluntuların,
tümülüslerin ve kaya mezarlarının yayılım alanlarının Phrygia’dan ve Galatia’dan, Phryglerin yaşadığı
bölgeler olmak üzere özellikle güney Phrygia’ya sınır olan kentler çerçevesinde Kuzey ve Kuzeybatı
Pisidia olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, bu steller, kentte, Pisidialı unsurlar haricinde dışarıdan
gelen kültürlerin de birbirleri ile etkileşimine örnek oluşturmaktadır. Kuzeybatı Pisidia’nın Phrygia ve
Lydia Bölgesi’nden etkilenerek kendi kültürel kimliklerine uyarladıkları unsurların, Tymandos kentinde devam ettiği söz konusudur. Tymandos kentinin güney Phrygia’ya sınır kenti ve Lydia ile de
yakın konumunun olmasından dolayı neredeyse iç içe yaşadıkları bu kültürlere ait özel isimler gibi
mezar geleneklerini de sürdürdüğü anlaşılmaktadır.

76 Çelgin 1990, 174-175.
77 Berber 2015, 304.
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İmparator Salonlarının İşlev ve
Adlandırılmaları Üzerine Öneriler
Özel TERAMAN HEPDİNÇLER*

Roma Dönemi şehirciliğinin vazgeçilmez unsurları olan hamamlar ve Doğu’nun ‘gymnasium’, Batı’nın
“hamam” geleneğinin zaman içinde, hem mimari hem de kültürel olarak birbirinin içine geçmesiyle
oluşan ‘hamam-gymnasium kompleksleri’, aynı dönem Küçük Asya kentlerinin de en önemli kamusal
alanlarından biri haline gelmiştir1. Kaçınılmaz bir şekilde kentlerde süre giden kültürel-politik gelişmelerden etkilenen ve zaman içersinde çok işlevli mekânsal düzenlemeleriyle sosyal hayatın akışına
hizmet eder hale getirilen bu yapılar, özellikle Hellenistik Dönem geleneğinde inşa edilen palaestra
bölümlerindeki çok katlı, sütunlu ve aediculalı cepheye sahip geniş salonların işlev ve adlandırılmaları
dolayısıyla pek çok tartışmanın odak noktası olmuştur2.
Tarihsel bir sıralamayla özetlemek gerekirse, söz konusu mekanlara ilişkin ilk adlandırma önerisi O. Benndorf ’tan gelmiştir. Benndorf 1898’de, Ephesos Liman Gymnasiumu palaestrasının güney
bölümünde ortaya çıkarılan, yukarıda sözü edilen özelliklere sahip bir mekânı, aediculalı duvarları
ve zeminde kullanılan 13 farklı mermer çeşidine dayanarak ‘marmorsaal’ (mermer salon) olarak adlandırmıştır3 (Res. 1). J. Keil ise 1927’de Ephesos Stadiumu yakınındaki, daha sonra adak yazıtından
dolayı Vedius Hamam-Gymnasiumu olarak adlandırılan yapı içindeki, aediculalı iki katlı cepheye sahip, yapının palaestrası sanki kendi avlusuymuş izlenimi veren geniş mekanı, adak yazıtları, heykel
fragmanları ve merkezi nişinin karşısında, bir basamakla üzerinde çıkılan sunak benzeri bir blok dolayısıyla ‘kaisersaal’ (imparator salonu) olarak adlandırmayı seçmiştir4 (Res. 2). Keil bu adlandırmayı
yaparken olasılıkla Würzburg Bishop Sarayı içindeki imparatora ait resimlerle dekore edilmiş, bu nedenle de kaisersaal olarak adlandırılmış görkemli salondan esinlenmiştir ve bu merkezi mekânın özellikle Roma imparatoruna ait tapınım için tasarlandığına inanmıştır5 (Res. 3). F. Miltner de 1958’de,
olasılıkla J. Keil’dan etkilenerek, Ephesos Liman Gymnasiumu palaestrasının kuzey bölümünde, daha
* Yrd. Doç Dr. Özel Teraman Hepdinçler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,

Cumhuriyet Mah., Silahşör Cad. No: 71 Bomonti/Şişli 34380 İstanbul. E-posta: ozelteraman@gmail.com

1 Hamam-gymnasium komplekslerinin gelişimi hakkında ayrıntılı bilgi için bk.: Yegül 1975; Yegül 2010, 155-158; Yegül 2008, 110.
2 Yapı tipinin özellikle Roma İmparatorluk Dönemi ile birlikte değişen sosyal-politik karakteri hakkında ayrıntılı bilgi için bk.: De-

lorme 1960, 240-250.

3 Benndorf – Heberdey 1898, 53-82.
4 Keil 1929, 20-45.
5 Burrell 2006, 437. Würzburg Bishop Sarayı içindeki kaisersaal hakkında ayrıntılı bilgi için bk.: Hollingsworth 2008, 358-360; Helm-

berger 1996, 44-57. Kaisersaal teriminin, bu çalışmadaki anlamından farklı olarak kullanılan İtalya örnekleri için bk.: Wohlmayr
2004.
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önce Benndorf tarafından marmorsaal olarak adlandırılan mekanının hemen karşısında yer alan ve
yine aynı şekilde görkemli bir aediculalı cepheye sahip odayı bu kez, heykel barındırmış olabilecek
merkezi apsisleri dolayısıyla kaisersaal olarak adlandırmayı tercih etmiştir6. F. K. Yegül ise 1982’de,
Sardes Hamam-Gymnasiumu içindeki ‘Marble Court’a (Mermer Avlu) ait çalışmalardan yola çıkarak
hazırladığı makalesinde Keil’ın fikrini daha da ileri taşımış ve bu mekandaki aediculalı cephe mimarisinin krallık-saray sembolizmini yansıttığını, böylelikle imparatorlar kültü için neredeyse bir ilan
panosu görevi gördüğünü varsaymıştır7 (Res. 4-5) . Yegül bu iddiasını adak yazıtları ve tıpkı Vedius
Gymnasiumu’nda olduğu gibi sunak olarak kullanılmış olabilecek bir masanın varlığı ile de güçlendirmiştir8. Ele geçen heykel ve heykel kaideleri ise erken dönem araştırmacılarını, Perge’deki Güney
Hamam palaestrasının diğerlerine oranla geniş bırakılmış kuzey portikosunun bir kaisersaal olarak
düzenlenmiş olabileceği düşüncesine sevk etmiştir9 (Res. 6). Nihayet 2007-2008 yılı çalışmalarında
Sagalassos Roma Hamamı’nın frigidarium olabilecek geniş mekanının içinde ele geçen imparatorluk
ailesine ait heykel buluntularından yola çıkan M. Waelkens da mekanı ilk olarak tapınımın gerçekleştiği bir ‘kült salonu’ olarak tanımlanmıştır10 (Res. 7). Bunun yanında Side’de, önceleri ‘M Yapısı’ olarak
tanımlanan ancak son dönem çalışmaları sırasında ele geçen bulgulardan dolayı bir hamam yapısı olduğu sonucuna varılan yapının çok katlı, aediculalı ve heykellerle dekore edilen cepheye sahip mekan
da A. M. Mansel tarafından bir kaisersaal olarak tanımlanmıştır11 (Res. 8).
Peki, söz konusu mekanları aediculalı cephe mimarisi, heykel ve/veya portre heykel, adak yazıtı,
sunak gibi kriterler üzerinden imparator kültüyle ilişkilendirip, özellikle Yegül’ün 1982’deki tabiriyle
“sunak seremonilerinin ve kült ritüellerinin yerine getirilmesi için gerekli teçhizatın sağlandığı ‘dini
mekanlar’” olarak yorumlamak, ya da B. Burrell’ın ifadesiyle yalnızca ‘aediculalı salonlar’ şeklinde
adlandırmak ne derece doğrudur/yeterlidir? Bir cevaba ulaşabilmek için yukarıda bahsedilen ve mekanın işlevini ortaya koyabilecek söz konusu buluntu gruplarının ayrı başlıklar altında yorumlanması
daha doğru olacaktır.

1. Çok katlı, aediculalı cephe mimarisi:
Latince aedes sözcüğünden türetilen aedicula, küçük oda, küçük ev, küçük tapınak, niş kavramlarına
karşılık gelmektedir, ayrıca heykel barındıran nişler için de bu ifade kullanılmıştır. MÖ 1. yy’ın erken
dönemlerine tarihlenen sahne binası tasvirlerini içeren rölyeflere dayanarak, en erken aedicula tasarımlı mimarinin İtalya coğrafyasını işaret ettiği ve söz konusu mimari tasarımın çıkış noktasının
dönemin siyasi ve ekonomik yönden güçlü kişilerinin kendi propagandalarını heykeller aracılığıyla
yapmak istedikleri fikri ileri sürülebilir12 (Res. 9). E. Baldwin Smith ya da özellikle hamam-gymnasium örnekleri söz konusu olduğunda Smith’i takiben F. Yegül gibi araştırmacıların istediği şey ise im6 Miltner 1958, 42-48.
7 Yegül 1982, 21-25. Yegül, Küçük Asya’da hamam gymnasium yapılarında sözde kaisersaal mekanına benzeyen yedi adet örnek

olduğunu belirtmiştir. Bunlardan üçü Ephesos’ta (Vedius, Liman ve Doğu gymnasiumları), Sardes, Hierapolis, Aphrodisias ve
Ankyra gymnasiumlarındadır; Yegül 1982, 7-8.

8 Burada özellikle sözü edilmesi gereken örnek Ephesos Doğu Gymnasiumu’dur. Yapı içindeki sözde kaisersaalde ele geçen bazı

portre heykeller de Yegül tarafından imparatorlar kültünün varlığına kanıt olarak yorumlanmıştır; Yegül 2008, 111; Yegül 1982,
11-12.

9	İnan 1980, 608; Abbasoğlu 1982, 90. Özdizbay da yeni kanıt ve yorumlarla bu görüşe destek vermiştir. Bk.: Özdizbay 2012, 32. Söz

konusu mekânda bulunmuş heykeller için bk.: Akçay 2007, 64-65, Kat. no. 20-21.

10 Waelkens 2008.
11 Mansel 1963, 109-121; Alanyalı 2012, 535.
12 Erol 2009, 55-56. Ayrıntılı bilgi için bk.: Bieber 1971; Sear 2006.
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paratoru erken dönem Hıristiyanlık sanatındaki İsa figürleri için kullanılan göksel bir mimari tasarım
içinde sembolize edilmiş olarak görmekti13 (Res. 10). Bununla birlikte Roma İmparatorluğu’nun doğusunda, imparatorun tanrı olarak tapınım gördüğü, Hellenistik mimari geleneklerin sürdürüldüğü
tapınakların hiçbirinde söz konusu “imparatorluk sembolizmi”ne işaret eden aediculalı bir cephe mimarisine rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu durumda, söz konusu mimari elemanların heykel sergileme
alanı ya da tuğla ve betondan inşa edilen duvarların perdelenmesi gibi pratik nedenlerden dolayı kullanılmış olma ihtimali göz ardı edilmiştir14. Bununla birlikte, bu nişli mimarinin söz konusu işlevlere
dönük kullanımı yalnızca hamam-hamam gymnasium komplekslerinin kaisersaal olarak adlandırılan
süslü mekanlarında değil, tiyatro ve tiyatro benzeri yapılarda, nymphaeumlarda, mezar yapılarında,
anıtsal girişlerde ve diğer pek çok dini ve seküler yapıda da karşımıza çıkmaktadır15 (Res. 11). Kentin
görkemini yansıtan bu alanlar aynı zamanda, yapının karakteriyle örtüşen tanrıların heykellerine ev
sahipliği yaptığı gibi, propaganda amacıyla hamiler ve yapının gelişim sürecine bağlı olarak imparator
heykellerine ev sahipliği yapabilir.

2. Heykel ve/veya portre heykel grupları:
Söz konusu hamam-gymnasium komplekslerinin ‘kaisersaal’ olarak adlandırılan mekanlarında pek
çok heykel fragmanı ele geçmiştir. Özetlemek gerekirse, Ephesos Vedius ve Doğu gymnasium örneklerinde bu heykeller filozoflar, atletler, Androklos gibi kahramanlar, yapının işleviyle ilgili Asklepios
gibi tanrılar ve Yegül tarafından taşıdığı diademden dolayı bir imparator kültü rahibi olarak tanımlanan ancak yapının işlevi dolayısıyla bir gymnasiarkh ya da agonothetes de olabilecek bir portre
heykelden oluşmaktadır16 (Res. 12). Perge ve Side örneklerinde ise hem imparatorlara hem de yine
yapının işlevleriyle ilgili olabilecek tanrılara ait heykellere yer verilmiştir17 (Res. 13). Sagalassos örneği ise, Hadrianus ve Antoninuslar’a ait heykellerle başlı başına bir hanedan galerisi görünümüne
sahiptir18(Res. 7). Çeşitli kentlerdeki diğer seküler yapılarda da yapının işlevine uygun heykellerle
birlikte (örneğin nympaheumlarda tritonlar, nympheler gibi figürler) ele geçtiğinden, büyük oranda
onurlandırma/şereflendirme amacı taşımış olabilecek imparator heykellerinin varlığı, söz konusu buluntuların bir kült objesi olarak kullanıldığına kesinlik kazandırmaz (Res. 14).

3. Adak yazıtları:
Vedius hamam-gymnasiumu’nda ele geçen bir yazıtlarda, Vedius’un sözde kaisersaalin önündeki palaestranın portikosunu adadığı yazmaktadır. Ancak adananlar şöyle sıralanmaktadır: kentin baştanrısı Artemis, Antoninus Pius ve ailesi, Ephesos kenti. Yani yapı yalnızca Antoninus Pius’a değil aynı
zamanda ve öncelikle Artemis ve Ephesos kentine adanmıştır. Bu arada Vedius gymnasiumunun adak
13 Burrell 2006, 448-449. Yegül’e göre “Mermer Avlu’da tek bir motifin içinde krali, göksel öğeler alınlık, kemer, yarım kubbe ve sü-

tunlar aracılığıyla birleştirilmiştir. Apsis, imparator betimi için eşsiz ve uygun bir yerdir ve imparatorun mimari kompozisyonun
simetrik merkezi içindeki –ya da daha geniş bir anlamda Roma dünyası ve evrendeki- yerini vurgulamaktadır. Spiral yivli dört
sütun tarafından taşınan fastigium, akla bir tapınak cephesini getirir ve imparatorun tanrısal ve dünyevi iktidarını vurgular. Tüm
bunlarla birlikte motif, imparator için krali ve kutsal bir çerçeve, bir övgü çatısı ve göksel bir saçaklık oluşturmaktadır”; Yegül
1982, 21-25. Ayrıca bk.: Baldwin Smith 1956; Baldwin Smith 1950.

14 Burrell 2006, 439; Erol 2009, 57. Ayrıntılı bilgi için bk.: Von Hesberg 1981-2, 43-86.
15 Yapı örneklerine dair ayrıntılı bilgi için bk.: Erol 2009, 66-71.
16 Burrell 2006, 447-448; Yegül 1982, 11-12. Heykeller hakkında ayrıntılı bilgi için bk.: Manderscheid 1981; Newby 2005; Rumscheid

2000.

17 Ayrıntılı bilgi için bk.: Akçay 2007; Mansel 1963.
18 Ayrıntılı bilgi için bk.: Waelkens 2008.
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yazıtındaki üçlüye (Artemis, imparatorlar ve Ephesos kenti) kentteki başka bazı yapılar –ki bunlardan
bazıları kültle alakalı olmayan seküler yapılardır- daha adanmıştır. Bunun yanında kentte, sadece imparatora adanmış yapılar şunlardır: bir stoa, bir khalkidikum, bir güneş saati ve bir latrina. Görünen
odur ki, bu adaklar basit birer onurlandırma çeşididir; yani imparatorlar bir güneş saati ile ya da bir
latrinada tapınım görmemektedir. F. Yegül de Mermer Avlu’nun adak yazıtını aynı şekilde yorumlamıştır. Yegül “ilk katta bulunan yazıt yapıyı Caracalla, Geta ve anneleri Mater Castrorum olarak Iulia
Domna’ya ve Roma senatosu ile halkına adamaktadır” derken, yazıtın ilk kelimeleri olan ‘ataların
tanrıları” kelimelerini yok saymıştır. Ephesos’ta olduğu gibi burada da adak yazıtlarındaki en önemli
isim imparator değil kentin baştanrılarıdır19.

4. Altar:
Kültün varlığına kesinlikle işaret edecek tek şey bir altardır. Vedius Gymnasiumu’ndaki kaisersaal
olarak adlandırılan mekanın merkezi nişinin karşısında, bir basamakla üzerinde çıkılan, altar benzeri
bir blok bulunmuştur. Ancak bu nişin içinde bir heykel kaidesi olmasına rağmen, sergilenen heykelin
imparatora ait olduğunu kanıtlayacak bir heykel buluntusu yoktur. Buna rağmen Keil, söz konusu
niş içinde sergilenmiş olan tanrı heykelinin, yazıtlar dolayısıyla yapının kendisine adandığı bilinen
imparator Antoninus Pius’a ait olması gerektiğini bildirmiştir20. Sardes Mermer Avlu’da ise altar yoktur ancak hamam-gymnasium kompleksinin sinagoga çevrilmiş bir bölümünde kilise kürsüsü olarak
yeniden kullanılmış, pençe ayaklı bir masa ele geçmiştir. N. Ramage tarafından Erken İmparatorluk
Dönemi’ne tarihlenen masa, F. Yegül tarafından ise Mermer Avlu’daki imparator kültüne ait bir altar
olduğu varsayılarak Severuslar Dönemi’ne tarihlenmiştir21 (Res. 15). Bu tip masalar gymnasiumların
içinde ya da yakınında ele geçtiğinde şaşırılmamalıdır çünkü bu mekânlar aynı zamanda yarışmaların
da düzenlendiği yerlerdir. Özellikle sikkeler ve Ostia kentindeki gibi hamam yapılarından ele geçen
mozaiklerden anlaşıldığı kadarıyla bu tip masalar, yarışmaların kazananlarına sunulacak taçların ve
palmiye çelenklerinin üzerinde durduğu ödül masaları olarak ya da tanrıya sunulan heykelcik, gümüş
ve cam gibi değerli objelerin sergilenmesi için kullanılmıştır. Tüm bunlarla birlikte, gymnasiumlarda
altar bulunması da yaygın olmayan bir durum değildir. Ancak bunlar, yalnızca belirli bir mekânda yer
alan ya da özel olarak bir tanrıya ait olan nesneler de değillerdir; genelde imparatorlara olduğu kadar gymnasium tanrıları olarak Herakles ve Hermes’e, sağlık tanrıları olarak Asklepios ve Hygieia’ya,
Tykhe ve kentin diğer baş tanrılarına da adanmaktadır22 (Res. 16).
Hamam kompleksleri, Roma İmparatorluğu’nun hem batı hem doğu eyaletlerinde yapının kökeni ile ilişkili tanrıların ideal heykellerin olduğu kadar, yerel bağışçılara ve politikacılara ait portrelerin sergilenmesinde de tercih edilen kamusal alanlar olmuşlardır. Söz konusu betimlerin dışarıda,
portikolarda, palaestrada ya da frigidarium ve sözde kaisersaal gibi çeşitli mekanlarda sergilendiği
kompleksler, F. Yegül’ün de belirttiği üzere, “lüks ve iyi bir hayata dair ideallerin, Yunan ve Roma
dünyasının başka herhangi bir yapısından daha fazla vurgulanabildiği mekânlar” olmuşlardır. Burada
birey, mekânsal çerçevede sergilenen zenginliğin ve görkemin imparator tarafından sağlanan barış
19 Burrell 2006, 441-444. Söz konusu yazıtlar hakkında ayrıntılı bilgi için bk.: Yegül 1982, 10-11; Engelmann 1999, 157-160.
20 Bununla birlikte, kaisersaal olarak tanımlanan mekânda ele geçen heykeller arasında herhangi bir imparatora ait hiçbir betim

bulunmamaktadır ve altar ya da heykel kaidesi üzerinde de burada sergilenen heykelin kimliğine dair bir yazıt yoktur. Bk.: Burrell
2006, 445-446.

21 Burrell 2006, 446; Yegül 1982, 12-13. Ayrıntılı bilgi için bk.: Hanfmann – Ramage 1978.
22 Burrell 2006, 446. Bu noktada, yukarıda sözü edilen Perge, Side ve Sagalassos örneklerinden de kültün kesin kanıtı sayılabilecek

herhangi bir altarın ele geçmediği de belirtilmelidir.
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ortamı ve bu ortamda gelişen euergesia sayesinde yaratıldığını düşünmektedir. Söz konusu mekanların, heykel galerisi, toplantı salonu, symposion ve ziyafet salonu, hayır sahibinin sergilendiği mekanlar
olarak kullanılma gibi çok amaçlı fonksiyonları olsa da, kanımca bu mekanlar, F. Yegül’ün “...sunak seremonilerinin ve kült ritüellerinin yerine getirilmesi için gerekli teçhizatın sağlandığı ‘dini mekân’lar”
ya da B. Burrell’ın ifadesiyle salt ‘aediculalı salonlar’ değildir23. Gerçek bir dini tapınım için gerekli
olan teçhizata sahip olmayan bu mekânlar dini bir temelden ziyade, imparatorluk ideolojisi temelinde
yaratılan ‘imparatorlar kültü’ için tasarlanan, politik/propagandist amaçlara sahip ‘onurlandırma/yüceltme’ mekanlarıdır. Sonuç olarak, herhangi bir dini işlev taşımadığına inanılan bu temsil mekanlarının ‘kaisersaal’den ziyade, ‘onurlandırma/şeref salonları’ ya da ‘imparatorlar/hanedan galerisi’ olarak
adlandırılması daha doğru olacaktır.

23 Yegül 1982, 30; Burrell 2006, 459-460. Yegül de 2008 yılında yayımlanan makalesinde, M. Steskal ve M. La Torre’nin Ephesos’taki

mekanların ‘Kaisersaal’ olarak adlandırılmaması gerektiği düşüncesine karşı çıkmakla birlikte, bu mekanların kült fonksiyonuna
sahip olduğu düşüncesinden fazla uzaklaşmadan, en azından imparatorluk ailesinin onurlandırıldığı mekânlar olarak kabul edilmesi gerektiğini bildirmektedir; Yegül 2008, 111-112.
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Res. 1 Ephesos Liman Gymnasiumu
(Burrell 2006, 439, Fig. 2)

Res. 2 Ephesos Vedius Gymnasiumu
(Burrell 2006, 438, Fig. 1)

Res. 3 Würzburg Bishop Sarayı içindeki
‘kaisersaal’ (http://www.wga.hu/html_m/t/
tiepolo/gianbatt/5wurzbur/)

Res. 4 Sardes Hamam-Gymnasium
Kompleksi (Burrell 2006, 440, Fig. 3)

Res. 5 Sardes Hamam-Gymnasium
Kompleksi (Yegül 1982, 8, Fig. 1)

Res. 6 Perge Güney Hamam Palaestrası
(Özdizbay 2012, Res. 25)

Res. 7 Sagalassos, Roma Hamamı’nda
bulunan Faustina Maior ve Marcus Aurelius’a
ait kolosal başlar (http://archive.archaeology.
org/news/articles/faustina081308.html);
(http://www.archaeology.org/news/articles/
maurelius 082708.html)

Res. 8 Side ‘M Yapısı’/Roma Hamamı
(Mansel 1963, Res. 188)
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Res. 9 Tarentum MÖ 4. yüzyıl vazo
parçası üzerinde ahşap sahne binası
tasviri (Erol 2009, 63, Res. 7)

Res. 10 Thessaloniki St. George
Kilisesi (Yegül 1982, 23, Fig. 29)

Res. 11 Miletos Agora Kapısı
(http://www.klavierfieber.de/de/kuenstler/
kunstwerke/markttor-von-milet/)

Res. 12 Ephesos Doğu
Gymnasiumu buluntusu P.
Flavius Damianus heykeli
(Yegül 1982, 11, Fig. 9)

Res. 13 Perge Güney Hamamı
buluntuları Traianus ve Hermes
(Akçay 2007, Lev. III-XIV)

Res. 14 Perge F2 nymphaeumu
(Çağlayan 2009, Lev. 28, Çiz. 1)

Res. 15 Sardes Hamam-Gymnasium
Kompleksi buluntusu mermer masa
(Burrell 2006, 447, Fig. 8)

Res. 16 Ostia Porta Marina
hamam mozaiği (http://www.ostia
antica.org/regio4/10/10-1.htm)
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Epigrafik ve Edebi Kaynaklar Işığında Likya Bölgesi’nde
Su ve Su Yapılarına İlişkin Bazı Gözlemler
Hüseyin UZUNOĞLU*

Giriş

Günümüzde Teke Yarımadası olarak adlandırılan Likya Bölgesi (Res. 1), ortalama yükseklikleri 2000
m’den oluşan, bazı zirveleri 3000 m’yi aşan aşırı dağlık bir yapıya sahiptir1. Bölgede tipik Akdeniz iklimi
hakim olup, kışlar aşırı yağışlı, yazlar ise aşırı kuraktır. Gerek bu iklimsel özellik gerekse dağların denizden ani yükselişleri ve arazinin aşırı geçirgen karstik yapısı Likya bölgesi su sistemini de negatif yönde
etkilemiştir. Akarsuların boyları kısa, taşıdıkları su miktarı ise azdır. Bu nedenle Likya’da hiçbir akarsu
“nehir” ya da “ırmak” ismini taşımaz; hepsi ya “çay”dır ya da “dere”. Bölgenin en büyük akarsuyu olan
Ksanthos Potamos dahi Türkçe’de “Çay” olarak anılmaktadır (Eşen Çayı)2. Bu durum Likyalıların, yaşamın her alanında vazgeçilmez bir unsur olan suyu elde etmeleri için ellerindeki bütün imkânları zorlamalarına sebep olmuş ve su, Likyalıların hayatlarında geniş ve önemli bir yer tutmuş, mitolojilerini, kehanetlerini, mimarilerini biçimlendirmiş, hatta “Melite Krene” (Bal Kaynak, Tatlısu Kaynağı3”) gibi isimler
vermelerine vesile olmuştur. Bu bildiride “su” konusu Likya bağlamında incelenmeye çalışılacaktır4.

Su Kaynakları ve Lokalizasyon Sorunları
Antik metinlerde Likya’da 8 ya da 9 (?) tane kaynak suyu geçmektedir5. Bunlardan bazılarının isimleri
* Arş. Gör. Hüseyin Uzunoğlu, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Kampus 07058 An-

talya. E-posta: huseyinuzunoglu@akdeniz.edu.tr

Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen ve doktora hocam N.
Eda Akyürek Şahin tarafından yürütülen “Epigrafik Belgeler Işığında Güney ve Güney Batı Anadolu’da Su ve Su Yapıları” başlıklı
ve SDK-2015-489 no’lu doktora tezi projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Makale içindeki yazıtların ve antik kaynakların Türkçe
çevirileri aksi belirtilmediği sürece tarafıma aittir.
1 Şahin 2014a, 95.
2 Şahin 2014a, 102.
3 Melite isminin etimolojisi ve anlamına dair bk.: Neumann 1961, 73-76; Tischler 1977, 100; Bryce 1983, 3.
4 Akarsular ve göller bu çalışmanın boyutunu aşacağı için burada ele alınmamıştır. Likya hidrografyası için genel olarak bk.: Onur

2002a; Onur 2002b, 53-61. Hellenkemper – Hild 2004, 86-92.

5 Kabene Krene: Herodian., 3.1.331.6 ; Kalbios Krene: Herodian., 3.1.126.2-4; Steph. Byz. s.v. Kalbios; Melite Krene: Ant. Lib., Met.,

35; Prob., 1.378; Skaroi Krene: Herodian., 3.1.190.9-10; Steph. Byz. s.v. Skaroi; Telephou Krene: Herodian., 3.1.119.19-22; Paus.,
9.41.132; Steph. Byz., s.v. Telephou Krene; Sura: Ail. nat. var. 8.5.9-17; Athen. 8.8; Herodian., 3.1.259.8; Plin. nat. 32.17; Steph.
Byz. s.v. Soura; Kyaneai: Paus. 7.21; Limyra: Plin. nat. 31.22; Ksanthos Yakınındaki Kaynak: Plut. Alex. 17 (Melite Krene ya da daha
yüksek ihtimalle Telephos Krene ile özdeş). Antik metinler için Thesaurus Linguae Graecae’da (TLG) yer alan standart metinler
kullanılmıştır. Antik yazarlar ve eserleri için DNP kısaltmaları temel alınmıştır.
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bizlere antik yazarlarca aktarılırken (örneğin Melite Krene), bazılarının sadece ilgili kentin sınırları içerisinde olduğu ve herhangi bir özel isim taşımadığı (Limyra, Kyaneai bunlara örnek olarak verilebilir)
anlaşılmaktadır. Sözü edilen kaynaklardan 3 tanesinin lokalizasyonu bellidir (Kyaneai, Sura ve Telephos
Krene), 4 tanesinin yeri (Kabene Krene; Kalbios Krene; Skaroi Krene ve Limyra’daki kaynak) ise ilgili antik yazarların bu konuda herhangi bir ipucu vermemesinden dolayı henüz bilinmemektedir. Antoninus
Liberalis ve Probus’un bahsettiği Melite Krene’nin ise hangi kaynak ile özdeşleştirileceği konusu tartışmalıdır. Bu kaynak olasılıkla Eşen Çayı’nın kuzey mecrasında, Likya’nın sınır bölgesinde aranmalıdır6,
zira MS 2. yy. yazarı Antoninus Liberalis’e göre Leto, Apollon ve Artemis’i, Delos adasında doğurduktan
sonra Likya’ya getirmiştir. İki coğrafya arasındaki hareket yönü dikkate alındığında yazar, tanrıçanın
olasılıkla kuzey ya da kuzeybatıdan Likya’ya ulaştığını düşünmekte ve bu bağlamda καὶ ἐπεὶ τάχιστα
ἐγένετο (Leto) ἐν τῇ γῇ ταύτῃ, ἐνέτυχε πρῶτα Μελίτῃ κρήνῃ demektedir. Bu kaynak başında sığırlarına
su içiren çobanlar, Leto’nun çocuklarını yıkamasını istemezler ve Leto’yu oradan kovarlar. İşte bunun
üzerine λύκοι Tanrıçayı ἄχρι πρὸς τὸν ποταμὸν - - τὸν Ξάνθον sevkederler7. Benzer hikâyeden MS 1. yy
yazarı Probus da bahsetmektedir, yalnız kaynağın ismi Probus’ta Melas olarak geçmektedir8.
Plutarkhos da Ksanthos kenti yakınlarında bir kaynağın varlığından bahseder ve Büyük İskender’in
bu kaynağın kabarması sonucu çıkan bronz bir levhadan Persleri yeneceğine dair bir kehanet aldığını
belirtir9. Bazı araştırmacılar antik yazarlarda anılan bu kaynakların (Melite Krene ve Ksanthos yakınlarındaki kaynak) aynı kaynak olduğunu iddia etmekte10 ve Fransız araştırmacı Le Roy’un söz konusu
kaynağı Letoon’a yerleştirmesini kabul etmiş görünmektedirler11. Le Roy bu iddiasını Letoon’da bulunan ve Ἀλέξανδρος βασιλεὺς ἀ[νέθηκε] yazılı bir kaideyi dikkate alarak desteklemektedir12. Bunun
yanında söz konusu kaynağın antik yazarlarca doğal ve insan eli değmemiş bir kaynağı işaret eden
πήγη değil; kaynak suyunu ortaya çıkarmak ve ondan faydalanmak için çeşme vs. gibi bir yapının da
6 Onur (2002a, 56-57), Quintus Smrynaeus’un (Q. Smyrn. 11.20-26) tanrıça Leto’nun Ksanthos nehrini ortaya çıkarırken kullandığı

“ἀναρρήγνυμι= (toprağı) eşiyorum” fiilinin participium’u olan ἀναρρήξασα’dan (=eşen, kazan) Ksanthos nehrinin bugünkü ismini
almış olabileceğini belirtmektedir, bk.: Onur 2002a, 56-57; etimolojik olarak bu fiille ilişkili olan Araksa kenti civarında bulunan
kaynakların Ksanthos nehrinin kaynakları olabileceğini öne sürmekte ve Melite Krene’nin de bunlardan biri olmasını yüksek bir
ihtimal olarak görmektedir. Ruge (1931, col. 547) sadece kaynağın Ksanthos yakınında olduğundan bahsetmektedir.

7 Ant. Lib. Met. Syn. 35: [Ἱστορεῖ Μενεκράτης Ξάνθιος Λυκιακοῖς καὶ Νίκανδρος.] Λητὼ ἐπεὶ ἔτεκεν Ἀπόλλωνα καὶ Ἄρτεμιν ἐν

Ἀστερίᾳ τῇ νήσῳ, ἀφίκετο εἰς Λυκίαν ἐπιφερομένη τοὺς παῖδας ἐπὶ τὰ λουτρὰ τοῦ Ξάνθου· καὶ ἐπεὶ τάχιστα ἐγένετο ἐν τῇ γῇ
ταύτῃ, ἐνέτυχε πρῶτα Μελίτῃ κρήνῃ καὶ προεθυμεῖτο πρὶν ἐπὶ τὸν Ξάνθον ἐλθεῖν ἐνταυθοῖ τοὺς παῖδας ἀπολοῦσαι. ἐπεὶ δ᾽ αὐτὴν
ἐξήλασαν ἄνδρες βουκόλοι, ὅπως ἂν αὐτοῖς οἱ βόες ἐκ τῆς κρήνης πίωσιν, ἀπαλλάττεται καταλιποῦσα τὴν Μελίτην ἡ Λητώ, λύκοι δὲ
συναντόμενοι καὶ σήναντες ὑφηγήσαντο τῆς ὁδοῦ καὶ ἀπήγαγον ἄχρι πρὸς τὸν ποταμὸν αὐτὴν τὸν Ξάνθον = Ksanthos’lu Menekrates
ve Nikandros Lykiaka’da anlatıyor. Leto, Apollon ve Artemis’i doğurduğunda, çocuklarını Ksanthos’un yıkanma yerlerine götürerek
Lykia’ya vardı. Hızlı bir şekilde burada olduğunda, ilkin Melite kaynağına rastladı. Ksanthos nehrine varmadan önce çocuklarını
burada yıkamak istiyordu, sığır çobanları sığırlarının kaynaktan su içebilmeleri için onu (Leto) kovunca, Leto Melite’yi terk ederek
uzaklaştı. Karşılarına çıkan ve kuyruk sallayan kurtlar yolun kılavuzluğunu yaptılar ve onu Ksanthos nehrine kadar götürdüler.
(Çev. Onur 2002a, 74’ten alınmıştır).

8 Prob. 1.378: Et ueterem in limo ranae cecinere querelam. In Lycia Latona, aestu exhaustis uberibus educans Apoilinem et Dianam

infantes, accessit ad Melam fontem, et cum uellet bibere, prohibuit eam Neodes pastor. Cum autem illa pertinacior esset, prohibuerunt aqua. Itaque deae numine mutati sunt in ranas.

9 Plut. Alex. 17.4.5: Ἔστι δὲ τῆς Λυκίας κρήνη περὶ τὴν Ξανθίων πόλιν, ἧς τότε λέγουσιν αὐτομάτως περιτραπείσης καὶ ὑπερ βαλούσης

ἐκ βυθοῦ δέλτον ἐκπεσεῖν χαλκῆν, τύπους ἔχουσαν ἀρχαίων γραμμάτων, ἐν οἷς ἐδηλοῦτο παύσεσθαι τὴν Περσῶν ἀρχὴν ὑφ᾽ Ἑλλήνων
καταλυθεῖσαν. τούτοις ἐπαρθείς, ἠπείγετο τὴν παραλίαν ἀνακαθήρασθαι μέχρι τῆς Φοινίκης καὶ Κιλικίας = Lykia’nın Ksanthos kenti
civarında, kendiliğinden girdaplaşıp taştığında, dipten üzerinde Hellenler tarafından yenilerek Pers yönetiminin son bulacağını
açıklayan, eski yazı harflerine sahip bronz bir yazılı tablet düştüğünü söyledikleri bir kaynak vardır. (İskender) bunlarla cesaret
bularak Phoinike ve Kilikia’ya kadar temizlemek için kıyı boyu ilerledi (Çev. Onur 2002a, 100’den alınmıştır).

10 Metzger 1979, 10; ayrıca krş.: Bryce 1983, 3, dn. 10.
11 Le Roy 1980, 51-56.
12 SEG 30, no. 1533.
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var olduğunu gösteren κρήνη olarak geçmesi de onun en önemli argümanları arasındadır13. Zira bu
kaynağın olduğu yerde Roma Dönemi’nde bir nymphaion14 inşa edilmiştir (Res. 2)15.
Buna karşın Sencer Şahin’e göre, Plutarkhos’un İskender’in kehanet aldığını söylediği kaynak Melite Krene’den ayrı bir yer olup, keza o da Letoon’da değil onun yakınında bir yerde aranmalıdır. Çünkü İskender’in hikâyesinde bir kehanet söz konusudur ve Letoon ve Ksanthos herhangi bir kehanet
ile şimdiye dek ilişkilendirilememiştir16. Oysa, Sikyonlu Menaikhmos (FgrHist IIb, 676 = Steph. Byz.
s.v. Telephou Krene) Patara’dan 7 stadia mesafede (yak. 1300 m), Troia Savaşı’nın kahramanlarından
Telephos’un (Akhilleus tarafından kalçasından vurulunca) yarasını yıkadığı ve bu yüzden de suyunun
kirlendiği bir kaynaktan söz etmektedir17. Böyle bir kaynak Kısık Boğazının yak. 1 km kuzeydoğusunda gerçekten de bulunmaktadır (Res. 2)18 ve günümüzde yöre halkı tarafından halen cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan kükürtlü bir su kaynağıdır19. Yine Şahin’e göre kehanetiyle ünlü olan ve
yeri bugüne kadar tamamen meçhul kalmış olan Patara Apollon Tapınağı da keza Patara’nın giriş yeri
olan Kısık Boğazı’nda bulunmaktaydı20. Apollon Tapınağı’nın bu konumu dikkate alındığında İskender ile ilişkilendirilen kaynağın Telephos kaynağı olması daha yüksek bir olasılık gibi durmaktadır,
zira böylelikle hem kaynak hem de kehanet topografik olarak birbiriyle daha uyumlu bir ilişki içine
sokulmuş olmaktadır. Şahin’e göre21 Plutarkhos’un kaynaktan περὶ τὴν Ξανθίων πόλιν olarak bahsetmesi İskender’in o sırada batıdan gelerek ilkin Ksanthos’ta mola vermiş olmasından kaynaklanmış
olmalıdır. Yukarıda sözü edilen kükürtlü su kaynağı konumu itibariyle Ksanthos ile Patara arasında
ve İskender’in yol güzergâhında bulunması nedeniyle Telephos Krene “Ksanthos yakınında” bir yer
olarak anlaşılabilir22.
13 Krş. a. dn. 23.
14 Nymphaion sözcüğü, modern yayınlarda Roma İmparatorluk Dönem’inde inşa edilen tüm anıtsal çeşme yapılarını ifade eder

şekilde kullanılmaktadır. Tarafımdan hazırlanmakta olan “Epigrafik Belgeler Işığında Güney ve Güney Batı Anadolu’da Su ve Su
Yapıları” başlıklı doktora tezi kapsamında çeşme yapılarıyla ilgili tüm belgeler toplanmış ve nymphaion sözcüğünün çok nadiren
belgelendiği gözlemlenmiştir. Bu durum aslında daha önce kıta Yunanistan’daki çeşme yapılarını çalışan F. Glaser’in de gözünden
kaçmamıştır ve eserinde nymphaion sözcüğünü gerekmedikçe kullanmamaya özen göstermektedir, bk.: Glaser 1983, 5. Çeşme
yapıları (ister anıtsal ister sıradan) epigrafik belgelerde genel olarak ἡ κρήνη ya da daha az sıklıkla τὸ ὑδρεῖον veya τὸ ὑδρεγδοχεῖον
olarak adlandırılmaktadır. Yunan dünyasında yüksek olasılıkla sadece nymphe’lerle ilişkili ya da onlara adanan çeşme yapılarına
τὸ νυμφαῖον denilmekteydi. Ancak, Latince’de anlaşılan böyle bir ayrım yapılmamış ve modern araştırmacılar Latince terminoloji
kullandıkları için her çeşme yapısını aynı şekilde adlandırmışlar (ve adlandırmaya da devam etmektedirler). Bu konuda ayrıca
krş.: Agusta-Boularot 2001, 169-170. Dorl-Kligenschmid (2001, 20) de bu ayrımın farkında olduğunu belirtmesine rağmen, arkeolojik ve eskiçağ tarihiyle ilgili yayınlarda nymphaion’un artık iyiden yerleşmiş olmasından dolayı kendisinin de bu geleneği
devam ettirerek kitabında nymphaion sözcüğünü kullandığını ifade etmektedir. Nymphaion sözcüğünün terminolojisine ve sözcüğün özellikle arkeologlar tarafından neden her çeşme yapısına atfedilmemesi gerektiğine ilişkin kapsamlı bir yayın ise tarafımdan hazırlanmaktadır.

15 Letoon’daki kaynak ve anıtsal çeşme yapısı için bk.: Metzger 1980, 21-28; Balland 1998, 56-57 (non vidi); Dorl-Klingenschmid

2001, Kat. No. 119; des Courtils 2003, 157-162; Longfellow 2012, 146-151. Bu çeşmenin arka duvarındaki merkezi nişin altındaki
duvara kazınmış ve imparator Hadrianus’un onurlandırıldığı bir yazıttan (Balland 1981, 57-74, no. 32) hareketle Longfellow
(2012, 149-151), söz konusu onurlandırmayı yapan Claudius Marcianus’un sadece imparatorun heykelini diktirmekle kalmayıp
bizzat çeşme yapısını da imparatora adadığını (ya da en azından adayanlardan birisi olduğunu) iddia etmektedir.

16 Şahin 2014a, 131-132.
17 FGrHist IIb, s. 676: “Τηλέφου κρήνη Λυκίας. Μέναιχμος γάρ φησιν ὅτι „ἀπὸ ἑπτὰ σταδίων Πατάρων Τηλέφου κρήνη δείκνυται,

διὰ τὸ Τήλεφον ἀπονίψασθαι ἐκεῖ τὸ τραῦμα, θολερὰν δὲ εἶναι = Likya’nın Telephos Kaynağı. Menaikhmos, Telephos kaynağının
Patara’dan 7 stadia uzaklıkta göründüğünü söyler. Telephos yarasını orada yıkadığı için (suyu) kirlidir”.

18 Onur 2002a, 68; Onur 2002b, 55-56
19 Onur 2002b, 55; Tiryaki 2006, 39; Şahin 2009a, 345; Işık 2011, 112; Şahin 2014a, 131.
20 Şahin 2009a, 337-352; Şahin 2014a, 126-131.
21 Şahin 2009a, 346; Şahin 2014a, 131.
22 Şahin 2014a, 132.
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Bunun yanında söz konusu kaynağın antik metinlerde κρήνη olarak geçmesi, ancak bu kaynağın
lokalize edildiği yerde bunu işaret eden bir yapının yer almaması bir soru işareti olarak karşımıza çıkmaktadır23. Ancak pasajlarına biraz dikkatli bakıldığında antik yazarların da bu terminolojiye çok sıkı
bir şekilde bağlı kalmadığı görülmektedir. Örneğin, MS 3. yy.’da Didyma’da Goth saldırıları sırasında
Apollon Tapınağına sığınan ve büyük bir su sıkıntısına düşen kentin imdadına Apollon yetişir ve yeni
bir kaynak suyu çıkartır. Bu olaydan yak. 25-30 sene sonra eyalet valisi Tiberius Flavius Festus bu kaynağı bir yapı ile güzelleştirir ve bu olay 3 ayrı epigramın konusu olur24. Apollon tarafından çıkartılan
bu yeni kaynağın kentte yüzyıllardır bilinen en eski kaynak olup olmadığı sorusu bir yana, bizim için
burada dikkat edilmesi gereken husus söz konusu kaynağın hem Festus’un yapı faaliyeti henüz gerçekleşmeden hem de gerçekleştikten sonra πήγη diye tanımlanmasıdır. Bu kadar uzağa gitmeden bizzat
Likya bölgesinden de benzer terminolojik belirsizliklerin var olduğunu görebiliriz. Sura’daki kaynak
için Artemidoros’dan alıntı yapan MS 2-3. yy. yazarı Athenaios πήγη sözcüğünü kullanırken; aynı kaynak daha geç dönemde Stephanos Byzantios’da τὸ φρέαρ olarak geçmektedir25. Daha çarpıcı bir örnek
ise Kyaneai’daki kaynak için söz konusudur. Kyaneai yüzey araştırması ekibi bir çeşme yapısı (Stufenbrunnen) keşfetmiş ve ekip üyelerinden Andreas Thomsen tarafından bu yapı yayımlanmıştır (Res.
4)26. Thomsen, söz konusu bu yapıyı Klasik Devire tarihlemekte27 ve MS 2. yy. yazarı Pausanias’ta geçen Apollon Thyrkseus kehanet kaynağıyla (πήγη28) özdeşleştirmektedir29. Bu eşleştirme doğruysa ve
Tölle-Kastenbein’ın dikkat çektiği terminolojik hususlara bağlı kalındığında, burada κρήνη sözcüğünü
beklememiz gerekir. Ancak söz konusu kaynak Pausanias tarafından açıkça πήγη olarak tanımlanmıştır. Kaldı ki modern yol kaynağın hemen yanı başından geçtiğinden, Telephos Krene olarak lokalize
edilen yerde kaynakla bağlantılı bir antik konstrüksiyon kolayca yok edilmiş de olabilir. Dolayısıyla
Telephos Krene için yapılan lokalizasyonda bu bakımdan bir sorun görünmemektedir.
Kaynakların kehanet ile ilişki içinde olması Likya’da bu örnekle sınırlı değildir. Myra teritoryumunda bulunan Sura yerleşiminde yer alan kaynak (Res. 5) bu anlamda en başta zikredilmeye değerdir.
23 Tölle-Kastenbein’ın 1985 yılında yaptığı çalışmaya kadar πήγη ve κρήνη sözcükleri arasındaki ayrım tam olarak anlaşılamamıştı.

Buna göre πήγη doğal ve insan eli değmemiş bir kaynağı işaret ederken, κρήνη kaynak suyunu ortaya çıkarmak ve ondan faydalanmak için çeşme vs. gibi bir yapının da var olduğunu göstermektedir. Bu konuda özellikle bk.: Tölle-Kastenbein 1985, 452: “Jede
κρήνη stellt eine Wasserentnahmestelle dar, und diese ist dadurch charakterisiert, dass sie in irgendeiner Weise gefaßt, gemantelt,
geschützt war- arte factus”.

24 Rehm 1958, no. 159 = Merkelbach – Stauber 1998, no. 01/19/37. Yazıt hakkındaki en son değerlendirmeler için ayrıca bk.: Uzu-

noğlu 2016. Ayrıca krş.: Weiss 2011, 42-43.

25 Athen. 8.8: Ἀρτεμίδωρος δ᾽ ἐν τῶι δεκάτωι τῶν Γεωγραφουμένων λέγεσθαί φησιν ὑπὸ τῶν ἐπιχωρίων πηγὴν ἀναδίδοσθαι γλυκέος

ὕδατος, ὅθεν συμβαίνειν δίνας γίνεσθαι = Artemidoros ise coğrafya kitaplarının onuncusunda, yöre sakinleri tarafından içinde
burgaçların oluştuğunu bir tatlı su kaynağı gösterildiğini bildirir (Çev. Onur 2002a, 79); Steph. Byz. s.v. Soura: Σοῦρα μαντεῖον
Λυκίας, περὶ οὗ Πολύχαρμός φησιν ἐν Λυκιακοῖς ὃπου νῦν φρέαρ θαλάσσης τόπος Σούριος καλούμενος. Τὸ ἐθνικὸν Σουρηνὸς ὡς
Καρρηνός = Sura, Lykia’nın bir kehanet yeridir. Polykharmos, bu yerden Lykiaka’da bahsetmektedir. Orada, Sourios olarak adlandırılan bir yerde deniz kaynağı vardır. Ethnikonu Karrenos gibi Sourenos’tur).

26 Thomsen 1995, 43-48. Bu çeşme yapısı için ayrıca bk.: Dorl-Klingenschmid 2001, Kat. No. 49.
27 Kolb (2008, 275), mevcut kalıntıların en erken Hellenistik Devre, daha olası olarak da İmparatorluk Dönemi’ne ait olduğu

fikrindedir: “Die jetzt noch sichtbare antike Gestaltung ist wohl frühestens hellenistisch, eher kaiserzeitlich, mit weiteren Umbauten in spätantiker oder byzantinischer Zeit, bei denen das Heiligtum zerstört wurde”.

28 Paus. 7.21: τούτῳ μὲν τῷ ὕδατι ἐς τοσοῦτο μέτεστιν ἀληθείας, Κυανεῶν δὲ τῶν πρὸς Λυκίᾳ πλησιαίτατα χρηστήριον Ἀπόλλωνός ἐστι

Θυρξέως· παρέχεται δὲ ὕδωρ τὸ πρὸς ταῖς Κυανέαις ἔσω ἐνιδόντα τινὰ ἐς τὴν πηγὴν ὁμοίως πάντα ὁπόσα θέλει θεάσασθαι = Bu suda
böylesi bir gerçek vardır; Lykia’daki Kyaneai kentinin çok yakınında Apollon Thyrkseus’un bir kehanet merkezi vardır. Kyaneai
yakınındaki bu su, kaynağın içerisine bakan kimseye aynı şekilde istediği her şeyi görme olanağını sağlar (Çev. Onur 2002a, 95).

29 Thomsen 1995, 47: “Da Quellen in Kalksteinkarstgebieten wie dieser Region ohnehin selten sind und wir in der Yavu Ebene die

einzige Quelle im Umland von Kyaneai vor uns haben, die in der Antike mit größerem Aufwand architektonisch ausgetsaltet
wurde, liegt es nahe, dieses Monument mit der literarischen Überlieferung in Verbindung zu bringen und das Quellorakel des
Apollon Thyrxeus an dieser Stelle zu lokalisieren”.
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Antik Dönem’de balık kehanetiyle ünlü olan ve detaylarına burada giril(e)meyecek olan bu kaynağı
Plinius başta olmak üzere çok sayıda antik yazar anmaktadır ve antik dönemde çok sayıda kişinin
buradan kehanet aldığı bilinmektedir. Örneğin, G. Bean tarafından yayımlanan30 ve yakın zamanda
J. Nollé tarafından etraflıca incelenen bir yazıt olasılıkla Mısır Kıralı 10. Ptolemaios’un adamlarından
bazılarının da bu kehanet merkezine danıştığını göstermektedir31. Lykiaka isimli kitabının 2. bölümünde bu kaynaktan ayrıntılı olarak bahseden Polykharmos, su kaynağının aniden girdap yaptığını
ve içinde çok sayıda balık çıktığını hayrete düşmüş bir şekilde bizlere anlatmaktadır32. Balıkların bu
şekilde aniden fırlamasından yola çıkan ve Sura Kaynağıyla bir analoji kuran L. Robert, yerinin henüz
bilinmediğini daha önce söylediğimiz Skaroi Kaynağının da (krş: σκαίρειν: atlamak, fırlamak) benzer
bir kehanet işlevi olduğunu düşünmektedir33.
Su kaynakları ile kehanet arasındaki ilişki Orta Likya’nın önemli iki kenti olan Limyra ve Kyaneai’da
da karşımıza çıkmaktadır. Her iki yerleşimde de bu tür bir kehanetin varlığı antik literatürün yanı sıra
sikkeler aracılığıyla da kanıtlanmaktadır. Gordian III dönemine tarihlenen bu sikkelerin arka yüzlerinde okunan ΚΥΑΝΕΙΤΩΝ ΧΡΗΣΜΟΣ ve ΛΙΜΥΡΕΙΩΝ ΧΡΗΣΜΟΣ lejantları, yine söz konusu
Limyra sikkesinin arka yüzünde bir inek ve köpeğin kaynaktan su içerken tasvir edilmeleri buna güzel
bir örnek teşkil etmektedir34. Kyaneai’daki kaynak da tıpkı Sura ve Ksanthos yakınlarındaki kaynak
gibi Apollon kültü ile bağlantılıdır.
Bu bağlantı, kaynağın Pausanias tarafından Apollon Thyrkseus’un kehanet merkezi olarak tanımlanması ve ilgili sikkenin ön yüzünde tanrının tasvir edilmesiyle doğrulanmaktadır.35

Sarnıçlar
Likyalılar içme suyu ihtiyaçlarını genel olarak yerleşim yerlerinin hemen yakınlarında yer alan bu tip
kaynaklardan ve pınarlardan karşılamaktaydı. Bunun yanında her kent böyle kaynaklara sahip değildi,
olsa bile yine de su ihtiyacını bütünüyle karşılamada bu kaynaklar yetersiz kalabilirdi. Ayrıca Likya
Bölgesi’nin uzun mesafelerden suyu yerleşim yerlerine getirmeye çok müsait olmayan engebeli yapısı,
kentlerin kış aylarında bol yağan yağmurun suyundan faydalanmak için çok sayıda sarnıç inşa etmelerine sebep olmuştur. Bu, bölgedeki çok sayıda bulunan irili ufaklı yerleşim yerinde (çiftlik yapıları;
demos, kome vs.) olduğu gibi, polis’ler için de geçerli bir durumdur. Orta Likya (ve özellikle Kyaneai
civarı) bu konuda oldukça güzel bir örnek oluşturmaktadır. F. Kolb, ekibinin bölgede uzun yıllar boyunca yürüttüğü yüzey araştırmalarında kent ve teritoryumunda 1000 civarında sarnıç tespit edildiğini söylemektedir36. Tarafımızdan yürütülen Stadiasmos Patarensis projesi çerçevesinde 2009-2012
yılları arasında aynı civarda yaptığımız araştırmalarda biz de benzer gözlemlerde bulunduk. Buna ek
olarak bu yerleşim yerlerini birbirine bağlayan yol güzergâhlarında yolcuların içme suyu ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla inşa edildiği anlaşılan pek çok sarnıç tarafımızdan kaydedilmiştir. Bu
sarnıçlara yönelik bilimsel bir çalışma hala yoktur.
30 Bean 1962, 6-8.
31 Nollé 2006, 517-520.
32 Athen. 8.8.
33 Robert 1963, 112-113, dn. 9. Ancak, Tischler (1977, 138) Robert’in bu fikrini çok hipotetik bulmaktadır.
34 Sikkeler için bk.: Aulock 1974, Taf. 6, no. 92 (Kyaneai); Aulock 1974, Taf. 7, no. 109 (Limyra).
35 Likya’da su kaynakları ve kült arasındaki ilişki için genel olarak bk.: Tiryaki 2006, 33-52. Kyaneai ve Limyra kaynak kültleri hak-

kında ayrıca krş.: Tiryaki 2006, 37-38.

36 Kolb 2008, 434.
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Su yolları (Akuadüktler)

Şimdiye kadar andığımız su kaynaklarının, Patara, Ksanthos, Myra vs. gibi büyük metropol kentleri
için yeterli olamayacağı elbette açıktır. Dolayısıyla bu kentler, içme suyu ihtiyaçlarını büyük paralar harcayarak uzak mesafelerdeki kaynaklardan getirmek amacıyla akuadüktler inşa etmek zorunda
kalmışlardır. Likya Bölgesi’nin 43 yılında bir Roma eyaletine dönüştürülmesinden sonra bölgedeki
su yapılarında gözle görülür bir artış gözlemlenmektedir. Örneğin, Likya’nın ilk eyalet valisi Quintus Veranius’un (43-48) hemen ardından göreve başlayan Vilius Flaccus döneminde Patara’nın yak.
11 km kuzeydoğusundaki kaynaklardan su getiren muazzam bir suyolu projesine başlanmış, proje
eyaletin bir sonraki valisi Eprius Marcellus tarafından bitirilmiş, 68 yılında meydana gelen depremin
ardından su yolu bir müddet devre dışı kalmış (4 ya da 30 ay37) ve Vespasianus tarafından valisi Sextus
Marcius Priscus aracılığıyla onartılarak tekrar faaliyete geçirilmiştir. Bu su yolunun en önemli kısmı
hiç şüphesiz Patara’nın yak. 6 km kadar kuzeydoğusundaki dağ boynunun iki yakası arasında uzanmakta olan ve Delikkemer ismiyle bilinen basınçlı su kemeridir (Res. 6). Söz konusu su yolunun yapı
kronolojisi hakkında çok önemli bilgiler veren ve 2007 yılında S. Şahin tarafından yayımlanan38 bu
yapıya ait meşhur yazıt (Res. 7-8a-b) hakkındaki tartışmalara ayrıca girilmeyecektir39.
Likya bölgesi kentlerine ait su yollarının araştırılmasına yönelik son yıllarca ciddi çalışmalar yapılmıştır. Örneğin Oinoanda su yolu, İngiliz araştırmacılar J.J. Coulton ve E.C. Stenton tarafından40;
Ksanthos su yolu Fransız araştırmacılar J.Burdy – P. Lebouteiller41, Balboura su yolu yine Coulton
tarafından, Patara su yolu bir Tübitak projesi kapsamında Havva İşkan-Işık ve ekibi tarafından42; Phaselis suyolu ise Phaselis yüzey araştırmaları kapsamında N. Tüner Önen ve M. Kürkçü tarafından43
araştırılmış ve yayımlanmıştır. Likya’nın en önemli kentlerinden biri olan Myra’nın büyük oranda
kayaya oyularak kente getirilen su yolu sistemi ise J. Borchardt ve D. French tarafından kısmen incelenmiştir (Res. 9-10)44. Biz de bölgedeki araştırmalarımız sırasında, Borchardt tarafından MÖ 4. yy.’aa
tarihlenen (ancak tarihi bu kadar eskiye gitmeyebilir) bu görkemli su yolunu gözlemleme fırsatı bulduk. Bu gözlemlerimiz sonucunda, su yolunun başlangıç noktasının, daha önce iddia edildiği gibi Dereağzı olmadığı, aksine su yolunun Kasaba Ovasını geçerek Kıbrıs Kanyonuna bağlandığını rahatlıkla
söyleyebiliyoruz. Bunu arazide tespit ettiğimiz su yoluna ait kalıntılar açık bir şekilde kanıtlamaktadır
(Res. 11). Bunun yanında, Kıbrıs Deresinin ovaya çıkışında Kemer isimli bir yerleşimin mevcudiyeti
ve ismini yüksek olasılıkla buradaki bir aquadüktten almış olması da su yolunun bu mevkiden geçtiğine dair önemli bir veridir. Üstelik Kemer yerleşimi ile Kasaba arasında bulunan pek çok eski değirmen
su yolunun muhtemel güzergâhına yönelik önemli ipucu sunmaktadır45.
37 İlgili yazıtın 5. ve 6. satırlarındaki ἐπεσκεύασε δὲ καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ ὑδραγωγίου καὶ τὸ ὕδωρ μετὰ μῆνας λ´ ifadelerinde su yolunun

kaç ay boyunca devre dışı kaldığını bildiren rakam Şahin tarafından lambda olarak okunmuştur. Buna karşın, rakamın taş üstüne delta olarak kazındığı kesinlik kazanmıştır (bk.: Res. 8a-b). Bu fotoğrafı makalede kullanmama izin veren Patara Arkeolojik
Kazıları başkanı Prof. Dr. Havva İşkan-Işık’a çok teşekkür ederim. Şahin (2014b, 139) bununla birlikte, öne sürdüğü tarihi ve
kronolojik sebeplerden dolayı taş üstünde gerçekten delta kazınmış olsa bile bunun bir hata olduğunu ve taşçı ustası tarafından
hatanın düzeltilmesi adına delta’nın alt çizgisinin boyanmadan bırakılmış olması gerektiğini ifade etmektedir.

38 Şahin 2007, 99-109.
39 Bu tartışmalar hakkında bk.: Şahin 2008, 9-18; İşkan-Işık vd. 2008, 115-118; Şahin 2009b, 336-342; Şahin 2014a, 340-344; Şahin

2014b, 131-144; Schuler 2014, 109-112; İşkan 2015, 163-165.

40 Stenton – Coulton 1986, 15-59.
41 Burdy – Lebouteiller 1998, 227-248.
42 İşkan – Baykan 2013, 93-103. Bu ilk raporun yanı sıra yazarlar Patara su yolunun detaylı bir monografisinin planlandığını söyle-

mektedirler, İşkan – Baykan 2013, 94.

43 Tüner-Önen – Akçay 2014, 279-292. Kürkçü 2015, 69-79. Phaselis su yolu üzerine ayrıca bk.: Schäfer 1981, 41-48; Ümit 1996,

passim.

44 Borchhardt 1975, 47-48; French 1993, 90.
45 Myra su yolu ve Dereağzı’ndan sonraki güzergâhı üzerine yapılan topografik gözlemler üzerine bk.: Şahin 2014a, 373, dn. 712.
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Patara, Ksanthos ya da Myra gibi suyunu böylesi uzun mesafelerden taşımak zorunda kalan kentlere kıyasla hemen yanı başında duran kaynaklardan rahatlıkla su tedarik edebilen bazı şanslı yerleşimler de vardır. Buna verebilecek en güzel örneklerden bir tanesi ise kuşkusuz Arneai kentidir. Likçede
“Kaynak yeri” anlamına gelen ve ismi Arne adlı bir nymphe ile ilişkilendirilen kent46, yerleşimlerinin
yak. 1 km kuzeyinde, kentten ismini alan Ernez köyünün içinde, muazzam bir su kaynağına sahipti. Kente su bu kaynaklardan bir akuadükt aracılığıyla taşınmaktaydı (Res. 12-13)47. Polygonal örgü
tekniğiyle inşa edilmiş olan bu su yolunu tarihlemek zor olsa da (çünkü epigrafik olarak herhangi bir
kanıtımız olmadığı gibi polygonal duvar yapısı Likya kentlerinde klasik dönemden Roma İmparatorluk Çağ’ına kadar gözlemlenmektedir) hem kent içinde yeterli sarnıcın olmayışı, hem de kaynaklarla
yerleşim arasındaki arazi ve kot durumu su yolunun eski dönemlere (Hellenistik ya da olasılıkla Klasik
Dönem’e) tarihlenmesini mümkün kılmaktadır48.

Likya’daki Su Yapı Yazıtlarına Genel Bir Bakış
Likya’daki su yapılarının epigrafik belgelerdeki durumunu mercek altına aldığımızda hamam yapılarının ezici bir çoğunlukla ön planda olduğu görülmektedir. Bu yazıtların dağılımı ise şöyledir:

Hamam

Aperlai/ Simena 1 (IGR III, no. 690)

Oinoanda 2 (Bachmann 2012, 201 = AE 2012, no.
Arykanda: 2 (Şahin 1994, no. 24); (Wörrle 2016, s. 419, dn. 71) 1665); Bachmann 2012, 201 = AE 2012, no. 1665 =
Milner 2016, 95-99); (TAM II, no. 905 XIX B.13-14
Gagai: 1 (TAM II, no. 905 XIX D .2 -5)
ve XVII C. 12-13)
Hippukome: 1 (TAM II, no. 168)
Olympos: 3 (SEG 46, no. 1711); (SEG 54, no.1355);
Kadyanda: 1 (TAM II, no. 651)
(SEG 56, no. 1762);
Kyaneai: 1 (IGR III, no. 700); (IGR III, no. 704)
Patara: 1 (TAM II, no. 396)
Letoon / Ksanthos: 5 (TAM II, no. 361); (Balland 1981, no
67 ve 69); (SEG 54, no. 1464-2 ve 6)
Myra: 1 (IGR III, no. 704)
Neisa: 1 (Takmer – Oktan 2013, 66-69, no. 2.)

Rhodiapolis: 1 (İplikçioğlu 2010, 157-158.)
Sidyma: 3 (TAM II, no. 189); (TAM II, no. 193);
(TAM II, no. 201)
Telmessos: 1 (TAM II, no. 905 XIX B.7-10)
Tlos: 3 (TAM II, no. 578); (TAM II, no. 579);
(Reitzenstein 2014, 580, no. 9a);

Aquadükt (Su yolu)
Patara: 1 Şahin 2007, s.102-104 = SEG 57, no. 1673.
Balboura: 2 (IGR III, no. 466); (SEG 28, 1218)

Çeşme (?)

Balboura: 1 (SEG 41, no. 1356)

Fistula (Künk)
Kadyanda: 1 (TAM II, no. 128)
46 Bu konuda bk.: Nollé 2009, 21-28.
47 Bu su yolunun polygonal duvarı daha önce Hellenkemper – Hild (2004, 454) tarafından “eine langgestreckte schwere Polygonal-

mauer (klass. Zeit?)” olarak tanımlanmış ancak bir su yolu ile ilişkilendirilememiştir. Stadiasmus Patarensis çerçevesinde 2010
yılında yapılan araştırmalarda su yolunun kayalara oyulan izleri ve su künkleri tespit edilmiştir. Arneai su yolu, kentte yeni bulunan yeni yazıtlar ve diğer arkeolojik kalıntılar ile birlikte M. Adak ve M. Kadıoğlu tarafından yayıma hazırlanmaktadır.

48 Şahin 2014a, 244.
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Buna göre Likya’dan, toplam 28 tane hamam yazıtı; 3 tane akuadükt yazıtı; 1 tane yüksek olasılıkla
çeşme yazıtı olmak üzere 32 tane su ve yapılarıyla ilgili yazıt bilinmektedir. Bunun yanında 1 tane
de Telmessos’un yak. 9 km doğusunda, antik Kadyanda teritoryumunda yer alan Dont Köyünden49
(Esenköy/Fethiye) bir su künküne (fistula) ait fragmanın üzerinde şu yazıt kayıtlara geçmiştir:
Ed. TAM II, no. 128
Φανίου.
2

Ἑρμίας
ἐπόει.

Çeviri: “Phanias’ın (su hattı). (Tesisatı) Hermias yaptı.”
Fistula üzerindeki yazıtlar Roma’dan ve Batı Eyaletleri’nden iyi bilinmesine rağmen50, Küçük
Asya’da bu tip yazıtlar hakkında derli toplu bir çalışma henüz yapılmamıştır. Burada söz konusu yaptığımız bu künk yazıtı haricinde Anadolu’da değişik dönemlerden türlü örnek göstermek mümkündür51. Dont, yani günümüzdeki adıyla Esenköy’den ele geçen yazıttan sadece ana su hattından kendi
evine su çeken şahsın ismini (Phanias) ve ayrıca bu tesisatı döşeyen ustanın ismini (Hermias) öğrenmekteyiz. Harf karakterine göre (lunar epsilon, lunar sigma, yayvan my) olasılıkla MS 3. yy.’a tarihlenebilecek olan bu yazıttan daha fazla bir bilgi çıkartmak, örneğin Phanias’ın sosyal statüsü vs., zordur.
Ancak, ana su yolundan kendi özel mülkiyetine bağlantı yapmanın maliyetinin tamamen ilgili kişi
tarafından karşılanması zorunlu olduğu için, en azından Phanias’ın bölgesindeki nüfuslu kişilerden
birisi olduğunu düşünmemiz yanlış olmaz.
Yukarıda sıraladığımız su yapı ve yazıtlarına göz attığımızda, bu yazıtların birisi hariç tamamının
Roma İmparatorluk Çağından olduğunu ve büyük kısmının da Vespasianus’un imparatorluk tahtına
oturduğu İ.S. 69 ve sonrasına tarihlendiğini görürüz. İstisnai olarak sadece Hippukome isimli yerleşim yerinden Geç Hellenistik Döneme ait bir hamam yazıtı vardır52. Vespasianus’dan önce, Hippukome’deki hamamdan hariç olmak üzere 2 hamam yapısı daha bilinmektedir. Bunlardan ilki Olympos’ta
Vespasianus’un tamir ettirdiği eski bir hamam53, diğeri ise 2013’te B. Takmer ve M. Oktan tarafından
Neisa kentinden yayımlanan ve Sulla erasına göre MS 16-17 yılına tarihlenen bir hamamdır. Su yapıları ve özellikle de hamamlar, Vespasianus Döneminde Likya’da adeta bir patlama yapmıştır ve Likya’da
hamamlar adeta bir Vespasianus karakteristiği olarak karşımıza çıkmaktadır54. Likya’daki Roma hamamlarını ayrıntılı olarak incelemiş olan Farrington’un arkeolojik olarak ilk yapım aşamasını MS 70’li
49 Dont köyündeki antik çiftlik yerleşimi ve kalıntılar için krş.: Hellenkemper – Hild 2004, 523.
50 Bu konuda yapılmış çalışmalar daha çok Roma’ya odaklanmıştır, seçmece bazı önemli yayınlar için bk.: Eck 1982; Bruun 1991,

44-48; Bruun 2010, 41-65.

51 Örneğin Khalkedon’da Domitianus’un isminin genetivus casus’unda verildiği ve olasılıkla imparator tarafından finanse edilen bir

su yoluna inşa eden yazıt (Merkelbach 1980, no. 18); Kilikia’da Pompeiopolis (Soloi) kentinden Theodoros isminde bir piskoposun anıldığı ve MS 9. yy.’dan önceki bir döneme tarihlenen yazıt (SEG 28, no. 1288: † Ἐπὶ Θεοδώρου ἁγιωτάτου ἡμῶν ἐπισκόπου
ἰνδ(ικτιῶνος) δ´ †) bir yazıt ya da Pergamon’da üzerinde Ἀ(ττάλου) β(ασιλεύοντος) damgası yer alan çok sayıda künk, bk.: Fränkel
1895, no. 658-663.

52 TAM II, no. 168.
53 İplikçioğlu 2006, 75-81 = SEG 56, no. 1762. Olympos’taki bu hamam, Vespasianus tarafından İ.S. 69/70 yılında restore ettirmiştir,

ancak hamamın ne zaman inşa edildiği belli değildir. Aynı hamam kısa bir süre sonra olasılıkla tekrar yıkılmış olmalıdır ki MS
78/78 yılında bu sefer vali Titus Aurelius Quietus aracılığıyla temelinden itibaren yeniden inşa edilmiştir, bk.: Adak – Tüner 2004,
59-60, no. 3 = SEG 54, no. 1355; İplikçioğlu 2006, 76 = SEG 56, no. 1763. İplikçioğlu (2006, 76) eski hamamın belki de Olympos’un
prestijine yakışmayan ve devri geçmiş bir yapı olduğu için yıkılarak yeniden yaptırılmasına karar verilmiş olabileceğini de belirtmektedir.

54 Bu konuda krş.: Şahin 2008, 6, dn. 17; Şahin 2009b, 334-335.
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yıllara tarihlediği pek çok hamamın yanı sıra55; Patara (her ne kadar tartışmalı da olsa56), Olympos57,
Kadyanda58 ve Oinoanda59 olmak üzere 4 tanesi epigrafik olarak da kanıtlanmıştır. Vespasianus’un
ölümünün hemen ardından oğlu Titus tarafından MS 80/81 yılında Aperlai/Simena’da inşa ettirilen
hamam dışında60 diğer hamamlar ise çoğunlukla MS 2. ve 3. yy.’dandır. Hamamlar dışında, Vespasianus tarafından yenilenen Patara su yolu ve kesin olarak bir Vespasianus dönemi yapısı olan Balboura
su yolu haricinde, Oinoanda su yolu da her ne kadar epigrafik olarak bir belge olmasa da Coulton ve
Stenton tarafından yine Vespasianus Dönemine tarihlenmektedir61.
Görüldüğü gibi Pax Romana ile bağlantılı olarak zaten Küçük Asya’nın hemen hemen bütün kentlerinde çok yaygınlaşan MS 2. yy. su yapılarını bir kenara bırakırsak Vespasianus Döneminin Likya
için özel bir konuma sahip olduğu kendiliğinden ortaya çıkacaktır. MS 69/70 yılında Likya ile birleştirilerek ortak bir eyalet haline getirilen Pamphylia’ya baktığımızda, mevcut su yapılarının büyük
çoğunluğunun MS 2 ve 3. yy.’larda inşa edildiğini görmekteyiz. Örneğin Pamphylia’nın önemli kentlerinden Aspendos ancak 2. yy.’ın ortalarında Tiberius Claudius Erymneus sayesinde Patara’dakine
benzer bir su yolu ve basınçlı akuadükt sistemine kavuşabilmiştir62. Perge’de Vespasianus zamanında
yapımına başlanan ve muhtemelen onun ya da en geç Flavius’lar zamanında bitirilen hamam kompleksi haricinde63, Pamphylia’nın herhangi bir kentinde kesin olarak MS 1. yy.’a tarihlenebilen başka
bir hamam yapısı bilinmemektedir. Daha da ilginç olarak, Vespasianus Dönemi’nde Küçük Asya’da
belgelenen tüm inşa yazıtları Kilikia’da Seleukia kentindeki bir köprü yazıtı64 hariç tamamen Likya
Bölgesi ile ilgilidir65.

Vespasianus Dönemi Likya Su Yapılarındaki Artış Üzerine Bazı
Değerlendirmeler
Bütün bu gözlemlerden sonra şimdi de Likya’da Vespasianus Döneminde su yapılarında, özellikle de
hamamlar bağlamında görülen bu sıra dışılığın muhtemel nedenlerini biraz sorgulayalım. Likya’nın
MS 43 yılında eyalet yapılmasıyla birlikte altyapı çalışmalarına büyük bir önem verildiği bilinmektedir. Eyaletin ilk valisi Q. Veranius tarafından yaptırılan ve yeniden ölçülen yollar66, kendisinden

55 Farrington 1995, 79 ve özellikle s. 149-163 (Catalogue).
56 Patara hamamı ve tartışmalı yazıtı (Res. 14) hakkında bk.: TAM II, no. 396 = Eck 2008, 269-275; Şahin 2008, 2-9 ve 19-26; Şahin

2009b, 332-336; Şahin 2014b, 140-143 ve son olarak İşkan 2015, 172-174.

57 Olympos hamamı için bk.: y.dn. 53
58 TAM II, no. 651 = IGR III, no. 507; Fagan 1999, 329, no. 288.
59 Bk.: a.dn.61
60 Le Bas – Waddington 1972, no. 1292 = IGR III, no. 690. Ayrıca krş.: Şahin 1991, 116.
61 Stenton – Coulton 1986, 44: “although certainty is impossible, the Gok Pinar water supply was most probably built in the Flavian

period, to which the water supplies of Patara and Balboura also belong”. Coulton – Stenton’un bu iddiası, Vespasianus dönemine
(MS 73) tarihlenen yeni bir hamam yazıtıyla büyük oranda doğrulanmaktadır, bk.: Bachmann 2012, 201 = AE 2012, no. 1665.
Milner 2016, 95-99.

62 IGR III, no. 804.
63 Şahin 1999, no. 54.
64 IGR III, no. 840
65 Krş.: Winter 1996, 316-317. Buna karşın Vespasianus’un Küçük Asya’daki çeşitli yol yapım/onarım faaliyetleri yazıtlar aracılığıyla

bilinmektedir, örneğin bk.: TAM V, 2: (Thyateira) Οὐεσπασιανὸς ... τὰς ὁδοὺς ἐποίησεν ; Adak – Wilson 2012, 8 (Via Sebaste):
[Imp(erator) Caesar Aug(ustus)] [Vespasi]anus ... vi[a]m munit.

66 Şahin – Adak 2007; Şahin 2014a.
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hemen sonra göreve gelen V. Flaccus tarafından Patara su yolu projesine başlanması67, bir sonraki vali
E. Marcellus döneminde yapılan köprü68 vs. bunun en güzel örnekleridir. O güne kadar otonom bir
yapıya sahip olan Likyalılar, Roma hâkimiyetine girdikten sonra kısa zamanda yeni düzene ayak uydurmuş ve artık bir Roma eyaleti olarak dönemin teknolojik gelişmelerinden payını almaya başlamış
olsa gerektir. Örneğin Roma’da gelişimine MÖ 1. yy.’da başlayarak MS 1. yy.’ın ortalarında oldukça yoğunlaşan hamamlar69, bu dönemden itibaren eyaletlerde de kendisini göstermeye başlamıştır. Bunun
yanı sıra özellikle Roma’daki iç savaşların Vespasianus ile birlikte sona ermesi ve sonrasında iki yüzyıl
kadar sürecek olan huzur ve refah dönemi kentlerin uzak kaynaklardan güvenli bir şekilde su temin
etmelerini kolaylaştırmıştır. Ancak bütün bunlar spesifik olarak Likya’daki su yapılarının Vespasianus
ile olan ilişkisini açıklamak için çok yeterli değildir. Patterson, bu ilişkinin belki de bu dönemde eyalet
organizasyonunda yapılan değişiklikten sonra oluşan atmosfer ile ilgisi olabileceğini iddia etmektedir70. Likya hamamlarının tipolojik olarak Pompeii ve Herculaneum hamamlarına olan benzerliğine
dikkat çeken Farrington, belki de köken olarak bu bölgelerden gelerek Flavius’lar dönemindeki eyalet
valilerinin ekibinde yer alan bazı mühendisler aracılığıyla bu tip hamamların yoğunlaşmış olabileceği ihtimaline dikkat çekmektedir71. Bu hususta elimizde hiçbir belge olmadığı için Farrington’un bu
düşüncesini kanıtlayabilme imkânımız yoktur. Kaldı ki bu hakikaten doğru olsa bile, yine de sadece
işi bilen mühendislerin bölgede var olması bu inşa faaliyetinin arkasında yatan asıl motivasyonu açıklamaya yetmez. Mevcut veriler ışığında konuya ilişkin en akla yatkın yorum ise şu olmalıdır: Roma,
Likya’nın eyalet yapılmasından sonra bölge üzerinde kurduğu hâkimiyeti sağlamlaştırmak istemiş ve
yol, köprü, akuadükt, hamam vs. gibi inşa faaliyetleriyle açıkça emperyal bir propoganda yapmıştır72.
Diğer eyaletlere nazaran oldukça geç eyalet olan Likya’da bu faaliyetler Claudius zamanında başlamış
ve MS 1. yy. boyunca (özellikle Flavius Hanedanlığı döneminde yoğun olarak) devam etmiştir. Ancak,
yine de, bütün bu açıklamalar Roma hamam kültürünün özellikle neden Vespasianus’un tahta geçişiyle birlikte başladığı ve onun imparatorluğunun ilk yıllarında büyük bir ivme kazandığı konusunda
yeterince tatmin edici değildir. Biz de bu noktada farklı bir perspektiften bakarak bir teori üretmeye
çalışacağız.
Roma eyaletlerinde yaşayan eşraf sınıftan kimselerin özellikle valiler ile kurdukları dostane ilişkilerle hem kendi kariyerlerine hem de kentlerine bazı çıkarlar sağladıkları iyi bilinmektedir73. Plutarkhos, Morales adlı eserinde henüz kariyerinin başında olan Sardeis’li Menemakhos’a verdiği tavsiyelerde bu durum iyi bir şekilde gözlemlenmektedir74. Henüz MÖ 6/5 yılında Miletos’dan C. Iulius
67 Bk.: y. s. 5
68 Milner 1998, 117-123. Yazıt hakkında ayrıca krş. Şahin 2014a, 200.
69 Fagan 1999, 40-75.
70 Patterson 1991, 163-164.
71 Farrington 1995, 48.
72 Bk.: Schuler 2014, 116: “Diese Maßnahmen wurden von römischer Seite bewusst zur Herrschaftslegitimation eingesetzt….. In je-

dem Fall scheint sich am Beispiel Lykiens eine klar durchdachte politische Strategie für den Umgang mit einer Provinz zu zeigen.”
Ayrıca krş.: Dreyer 2010, 120.

73 Bk.: Meyer-Zwiffelhoffer 2002, 253-267.
74 Plut. Mor. 814 c-d: Οὐ μόνον δὲ δεῖ παρέχειν αὑτόν τε καὶ τὴν πατρίδα πρὸς τοὺς ἡγεμόνας ἀναίτιον, ἀλλὰ καὶ φίλον ἔχειν ἀεί τινα

τῶν ἄνω δυνατωτάτων, ὥσπερ ἕρμα τῆς πολιτείας βέβαιον· αὐτοὶ γάρ εἰσι Ῥωμαῖοι πρὸς τὰς πολιτικὰς σπουδὰς προθυμότατοι τοῖς
φίλοις· καὶ καρπὸν ἐκ φιλίας ἡγεμονικῆς λαμβάνοντας, οἷον ἔλαβε Πολύβιος καὶ Παναίτιος τῇ Σκιπίωνος εὐνοίᾳ πρὸς αὐτοὺς μεγάλα
τὰς πατρίδας ὠφελήσαντες, εἰς εὐδαιμονίαν δημοσίαν ἐξενέγκασθαι καλόν = (Bir devlet adamı) sadece kendisini ve vatanını yöneticilerimize karşı kusursuz olarak göstermemeli, aynı zamanda adeta iktidarının güçlü bir desteği olarak en yüksek mevkilerden
dostlar edinmelidir. Çünkü Romalılar dostlarının siyasi çıkarlarını gözetmede son derece arzuludurlar. Egemenlerin dostluğunu
kullanarak, tıpkı Polybios ve Panaitios’un Scipio’nun iyi niyetiyle vatanlarına büyük yarar sağladıkları gibi, kamu refahı için çıkar
sağlamak iyi bir şeydir.
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Epikrates, valilerle olan dostluğu ve onları iyi bir şekilde ağırlaması sonucu vatanına sağladığı yararlar
vesilesiyle onurlandırılmıştır75. Buna benzer pek çok başka örnek göstermek de mümkündür76.
Ancak ne Nero Döneminde başlayarak Vespasianus’un ilk yıllarına kadar Likya’da valilik yapan
ve yaptığı hizmetlerle çeşitli defalar onurlandırılan S. Marcius Priscus, ne de ondan sonra Flavius’lar
dönemindeki başka herhangi bir valinin bir Likya kentinde, herhangi bir kişinin φίλος’u olarak tanımlanıp onurlandırıldığı bir örnek yoktur. Ancak biraz gerilere gittiğimizde MS 60-63 yıllarında Likya
valiliği yapan C. Licinius Mucianus bize bu konuda ipucu sunabilir. Olasılıkla İspanya kökenli77 olan
bu valinin Likya’daki varlığı 6 yazıttan ve Plinius’un çok sayıdaki pasajından bilinmektedir78. 2012
yılında Chr. Schuler ve K. Zimmermann tarafından Patara’dan yayımlanan bir yazıtta Seleukos oğlu
Seleukos isimli bir şahsın valiyi dostu ve hayırseveri olarak adlandırmış olduğu görülmektedir (Res.
15)79.
Likyalılarla Mucianus arasındaki yakın ilişki başka yazıtlarda da kendini göstermektedir. Örneğin
Oinoanda’daki Licinnii ailesi ya da Kyaneai’dan C. Licinnius Parmeniskos ve babası C. Licinnius Pausanias vatandaşlık haklarını bu validen almış olmalıdırlar80. Bu valiyi diğer Likya valilerinden farklı
kılan husus ise hiç şüphesiz 69 yılında Vespasianus’u imparatorluğunu ilan etmesi için ikna etmiş ve
onu yönlendirmiş birisi olmasıdır81. Bundan dolayı modern araştırmacılar tarafından “Kingmaker”82
olarak tanımlanan Mucianus, Vespasianus tarafından çeşitli vesilelerle onurlandırılmıştır. Mucianus,
Vitellius’un yenilgisinin ardından Vespasianus’tan önce Roma’ya ulaşmış, iç savaşın son kırıntılarını da temizleyerek Vespasianus’un kesin imparatorluğu için Roma’da zemin hazırlamıştır83. Nitekim
70 ve 72 yıllarında sırasıyla 2. ve 3. kez consul olmuş, adlectio yoluyla Fratres Arvales arasına alınmış84; ve hatta Vespasianus’un kendisi tarafından ἀδελφός olarak adlandırılmıştır85. Mucianus böylece
özellikle Vespasianus’un ilk yıllarında Roma’da önemli bir siyasi figür olmuştur86. Dolayısıyla Lik75 SEG 44, 940, str. 12-13: --- ταῖς τε τῶν ἠγουμένων φιλίαις τε καὶ ξενία[ις] | [κα]ταχρώµενος εἰς τὰ τῆς πατρίδος συμφέροντα --- (Kent

danışma / halk meclisi), valilerle olan dostluğu ve onları ağırlamasıyla vatanına yararlar sağlayan (C. Iulius Epikrates’i onurlandırdı).

76 Krş.: Quaß 1984, 199-215.
77 Syme 1958, 791; Ayrıca krş.: Takmer 2006, 77.
78 IGR III, no. 486; Jones 1979, 290-291, no. 5 = AE 1981, no. 791 = Kokkinia 2008, 37-38, no. 9; Takmer 2007, 168-169; SEG 54, no.

1464 (10) ve son olarak Schuler – Zimmermann 2012, 606-609, no. 88. AE 1915,48 nolu (= Paribeni – Romanelli 1914, 36-37,
no. 38) yazıt Attaleia’dan ele geçmesine rağmen taşın yüksek olasılıkla Phaselis kentinden getirildiği düşünülmektedir, bu konu
hakkında bk.: Şahin 2014b, 86, dn. 182; Mucianus, içinde mucizevi olayların (mirabilia) anlatıldığı ve günümüze ulaşmayan bir
kitap yazmış; Plinius sayısız kereler bu kitaba atıf yapmıştır. Bu mucizevi olayların üç tanesi de Likya’da geçmektedir: Plin. nat.
12.9; Plin. nat. 13.88; Plin. nat. 21.33. Mucianus’un Likya’daki ve diğer yerlerde başından geçen ve bizzat tanıklık ettiği bu mucizevi olaylarla ilgili daha geniş bilgi ve literatür için bk.: Williamson 2005, 219-252; Ash 2007, 1-17.

79 Schuler – Zimmermann 2007, 606-609, no. 88: Γάϊον Λικίννιον | Μουκιανόν,| πρεσβευτὴν [[Νέρω[νος] ]] | Κλαυδίου Καίσαρο[ς] |

Σεβαστοῦ Γερμανικ[οῦ] | ἀντιστράτηγον,| Σέλευκος Σελεύκου Ε[2-3] | ΩΝ στρατηγὸς, τὸν ἑαυ[τοῦ] | φίλον καὶ εὐεργέτην = Seleukos
oğlu Seleukos, Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus’un legatus Augusti pro praetor’u ve strategos olan dostu ve hayırhahı
Gaius Licinnius Mucianus’u (onurlandırdı).

80 Behrwald vd. 1998, 185 = SEG 48, no. 1698.
81 Tac. Hist. 2. 76-77; de Kleijn 2009, 311.
82 Syme 1958, 598; Levick 1999, 53; Morgan 2006, 174; de Kleijn 2009, 313.
83 de Kleijn 2013, 435-436.
84 Rémy 1989, 286
85 Cass. Dio, 66, 2. 4.
86 Palatinus tepesinde Mucianus damgalı iki fistula parçası ele geçmiştir. Bu fistula parçalarının söz konusu tepe üzerinde bulunma-

sı, haklı olarak Mucianus’un orada bir evinin olması gerektiği şeklinde yorumlanmaktadır. Özellikle MS 1. yy.’da sadece imparator
ve ailesine özgü bir ayrıcalık olan bu durum, Mucianus’un yeni kurulan politik düzen içindeki etkin konumunu göstermesi bakımından önemlidir, bu konuda bk.: de Kleijn 2013, 437.
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yalı “dost(larından)” gelecek olan bazı talepleri kırmayarak Vespasianus’a iletmiş olması ve bu yolla
Likya’daki yatırımların önünü açmış olması düşünülebilir. Kentler için temiz içme suyunun önemi
düşünüldüğünde, bu yatırımlardan aslan payını ise, akuadükt ve onunla bağlantılı olarak hamamlar
almış olabilir. Dileğimiz önümüzdeki yıllarda yaptığımız bu kurgunun daha sağlam temeller üzerine
oturmasını sağlayacak epigrafik verilerin çoğalmasıdır.
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Res. 1 Likya Bölgesi

Res. 2 Letoon anıtsal çeşme (des Courtils 2003, 161, Fig.70)
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Res. 3
Telephos Krene

Res. 4
Kyaneai çeşmesi

Res. 5
Sura kaynağı ve Apollon tapınağı
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Res. 6
Patara Delikkemer su kemeri
(Işık 2010, 42)

Res. 7
Delikkemer aquadükt yazıtı
(Schuler 2014, 111, Abb. 3)

Res 8a-b
Delikkemer akuadükt yazıtı
delta harfi detay
(Patara kazı arşivi)

Res. 9, 10
Myra aquadüktü
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Res. 11 Myra akuadüktü, Dereağzı ve Kıbrıs Kanyo arası

Res. 12 Arneai aquadükt köprüsü
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Res. 13 Arneai aquadüktü

Res. 14 Patara hamam yazıtı (Eck 2008, 274, Abb. 1)
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Res. 15 C. Licinnius Mucianus için bir Onurlandırma Yazıtı (Schuler – Zimmermann 2012, 625, Abb. 11

İlk Tunç Çağı’nda Pisidya/Göller Bölgesi’nin
Çömlekçilik Gelenekleri
Sinem ÜSTÜN TÜRKTEKİ*

Coğrafi Konum ve Araştrıma Tarihçesi
Göller Bölgesi, coğrafi olarak Isparta ve Burdur illerinin tümünü, Konya ilinin Sultandağları sırasının batısında kalan Beyşehir bölgesini ve Antalya’nın kuzey kesimini kapsamaktadır (Res. 1).
Yüksek dağ sıraları arasında yer alan Pisidya/Göller Bölgesi’nin diğer komşu bölgeler ile ilişkisini
sağlayan doğal geçitler, bugün olduğu kadar prehistorik dönemde de önemli idi. Bölgeyi batı kısımda
güneye bağlayan üç geçit vardır: Bunlardan en iyi bilineni bugün de kullanılan dik ve dar bir vadi
görünümündeki Çubuk Boğazı’dır.
Birbirine paralel uzanan yüksek dağların aralarının geçit vermemesi sebebiyle, Çubuk Boğazı, Pisidya/Göller Bölgesi’nden Antalya Ovası’na inen yollar arasında zorunlu olarak kullanılan bir doğal
geçittir.
Diğer yandan antik Klimax geçidi olduğu düşünülen Döşemealtı Boğazı ise daha geniş bir geçit
niteliğindedir. Antik Pisidya’daki istilalar genellikle bu boğazdan gelmiştir1. Üçüncü geçit ise Yenice
Geçidi’dir. Aksu nehrinin oluşturduğu Aksu Çayı vadisi bölgenin doğusunu güneye bağlamaktadır;
dolayısıyla bu vadi, Antalya Körfezi ile Isparta arasında yer alan doğal bir yoldur.
Isparta Havzası ile Burdur Havzası, İğdecik Boğazı ile birleştirmektedir. Boğaz tabanlı bir vadi
olan İğdecik Boğazı, 2 km genişlik ile 6 km. uzunluğa sahiptir2. Tefenni Havzası ile Burdur Havzası’nı
ise birbirine, bir boğaz özelliğinde olan Eren (Çayı) Vadisi ile bağlamaktadır3. Burdur Havzası’nın
bölgedeki en alçak kısımları oluşturması4, doğal ulaşım için uygun bir zemin hazırlamıştır ve bölgeyi
ilişkiler bağlamında avantajlı bir duruma getirmiştir.
Batı ile ilişkiler ise, bugünkü Aydın-Denizli-Burdur güzergâhı ile sağlanmaktadır. Tefenni üzerinden Dalaman ve Fethiye’ye, Korkuteli üzerinden de Finike ve Antalya’ya ulaşan güzergâhların Prehistorik dönemde de zaman zaman kullanılmış olduğu düşünülebilir.
* Yrd. Doç. Dr. Sinem Üstün Türkteki, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Gülümbe Kam-
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1

Özsait 1980, 33.

2 Kozan vd. 1993, 40.
3 Kozan vd. 1993, 43.
4 Ardos 1985, 81.
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Pisidya/Göller Bölgesi’nin doğusundaki Sultan Dağları, her ne kadar Konya Bölgesi’ni bölgeden
ayırıyorsa da Beyşehir Gölü’nün kuzey ve güneyinden Konya Ovası’na ulaşmak mümkündür5. Aynı
şekilde Göller Bölgesi’nin kuzeyine, Dinar ve Çeltikçi Geçitleri ile de ulaşılabilmektedir.
Bölgenin prehistorik tarihi hakkında bize bilgiler sunan ilk araştırmacılar, Antalya, Burdur ve Isparta civarında 1909-1910 yıllarında araştırma gezisi yapan H. A. Ormerod ve A. M. Woodward’dır6.
Ayrıca A. M. Woodward, Göller Bölgesi’nin batı kesiminde epigrafik çalışmalar yaparken, H. A. Ormerod ise Senirce’de çok kısa süren bir kazı ve araştırma gerçekleştirmiştir7.
1938 yılında Burdur-Isparta demiryolunun yapımı esnasında tesadüfen yarılan bir höyükten (Baradız) ele geçirilen keramiklerin, bu sırada coğrafi araştırmalar yapan H. Luis ve N. Çıtakoğlu tarafından toplanması ve K. Bittel’in bunları incelemesi, araştırmacıların bölgenin prehistorik dönemlerine
olan ilgisini artırmıştır. 1944 yılında Ş. A. Kansu başkanlığında, M. Şenyürek ve İ. K. Kökten’den oluşan bir heyetin Türk Tarih Kurumu adına yaptığı kazılarda, Baradız ile Bozanönü’nde Üst Paleolitik
Dönem’e tarihlenen aletler ele geçirilmiştir .
1957 yılından itibaren J. Mellaart’ın 4 sezon boyunca Burdur yakınlarındaki Hacılar’da gerçekleştirdiği kazılar, bölgenin prehistorik dönemlerine ait kalıntıların gün ışığına çıkarılması yolunda
atılmış olan ilk önemli adımı oluşturmaktadır8.
1972-2011 tarihleri arasında söz konusu bölgede M. Özsait tarafından uzun soluklu yüzey araştırmaları sürdürülmüştür.
1978 yılından itibaren R. Duru başkanlığında, sırasıyla Kuruçay, Höyücek ve Bademağacı’nda
kazılar gerçekleştirilmiştir.
2011 yılı ile birlikte ise, G.Umurtak başkanlığında yürütülen Hacılar Büyük Höyük kazılarının
sonuçları ile bölgenin prehistorik kültürleri hakkında bilgi edinilmeye devam edilmektedir.
Pisidya/Göller Bölgesi’nde şimdiye kadar kazısı yapılmış ve halen yapılmakta olan yerleşmelerde
ele geçirilen çanak çömlek ve özellikle M. Özsait başkanlığında 1972-2011 yılları arasında gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında ele geçmiş olan İlk Tunç Çağı’na ait çanak çömlek bölgenin keramik
repertuarını oluşturmaktadır.

İTÇ I
Bölgede son yıllarda araştırılmaya başlanan Hacılar Büyük Höyük dışında, özellikle İTÇ I dönemini
aydınlatabilecek bir kazının olmaması, höyüklerdeki İTÇ I malzemesinin çoğunlukla daha sonraki
dönemlere ait dolguların altında kilitlenmesi ve yüzey araştırmalarında da bu döneme ait çok az parçanın ele geçirilmesi sebebiyle, bölgenin İTÇ I çanak çömleği hakkında henüz yeteri kadar bilgi sahibi
olunamamıştır. Ancak, önümüzdeki yıllarda Hacılar Büyük Höyük kazısının sonuçları ile bölgenin
İTÇ I Dönemi hakkında bilinmeyenler aydınlatılacak gibi görünmektedir.
Pisidya/Göller Bölgesi’nin İTÇ IA (İTÇ’ye geçiş dönemi) çanak çömlek gelişimi hakkında bilgimiz
çok sınırlı da olsa, M. Özsait’in bölgede gerçekleştirdiği yüzey araştırmalarından elde edilmiş olan
malzeme bölgenin İTÇ IB (MÖ 3000-2700) çanak çömlek kültür özelliklerini yansıtmaktadır. Pisidya/Göller Bölgesi’nin coğrafi olarak güneyinde yer alan ancak İTÇ I’de kültürel olarak bir bütünlük
5 Özgüç 1944, 418.
6 Özgüç 1944, 407; Woodward – Ormerod 16, 1909-10, 89.
7 Özgüç 1944, 408; Ormerod 1911-12, 80, Figs. 5-7.
8 Özsait 2007, 699.

Sinem ÜSTÜN TÜRKTEKİ / İlk Tunç Çağı’nda Pisidya/Göller Bölgesi’nin Çömlekçilik Gelenekleri

759

içerdiği saptanan, Elmalı Ovası’nda ise İTÇ IB çanak çömlek gelişimi Karataş Semayük’te stratigrafik
olarak izlenebilmektedir.
Yapılan incelemelere göre ele geçirilen Pisidya/Göller Bölgesi yüzey araştırması İTÇ I ve İTÇ I/II
çanak-çömleği (Res. 20), esas olarak 3 ana mal grubundan oluşmaktadır. Bu gruplar,
1. Kırmızı Astarlı ve Açkılı Mal Grubu
a. Pembemsi/Portakalımsı Kırmızı Astarlı ve Açkılı Mal Grubu
b. Morumsu Kırmızı Astarlı ve Açkılı (Plum Red Burnishes Slip) Mallar
c. Beycesultan İTÇ I Tipi Kırmızı Astarlı ve Açkılı Mal Grubu (İthal)
2. Gri/Siyah Astarlı ve Açkılı Mal Grubu
a. Açık Gri Açkılı Mal Grubu
b. Beycesultan İTÇ I Tipi Siyah Astarlı ve Açkılı Mal Grubu (İthal)
3. Yalın Mallar
Kırmızı Astarlı ve Açkılı Mal Grubu içerinde yer alan ve bölgenin yerel mal gruplarından biri olan
Pembemsi/Portakalımsı Kırmızı Astarlı ve Açkılı Mal Grubu’na ait çanak çömlek bölgede hemen
hemen her yerleşmede ele geçirilmiştir ve tüm formlar ile temsil edilmektedir (Res. 4). Söz konusu
gruba ait çanak çömlekde astar rengi çoğunlukla pembe ve tonları ile portakalımsı açık kırmızının tonlarındadır. Hamur, bej renkli, ince taşçık ve ince saman katkılıdır ve kaplar orta derecede fırınlanmıştır.
Söz konusu bu grubun benzerlerine Karataş-Semayük ve Beycesultan yerleşmelerinin İTÇ I katlarında
da rastlanılmıştır. Bu grup, Beycesultan’da, yüzey rengi somon pembesi (salmon pink) ve portakalımsı
kırmızı (orange red)9, Karataş-Semayük’de ise yine portakalımsı kırmızı10 olarak tanımlanmıştır.
İTÇ II’de tüm batı Anadolu’da olduğu gibi Pisidya/Göller Bölgesi’nde de baskın olan Kırmızı Astarlı ve Açkılı Mal Grubu’nun Pisidya/Göller Bölgesi’nde, İTÇ I’in yerel mal gruplarından biri olan bu
Pembemsi/Portakalımsı Kırmızı Astarlı ve Açkılı Mal Grubu’ndan geliştiği düşünülmektedir.
Bölgedeki bir başka mal grubu olan, Morumsu Kırmızı Astarlı ve Açkılı (Plum Red Slipped
and Burnished) Mal Grubu, şimdiye kadar, esas olarak, Konya Ovası, Beyşehir ve Seydişehir bölgelerinden tanınmaktadır. Mordan, morumsu-kırmızıya kadar değişen yüzeye sahip olan bu grupta
kaplar açkılıdır. Hamur, bej ya da açık kahverengi tonlarında olup yoğun gri özlü, taşçık ve az saman katkılıdır. Fırınlama ise orta derecede gerçekleştirilmiştir (Res. 5). Bölgede gerçekleştirilen yüzey
araştırmalarında yoğun olarak ele geçirilmiş olan söz konusu bu grubun, Konya Bölgesi’nde İlk Tunç
Çağı ile ilgili hemen hemen hiçbir kazının bulunmaması sebebiyle, tarihlendirilmesi tartışmalıdır.
İTÇ I Dönemi’ndeki bazı formların İTÇ II’de de devam etmesi tarihlendirmeyi zorlaştıran diğer bir
nedendir. J. Mellaart, “Plum Red Slipped and Burnished Ware” olarak isimlendirdiği bu mal grubu
için İTÇ içinde herhangi bir tarih aralığı vermezken, French doktora çalışmasında bu grubu, “Plum
Red Slipped and Burnished Ware” olarak tanımlanmış ve İTÇ II’ye tarihlemiştir. Ancak Pisidya/Göller
Bölgesi’nde ele geçirilen örneklerin form özellikleri dikkate alındığında ve şimdiye kadar bölgede kazısı yapılmış yerleşmelerin İTÇ II tabakalarında söz konusu gruptan parçalara rastlanılmamış olması
sebebiyle, bu grubun, İTÇ I için daha karakteristik olduğu izlenimi edinilmektedir.
Morumsu Kırmızı Astarlı ve Açkılı Mal Grubu’nun kökeni hakkında ise 2 varsayımda bulunulabilir. Bunlardan biri söz konusu bu mal grubunun Konya Bölgesi’nin yerel mal gruplarından biri olduğu
9

Lloyd – Mellaart 1962, 116.

10 Eslick 2009, 5.
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ve kurulan ilişkilerin sonucu olarak Pisidya/Göller Bölgesi’ne nüfuz etmiş olduğudur. Bir diğer varsayım ise; bunun aslında Pisidya/Göller Bölgesi’nde yerel bir grup olarak ortaya çıktığı ve yine ilişkiler
sonucunda bu sefer aksi yönde Konya Bölgesi’ne yayıldığıdır. Kesin olarak bildiğimiz bir şey varsa, o
da bu malın Sultandağları’nın batısında da yayılım alanı bulduğudur. Bu ve bunun gibi durumların
çözümü için bölgede yeni kazı ve araştırmaların yapılması kaçınılmazdır.
Yüzey araştırmalarında ele geçirilen bir başka grup olan ve Gri/Siyah Astarlı ve Açkılı Mal
Grubu’nun alt gruplarından biri olan Açık Gri Açkılı Mal Grubu’nda, açık gri açkılı yüzey orta derecede açkılıdır. Kahverengi ya da açık gri renkli hamur beyaz taşçık ve az saman katkılıdır. Kaplar orta
derecede fırınlanmıştır (Res. 6). Bölgedeki hemen hemen tüm yerleşmelerde ele geçirilmesi sebebiyle
bölgenin İTÇ I’de yerel mal gruplarından biri olduğu düşünülmektedir. Grubun İTÇ I’e tarihlenmesinin nedenleri, Beycesultan İTÇ I tabakalarında benzer mal grubuna rastlanılmış olması ve bu gruptaki parçaların bölgenin Geç Kalkolitik Dönem’deki Kuruçay yerleşmesinden bilinen yerel koyu yüzlü
çanak çömleğinden gelişmiş olmasıdır. J. Mellaart bölgede gerçekleştirdiği yüzey araştırmalarında
söz konusu bu mal grubundan “Light Grey Burnished Slip” olarak bahsederken11, Beycesultan’ın İTÇ
I tabakalarında ele geçirilen paralel grup için “Grey Burnished”12 isimlendirmesini kullanmıştır. Bir
sonraki dönemde (İTÇ II) bölgenin ana mal gruplarından biri olan Gri/Siyah Astarlı ve Açkılı Mallar
bir önceki dönemin Açık Gri Açkılı Mallar’ından gelişmiş olmalıdır.
Yalın Mallar’da ise, yüzey, bej, bejin koyu tonları ve açık kahverengi arasında değişmektedir. Açık
kahverengi hamur genellikle yüzey renkleriyle aynı olmakla birlikte taşçık ve iri saman katkılıdır (Res.
7). Bölgede, özellikle İTÇ I’de, sayıca az ele geçirilmiş olan Yalın Mallar, tüm batı Anadolu’da olduğu gibi
Pisidya/Göller Bölgesi’nde de İTÇ’nin tüm evrelerinde karşımıza çıkmaktadır. Ancak burada söz konusu olan grubun İTÇ I Dönemi’ne tarihlenmesinin belli nedenleri bulunmaktadır. Bunlar arasında, Yalın
Mal Grubu ile yapılmış olan kaplara ait formların İTÇ I özelliği taşıması, Beycesultan’ın İTÇ I tabakalarında ele geçirilmiş ve Buff Ware olarak isimlendirilmiş olan mal grubu ile Pisidya/Göller Bölgesi’nde
söz konusu dönemde ele geçirilen örneklerin paralel özellikleri içermesi olarak sıralanabilir.
Kırmızı ve Siyah Astarlı ve Açkılı Mal Grubu içerinde yer alan ve bölgeye Beycesultan’dan ithal
olarak geldiği düşünülen iki mal grubunun varlığından söz edilebilir. Bunlar, Beycesultan İTÇ I Tipi
Kırmızı Astarlı ve Açkılı Mal Grubu ile Beycesultan İTÇ I Tipi Siyah Astarlı ve Açkılı Mal Grubu
olarak isimlendirilmiştir.
Beycesultan İTÇ I Tipi Kırmızı Astarlı ve Açkılı Mal Grubu’nda yüzey, açık kırmızı ya da portakalımsı kırmızı astarlı olup parlak açkılıdır; yüzeyde yer yer yatay açkı izleri bulunmaktadır. İnce
ve seyrek taşcık katkılı hamur, kahverengi ya da gri renklidir; genellikle ince bir öz içerir ve az saman
katkılıdır. Kapların pişirilme derecesi iyidir (Res. 8).
Beycesultan’da J. Mellaart tarafından İTÇ I’de “Fine Ware “sınıflandırmasının içinde Very Fine
Orange-Red Polished Slip olarak tanıtılmış olan bu mal grubu13 Pisidya/Göller Bölgesi‘nde ele geçirilmiş olan söz konusu bu mal grubu ile yakın benzerlikler içermektedir14.
Beycesultan İTÇ I Tipi Siyah Astarlı ve Açkılı Mal Grubu’nda ise, yüzey, siyah astarlıdır ve yüzeyde alacalanmalara rastlanılmamaktadır. Koyu gri ya da kahverengi hamur genelde iyi arıtılmıştır;
çok incedir ve birçoğu seyrek saman katkılıdır. Pişirme genellikle iyidir (Res. 9).
11 Mellaart 1954, 190.
12 Lloyd – Mellaart 1962, 119.
13 Lloyd – Mellaart 1962, 116, 127 (XVII/4).
14 Lloyd – Mellaart 1962, 121, Fig. P.15, XVII-37.
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J . Mellaart tarafından Beycesultan’da “İTÇ I Fine Ware” sınıflandırmasının içinde “Jet-Black Burnished Ware” olarak tanımlanan15 ve Güneybatı Anadolu’da yaptığı yüzey araştırmalarında da aynı
isimle16 anılan bu mal grubunun -az sayıda da olsa- benzerlerine Pisidya/Göller Bölgesi yerleşmelerinde de rastlanılmaktadır.
Oluk bezeme söz konusu bu mal gruplarında karakteristiktir ancak Pisidya/Göller Bölgesi’ndeki
örneklerde oluk bezemeye Beycesultan’daki parçaların üzerinde görüldüğü kadar sık rastlanılmamaktadır. Ancak bölgede ele geçirilen bu tür kaplar Beycesultan’dakiler ile paralel olarak, kaliteli ve çok
parlak açkılıdır (kırmızı, siyah) . Pisidya/Göller Bölgesi’nde yeni bir kazı olan Hacılar Büyük Höyük’de
ele geçirilen İTÇ I malzemesi içerinde de bu tür kaplara rastlanılması, İTÇ I’de bölge yerleşmelerinin
Beycesultan ile ilişki içinde olduğunu düşündürmektedir17.
Pisidya/Göller Bölgesi’nin İTÇ I’deki en karakteristik çanak çömlek formları arasında, dudak üstü
çıkıntılı kaseler (Res. 10/2), amforalar (Res. 10/3) ve küresel gövdeli çömlekler yer almaktadır (Res.
10/2). Yüzey araştırmaları dışında bölgede İTÇ I’de dudak üstü çıkıntılı kase örneklerini, Kuruçay’ın
İTÇ I/II’ye tarihlenen 2. katından18 ve İTÇ II’de ise 1. katından tanımaktayız19.. Ayrıca bu kaseler
Bademağacı’nın İTÇ II tabakalarından da bilinmektedir20. Dudak üstü çıkıntılı kaselerin benzerlerine,
Büyük Menderes Havzası’ndaki Beycesultan’da ve Elmalı Ovası’ndaki Karataş-Semayük yerleşmesinde de rastlanılmıştır.
İTÇ IB için karakteristik bir form olan amforalar (çift kulplu testi) batı Anadolu’da birçok grupta
ve Büyük Menderes Havzası’nda da yaygın bir şekilde temsil edilmektedir. Bölgede çoğunlukla Burdur Bölgesi’nden gelen Amforalar, Beycesultan’dakiler gibi genellikle abartılı kulplu olup farklı olarak
üzerlerinde bezemeye rastlanılmamıştır. Kuruçay’da 2. tabakada görülen Amforalar ile yüzey araştırmalarında ele geçirilenler genellikle aynı biçimsel özelliklere sahiptir. Amforalar, bölgenin yerel mal
grupları olarak tanımlanan, Açık Gri Açkılı Mal ve Pembemsi/Portakalımsı Kırmızı Astarlı ve Açkılı
Mal ile temsil edilmektedir21.
Yalnızca Yalın Mal ile temsil edilen ayakların bulunması, –yüzey araştırmalarında ele geçirilmese
de- Pisidya/Göller Bölgesi’nde Üç Ayaklı Çömleklerin de var olduğunun bir kanıtıdır (Res. 20/G). Üç
Ayaklı Çömlekler, İTÇ I’den itibaren, batıda Ege sahil kesiminden doğuda Altıntaş-Afyon ovalarına
kadar olan geniş bir alanda görülmektedir. Ancak, Pisidya/Göller Bölgesi’nde bu formun fazla yaygın
olmadığı söylenebilir. Beycesultan’da bir örnekle temsil edilen form, esas olarak İTÇ II’de yaygınlaşır22. Karataş-Semayük’de de İTÇ I’de üç ayaklı çömleğe ait olan bir ayak parçası bulunmuştur23.
Pisidya/Göller Bölgesi’nde İTÇ I’de bezeme çeşitliliğinin fazla olmadığı söylenebilir. Yüzey araştırmaları ve kazılarda bulunmuş çanak çömlek üzerinde, genellikle, bütün batı Anadolu için karakteristik olan kabartma (Res. 10/4), oluk (Res. 10/5) ve yiv bezeme (Res. 10/6) yer almaktadır. Yiv bezemelerin içinin zaman zaman beyaz macunla doldurulduğu örnekler de ele geçirilmiştir (incrusté).
15 Lloyd – Mellaart 1962, 116, 199, Fig. 14/5, 6, 7, 13, 14, 15, 16.
16 Mellaart 1954, 190.
17 Umurtak – Duru 2013, Res. 32.
18 Duru 1996, Lev. 118/25, 26, 29 - Lev. 124/4.
19 Duru 1996, Lev. 134/7, 11 - Lev. 135/1.
20 Üstün 2006, 36-39.
21 Türkteki 2012, 54.
22 Lloyd – Mellaart 1962, Fig. P. 16/16.
23 Eslick 2009, Pl. 18/KT 274, Pl. 23/KT 65, KT 68, Pl. 25/KA 289, KA 280, KT 271, KT 261, Pl. 32/KT 304.
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Kazısı yapılmış yerleşmelerden İTÇ I Dönemi hakkında bilgi veren tek yerleşme olan Kuruçay’ın 2.
tabakadasında ise, üzerlerinde kabartma, oluk ve yiv bezemenin yer aldığı çanak çömlek mevcuttur.
Bölgede boya bezemeye örnek teşkil edebilecek tek parça Kuruçay’ın 2. tabakasında bir çöp çukuru
içinde ele geçirilmiştir. Söz konusu bu parça, gri-bej hamurlu, aynı renk astarlı ve kırmızı boya bezemeli gaga ağızlı bir testidir24. İTÇ I’de Pisidya/Göller Bölgesi’nde yer alan diğer yerleşmelerde boya
bezemeli çanak çömleğe rastlanılmamıştır.
Yaygın olmamakla birlikte, komşu yerleşmelerden biri olan Beycesultan’ın İTÇ I tabakalarında,
beyaz boya bezemeli parçalar ele geçirilmiştir. Ancak söz konusu bu yerleşmeye ait çanak çömleğin
ayırıcı özelliği, sığ oluk bezeme25, saklı astar26 olarak uygulanmış balık pulu veya memecik şeklindeki
barbotin bezemedir27 ve Pisidya/Göller Bölgesi’ndeki hiçbir yerleşmede bu gruptan bezemeli çanak
çömlek ele geçmemiştir.
Pisidya/Göller Bölgesi’nin güneyinde yer alan ve Likya Bölgesi yerleşmelerinden biri olan KarataşSemayük’ün İTÇ I tabakalarında ise, kabartma, yiv ve oluk bezemeli çanak çömlek ele geçirilmiştir.
Ayrıca bu yerleşmede gri/siyah boyalı parçalara da rastlanılmıştır. Kafes, zikzak, şevron motifleri28
Pisidya/Göller Bölgesi’ndeki örneklerde de olduğu gibi yiv ya da oluk bezeme olarak uygulanmıştır.
Aynı yerleşmedeki madalyon biçimli kabartma bezemeli örnek, Pisidya/Göller Bölgesi’ndeki bir örnekle neredeyse birebir aynıdır (Res. 10/4).
Bölgede ele geçirilmiş olan bezemeli parçaların çoğu, Pembemsi/Portakalımsı Kırmızı Astarlı ve
Açkılı Mal Grubu ile yapılmıştır.
Pisidya/Göller Bölgesi’nde, ele geçirilen çanak çömlek verilerine dayanılarak, şimdiye kadar bölgeye farklı isimler tanımlanmıştır, bunlar;
Batı Anadolu’da kültür bölgeleri ve çanak çömlek gruplarından ilk defa bahseden K.Bittel, 1945’de
yayınladığı, Gründgzuge der Vor-und Frügeschichte Kleinasiens başlıklı kitabında, kültür gruplarının
yerel çanak çömlek gelenekleri ile belirlendiğinden söz etmekte ve Pisidya/Göller Bölgesi için “Pisidya Kültür Grubu” tanımlamasını kullanmaktadır29.
Bölgeyle ilgilenen bir başka bilimadamı A. Goetze’de, 1957 yılında yayınladığı Kleinasien başlıklı
kitabındaki harita üzerinde, “Pisidya Grubu” olarak adlandırdığı yerel bir gruba işaret etmektedir30.
Bölgede gerçekleştirdikleri yüzey araştırmaları ile bölgeyi yakından tanıyan, J. Mellaart ve D.
French ise, Pisidya/Göller Bölgesi’ni İTÇ I Dönemi’nde, “Beycesultan İTÇ I Kültür Bölgesi”ne dahil etmektedir31.
Ancak bölgedeki İTÇ I mal grupları arasında yerel mallar olarak belirlenen mal gruplarının fazlalığı, Pisidya/Göller Bölgesi’nde bağımsız bir kültürün varlığının kanıtı olabilir. Ayrıca, Beycesultan
İTÇ I tabakalarında görülen çanak çömleğin benzerleri, Pisidya/Göller Bölgesi yerleşmelerinde sayıca
çok az ele geçmiştir.
24 Duru 1996, 73, Lev. 121/21, Lev. 181/6.
25 Lloyd – Mellaart 1962, P. 16/3, 6, P. 17/3.
26 Lloyd – Mellaart 1962, 117.
27 Lloyd – Mellaart 1962, Fig. P. 20/2, 4, 6.
28 Eslick 2009, Pl. 18/KT 70, Pl. 23/KA 138, Pl. 24/KA 127.
29 Bittel 1942, 186; Bittel 1945.
30 Goetze 1957, 12.
31 French 1969b, Fig. 29a; Lloyd – Mellaart 1962, Map III.
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Likya Bölgesi içinde yer alan, kazıları yapılmış, Bağbaşı ve Karataş-Semayük yerleşmelerine ait
çanak-çömleğin de Pisidya/Göller Bölgesi’ndekiler ile genel anlamda farklılık göstermediği söylenebilir. Pisidya/Göller Bölgesi İTÇ I yerleşmeleri ile Karataş-Semayük İTÇ I yapı katları çanak çömleği
arasında yerel birkaç farklılık dışında -gri/siyah boya bezeme, hayvan motifleri gibi- özellikle kap
formları açısından değerlendirildiğinde yakın bir ilişkinin varlığından da söz edilebilir. Birbirine çok
da uzak olmayan bu iki bölge yerleşmelerinin çanak-çömleğinin benzer olması normal bir durumdur.
Tüm bu verilere dayanılarak, İTÇ I’de Likya Bölgesi de aynı kültür içinde değerlendirilebilir ve
dolayısıyla İTÇ I’de bölgedeki bu kültürel ve belki de siyasal birlik için “Likya-Pisidya/Göller Bölgesi
İTÇ I Kültür Bölgesi” doğrultusunda bir tanımlamanın gerçekçi olabileceği anlaşılmaktadır32 (Res. 2).

İTÇ II
İTÇ II’de yerleşme sayılarında bir artış gözlemlenmektedir. Çanak çömlekteki yerel farklılıklar değerlendirildiğinde, Likya-Pisidya/Göller Bölgesi Kültür Bölgesi içindeki yerel çanak çömlek gruplarının sınırları netlik kazanmıştır. Bu gruplar Pisidya/Göller Bölgesinde, Korkuteli, Burdur-Isparta,
Sultandağ ve Beyşehir Çanak Çömlek Grupları olarak sıralanabilir. Beyşehir grubuna ait yayınlamış
malzemenin az sayıda olması ve M. Özsait’in yüzey araştırma malzemesi içinde söz konusu bölgeden
örneklerin olmaması sebebiyle bu gruba ait çanak çömlek hakkında yeterince bilgi sahibi olunamamıştır. Likya ve Pisidya/Göller Bölgesi iki farklı bölge olsa da, söz konusu bu bölgelerin yerleşmeleri,
özellikle de çanak çömlekte komşu bölgelerinkilerle kıyaslandığında, kendi içlerinde daha fazla ortak
özellik içermektedir ve bu sebeple de aynı kültür bölgesinde değerlendirilmektedir (Res. 3).
Pisidya/Göller Bölgesi İTÇ II çanak çömleği, esas olarak Kırmızı ve Gri/Siyah Astarlı ve Açkılı
Mal Grubu olmak üzere 2 ana mal grubundan oluşmaktadır.
Kırmızı Astarlı ve Açkılı Mal Grubu’da kendi içinde 4 alt grupta (İTÇ II Kırmızı Astarlı ve Açkılı
Mal Grubu, Elmalı Pembemsi Kırmızı Astarlı Mal Grubu, Kahverengi Astarlı ve Açkılı Mal Grubu,
İTÇ II Hoyran Tipi Portakal Rengi Astarlı Mal Grubu) incelenirken, Gri/Siyah Astarlı ve Açkılı Mal
Grubu’nun alt grubu mevcut değidir. Ayrıca bölgeye ithal olarak geldikleri düşünülen Krem Astarlı ve
Proto-Red-Coated Mal Grupları’ndan parçalar da ele geçirilmiştir.
Kırmızı Astarlı ve Açkılı Grubun alt gruplarından biri olan ve İTÇ II Kırmızı Astarlı ve Açkılı
Mal Grubu, olarak tanımlanan grup, İTÇ II’ de Pisidya/Göller Bölgesi’nin en yoğun ele geçirilen
mal grubudur. Yüzey rengi, kırmızının tonları ile kızılımsı-kahverengi arasında değişen, açkılamanın
genellikle iyi olduğu söz konusu bu grupta bej, açık kahverengi ve bu renklerin değişik tonlarında
olan hamur, bitki, mika, zaman zaman da az miktarda ince taşçık katkılıdır. Fırınlama çoğu zaman
iyi olmakla beraber, bu grupta orta derecede fırınlamış kaplara da rastlamak mümkündür (Res. 11).
Bezeme ise, kabartma, oluk ve memecik şeklinde karşımıza çıkmaktadır33. İTÇ II Kırmızı Astarlı ve
Açkılı Mal Grubu, bölgede genel olarak, kazısı yapılmış yerleşmelerden biri olan Bademağacı’ndan34
ve Korkuteli ile Burdur-Isparta Çanak Çömlek Grupları’ndan bilinmektedir.
Yüzey rengi pembemsi-kırmızı astarlı olup genellikle iyi düzeltilmiş ve parlak açkının izlenebildiği,
Elmalı Pembemsi Kırmızı Astarlı Mal Grubu’nda hamur, kiremit rengi, ince taşçık ve ince bitki
katkılıdır. Kaplar iyi pişirilmiştir ve sık sık üzerlerinde beyaz boya ile yapılmış bezeme yer almaktadır
32 Türkteki 2012, 123.
33 Türkteki 2012, 61.
34 Üstün 2006, 12-13.
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(Res. 12). Pisidya/Göller Bölgesi’nde fazla temsil edilmediği anlaşılan bu grup esas olarak Karataş-Semayük yerleşmesinin, İTÇ II’nin sonuna tarihlenen V:3 tabakasından bilinmektedir35.
Kahverengi Astarlı ve Açkılı Mallar’da ise, açkılı dış yüzey, açık kahverengiden sarımsı kahverengiye kadar değişen tonlarda ince astarlıdır. Bej renkli hamur, ince taşçık ve bitki katkılıdır. Kaplar
orta derecede fırınlanmıştır. Genellikle bezemesiz olan kaplarda zaman zaman çizi bezeme uygulamasına da rastlanılmaktadır (Res. 13). Karataş-Semayük yerleşmesinde İTÇ II’de V:3 tabakasında
kırmızı astarlı ve açkılı mal grubunun içinde ortaya çıkan bu gruptan36 örnekler, Senirce’de koyu
kahverengi astarlı ve açkılı olarak tanımlanmıştır37. Pisidya/Göller Bölgesi yüzey araştırmalarından
gelen söz konusu bu mal grubundan örnekler, Karataş-Semayük yerleşmesindekilerle benzer özelliklere sahiptir; ancak söz konusu bu mal grubu, Pisidya/Göller Bölgesi’nde fazla yayılım göstermemektedir.
Oluk ve derin yiv bezemenin karakteristik olduğu, yüzeyinin portakal rengi kalın astarlandığı ve
hemen her parça üzerinde açkı uygulamasının izlendiği bir grup olan İTÇ II Hoyran Tipi Portakal
Rengi Astarlı Mallar, D. French tarafından Hoyran EB II Orange Burnished38 olarak isimlendirilmiştir39. Söz konusu bu grup içinde, portakal rengi astarlanan yüzeyin, parlak açkılandığı, kum katkılı ve
iyi pişirilmiş, ince cidarlı, geç İTÇ II’de, Hoyran Tipi Portakal Rengi Astarlı Mal Grubu’ndan gelişmiş
olabileceği düşünülen bir alt grup da mevcuttur. Bu mal grubuna ait parçalar, Pisidya/Göller Bölgesi
içerisinde, özellikle Sultandağ Çanak Çömlek Grubu’nda yoğun olarak ele geçirilmiştir (Res. 14).
Pisidya/Göller Bölgesi’ndeki ana mal gruplarından bir diğeri olan Gri/Siyah Astarlı ve Açkılı
Mal Grubu’nda ise, kapların çoğunluğunun her iki yüzeyi de hamuru renginde astarlıdır ve kaplar
iyi açkılanmıştır. Hamur rengi siyah ya da grimsi- siyah renklerdedir. Genellikle iyi pekişmiş hamur;
bitki, mineral ve bazen çok ince taşçık katkılıdır. Pişme genellikle iyidir; ancak orta derecede fırınlanmış kaplar da söz konusudur. Çizi, kabartma, oluk ve zaman zaman yiz bezeme söz konusu bu grupta
karşımıza çıkan uygulamalardandır. Bu grup Pisidya/Göller Bölgesi mal grupları arasında Kırmızı
Astarlı ve Açkılı Mal Grubu’ndan sonra nicelik olarak ikinci sırada yer alır (Res. 15). Kuruçay40, Bademağacı41, Karataş-Semayük42 ve Beycesultan İTÇ II43 tabakaları ile Karataş-Semayük ve Harmanören
Mezarlıklarında44 bu mal grubu ile temsil edilen çok sayıda çanak çömlek ele geçirilmiştir.
Bölgede az sayıda ele geçirilen ve Küllüoba’da geç İTÇ II’de ortaya çıkan bir grupla45 ilişkili olduğu
düşünülen, krem rengi ince astarlı ve iyi açkılı, bej renkli hamurunun, çok küçük taşçık, ince bitki
katkılı olduğu, kapların orta/iyi derecede fırınlandığı Krem Astarlı Mallar bölgenin ithal mallarının
biridir (Res. 16). İthal olduğu düşünülen bir diğer grup ise, Proto-Red-Coated Mal Grubu’dur. Bu
35 Eslick 2009, 155.
36 Eslick 2009, 149.
37 Türkteki 2012, 62.
38 French 1969a, 38.
39 Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nde, özellikle D. French’in “Hoyran EB 2 Orange Burnished” olarak isimlendirdiği mal gru-

bundaki parçalar incelenmiş olup bu grup ile çalışmada “İTÇ 2 Hoyran Tipi” olarak isimlendirilen grubun aynı özelliklere sahip
olduğu saptanmıştır.

40 Duru 1996, 67.
41 Duru 2003, 563; Üstün 2006, 10.
42 Eslick 2009, 102, 117, 133, 149.
43 Lloyd – Mellaart 1962, 135.
44 Efe – Türkteki 2011, 219, 319, 320.
45 Sarı 2009, 92.
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grupta, koyu kırmızı astarlı yüzey, parlak açkılıdır. Hamuru, devetüyü, bej renkli, katkısız, ender olarak çok ince taşçık katkılıdır (Res. 17). Eskişehir Bölgesi geç İTÇ II için karakteristik olan ve bölgenin
yerel Kırmızı Astarlı ve Açkılı Malı’ndan gelişen bu mal grunda, içte ağız kenarında düzensiz bant astar uygulaması karakteristik bir özelliktir46. Söz konusu mala büyük oranda geç İTÇ II erken tankard
formlarında rastlanır47. Pisidya/Göller Bölgesi yüzey araştırması malzemesi içerisinde ele geçirilen
az sayıda Proto-red Coated maldan tankard parçalarının bölgeye Eskişehir Bölgesi’nden ithal olarak
geldiği düşünülmektedir.

Pisidya/Göller Bölgesi İTÇ II Çanak Çömlek Grupları
1. Korkuteli Çanak Çömlek Grubu
J. Mellaart ve D. French, yüzey araştırmalarına göre tanımladıkları çanak çömlek grupları içinde, Burdur-Korkuteli Çanak Çömlek Grubu adı altında tek bir gruptan söz etmektedirler48. Ancak iki grup
arasında çanak çömlekte ortak öğeler yanında, önemli oranda farklıklar da söz konusudur. Katrancık Dağı, Burdur-Isparta Bölgesi ile Korkuteli Bölgesi arasında kuzey-güney doğrultusunda bir sınır
oluşturur. Güneyde Akdağ ve Davras dağ sıraları, bölgeyi Burdur-Isparta Çanak Çömlek Grubu’ndan
ayıran diğer dağ sıralarıdır. Korkuteli Bölgesi’ni Likya Bölgesi’nden ise güneyde, Kuran Dağı, Akdağlar
ve Beydağları ayırmakta ve Korkuteli Bölgesi’nden Likya Bölgesine Yenice Geçidi ile ulaşılmaktadır.
Korkuteli Bölgesi’nden, Burdur-Isparta Bölgesi’nin kuzeyine geçiş, Aksu nehrinin oluşturduğu Aksu
Çayı vadisi yolu ile mümkündür. Bölgenin yerleşmeleri Katrancık Dağı’nın doğusunda, Korkuteli
Ovası’nda ve Bozçay Nehri boyunca yayılım alanı bulmuştur.
Korkuteli Çanak Çömlek Grubu özellikleri, bölgede kazısı yapılmış bir yerleşme olan
Bademağacı’ndan ve M. Özsait ile J. Mellaart’ın bölgede gerçekleştirdiği yüzey araştırmalarında ele
geçirilmiş olan çanak çömlekten tanınmaktadır. Bu malzemelerin geldiği yerleşmeler, Bayat, Belen,
Çayarası/Mancar, Yazır, Kemer Höyük, Kevker, Akkilise ve Yelten’dir (Res. 3).
İTÇ II’de, Kırmızı Astarlı ve Açkılı Mal ile Gri/Siyah Astarlı ve Açkılı Mal Korkuteli Çanak Çömlek
Grubu’nun en karakteristik iki mal grubudur. Tüm Pisidya/Göller Bölgesi’nde olduğu gibi Kırmızı
Astarlı ve Açkılı Mal en yoğun olanıdır. Bu gruplar dışında bölgede özellikle de yüzey araştırması malzemesi içinde; Krem Astarlı Mal Grubu, Kahverengi Astarlı ve Açkılı Mal Grubu ile Elmalı Pembemsi
Kırmızı Astarlı Mal Grubu’na ait örnekler az da olsa ele geçirilmiştir.
Dik Kenarlı, Basit Profilli, İçe Kapanan Ağızlı Kaseler ile bu kaselerin dudak üstü çıkıntılı, kaideli49
ve kulplu örnekleri50 hem yüzey araştırmaları ile saptanan Korkuteli Bölgesi yerleşmelerinde hem de
Bademağacı’nda sıkça ele geçirilmiştir. Bu formdaki kaseler üzerinde sık sık, bölge çömlekçiliğinde
yoğun olarak ele geçirilmiş olan, çift delikli yatay kulplar yer almaktadır51. Basık Boyunlu Küçük Gaga
Ağızlı Testiler (testicik) grubun karakteristik testi formlarındandır (Res. 18/1). Bu form genellikle

46 Sarı 2009.
47 Bu tip tankardalar Beycesultan XIIa tabakasından (Lloyd – Mellaart, 1962, Fig P. 46/2-5) ve Karataş Semayük V:3 tabakasından

da bilinmektedir (Eslick 2009, Pl. 49/KT 451).

48 Lloyd-Mellaart, 1962, 138, Harita IV; French, 1969, Fig. 30a.
49 Üstün 2006, 44, Lev. 4/1
50 Üstün, 2006, Lev. 3/6
51 Üstün 2006, 44, Lev. 4.
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memecik, yatay ya da dikey kabartma bezemelidir52. Gaga Ağızlı Testiler, hem Kırmızı hem de Gri/
Siyah Astarlı ve Açkılı Mal Grupları’nda yoğun olarak ele geçirilmiştir. Bunların omuzlarında zaman
zaman karşılıklı olarak yerleştirilmiş memecikler yer alır. Amforalar, Bademağacı’nda İTÇ II’de yaygın bir formdur53. Bunların bazıları akıtacaklıdır54. Gövdede sık sık incrusté zikzak motifleri ve kesik
yivler bulunmaktadır55. Üç ayaklı çömlekler ile depolama kapları ise, kaba mallar ile temsil edilmektedir56. Üç ayaklı çömleklerin gövdeleri üzerinde tek dikey kulp-tutamaklara sıklıkla rastlanılmaktadır57.
Elmalı Çanak Çömlek Grubu’ndan tanınan beyaz boyalı bir örnek, Kemer Höyük’de ele geçirilmiştir (Res. 18/3). Bu örnek gagası söğüt yaprağı biçimli olan bir testiye aittir ve pembemsi-kırmızı
astarlı yüzey üzerinde linear beyaz boyama söz konusudur. Gerek mal, bezeme ve gerekse gaga şekli
bakımından bu testi Karataş-Semayük örnekleriyle tamamen benzeşmektedir.

2. Burdur-Isparta Çanak Çömlek Grubu
J. Mellaart ve D. French Burdur ve Korkuteli bölgelerinin çanak çömleğini tek bir grup altında değerlendirmişlerdir58. Ancak yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu bu iki grubun çanak çömleği
arasında benzerlikler olduğu kadar, önemli bazı yerel farklılıkların da bulunduğu anlaşılmıştır. Burdur-Isparta Çanak Çömlek Grubu ile Korkuteli Çanak Çömlek Grubu’nu, coğrafi olarak kuzey-güney yönünden Katrancı Dağı ayırmaktadır. Burdur-Isparta Çanak Çömlek Grubu bu dağın batısında,
Korkuteli Çanak Çömlek Grubu ise doğusunda yayılım alanı bulmuştur. Güneyde Akdağ ve Davras
dağ sıraları, bölgeyi Korkuteli Çanak Çömlek Grubu’ndan ayıran diğer coğrafi öğelerdir. Eğirdir/
Hoyran Gölü ise kuzeydeki Sultandağ Çanak Çömlek Grubu ile arada sınır oluşturur. Grubun güneyini Batı Toroslar, batısını Söğüt Dağları, doğusunu ise Eğirdir/Hoyran Gölü sınırlandırmaktadır.
Burdur-Isparta Çanak Çömlek Grubu’nu temsil eden çanak çömlek, Tefenni, Burdur ve Isparta /
Atabey ovalarında yayılım bulmuştur. Kuzeyde Söğüt dağları ve Barla Dağı bölgeyi Yukarı Büyük
Menderes ve Kusura Çanak Çömlek Grupları’ndan ayırmaktadır; grubun batı sınırını ise Eşeler Dağı
oluşturmaktadır.
Burdur-Isparta Çanak Çömlek Grubu’nun özelliklerini esas olarak Kuruçay Höyüğü (2. ve 1. Tabaka) yansıtsa da İTÇ II’nin sonuna tarihlendirilen Harmanören Mezarlık buluntuları, Senirce’de gerçekleştirilen kısa süreli kazılardan gelen malzeme ve M. Özsait’in bölgede yaptığı yüzey araştırmalarında ele geçirilen malzeme, grubun çanak çömlek özelliklerinin ve yayılım alanının belirlenmesinde
son derece önemlidir (Res. 3).
Kazısı yapılmış olan Kuruçay, Senirce ve bölgenin yüzey araştırmalarıyla saptanan diğer yerleşmelerinde çokça ele geçirilen basit profilli kaseler, bu grubun karakteristik formudur. Bu kaseler hem
Kırmızı hem de Gri/Siyah Astarlı ve Açkılı Mallar’la temsil edilir. İlmik kulplu örneklerinin de bulunduğu bu form için (Res. 19/5), yiv ya da oluk bezemeli yatay kulplar tipiktir59.
52 Üstün 2006, Lev. 41
53 Üstün 2006, Lev. 35
54 a.g.e., Lev. 36; Duru – Umurtak 2005, Lev. 46/2
55 Duru – Umurtak, 207-208, Lev. 42/b-c.
56 Üstün 2006, 11.
57 Üstün 2006, 76.
58 Lloyd – Mellaart 1962, 196-197; French 1969, Fig. 39
59

Duru 1996, 69, Lev. 125, 131.
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Burdur-Isparta ve Korkuteli Çanak Çömlek Grupları’nın karakteristik formlarından biri olan, dudak üstü çıkıntılı kaseler, Kuruçay’da GKÇ’den (6. Tabaka) itibaren görülmektedir60. Korkuteli Çanak
Çömlek Grubu’nda, özellikle Dik Kenarlı ve Basit Profilli Kaseler’in üzerinde, ya da zaman zaman
çömleklerde kullanılmış olan tek, çift ya da üç delikli yatay kulplar61 (Res. 18/5) Burdur-Isparta Çanak
Çömlek Grubu’nda da karşımıza çıkmaktadır.
Basık Boyunlu Gaga Ağızlı Testi ve Testicikler - Korkuteli Çanak Çömlek Grubu’nda olduğu
gibi- Burdur-Isparta Çanak Çömlek Grubu’nda da görülmektedir (Res. 18.2). Bu testi ve testiciklerin üzerinde yiv ve memecik bezemeye de rastlanılmaktadır. Gaga Ağızlı Testiler üzerindeki süzgeçli emziklerin hem Kuruçay hem de Harmanören-Göndürle Mezarlık’ta sıklıkla kullanıldığı bilinmektedir62.
Gagası öne doğru çıkıntı yapan testiler yine Kuruçay ve Harmanören-Göndürle Mezarlık’ta yaygın olarak kullanılmıştır. Gri/Siyah Astarlı ve Açkılı Mal Grubu’nun karakteristik olduğu bu formun
üzerinde, sık sık yiv ya da oluk şevron bezeme görülür.
Dirsek şeklinde çıkıntı yapan emzik-kulplu testiler, Burdur-Isparta Çanak Çömlek Grubu’na özgüdür ve dolayısıyla Anadolu’da benzer örneklerine rastlanılmamıştır63. Söz konusu bu testiler grubu
karakterize eden en önemli formlardan biridir.
Grubu İTÇ II içinde tanımlanan diğer çanak çömlek gruplarından ayıran formlar arasında ise,
gövdesinde yiv veya oluk-şevron motifinin yer aldığı gaga ağızlı testiler, boynu birbirine paralel yivçizgi ile bezenmiş, zaman zaman boynunun iki tarafında memeciklerin yer aldığı gözlü gaga ağızlı
testiler ve oluk bezemeli ilmik kulplu kaplar yer almaktadır.
Esas itibariyle, bu grubun yayılım alanı, İçbatı Anadolu ve Güneybatı Anadolu platosunu birbirinden ayıran dağlık bölge arasındaki Burdur ve Isparta Ovalarından oluşmaktadır. Dolayısıyla, bölgenin
coğrafi konumunun bir yansıması olarak Burdur-Isparta Çanak Çömlek Grubu, diğer batı Anadolu
çanak çömlek grupları ile karşılaştırıldığında, kendine özgü ve oldukça tutucu bir gelişim sergilediği
söylenebilir64.

3. Sultandağ Çanak Çömlek Grubu
Mellaart tarafından Sultandağ Çanak Çömlek Grubu olarak adlandırılan bu grubu65, D. French, Gençali ve Hoyran Çanak Çömlek Grupları olmak üzere ikiye ayırmıştır66. M. Özsait’in yüzey araştırmasında ele geçirdiği malzeme incelendiğinde bölgedeki çanak çömlek geleneğinin bir bütünlük gösterdiği anlaşılmıştır. Diğer taraftan iki bölge adeta iç içedir ve bunları birbirinden ayıracak herhangi
bir doğal engel de bulunmamaktadır. Dolayısıyla, söz konusu bölge için, J. Mellart’ın “Sultandağ
Çanak Çömlek Grubu” tanımlamasının daha uygun olacağı şüphesizdir. Ayrıca, M. Özsait de bölgedeki çanak çömleği tek grup altında incelemektedir ve bu grup için çizdiği yayılım alanının sınırları,
J. Mellaart’ınki ile uyuşmaktadır67. Bu bağlamda Sultandağ Çanak Çömlek Grubu’nun yayılım alanı,
60

Duru 1996, Lev. 70/1, 4.

61

Duru 1996, Lev. 70/1,4; Üstün 2006, Lev. 3, Lev. 29-32, Lev. 69,70.

62

Duru 1996, Lev 135/12; Özgüç, 1944, 411, Şek. 3.

63

Duru 1996, 68, Lev. 122/2,4, Lev. 135/12.

64 Sarı 2011, 154.
65 Lloyd – Mellaart 1962, 185, 191, 197
66 French 1969, 36-37.
67 Özsait 1994, 304.
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kuzeybatıdan Karakuş Dağları, kuzeydoğudan Sultan Dağları ve güneyden de Barla Dağı, Yandağ,
Dedegöl Dağı Beyşehir Gölü ile sınırlanmaktadır (Res. 3).
Söz konusu bu bölgedeki yerleşmeler, Yalvaç Deresi ve bu derenin kolları etrafında ve Senirkent
ve Gençali Ovaları ile Sultan Dağları’nın batısında Yalvaç, Gelendost ve Şarkikaraağaç Ovaları’nda
konumlanmaktadır68.
Bu gruba özgü mal grubu, D. French tarafından “Hoyran EB II Orange Burnished” olarak tanımlanmıştır. Hoyran Tipi Portakal Rengi Astarlı Mal Grubu olarak isimlendirilmiş olan grupta, portakal
renkli astar kalındır ve kaplar iyi açkılıdır. Hoyran’da bu gruba ait çok sayıda parça bulunmuştur. Bu
mal grubu ile temsil edilen parçalara, Burdur Höyük ve Hacılar II (Büyük Höyük) yerleşmelerinde de
rastlanılmıştır69. Söz konusu bu grup dışında Kırmızı Astarlı ve Açkılı Mallar da bölgede yoğun olarak
temsil edilen ikinci mal grubunu oluşturmaktadır70.
Bu grubun karakteristik formlarını, Makara Kulplu, Omurgalı veya İçe Doğru Kıvrılan Dudaklı
Kaseler oluşturur. Bölgede bezemesiz makara kulplara neredeyse hiç rastlanmamaktadır. Sultandağ
Çanak Çömlek Grubu’nda, derin yiv bezemeli (Res. 19/4) ve delikleri gövdeye doğru çekik biçimli
(Res. 19/2) olmak üzere iki çeşit makara kulp biçimi izlenebilmektedir. Makara kulplar, Hoyran Tipi
Portakal Rengi Astarlı Mal Grubu’na ilaveten, daha az da olsa Kırmızı Astarlı ve Açkılı Mal Grubu ile
de temsil edilmektedir.
Sultandağ Çanak Çömlek Grubu’nda, içe kapanan ağızlı Hoyran tipi oluk bezemeli kaseler de sıklıkla ele geçirilmiştir. Kusura yerleşmesinden tanınan ve arkeoloji literatürüne Kusura Kaseleri71 olarak geçmiş olan oluk bezemeli kaseler ile benzer nitelikte olan bu kaselerin hem ağız altında 2 veya 3
oluklu hem de kabın tabanına kadar inen oluk bezemeli örneklerine rastlanılmıştır (Res. 19/1). Belki
de bu kaselerin bölgede en tipik olduğu grup Sultandağ Çanak Çömlek Grubu’dur ve dolayısıyla bu
gelenek çevre bölgelere de buradan yayılmış olabilir. Daha kuzeydeki Afyon-Altıntaş ovalarında bu
tür kaselere rastlanmaz.
Bölgede kazıların olmaması ve yüzey araştırmalarından gelen sınırlı sayıdaki malzeme sebebiyle,
söz konusu bu grubun, mal grupları, formları ve grubun yayılım alanı hakkındaki bilgilerimiz çok
sınırlıdır. Ancak delikleri gövdeye doğru çekik biçimli olan makara kulplar ve Hoyran Kaseleri, Sultandağ Çanak Çömlek Grubu’nun, güneyinde yer alan çanak çömlek gruplarından ziyade, kuzey/
kuzeybatısında konumlanan Kusura72 ve Yukarı Büyük Menderes Çanak Çömlek Grupları ile ilişkili
içinde olduğunu göstermektedir.

4. Beyşehir Çanak Çömlek Grubu
D. French, doktora tezinde Beyşehir Çanak Çömlek Grubu’ndan bahsetmekte, ancak çanak çömleği
ile ilgili çok sınırlı bilgi vermektedir. Bu grubun, batı Anadolu İTÇ II çanak çömlek gruplarından
68 Türkteki 2012, 104.
69 Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nde gerçekleştirilen çalışmada, Burdur Höyük ve Hacılar II (Büyük Höyük) yerleşmelerindeki

söz konusu parçalar incelenmiş ve bunların yüzey araştırması malzemesi içinde yer alan İTÇ II Hoyran tipi mal grubu adı altında
incelen parçalarla aynı özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır.

70 Türkteki 2012, 104.
71 Lamb 1937, 21.
72 Kusura Grubu çanak çömleğinin gelişimi, bölgede kazısı yapılmış tek yerleşme olan ve gruba adını veren Kusura yerleşmesinden

bilinmektedir. Kusura’da B tabakasının üst evreleri İTÇ II’ye tarihlendirilmektedir. Ayrıca bölgede gerçekleştirilen yüzey araştırmaları neticesinde ele geçirilen çanak çömlek de bu grubun yayılım alanının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.
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biri olduğunu ve kısmen Konya ovası kültürünü yansıttığından bahsetmektedir73 ve bu grubun yayılım alanını, Beyşehir Gölü’nün güney kesimi ile Suğla gölü arasında, dağlarla çevrili Seydişehir ovası
olarak belirtmektedir74. J. Mellaart ise söz konusu bu grubun, İTÇ II’de güneybatı Anadolu’nun bir
parçası olduğunu söylemektedir75 (Res. 3).
J. Mellaart, Beyşehir Çanak Çömlek Grubu yerleşmelerinden olan, Eflatunpınar, Seydişehir ve
Ortakaraviran’da ele geçirilen çanak çömleği kısmen yayınlamıştır76. Buna bağlı olarak, Korkuteli,
Burdur-Isparta ve Sultandağ Çanak Çömlek Grupları’nda sıkça rastlanan yiv ve oluk bezeme ile, özellikle Sultandağ Çanak Çömlek Grubu’nda karşımıza çıkan makara kulpların, Beyşehir Çanak Çömlek
Grubu’nda da görüldüğü söylenebilir. Ayrıca, Konya Ovası’nın karakteristik metalik malı ile temsil
edilen gaga ağızlı testilere Beyşehir Çanak Çömlek Grubu’nda da rastlanılmıştır77. Söz konusu grubun içerdiği malzemenin özellikleri, bölgedeki araştırma yetersizliğinden dolayı ayrıntılarıyla bilinememektedir. Bu sebeple, Pisidya/Göller Bölgesi sınırları içinde yer almasına rağmen, bu çalışmada
sadece bölgenin çanak çömlek gruplarından biri olduğu söylenebilmektedir; özellikleri ve konumu
hakkında yorum yapılamamaktadır.

5. Elmalı Çanak Çömlek Grubu
Teke Yarımadası’nda, aynı kültür bölgesinde yer alan Elmalı Çanak Çömlek Grubu’nun özelliklerini, bölgede stratigrafik olarak kazısı yapılmış olan Karataş-Semayük yerleşmesinin İTÇ II tabakalarından (IV-V:1-3) izlemek mümkündür. Söz konusu bu grubun diğer çanak çömlek gruplarından
ayırt edici özelliklerinin başında pembemsi kırmızı astar üzerine beyaz boya geleneği yer almaktadır.
İTÇ II’de karakteristik olan bu uygulama, Korkuteli, Burdur-Isparta ve Sultandağ Çanak Çömlek
Grupları’nda sadece birkaç örnekle temsil edilmektedir. Ancak Pisidya/Göller Bölgesi yerleşmelerinde, sayıca az da olsa beyaz boya bezemeli parçaların ele geçirilmesi, özellikle kap formları esas
alınarak ilişki kurulan Elmalı Bölgesi ile Pisidya/Göller Bölgesi arasında etkileşimin var olduğunu
göstermektedir.
Söz konusu bu çanak çömlek gruplarını bünyesinde barındıran Pisidya/Göller Bölgesi’nin komşu
bölge çanak çömlek grupları arasında en fazla etkileşim içinde bulunduğu gruplar; Elmalı, Yukarı Büyük Menderes, Kusura ve Afyon Çanak Çömlek Grupları’dır. Bu etkileşim kendini esas olarak, Kusura
Kaseleri ve Hoyran Kaseleri arasındaki yakın benzerlikler, çizi bezeme ve makara kulplarla belli eder.
Yakın komşularının yanı sıra daha kuzeyde yer alan Frigya Kültür Bölgesi’nden dolaylı olarak gelen
bazı etkiler de Likya-Pisidya/Göller Bölgesi Kültür Bölgesi’ne nüfuz etmiştir.
Bunlardan en belirgin olanı, Frigya Kültür Bölgesi için karakteristik olan ve bölgede kökeninin
GKÇ’ye kadar indiği ilmik kulplardır. Bu tip kulplar zamanla Frigya Kültür Bölgesi’den, güneyde Afyon Çanak Çömlek Grubu’na yayılmıştır ve büyük olasılıkla Pisidya/Göller Bölgesi’ne de söz konusu
bu çanak çömlek grubu üzerinden nüfuz etmiştir. Bununla birlikte,bölgede sayıca az olsa da ProtoRed Coated Mal Grubu’nun da iki bölge arasındaki söz konusu dolaylı ilişkiyi kanıtlaması bakımından
son derece önemlidir.

73 French 1969, 39.
74 French 1969, 38.
75 Mellaart 1963, 205.
76 Mellaart 1954, n. 153-154, 237, 235.
77 Lloyd – Mellaart 1962, 192; Mellaart 1963, 211.
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Sonuç
Bölgenin İTÇ IA (İTÇ’ye geçiş dönemi) çanak çömlek gelişimi hakkında bilgimiz çok sınırlı olsa da,
M. Özsait’in bölgede gerçekleştirdiği yüzey araştırmalarından elde edilmiş olan malzeme, bölgenin
İTÇ IB (MÖ 3000-2700) çanak çömlek kültür özelliklerini yansıtmaktadır.
Bölgede İTÇ I’de şimdiye kadar yeterince tanınmayan ve M. Özsait’in yüzey araştırmaları malzemesinin incelenmesi sonucunda 5 farklı mal grubu altında toplanabilen çanak çömlek, bölgeye özgü
özellikler sergilemektedir. Bu gruplardan biri olan Açık Gri Astarlı Mallar’ın bölgenin Geç Kalkolitik
Çağ yerel çanak çömleğinden gelişmiş olduğu düşünülmektedir. Pembemsi-Kırmızı Astarlı ve Açkılı
Mallar ise bir sonraki dönemde (İTÇ II) bölgede en yoğun ele geçirilen grup olan Kırmızı Astarlı ve
Açkılı Mallar’ın prototipini oluşturmaktadır. İTÇ I mal gruplarından üç tanesi ise, diğer bölgelerle
ilişkileri göstermesi bakımından son derece önemlidir. Bunlar; Konya Bölgesi ile ilişkileri kanıtlayan,
Morumsu-Kırmızı Astarlı ve Açkılı Mallar ile Beycesultan İTÇ I Kültür Grubu’nu karakteristik mal
gruplarından olan Kırmızı ve Siyah Parlak Açkılı Mallardır. Kırmızı ve Siyah Parlak Açkılı Mallar,
Pisidya/Göller Bölgesi yerleşmelerinin Kaklık Geçidi üzerinden Yukarı Büyük Menderes Bölgesi yerleşmeleri (özellikle Beycesultan) ile ilişki içinde olduklarını gösteren en önemli arkeolojik veridir.
İTÇ II’ye gelindiğinde, bölgede yerleşme sayılarında bir artış göze çarpmaktadır. Bölgede yüzey
araştırmalarıyla ele geçirilmiş olan çanak çömleğin yanı sıra, kazısı yapılmış yerleşmeler olan Harmanören-Göndürle Mezarlık, Kuruçay ve Bademağacı kazılarından elde edilen veriler ışığında İTÇ II
Dönemi çanak çömlek gelişimi hakkında bir önceki döneme oranla çok daha fazla bilgi sahibi olunabilmektedir. Bu şekilde, Pisidya/Göller Bölgesi çanak çömleğinde İTÇ II’de görülen yerel farklılıklar
saptanabilmiş ve bu doğrultuda çanak çömlek gruplarının sınırları büyük oranda netlik kazanmıştır.
Çanak çömlek yanında, yöreye özgü mimari ve idoller gibi diğer bazı buluntu grupları da “LikyaPisidya/Göller Bölgesi Kültür Bölgesi” tanımlamasını doğrulamaktadır. Söz konusu kültür bölgesinin kuzeyde önemli bir kısmını içeren Pisidya/Göller Bölgesi’nde, İTÇ II’de, Korkuteli, Burdur-Isparta, Sultandağ ve Beyşehir Çanak Çömlek Grupları; Likya Bölgesi’nde ise Elmalı Çanak Çömlek Grubu
yer almaktadır.
Söz konusu kültür bölgesinin genel anlamda kendi içinde bir bütünlük gösterdiği söylebilir. Bununla beraber, büyük olasılıkla komşu kültürlerden gelen etkiler nedeniyle bazı bölgesel farklılıklar
da söz konusudur. Örneğin; Korkuteli, Çaykenar köyü yakınlarında ele geçirilmiş olan ve bu sebeple
de arkeoloji literatürüne “Çaykenar Tip” olarak geçmiş olan pişmiş topraktan idoller Pisidya/Göller Bölgesi’nde Korkuteli ve Burdur-Isparta Çanak Çömlek Grupları’nda ele geçirilmiştir. Sultandağ
Çanak Çömlek Grubu’nda şimdiye kadar bu tip idollere rastlanılmamasının sebebi ise araştırma yetersizliğinden kaynaklanıyor olabilir. Bu tip idoller, Büyük Menderes-Yukarı Porsuk Kültür Bölgesi
içinde yer alan Kusura’ya dek yayılım alanı bulur. Ancak, Elmalı Bölgesi’nde “Çaykenar Tip” idollere
rastlanılmamıştır. Bu durum, Pisidya/Göller Bölgesi çanak çömlek gruplarının Likya Bölgesi’ne nazaran, kendi içlerinde daha bir bütünlük oluşturduğu şeklinde yorumlanabilir. Benzer bir bütünlük
mimaride de karşımıza çıkmaktadır. Pisidya/Göller Bölgesi Grubu’nunda yer alan Bademağacı’nda
yerleşim planı, İçbatı Anadolu için karakteristik olan “Anadolu Yerleşim Şeması” ile benzerlik gösterir.
Ancak Likya Bölgesi’nde yer alan ve Elmalı Çanak Çömlek Grubu özelliklerini yansıtan Karataş-Semayük İTÇ I ve II’te söz konusu mimari anlayıştan belirgin bir şekilde farklıdır.
İTÇ II sonuna gelindiğinde, tüm iç batı Anadolu’da aynı anda çanak çömlek yavaş yavaş İTÇ III
özellikleri kazanmaya başlamaktadır. Dışa açılan kenarlı ve oluk bezemeli kubbeli kapaklar, aynı anda
Karataş-Semayük ve Küllüoba’da ortaya çıkar. Bu aşamada tek kulplu ilk el yapımı tankard formunun,
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-Likya ve Pisidya bölgeleri dahil- tüm batı Anadolu’ya yayıldığı görülmektedir. Bir sonraki aşamada
ise -gelişimini kısmen Karataş-Semayük VI. katta izleyebildiğimiz gibi- birçok karakteristik İlk Tunç
Çağı çanak çömleğinin Likya-Pisidya/Göller Bölgesi’ne de yayıldığı anlaşılmaktadır. Bu yeni çanak
çömlekle birlikte, bölgede kültürel/siyasal devamlılığın devam edip etmediği konusunda –araştırmaların bugünkü durumuna göre- kesin bir şey söylemek mümkün değildir.
Sonuç olarak, İlk Tunç Çağı’nda yerleşmelerin esas itibariyle ovalarda ve akarsu vadileri boyunca
kümelenmesi, dağ sıraları ve akarsuların çoğu zaman bu yerleşme kümelerini birbirinden ayıran doğal
sınırları oluşturması, çanak çömlek bölgelerinin oluşmasında önemli bir rol oynamıştır. Bunun doğal
sonucu olarak, bu bölgelerin sınırlarının çoğu zaman dağ sıralarını takip ettiği anlaşılmıştır. Özellikle
iç batı Anadolu’nun kuzey kesimi ve doğudaki Konya ve Akşehir Ovaları ile karşılaştırıldığında, bölge
yerleşmelerinin orta ve küçük ölçekli olduğu anlaşılmaktadır. Yerleşme sayısının fazla, ancak bunların
boyutlarının küçük olması, Pisidya/Göller Bölgesi’nde şehirciliğin ve siyasal anlamda merkezileşmenin henüz tam anlamıyla gerçekleşmemiş olduğunun bir göstergesi olabilir. Anadolu’nun en büyük
kapalı havzalarını içermesi ve etrafının yüksek dağ sıraları ile çevrili olması yanında, Anadolu yarımadasının kenarında yer alması ve dolayısıyla önemli bölgeleri birbirine bağlayan bir kavşak noktası
üzerinde bulunmaması sebebiyle, Pisidya/Göller Bölgesi’nin İTÇ’de yöresel ve geleneksel bir kültürel
gelişim göstermesine yol açtığını söylenebilir.

772

Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II / International Young Scholars Conference II

Kısaltmalar ve Kaynakça
Ardos 1985

M. Ardos, Türkiye Ovalarının Jeomorfolojisi, Cilt II (1985).

Bittel 1942

K. Bittel, Kleinasiatische Studien, IstMitt 5 (1942).

Bittel 1945

K. Bittel, Gründgzuge der Vor-und Frügeschichte Kleinasiens (1945).

Duru 1994

R. Duru, Kuruçay I: 1978-1988 Kazılarının Sonuçları, Neolitik ve Erken Kalkolitik Çağ Yerleşmeleri,
Türk Tarih Kurumu Yayınları (1994).

Duru 1996

R. Duru, Kuruçay Höyük II: 1978-1988 Kazılarının Sonuçları, Geç Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı Yerleşmeleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları (1996).

Duru 2003

R. Duru, “Bademağacı Kazıları 2000-2001 Yılları Çalışma Raporu (Excavations at Bademağacı 20002001”, Belleten LXVI, 2003, 549-594.

Duru – Umurtak 2005 R. Duru – G. Umurtak, “Bademağacı Kazıları 2002 ve 2003 Ylları Çalışma Raporu”, Belleten
LXVIII-252, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2005, 519-560.
Duru – Umurtak 2008 R. Duru – G. Umurtak, “Bademağacı kazıları 2004, 2005 ve 2006 Yılları Çalışma Raporu”, Belleten
LXXII-263 (2008) 193-251.
Efe – Türkteki 2011

T. Efe – M. Türkteki, “İç Batı Anadolu Bölgesi Erken Tunç Çağı Seramiği”, V. Şahoğlu (ed.), Karşıdan
Karşıya. MÖ 3. Bin’de Kiklad Adaları ve Batı Anadolu, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (24
Mayıs - 28 Ağustos 2011) (2011) 214-224

Eslick 2009

C. Eslick, Elmalı-Karataş V: The Early Bronze Age Pottery of Karataş: Habitation Deposits (2009).

French 1969a

D. French, Anatolia and the Aegean in the Third Millenium B.C. (Cambridge Üniversitesi Yayımlanmamış Doktora Tezi 1969).

French 1969b

D. French, “Prehistoric Sites in Northwest Anatolia, II. The Balıkesir and Akhisar/Manisa Areas”,
AnatSt 19, 1969, 41-28.

French 1967

D. French, “Prehistoric Sites in Northwest Anatolia I: The İznik (1967).

Goetze 1957

A. E. R. Goetze, Kleinasien (1957).

Kozan vd. 1993

A. T. Kozan – A. Bircan – E. Bozbay – F. Oğdüm – K. Tüfekçi, “Burdur-Tefenni Havzalarının Jeomorfolojisi”, MTA Derleme Rapor No: 9622 (1993) 40-67.

Lamb 1937

W. Lamb, Excavations at Kusura Near Afyon Karahisar I (1937).

Lloyd – Mellaart 1962 S. Lloyd – J. Mellaart, Beycesultan I. The Chalcolithic and Early Bronze Age Levels, British Institute
of Archaeology at Ankara (1962).
Mellaart 1954

J. Mellaart, “Preliminary Report on a Survey of Pre-Classical Remains in Southern Turkey”, AnatSt 4,
1954, 175-240.

Mellaart 1963

J. Mellaart, “Early Cultures of the South Anatolian Plateau, II: The Late Chalcolithic and Early Bronze
Agesin the Konya Plain”, AnatSt 13, 1963, 199-236.

Ormerod 1911

H. A. Ormerod, “Prehistoric Remains in South-Western Asia Minor II”, British School at Athens 18,
1911, 80-94.

Özsait 1980

M. Özsait, İlkçağ Tarihinde Pisidya (1980).

Özsait 2003

M. Özsait, “1992 Yılı Isparta-Gelendost Yüzey Araştırmaları”, AST IX (2003) 301-304.

Özsait 2007

M. Özsait, “Arkeolojik Verilerin Işığı Altında Burdur”, Z. Yıldırım – Ş. Kazan – G. Yıldız (ed.), I. Burdur Sempozyumu Bildiriler, Cilt 1, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü Sempozyum Dizisi:
1, Burdur (2007) 695-715.

Özgüç 1944

T. Özgüç, “Öntarihte Isparta Ovası Kültürü ve Yeni Buluntuları”, Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi
2.3 1944, 407-418.

Sarı 2011

D. Sarı, “İlk Tunç Çağı ve Orta Tunç Çağı’nda Batı Anadolu’nun Kültürel (Evolution Culturelle et
Politique de l’Anatolie de l’Ouest au Bronze Ancien et au Bronze Moyen) (İstanbul Üniversitesi Yayımlanmamış Doktora Tezi 2011).

Sinem ÜSTÜN TÜRKTEKİ / İlk Tunç Çağı’nda Pisidya/Göller Bölgesi’nin Çömlekçilik Gelenekleri

773

Umurtak – Duru 2013 G. Umurtak – R. Duru, “Yeniden Hacılar: Hacılar Büyük Höyük Kazıları 2011-2012”, Arkeoloji ve
Sanat Dergisi 142, 2013, 1-22.
Üstün 2006

S. Üstün, 1993-2004 Dönemi Bademağacı Kazılarında Bulunmuş olan İlk Tunç Çağı II Kırmızı astarlı
Malları (İstanbul Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi 2006).

Türkteki 2012

S. Ü. Türkteki, Göller Bölgesi İTÇ 1-2 Çanak Çömleği (İstanbul Üniversitesi Yayımlanmamış Doktora
Tezi 2012).

Woodward – Ormerod 1909
A. M. Woodward – H. A. Ormerod, “A Journey inSouth Western Asia Minor”, British School at Athens XVI, 1909, 76-136.

774

Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II / International Young Scholars Conference II

Res. 1 Pisidya/Göller Bölgesi Kültürel Sınırı

Res. 2 Likya-Pisidya/Göller Bölgesi İTÇ I Kültür Bölgesi

Res. 3 Likya-Pisidya/Göller Bölgesi İTÇ II Kültür Bölgesi

Sinem ÜSTÜN TÜRKTEKİ / İlk Tunç Çağı’nda Pisidya/Göller Bölgesi’nin Çömlekçilik Gelenekleri

Res. 4 Pembemsi/Portakalımsı Kırmızı Astarlı ve Açkılı Mal Grubu
(1. Karamusa 2. Karayaka 3. Dörtyol 4. Karamusa 5. Gençali 6. Aziziye 7. Gebrem 8. Gençali)

Res. 5 Morumsu-Kırmızı Astarlı ve Açkılı Mal Grubu (Plum Red –Slipped and Burnished)
(1-2. Gebrem 3. Karamusa 4. Yarıköy 5. Kuyucak 6. Mürseller 7. Gençali)

775

776

Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II / International Young Scholars Conference II

Res. 6 Açık Gri Astarlı ve Açkılı Mal Grubu
(1. Gençali 2. Yarıköy 3. Gençali 4. Karamusa 5-6. Gençali 7. Yakaemir 8. Sorkun 9. Gençali 10. Belem)

Res. 7 Yalın Mal Grubu
(1. Kağılcık 2. Seydiler 3. Çavundur 4-7. Aziziye)

Sinem ÜSTÜN TÜRKTEKİ / İlk Tunç Çağı’nda Pisidya/Göller Bölgesi’nin Çömlekçilik Gelenekleri

Res. 8 Beycesultan İTÇ I Tipi Kırmızı Astarlı ve Açkılı Mal Grubu
(1. Ferizli 2. Çeltek 3. Ayvalı 4. Pembeli)

Res. 9 Beycesultan İTÇ I Tipi Siyahı Astarlı ve Açkılı Mal Grubu
(1. İlyas I 2. Kurusarı 3. Mancarlı 4. Hasanpaşa 5. Kemer)

777

778

Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II / International Young Scholars Conference II

Res. 10 Pisidya/Göller Bölgesi İTÇ I Kap Formlarından Örnekler

Sinem ÜSTÜN TÜRKTEKİ / İlk Tunç Çağı’nda Pisidya/Göller Bölgesi’nin Çömlekçilik Gelenekleri

Res. 11 İTÇ II Kırmızı Astarlı ve Açkılı Mal Grubu
(1. Gençali 2. Yazır 3. Tokmacık 4. Karamusa 5. Aziziye 6. Çayarası- Mancar)

Res. 12 Elmalı Pembemsi-Kırmızı Astarlı Mal Grubu
(1. Kemer 2. Gençali 3. Hasanpaşa)

779

780

Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II / International Young Scholars Conference II

Res. 13 Kahverengi Astarlı ve Açkılı Mal Grubu
(1. Kevker 2. Yakaemir 3. Çuvallı 4. Kevker 5. Senirce 6. Bozanönü/Yuğtepe)

Res. 14 İTÇ II Hoyran Tipi Portakal Renkli Astarlı Mal Grubu
(1-2-3. Yakaemir 4. Harmanören/Göndürle 5. Tokmacık 6. Teknepınar 7. Tokmacık 8. Yakaemir 9. Dumlubaşı 10.
Yakaemir 11. Sarıpınar )

Sinem ÜSTÜN TÜRKTEKİ / İlk Tunç Çağı’nda Pisidya/Göller Bölgesi’nin Çömlekçilik Gelenekleri

Res. 15
İTÇ II Gri/Siyah Astarlı
ve Açkılı Mal Grubu
(1. Tülutepe
2-3. Mancarlı
4-5. Karamusa
6. Çuvallı
7-8-9. Mancarlı )

Res. 16
Krem Astarlı
Mal Grubu
(1. Kevker
2. Yakaemir
3. Çuvallı
4. Kevker
5. Senirce
6. Bozanönü/Yuğtepe)

Res. 17
Proto-red Coated Mal
Grubu
(1. Çavdır
2. Kıyakdede
3. Güreme
4. Kıyakdede 5)

781

782

Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II / International Young Scholars Conference II

Res. 18 Pisidya/Göller Bölgesi İTÇ II Kap Formlarından Örnekler

Sinem ÜSTÜN TÜRKTEKİ / İlk Tunç Çağı’nda Pisidya/Göller Bölgesi’nin Çömlekçilik Gelenekleri

Res. 19 Pisidya/Göller Bölgesi İTÇ II Kap Formlarından Örnekler

783

784

Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II / International Young Scholars Conference II

Res. 20 Pisidya/Göller Bölgesi İTÇ I Form Cetveli

Sinem ÜSTÜN TÜRKTEKİ / İlk Tunç Çağı’nda Pisidya/Göller Bölgesi’nin Çömlekçilik Gelenekleri

Res. 21 Pisidya/Göller Bölgesi İTÇ II Form Cetveli

785

Dead Figures:
The Presentation of Social Roles on Gravestones
in Roman Tynada and Timbriada
Dies van der LINDE*

This article discusses the presentation of some social roles of people who are known to us through
the iconography and epigraphy of gravestones originating from the Roman towns of Tynada and
Timbriada1 (Fig. 1). The gravestones presented in this article all depict human figures. Asking questions about how they were depicted, which aspects of those people were selected and emphasized
in the imagery and which ones were not, and how these figures conjointly shaped a single image and
message, brings us straight into the realm of identity and individuality. The concept of identity, on the
one hand, has been quite popular for some two decades in studies of Roman history and archaeology,
but is now increasingly criticized and indeed its usefulness and applicability are doubtful, to say the
least2. In addition, the heavy emphasis on cultural or ethnic identity and social status at the expense
of gender, family, class, and other social categories has resulted in a very biased and distorted view on
Roman society and its population3. The concept of individuality, on the other hand, is only starting to
gain attention from scholars of the Roman period, for example from those studying Roman religion4.
Referring to the tomb of the baker Eurysaces in Rome, Jörg Rüpke interestingly points toward the
value given to everyday life in the tomb’s expression, but continues to maintain that it “indicates an
individual re-evaluation of everyday life.5” Still, the continued debates in theoretical discourse about
the use of concepts of individuality, agency, and personhood in past societies urge us to be cautious
in taking up this concept in studying the societies and peoples of the Roman Empire6.
* Dies van der Linde, Royal Holloway, University of London, Egham, Surrey - UK. Dies.VanDerlinde.2017@live. rhul.ac.uk
1 This article could only be realized thanks to the advice and support of I. Uytterhoeven (Koç University) and B. Hürmüzlü (Süley-

man Demirel University). I would like to thank the entire team of the Isparta Archaeological Survey project for their hospitality
and P. Iversen (Case Western University) and his students for allowing me to join them on their fieldtrips and epigraphic surveys
and for joining and helping me when visiting the village of Yakaavşar. This research would not have seen the light of day without
the permission of the Turkish Ministry of Culture and Tourism and of the Isparta Museum. At last, I would like to express my
gratitude to AKMED for giving me the opportunity to present my research at the conference. This paper is an adjusted version of
that presentation.

2 Pitts 2007; Pitts 2008; van Oyen 2015, 218-219.
3 Pitts 2007, 694-698.
4 Rüpke 2013a.
5 Rüpke 2013b, 18.
6 Knapp – van Dommelen 2008; Voutsaki 2010.
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The art historian Tonio Hölscher has proposed another way to approach the interaction between
persons and society7:
“The function of social roles is to provide the individual person in specific situations with patterns
of behavior in accordance with collective expectations. Roles connect the individual person with
three fundamental spheres of their existence: with the structural system of their society, where they
have their social position; with the cultural system from which they receive their behavioral norms
and values; and with the reality of social life”.
In the title of the paper from which the above quotation derives, Hölscher refers to the “malaise of
identity.” He contends that the concept of identity is utterly modern and self- centered: “it is meant to
be a category of the highest rank, defining an irreducible, pre-rational core of individual persons and
collective entities, which again are conceived according to the model of individual personality – in
short, a core ‘behind’ all manifestations of the specific person or community8.” Whether correct or
not, Hölscher’s alternative of focusing on the “social roles” of persons forms an interesting approach
for our purposes because roles are inherently “communicative and socially oriented9.” This article
deals with the communicative presentation of figures on gravestones and with some social categories
reflected in the presentation of these figures. These categories – gender, profession, and family ties
– have, I contend, not so much to do with the deliberate expression of identity or identities, nor with
the presentation of “the individual,” but all the more with social norms and conventions, i.e., with the
roles of persons within society. As we will see, the iconography and epigraphy of the gravestones discussed in this paper reveal an emphasis on these social categories, and therefore also on these social
roles. By contrasting the gravestones to examples from other territories in northern Pisidia, the particular nature and selection of social roles in Tynada and Timbriada reveal themselves more clearly.

Gravestones in Roman Tynada and Timbriada
In a tiny village called Yakaavşar, located near the Anamas Dağı, a total of ten small gravestones are
reused in the wall of a house. The central part of these gravestones is characterized by one, two, or
three human figures. Only one of the gravestones also displays an inscription. Though it is hard to
recognize and decipher, the inscription seems to consist of a name and patronym10. These gravestones have recently been studied by the archaeological and epigraphic survey team consisting of
Mehmet Özsait, Guy Labarre, and Nesrin Özsait11. However, their publication only describes the
stones, the ornaments, the figures, and, when present, the inscriptions. Moreover, earlier studies have
assembled a multitude of gravestones originating from the same territory near the Anamas Dağı, the
territory occupied in Roman times by two moderately sized towns called Tynada and Timbriada (Fig.
1)12. The photos and drawings in these studies reveal gravestones that often appear strikingly similar
7 Hölscher 2008, 45.
8 Ibid., 53.
9 Ibid., 54; see also Tomáŝková 2010.
10 Özsait et al. 2009, 206, no. 9, Figs. 34-35.
11 Ibid., 204-206, Figs. 25-36.
12 Ramsay 1895; Borchhardt et al. 1975; Brixhe – Gibson 1982; Brixhe et al. 1987; Brixhe – Özsait 2001; Özsait et al. 2007, no. 4

(Figs. 17-18), no. 6 (Fig. 21), no. 14 (Fig. 25), and no. 15. Most of the examples mentioned in these studies are now in the collection
of the Isparta Museum. Some are to be found in the Burdur Museum, Afyon Museum, Antalya Museum, or Adana Museum. The
examples discussed in Brixhe – Gibson 1982 are all part of the private collection of Rahmi Koç. Finally, some examples can still
be found in the territory of the modern town of Aksu.
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in material, style, and iconography to the ten examples in Yakaavşar suggesting that we are dealing
with a local style of grave monuments or at least with a workshop or workshops distributing gravestones within a fairly limited area13. Generally, this type of gravestone measures around 60 x 30 cm.
and is made of limestone and only worked on the front side. A moulding forms the lower part, whilst
the upper part displays an ornamented pediment or an arch. The sides may be decorated by pillars
or columns, and the figures always appear on a ledge in the central part of the gravestone. It is noteworthy that this type is not among the large amount of funerary material that has been found by the
Isparta Archaeological Survey team in the territories of Apollonia, Tymandos, Konana, and Seleukeia
Sidera14. Therefore, this fairly coherent group of gravestones, found in a restricted spatial area, forms
a suitable basis to study the presentation of social roles. This group of gravestones, including the ones
reused in the house of Yakaavşar, constitute the core of the material discussed in this article, whilst
references to other gravestones from within and outside of the territory of Tynada and Timbriada
serve to enable relevant comparisons and to strengthen my arguments.
Iconography forms the main source for our discussion of social roles15. A variety of iconographic
characteristics may enlighten us about the presentation of persons and their social roles. Characteristics of a single depicted figure entail, for example, the orientation and size of the figure, the particular
hairstyle, and peculiar bodily characteristics or facial expressions. Clothing and jewelry worn by a
represented person may also indicate the social role of the person. In addition, objects held by or adjoining a figure clarify his or her role. Generally, these figures are placed among other figures urging
us to question the specific relation between them. The number of figures, the relative positioning of
the figures, and the interaction between figures and differences in size provide additional information about the figures and the presentation of social roles. A holistic and comparative approach to
these figurative characteristics presented on several gravestones aims to address the social categories
mentioned earlier – gender, work, and family. Inscriptions formed another valuable instrument of
presenting social roles and they allow us to question some general assumptions about the social roles
of people based on the study of images alone.

The gendered role16
It might not come as a surprise that the imagery of the gravestones under scrutiny provides some
indications for gender differentiation. How were male and female figures exactly distinguished and
can the particular ways of presenting gender differences tell us something about the role of men
and women in the territory of Tynada and Timbriada? Both male and female figures are depicted,
and there does not seem to exist any significant quantitative gap between the depiction of men and

13 This has also led the researchers to believe that all gravestones are contemporary and date to the 2nd and 3rd centuries C.E. This

date is based on the form of the letters, and the style of the hair and beards of male figures: Brixhe – Gibson 1982, 138; Brixhe et
al. 1987, 132. For local styles and workshops of gravestones in the region, see Özcan 2014.

14 The research reports of the Isparta Archaeological Survey project undertaken by B. Hürmüzlü (Süleyman Demirel Uni-

versity) and her team have been published in the annual volumes of the Araştırma Sonuçları Toplantısı since 2008.

15 For similar studies of funerary iconography and epigraphy with an emphasis on social roles in respectively Roman Gaul and

Phrygia, see Lovén 2003 and Masséglia 2013. I thank J. Masséglia (University of Oxford) for sharing a proof version of her article
with me.

16 On funerary iconography and gender, see Lovén 2003.
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women. Images may show a single man or woman17. They may display only male figures18 or only
female figures19, or they may, as is commonly the case, represent a blend of both men and women20.
Men or women do not have a specific position (left, right, or central) in relation to figures of the other
sex. Even facial characteristics of male and female figures sometimes appear surprisingly similar (Fig.
2)21. It seems that gender differentiation was primarily visualized by means of clothing, attributes,
and a standing or seated position.
All female figures appear to wear a similar style of clothing. Their clothes comprise a long dress
reaching down to the woman’s feet or ankles, which was worn underneath a shorter mantle. In addition, the heads of all women are covered by a veil. Generally, women are depicted holding their veil
with their left hand whilst their right hand rests in their lap. They do not appear carrying a certain
object or attribute. Also, men had a very limited wardrobe: they were either dressed wearing a long
mantle draped over their shoulders or they were wearing a short tunic and a cape. Especially in combination with the latter outfit, attributes occur in the hands of or in connection with male figures (see
next section)22.
Men are always standing, whereas women appear both in a standing and seated position. The seated position of women may have been associated with the ideal role of women in the domestic sphere
as opposed to the public role of men23. According to this view, the social roles of men and women
were thus clearly marked and differentiated. Still, in many images women stand alongside male figures, displaying no differences in the level of the faces or in size of the figures whatsoever. Interesting
are the images in which a woman appears sitting on a bench24. In all cases, this bench is placed on a
raised platform so that the woman’s face is at the same level as their male standing counterparts. Is
this habit of leveling male and female figures, even though the latter are sitting, a deliberate act? Specimens consisting of an image of two female figures demonstrate that the bench on which women are
17 Three examples are Brixhe – Gibson 1982, no. 24 (Fig. 5); Brixhe et al. 1987, no. 24 (Pl. XII, 3); Özsait et al. 2009, no. 5 (Fig. 30).

For these examples, see the section “The individual role?” Özsait et al. 2007, no. 15 is a fragment of a gravestone and could therefore have represented multiple figures. For the collection of examples, I have not taken into account the study of W. M. Ramsay
(1895). In his study the gender of depicted figures is recorded alongside the text of the inscription. However, the republication of
three examples by Borchhardt et al. (1975, nos. 2, 5, 11) clarifies that Ramsay’s examples included very different types of gravestones - descriptions and images of which are not provided and, therefore, the inclusion of Ramsay’s study would have undermined
my aim to gather the imagery and texts on gravestones which form a coherent group.

18 Five examples are Brixhe – Gibson 1982, no. 16 (Fig. 4, pl. IV), no. 18 (Fig. 4), no. 21 (Fig. 5); Brixhe et al. 1987, no. 19 (Pl. X, 1),

no. 34 (Pl. XVIII, 1).

19 Four examples are Brixhe – Gibson 1982, no. 9 (Fig. 3), no. 13 (Fig. 3); Brixhe et al. 1987, no. 23 (Pl. XII, 2); Özsait et al. 2009, no.

4 (Fig. 29).

20 This study does not aim to present a necessarily comprehensive collection of the gravestones under scrutiny. In this case, it

suffices to say that the gravestones I have studied number over sixty examples. The bulk of the material therefore represents both
men and women.

21 See also Özsait et al. 2009, no. 7 (Fig. 32).
22 In all publications in which this type of gravestone appears, the clothing of the figures is described in terms of a toga, a chiton,

and a himation. This terminology has clear Roman or Greek connotations. It is, however, questionable whether the clothing truly
resembles this particular kind of clothing. A more secure and minute study of the clothing is necessary, although such a study
might be hindered by poor preservation and the lack of detail in the reliefs. I thank M. Özhanlı (Süleyman Demirel Üniversitesi)
for pointing out this problem of terminology.

23 Trümper 2012.
24 Thirty-two examples are Borchhardt et al. 1975, no. 11; Brixhe – Gibson 1982, Pl. I, no. 8 (Fig. 3, Pl. III), nos. 9-15 (Figs. 3-4), nos.

23-24 (Fig. 5); Brixhe et al. 1987, pl. III, 2-3, no. 15 (Pl. IX, 2), no. 16 (Pl. IX, 3), no. 17 (Pl. XI, 1), no. 23 (Pl. XII, 2), no. 24 (Pl. XII,
3), no. 25 (Pl. XIII, 1), no. 26 (Pl. XIII, 2), no. 27 (Pl. XIII, 3), no. 28 (Pl. XIII, 4), no. 32 (Pl. XV, 3), no. 37 (Pl. XVI, 3), no. 40 (Pl. XX,
2); Brixhe – Özsait 2001, nos. 3-4; Özsait et al. 2007, no. 4 (Fig. 17); Özsait et al. 2009, no. 3 (Fig. 28), no. 4 (Fig. 29), no. 9 (Figs.
34-35), no. 10 (Fig. 36).
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seated is always raised on some kind of platform. It seems therefore that we are dealing with a standard artistic method of depicting women and benches. However, there is one interesting gravestone
which creates the impression that the raised bench was not always simply a result of standardization
(Fig. 3). In this example, the ledge on which both figures rest their feet is tilted instead of flat, which
was common. Clearly, not the ledge was the point of reference for shaping the figures, but the level
of the figure’s faces25. Faces of figures were always depicted at the same height – whether the figures
were standing or seated, male or female26. This is an important observation when we contrast our
gravestones with a gravestone from the territory of Burdur, some 50 km. to the west (Fig. 4). Although
the faces of both figures are at the same level, the size of the male figure is enormous compared to the
female figure. The same is true for another gravestone on display in the Isparta Museum on which the
level of the figure’s faces does not match, even though the female figure is not even sitting27. Does the
imagery of these two gravestones truly emphasize gender differentiation, or should we perceive the
female figures rather as small girls? Unfortunately, epigraphy does not provide any further relevant
information on the identification as girl or woman. Yet, in combination with our observation that the
size of male and female figures was equal, the deliberate leveling of faces by way of tilting ledges or
elevating seated women indicates a custom, or wish, to put all figures, male and female, on an equal
standing. We might wonder whether we should connect this peculiar iconography with another peculiarity of this region: in the Pisidian language no distinction exists between masculine and feminine words, but between animated and non-animated words. Often it is even impossible to decide
whether a name in the Pisidian language belongs to a male or a female person28.
The question remains however: why do men always appear standing whereas women may be depicted as both standing and sitting figures? Obviously it is a difficult, if not impossible, task to decipher the value or significance of the act of sitting and of its alleged connection with the domestic
sphere solely based on the gravestones discussed in this article. However, it is worthwhile to take a
short but closer look at the benches depicted. There appears to be some differentiation among the
benches on which female figures are sitting. Most of them do not display any outstanding features,
but three benches are more pronounced or are embellished with spiral ornamentation29. One bench
does not even resemble a bench, but looks rather like a throne with decorated legs30. Indeed, the
goddess Cybele has also been depicted sitting on a similar throne31. Surely, this comparison is not
an attempt to suggest that sitting is a divine action, but it does raise the question whether the seated
position of some female figures is always, sometimes, or not at all an allusion to the domestic sphere.
All in all, the mere fact that men are never depicted sitting, and women occasionally are, does suggest
a certain degree of gender differentiation. But the leveling of the faces of standing men and seated
women indicates that this differentiation should not necessarily be conceived as a matter of male supremacy. In fact, the leveling presents a standardized and deliberate custom putting male and female
figures at an equal standing.
25 Brixhe – Gibson 1982, 136-137.
26 I should mention one exception: Brixhe et al. 1987, no. 40 (Pl. XX, 2). However, this example differs from other gravestones in

several respects, such as the style of the figures and the lettering. Even the suggested Pisidian provenance might be contested.

27 Özlem-Aytaçlar 2010, no. 19 (Fig. 19). Isparta Museum: Cat. no. 1.4.94.
28 Brixhe et al. 1987, 133.
29 Ibid., no. 16 (Pl. IX, 3), no. 24 (Pl. XII, 3), no. 32 (Pl. XV, 3).
30 Brixhe – Gibson 1982, no. 23 (Fig. 5).
31 Drew-Bear 1976, no. 18 (Pl. IV, 2).
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The professional role32
Male figures were either wearing a long mantle or were dressed in a short tunic and a cape which was
fastened by a knot or brooch. It is the latter outfit which is of interest to us here, because only those
men wearing this particular outfit sometimes appear holding a lance or spear in their left hand and/
or carrying a sword attached to their belt. Also, only those men wearing this particular outfit are occasionally accompanied by a sheep or a goat33. One man seems to wear the skin of an animal over his
shoulders as a replacement of the usual cape (Fig. 5). Another man does not hold a sword or lance, but
has a shepherd’s crook thrown over his shoulders34. Two examples are slightly different, but need to
be mentioned here: the male figures are not simply standing next to a seated female figure, but have
an active and moving appearance. One of these two figures also wears a short tunic, and both figures
are holding a lance as well as a shield in front of their left shoulder35.
Recently, Özsait and his team suggested that some of the men depicted on the gravestones reused
in the house in Yakaavşar were dressed “en tenue militaire,” which is indicated by the presence of a
sword or a lance36. In case a man was wearing the same outfit but with an animal’s skin draped over
his shoulders and was carrying the same weaponry, the authors claimed that the figure represented a
peasant (“berger”) despite the weaponry (“en dépit de son armament”)37. Although another figure also
wears a short tunic and a long cape and is assumed to carry a sword, nothing is said about the figure
being dressed as a soldier or peasant38. Are we dealing here with the presentation of a military role, a
variety or combination of professional roles, or another kind of professional role? Four observations
suffice to argue for the latter. First, and I repeat, only male figures not wearing a long mantle but a
short tunic and a cape may be depicted holding a lance or spear, carrying a sword, or accompanying
a sheep or goat. Second, when accompanied by a goat or sheep, the male figures do not only wear the
aforementioned outfit, but also are always holding a lance or spear, or carrying a sword. Third, apart
from the weaponry which only appears together with the aforementioned outfit or in the company
of sheep and goats, the imagery of these gravestones does not give any indication for presenting a
military figure. Four, the two examples which do seem to display military figures are distinct from the
aforementioned figures because of the presence of a shield and the active movement of the figure. So
although not every man dressed in a short tunic and a cape is accompanied by attributes referring to
pastoral activities or by sheep and goats, the consistent and recurrent display of this particular outfit
– as the single alternative to the commonly worn long mantle – in combination with weaponry and
pastoral connotations leads me to conclude that all of these men represent herdsmen39. Indeed, the
32 On Roman funerary iconography and work, see Lovén 2007; Lovén 2012.
33 For the short tunic and cape, see Brixhe – Gibson 1982, nos. 10-11 (Fig. 3), no. 15 (Fig. 4); Özsait et al. 2009, no. 5 (Fig. 30), no.

10 (Fig. 36); for holding a spear, sword or lance, see Brixhe – Gibson 1982, no. 3 (Fig. 2), no. 17 (Fig. 4); Brixhe et al. 1987, 129
(Pl. III, 2); Özsait et al. 2009, no. 1 (Fig. 26); accompanied by a goat or sheep, see Borchhardt et al. 1975, no. 11; Brixhe – Gibson
1982, no. 1 (Fig. 2); Brixhe et al. 1987, 129 (Pl. II, 2); Özsait et al. 2009, no. 8 (Fig. 33).

34 Brixhe – Gibson 1982, no. 18 (Fig. 4).
35 Brixhe et al. 1987, no. 34 (Pl. XVIII, 1), no. 37 (Pl. VI, 3).
36 Özsait et al. 2009, 205-206, no. 1 (Fig. 26) and no. 5 (Fig. 30).
37 Ibid., 206, no. 8 (Fig. 33).
38 Ibid, 206, no. 10 (Fig. 36).
39 Hunting could very well have been part of the “profession” when taking the sheep up into the hills and mountains where wild ani-

mals roamed around. This explains the depiction of the weaponry carried by the herdsmen. The occurrence of figures holding a
shield and appearing in an active position suggests a distinct way of displaying military figures. Therefore, soldiers and herdsmen
appear to have had a distinct iconography. Instead of the “soldier-peasant” proposed by Masseglia (2013, 110), I contend we are
rather dealing with a “hunter-peasant” role distinct from the genuine soldier.
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area around Anamas Dağı was, and still is, an important area for pastoral activities. Interpreting these
male figures as herdsmen, therefore, is very much in agreement with the particular characteristics of
the territory where the gravestones have their provenance40.
This focus on the display of pastoral activities turns out even more clearly when compared to
gravestones from the valley of Apollonia. In this valley gravestones could display male figures accompanied by an axe and a sickle, or people in a boat hunting for fish (Fig. 6b)41. On the gravestones of
Timbriada and Tynada, on the contrary, apart from the general clothing for men and the occasional
military outfit, only a single particular activity was highlighted by the clothing and the attributes in
the imagery. Therefore, as far as the display of professional differentiation was concerned, it meant
either to herd or not to herd and people did not hesitate to visually emphasize this distinct social role
– the role of herdsman42.

The familial role43
Family membership constitutes another important social role. Looking at the various figures depicted
on the gravestones from Tynada and Timbriada suggests that iconography gives hardly any indication
about who is who with respect to family relations. If clothing and attributes were important indicators of the gendered and professional role, the familial role is fairly invisible. Though the subject of
the family in the Roman Empire covers a range of different aspects44, based on our funerary material I
would like to focus on two important issues which also bring to light some problematic assumptions:
the presentation of family members and the presentation of married couples45. As we will see, it is
especially in the study of these family relations that epigraphy will play a vital role46.
When confronted with an image like the one in Figure 7, the recognition and identification of
family members – or whatever relationship might exist among the depicted figures – turns out very
problematic. Assuming that the three figures are family members is problematic in itself, but even
when such a relationship is accepted, the precise nature of the family bond remains obscure. The funerary iconography does not tell us whether we are looking at a brother, a sister, and a cousin; a married couple and a close friend; or a man and his favorite nephew and niece. It does not even tell us that
the represented figures were relatives at all. The inscription of a fragmentary gravestone published by
Claude Brixhe and Mehmet Özsait, for instance, records three names: Archelas, son of Manes; Nos/
Nous son of Nearchos; Ada, daughter of Menelaos47. The woman named Ada might have been married with one of the men, but that still does not explain the presence of the third figure who cannot
have been a close relative of either the husband or the wife. This inscription, therefore, warns us to
40 Brixhe – Gibson 1982, 138-139.
41 For a male figure accompanied by an axe and a sickle, see Özsait et al. 2011, nos. 2-3 (Figs. 2-3).
42 I have not studied all funerary material originating from the territory of Timbriada and Tynada. Maybe other “professions” were

on display in this territory, but on this particular group of gravestones, apart from two soldiers, no “professional” role other than
the role of herdsman was visualized. As we will see in the section “The individual role,” another type of gravestone from this territory also displays soldiers, but no other distinct “professions.”

43 On funerary monuments and family relations, see Edmondson 2005; Huskinson 2012.
44 George 2005; Harlow – Lovén 2012.
45 On funerary iconography and marriage, see Lovén 2010.
46 In this article I focus on the relation between figures and their appearance in the inscription. Apart from this aspect, names of the

figures generally consist of a name accompanied by a patronym. Occasionally, even a papponym is included indicating a certain
relevance of genealogy; see Brixhe – Gibson 1982, 132; Brixhe – Özsait 2001, 158-159.

47 Brixhe – Özsait 2001, 172-174, no. 4.
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be cautious with interpreting multiple figures too readily as married couples, parents and children,
brothers and sisters, or other closely related persons.
As passionate loving knows no bounds, husbands and wives frequently appear to continue their
intimate relationship even after death. Not surprisingly then, a man and a woman such as the ones
represented in Figure 8 can easily be assumed to represent a married couple, even though clear
indications for such a relationship like the gesture of clasped hands does not occur at all on the
gravestones from Tynada and Timbriada. Again, an example of epigraphic evidence points toward
the problematic nature of this assumption. Below the image of a man and a woman, an inscription
records the names of the figures: Meinophilos, son of Attalos, and Anna, daughter of Mouaios48.
Subsequently, the inscription identifies Anna explicitly as the mother of Meinophilos. The male and
female figure, however, resemble many other men and women depicted together on gravestones.
There is no way that the man and woman could have been identified as mother and son solely based
on iconographic analysis. There might be good reasons for the absence of any sign of age difference. It
might be argued, for instance, that the son had already become an adult or that male and female figures on the gravestones of Tynada and Timbriada generally do represent couples, which was exactly
the reason that the alternative relationship between the figures had to be made explicit. However,
these arguments cannot be supported by any additional evidence, and therefore the inscription still
urges us to rethink our assumptions based iconography as well as to coksider potential discrepancies
between iconographic and epigraphic information49.
A look at a gravestone from nearby Uluğbey in the valley of Apollonia demonstrates a very different way of presenting the familial role (Figs. 6a+b). First of all, children are prominently visible
on both sides of the gravestone. What is more, they are recurrently mentioned in the inscription, although the number of names does not agree with the number of children on display50. It is noteworthy that not one of the reliefs reused in the house at Yakaavşar makes an iconographic distinction
between adults and children. Extending our scope to the whole territory of Tynada and Timbriada,
only four gravestones of our type display figures of distinctively smaller sized figures that we can
interpret as children, especially when they appear between51. Second, the imagery of the gravestone
from Uluğbey emphasizes the whole family. The number of figures, therefore, is much greater than
the usual two or three figures we encounter on the gravestones from Tynada and Timbriada. Does
the imagery of the Tynadian and Timbriadian gravestones then not present all deceased persons,
or were the gravestones generally only intended to commemorate a small number of people? Third,
the right side of the gravestone from Uluğbey shows two figures in a boat: the larger figure is rowing
48 Ibid., 169-172, no. 3.
49 Brixhe – Gibson 1982, 146, 158. A male and female figure may also represent a brother and a sister; see Borchhardt et al. 1975,

no. 11; Özsait et al. 2007, no. 4 (Figs. 17-18). In one case the image of one man and two women is accompanied by an inscription
identifying the figures as a man with his sister and daughter; see Brixhe et al. 1987, no. 25 (Pl. XIII, 1). Sometimes the number of
figures on display and the number of figures mentioned in the inscription are not in agreement; e.g., Brixhe et al. 1987, no. 40 (Pl.
XX, 2). In another case the inscription mentions three male names whilst the gravestone clearly has two females on display; e.g.,
Brixhe et al. 1987, no. 27 (Pl. XIII, 3).

50 Again we are witness to a discrepancy between the image and the accompanying text; on funerary monuments and children, see

Boatwright 2005; Lovén 2013.

51 Brixhe et al. 1987, 129 (Pl. III, 1), no. 17 (Pl. XI, 1), no. 21 (Pl. XII, 1), no. 28 (Pl. XIII, 4). The little girl in no. 17 is even identified as

the daughter of the male figure in the inscription; see Brixhe et al. 1987, 142-144. M. Özsait and his team mention the presence of
another young boy on a gravestone from the village of Terziler; see Özsait et al. 2009, 204: Tynada stele no. 7 (Fig. 23). Although
the photograph of the gravestone is far from clear, I cannot find any reason why they interpreted this figure as a young boy since
it does not seem to be a small figure. The figure appears to be dressed in a short tunic, but as we have seen, this particular clothing
is not an indication of childhood. No argument is provided supporting the identification.
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while the smaller figure is spearing one of two fishes depicted underneath the boat (Fig. 6b). Not
only do we see here a different “profession” – a fisherman – and the presentation of a father and his
child, but also this image presents a vivid reflection of familial activities: the transfer of skills and
knowledge from one generation to another, or possibly even of personal memories. Four, despite
this emphasis on family and children, the wives of both Aurelius Asklepiades and Auxanon are not
mentioned at all in the inscription, although one female figure – presumably the mother of the children – is presented on the gravestone. This gravestone thus shows a much higher degree of male
dominance within the familial sphere than we witnessed in the case of several gravestones from
Tynada and Timbriada.
A first view on the gravestones from Tynada and Timbriada might give the impression that we
are looking at deceased family members. Although this indeed might have been the case most of the
time, this is hardly ever explicitly stated. Imagery also does not give a clue as to what family relations
– or other social relations – connects the figures on display. Without any clear attribute, gesture, or
jewelry symbolizing marriage, even the depiction of a man and a woman might not always represent
a married couple. Moreover, age differences are hardly ever visualized in the imagery or mentioned
in the inscriptions. Aside from the occasional depiction of a child, the gravestones from Tynada and
Timbriada do not show any sign of social differentiation based on age differences. In short, family
or group membership as a social role is not as clearly emphasized in the texts and imagery as is the
gender and professional role. Rather, it was the family – the group of figures – itself which mattered
most, not the particular roles played by individuals within the family or group.

The individual role?52
Three gravestones from the territory of Tynada and Timbriada seem to offer us counter- examples
to the concluding statement of the last section53. These gravestones only display a single figure and
might give reason to reconsider my statements opposing individuality in the Roman Empire. The example reused in the house of Yakaavşar presents us with a male figure wearing a short tunic and cape.
He also appears to carry a sword (Fig. 9). A second example shows a female figure sitting on a bench.
Her appearance is fairly equal to all other women and does not give any indication of specific personal
traits54. In contrast, the third example is characterized by several peculiarities: the space above the
seated female figure is ornamented by two rosettes; spiral ornaments decorate the bench on which
the woman is sitting; and on the right side of the bench a dagger and a distaff are on display55. So,
only a minority of three specimens belonging to our specific type of gravestones showcases a single
figure. If these gravestones were indeed the only examples, there would be little reason to give attention to the issue of the individual role any longer. However, in the territory of Tynada and Timbriada
another type of gravestone occurs, the appearance of which urges us to have a closer look at the issue.

52 On funerary iconography and individuality, see Huskinson 2011, 522-523. .
53 Brixhe – Gibson 1982, no. 24 (Fig. 5); Brixhe et al. 1987, no. 24 (Pl. XII, 3); Özsait et al. 2009, no. 5 (Fig. 30).
54 Brixhe – Gibson 1982, no. 24 (Fig. 5).
55 Brixhe et al. 1987, no. 24 (Pl. XII, 3). I follow the description given in the publication (Brixhe et al. 1987, 147-148) since I have

not examined the gravestone myself, and the photo is not clear enough for a detailed view of the attributes. The combination of
both a dagger and a distaff in connection with a single female figure is an important one. It should warn us that an object like a
dagger might not necessarily have the male connotation it is frequently assumed to have. However, even if the interpretation of
the objects turns out to be false, the mere depiction of these objects and the specific ornaments on this gravestone give the stone
an appearance quite distinct from the other gravestones.
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This type of gravestone – which we will call type 256 – consists of a rectangular shaft and a triangular top (Fig.10)57. The space of this triangular top may be decorated with ornaments like acanthus leaves. The main body of the rectangular shaft displays a figure58. Interestingly, this figure always
appears on its own as the sole figure on display. The figure can be male or female, a full figure or only
a bust. Male figures wear the same long mantles which appear on gravestones of type 1. Male busts
show little indication with respect to clothing, but the hairstyle may vary: beard or no beard, long or
short hair. Two male busts are accompanied by a shield and/or a sword representing the deceased as
a soldier59. Women are either seated on a bench or are represented by a bust60. The commemoration
of single persons on gravestones, therefore, was fairly common in the territory of Tynada and Timbriada. A specific type of gravestone was found suitable for this purpose, and on these gravestones
figures are not always depicted in full but are frequently represented solely by a bust. Inscriptions on
this type of gravestone only record a name occasionally accompanied by a patronym. Apart from the
type of gravestone and the appearance of busts, no attributes, no clothing or jewelry, no hairstyles
and facial characteristics present these single figures distinct from the male and female figures we
encountered on the gravestones displaying multiple figures.
Then why do these figures appear alone? Why are these persons commemorated in solitude and
not together with close relatives and friends? It surely is suggestive that a single person was almost
always commemorated by a gravestone of this distinct type. In comparison with the gravestones of
type 1, type 2 has a fairly basic design and appears to be cut in quite a rough manner. In addition, no
ornamental features like pillars, pediments, and arches occur. Type 2 might, therefore, represent a
group of gravestones which were distinctively cheaper than the specimens of type 1. Fabrication of
these gravestones must have taken quite a short time and demanded a small amount of skilled labor
compared to the fabrication of type 1. It follows therefore that, unlike other gravestones, the gravestones of type 2 were especially practical in case of an urgent need for a gravestone or affordable in
case of a lack of money. We may ask therefore: did these people die far away from home and from
their relatives? Did they not have any relatives or friends? Did they die a sudden death? Were they
poor? The exact reasons for the presentation of these single figures may escape us, but the nature of
the gravestones of type 2 on which the majority of these single figures appear demonstrates that we
are not dealing here with deliberate expressions of individuality. In fact, apart from one example61,
the lonesome figures do not differ in distinctive ways from the multiple figures depicted together
on gravestones of type 1. In the territory of Tynada and Timbriada, individual roles and identities,
therefore, appear not to have played any role in the presentation of the deceased. Instead, the isolated
figures display the same social conventions and roles one would encounter on gravestones commemorating and representing people together.
56 In the following I will refer to the type of gravestones which is the main subject of this paper as type 1.
57 Borchhardt et al. 1975, no. 2, no. 5, no. 18; Brixhe et al. 1987 no. 1 (Pl. IV, 3), no. 2 (Pl. V, 1), no. 3 (Pl. V, 2), no. 4 (Pl. V, 3), no. 5

(Pl. V, 4), no. 6 (Pl. VII, 1), no. 7 (Pl. VII, 2), no. 8 (Pl. VII, 3), no. 9 (Pl. VII, 4), no. 10 (Pl. VIII, 1), no. 11 (Pl. VIII, 2), no. 12 (Pl.
VIII, 3), no. 13 (Pl. VIII, 4), no. 14 (Pl. IX, 1), no. 38 (Pl. XVIII, 3), no. 39 (Pl. XIX, 1); Özcan 2014, Figs. 3a+3b. Borchhardt et al.
1975, nos. 2, 5 are the same as nos. 2, 5 in Ramsay 1895. In this paper, Ramsay mentions many more gravestones with only a single
figure on display and it is very likely that these gravestones belong to our type 2. However, as said before, since his description of
the gravestones is insufficient (e.g., no. 11 belongs to type 1; see Borchhardt et al. 1975, no. 11), we cannot be sure whether these
gravestones belong to type 1, type 2, or any other possible type of gravestone.

58 Only Brixhe et al. 1987, no. 10 (Pl. VIII, 1), no. 14 (Pl. IX, 1) lack a figure.
59 Ibid., no. 4 (Pl. V, 3), no. 8 (Pl. VII, 3).
60 Sitting female figure: ibid., no. 1 (Pl. IV, 3); female busts: ibid., no. 12 (Pl. VIII, 3), no. 13 (Pl. VIII, 4), no. 38 (Pl. XVIII, 3).
61 See note 48.
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Concluding thoughts: people and social roles
At first sight, the presentation of human figures on gravestones originating from the territory of
Tynada and Timbriada appears rather homogeneous. Females always wear the same clothing, and
also men had little choice what to wear. Only soldiers and shepherds were clearly distinguished from
other male figures. In general, figures are merely standing alongside each other with no affectionate
gestures, no faces turned toward each other. Although some figures might have been family members,
this is frequently not explicitly stated, nor does it follow from iconographic characteristics. Also, age
differences are obscured more often than not. On the whole, the gravestones display few options to
distinguish one figure from another. This also holds true for gravestones with only a single figure on
display. Does this mean that people around Tynada and Timbriada deliberately chose to represent
themselves in strikingly similar ways, with hardly any distinction among the figures on display?
As a coherent group of gravestones – both type 1 and 2 – examples of which do not pop up in
other territories than the one of Tynada and Timbriada, it appears that the gravestones were fabricated in local workshops by a limited number of craftsmen. This might explain the similar style of the
monuments, figures, and texts, but does not explain the lack of heterogeneity in ways of presenting
men and women or in the choice of presenting professional roles. Nor does it explain the relative
absence of age differentiation or the presentation of male and female faces at the same height, despite
the women being seated. All of these factors are structural and have much more to do with social
conventions and social roles than with personal choice and individual identities. Therefore, I would
argue that for the realization of figurative art on gravestones in Tynada and Timbriada, neither the
craftsmen, the commissioners, the relatives, nor the deceased were decisive agents. Surely, one could
choose to add a depiction of a sheep to the figure of a herdsman, but one could not choose to be a
herdsman; one simply was a herdsman. Thus, in the case of the gravestones of Roman Tynada and
Timbriada, the presentation of human figures surely finds its roots in everyday life, but this was not
an individual everyday life62: it was an everyday life structured by social conventions in which people
played their own social roles.

62 This is in contrast to J. Rüpke’s statement as quoted in the introduction.
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Fig. 1 Map of Northern Pisidia showing territory of Tynada and Timbriada

Fig. 2 Gravestone reused in a house in Yakaavşar
(Author’s photo: August 2015; previously published in
Özsait et al. 2009, no. 6, Fig. 31).

Fig. 3 Drawing of gravestone in Rahmi
Koç collection probably originating from
Sofular, a village located near Aksu
(After Brixhe – Gibson 1982, no. 23, Fig. 5)
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Fig. 4 Gravestone displayed in
backyard of Isparta Museum
(Cat. no. 3.10.02; author’s photo: August 2014).

Fig. 5 Gravestone reused in house in Yakaavşar
(Author’s photo: August 2015; previously
published in Özsait et al. 2009, no. 8, Fig. 33).

Fig. 6a Front of gravestone from
Seyyit Veli Baba Sultan Türbe in Uluğbey
(After Coşkun Abuağla 2011, 130).

Fig. 6b Right side of gravestone from
Seyyit Veli Baba Sultan Türbe in Uluğbey
(After Coşkun Abuağla 2011, 130).
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Fig. 7 Gravestone reused in house in Yakaavşar
(Author’s photo: August 2015; previously
published in Özsait et al. 2009, no. 9, Figs. 34-35).

Fig. 9 Gravestone reused in house in Yakaavşar
(Author’s photo: August 2015; previously published
in Özsait et al. 2009, no. 5, Fig. 30).

Fig. 8 Gravestone reused in house in Yakaavşar
(Author’s photo: August 2015; previously
published in Özsait et al. 2009, no. 7, Fig. 32).

Fig. 10
Type 2 gravestone
displayed in Isparta
Museum (Cat. no.
6.3.82; after Brixhe et al.
1987, no. 3, Pl. V, 2).

Patara’da Bulunan bir Grup Mangal Atacı
Şeniz YENER*

Mangallar hakkında daha önce yapılan sınırlı sayıdaki araştırmalar, konunun sahip olduğu problemlerin çözümünden çok, bu grup hakkındaki tartışmanın daha da derinleşmesine neden olmuştur. Araştırmacılar pişmiş topraktan şekillendirilen bu form için, antik dönemden günümüze ulaşmış herhangi
bir terminoloji bulunmaması nedeniyle Mangal veya Maltız ismini kullanmışlar, çoğunlukla formdan
bağımsız olarak parça halinde ele geçen ve burada çalışma konusunu oluşturan figürlü apliklere ise
Mangal Atacı veya Mangal Tutacı ismini vermişlerdir. Formun geneli, altta silindirik kaide üzerine
yükselen silindirik bir gövde, üstte yanma işleminin gerçekleştirildiği kazan, en üstte ise üzerindeki
kabın ateşe doğrudan temasını engelleyerek sabit bir şekilde taşınmasını sağlayan ataçlara sahip dekoratif ocaklar olarak tanımlanmaktadır. Gövde üzerinde hem hava akımını sağlayan hem de külü
boşaltmak için kullanılan bir hava deliği bulunur. Üstte kazanın iç yüzüne aplike edilen ataçlar kalıpta
şekillendirilmiş ve çoğunlukla çeşitli figürlerle dekore edilmiştir.
Anadolu’da mangallara ait ilk veriler O. Benndrof ve G. Niemann’ın yapmış oldukları araştırmalardan edinilmektedir. Bu araştırmacılar, Karia ve Lykia bölgelerine yapmış oldukları gezilerde, mangal
ataçlarının da yer aldığı birçok arkeolojik buluntuyu değerlendirmiş ve bu ataçların aynı atölyede üretilmiş olabileceğini öne sürmüştür1. A. Conze de aynı kanıdadır ve topladığı ataçları değerlendirirken bunların aynı atölyeye ait olması gerektiğinden bahsederken2, üretim yerini saptamada mangal ataçlarının
sayısı önemli ise Halikarnasos, Kos, Loryma, Rhodos ve Knidos’ta da çok sayıda ele geçmesi nedeniyle
bu kentlerin de göz ardı edilmemesi gerektiğinin üzerinde durur3. M. Şahin, yaptığı araştırmalara göre
mangalların üretim yerinin Batı Anadolu’da aranması gerektiğini4, özellikle Karia Bölgesi’nde Myndos
ve Knidos üretimlerinin varlığını vurgulamıştır5. O. Didelot, üretimi ana merkezler, şubeler ve yerel
üretimler olarak üç kümede toplayarak, ana üretim merkezinin Kos, Knidos ve Myndos’ta aranması
* Şeniz Yener, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 20070 Kınıklı Kampüsü – Denizli.

E-posta: senizvarmaz@gmail.com

Bu konuyu çalışmama izin veren Patara Kazı Başkanı Havva Işık’a teşekkürlerimi sunarım.
1 Benndrof – Niemann 1884, 11.
2 Conze 1890, 140.
3 Conze 1890, 167.
4 Şahin 2000, 71-72.
5 M. Şahin’e göre, Ege Tipi olarak adlandırılan ve Karia’daki atölye veya atölyelerde üretilen mangalların Akdeniz’e kıyısı bulunan diğer

kentlere ihraç edilmiş olması muhtemeldir. Benzer örneklerin Knidos ve Halikarnassos dışında Didyma, Ksanthos, Miletos, Delos,
Samos, Knossos, Thera, Amorgos, Atina, Pella, Byrsa, Paphos, Lilybaion, Caesaraea, Akko, İskenderiye ve Naukratis’te bulunmuş
olması, Hellenistik Dönem’de İtalya’dan Yunanistan’a, Ege Adalarından Anadolu’nun kıyı kentlerine, Kıbrıs’tan Yakın Doğu’ya,
Mısır’dan Kuzey Afrika’ya doğru bir ticari ilişkinin varlığını kanıtlar; Şahin 2000, 71-72; Şahin 2001, 289-296; Şahin 2013, 47-49.
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gerektiğini ileri sürmüştür6. M. R. Leonard, Bodrum Müzesi’nde bulunan mangalları değerlendirmiş ve
bunların tek bir atölyede üretildiğini, tek bir merkezden ithal edildiğini savunmuştur. Ancak, kullanılan
kilin Attik olmaması nedeniyle bu merkezin Atina olmayacağını yineleyerek Batı Anadolu’da aranması
gerektiğini belirtmiştir7. Ephesos’taki bir drenaj çukurunda dolgu malzemesi olarak kullanılan mangal
atacı ve mangal parçaları arasında “AθH” mührü okunabilen bir örnek olasılıkla Atina ithali olarak değerlendirilmiştir8. Amisos’ta ise müzeye satın alma yolu gelen üç atacın varlığı bilinir9.
Anadolu dışında, Atina, Delos, Samos, Paphos, İskenderiye, Levant Bölgesi’nde Tel Dor ve Samaria da önemli buluntu merkezleri arasında yer alır. H. Metzger, buluntuların ağırlıkla Delos adası
ve Anadolu’nun batı kıyılarından olması nedeniyle atölyelerin Ege kıyılarında aranması gerektiğini
savunmuştur10. H. Thomson da aynı kanıdadır ve bu grubun, başta Delos olmak üzere Ege adalarından ithal olduğunu söyler11. Paphos’ta mangallara ait çok sayıda parça J. W. Hayes tarafından değerlendirilmiştir. J. W. Hayes, mangal ataçlarından bazılarının Kıbrıs’ta üretilmiş olabileceğini ve L. Y.
Rahmani’nin yapmış olduğu çalışmada yer alan örneklere karşılık geldiğinden bahseder. Ayrıca yerel
üretim dışında bazı ataçların Ege kökenli olabileceğini ve MÖ 150’de kullanımda olduğunu belirtir12.
Lykia Bölgesi’nde ise mangal ataçları üzerine yapılan araştırmalar sınırlı sayıdadır13. H. Metzger tarafından Ksanthos buluntuları üzerine yapılan çalışmada değerlendirilen birkaç parça mangal atacı, o
güne kadar bölgede yapılan çalışmalarda bilinmediği için ithal olarak değerlendirilmiştir14. Buna karşın,
Patara’da son yıllarda yapılan kazılarda ele geçen çok sayıda mangal atacı bu formun Karia Bölgesi’nde
olduğu gibi Lykia Bölgesi’nde de yoğun bir şekilde kullanım gördüğüne işaret etmektedir (Res. 1).

Patara Buluntuları
Patara’da 2010 yılına kadar süren çalışmalarda mangallara ait yalnızca iki adet ataç parçası ele geçmiş
ve bu örnekler de farklı çalışmalarda değerlendirilmiştir15. 2010 yılı kazılarında ise 16 adet mangal
atacı bulunmuştur. Formun kent genelindeki buluntu dağılımı değerlendirildiğinde, yoğun olarak Su
Yolu Kuzey sondajlarından ele geçtiği gözlenmektedir. Diğer buluntu merkezlerinde olduğu gibi Patara buluntuları arasında da tüm ya da tüme yakın örneklerle karşılaşılmamıştır. Bu çalışmaya değerlendirilebilir nitelikte olan 18 adet figürlü mangal atacı dahil edilmiştir.
Buluntuların 15 adedi konum olarak Patara Tepecik Nekropol’ü içinde yer alan Su Yolu Kuzey
alanındaki 1, 7, 11, 19, 29, 31, 33 numaralı sondajlardan ele geçmiştir. Bu örnekler dışında söz konusu
sondajların yaklaşık 50 m kuzeydoğusunda M 5316 isimli mezarın çevresinde yapılan kazılarda bulunan iki örnek ile Tepecik Nekropolü L 23A Lahit mezarında bulunan bir örnek de çalışmaya dahil
edilmiştir.
6 Dielot 1997, 380-382.
7 Leonard 1973, 19 vd.
8

Gassner 1997, 229, Nr. 956. 957, Taf. 70

9 Endoğru-Ünan 2012, Res. 29-31.
10 Metzger 1971, 92.
11 Thomson 1934, 466.
12 Hayes 1991, 75.
13 Ksanthos için bk.: Metzger 1963, 96-97, Pl. LIII, 1-3; Patara için bk.: Korkut 2007, 214, Nr. 40; Öztürk 2009, 150, Kat. No: 205.
14 Metzger 1963, 96-97, Pl. LIII, 1-3.
15 Korkut 2007, 214, Nr. 40; Öztürk 2009, 150, Kat. No: 205.
16 Koçak 2015, 175.
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Bu alanda yer alan 17, 19, 29 ve 33 numaralı sondajlarda yoğun miktarda mezar hediyesi olarak
değerlendirilmesi gereken ve çoğunlukla tüm veya tüme yakın unguentarium ve krem kaplarına rastlanılmış olması, sondajların yer aldığı kuzey bölümde var olan bir akıntıya işaret etmektedir. Aynı
sondajlarda yoğun olarak mangal ataçlarının da ele geçmesi bu örneklerin mezar hediyesi olabileceğini ve bu akıntı sebebiyle kentin Hellenistik Dönem sur duvarı önünde biriktiğini düşündürmektedir17.

İkonografi
Ataçları süsleyen rozet, aslan veya boğa başlı örnekler dışında, taşıyıcı işlevleri nedeniyle sakalları
yanma kazanının içine doğru uzatılan figürlerin Satyr, Silenos, Pappasilenos ya da Pan olabileceği öne
sürülmüştür18. Bu olasılıklara ek olarak, başında pilos bulunması nedeniyle bu figürlerin Hephaistos
ile ilişkili olması gerektiği de düşünülmektedir19.
Ataçlarda yer alan betimlemeler Conze20, Mayence21, Rotroff22 ve Şahin23 tarafından sınıflandırılmıştır. Söz konusu çalışmalarda yapılan tipoloji göz önüne alındığında ikonografik farklılıklar izlenen
Patara buluntularını beş ayrı tip altında değerlendirmek mümkündür. Kentte şimdiye kadar yapılan
çalışmalar sonucunda belirlenen bu ataçlar üzerinde satyr betimlemelerin yer aldığı örnekler ağırlıktadır.
Tip 1 (Kat No:1 / Res. 2)
Bitkisel bezemeli örnekler bu grupta değerlendirilmiştir. Buluntular arasında palmet süslemesine
sahip sadece bir örnek bulunmaktadır. Betimleme diğer tiplerden farklı olarak tek kademeli çerçeve
içine yerleştirilmiştir.
Tip 2 (Kat No: 2-7 / Res. 3-8)
Sarmaşık çelenkli satyr başlı örnekler bu tip altında değerlendirilmiştir. Satyr başları mangal ataçları üzerinde yer alan popüler betimlemeler arasındadır24. Patara ataçları içinde beş örnek bu grup
altında değerlendirmeye alınmıştır. Satyr betimlemeleri iki kademeli köşeli çerçeve içine yerleştirilmiştir. Başın üzerinde saçları gizleyen bir sarmaşık çelengi bulunur. Kat. No. 2-3 de “ΗΚΑΤΑΙΟS”
ismi okunur25.
Kat. No. 7’de yalnızca sol üst bölüm ele geçmiştir. Parçada iki kademeli çerçeve kullanılmıştır.
Ele geçen örnekler doğrultusunda değerlendirme yaptığımızda Tip 2, Tip 4 ve Tip 5’te yer alan
17 Varmaz 2015, 213, Graf. 3-4.
18 Şahin 2000, 75; Mayence 1905, 400.
19 Kalpaxis 1978, Taf. 62, 399; Şahin 2000, 75.
20 Conze 1890.
21 Mayence 1905, 383-400.
22 Rotroff 2006, 2004-212.
23 Şahin 2000, 62-69; Şahin 2001, 6-50.
24 Conze, bu bezemeyi II A içinde değerlendirmiştir. Conze 1890, 122-123; Mayence ise IV C grubuna dahil eder. Mayence 1905,

388-389; Didelot 1997, 376, Fig. 3-4; Didelot 1998, 285-286, Fig. 1-2; Şahin 1999-2000, Tip IV, 9; Şahin 2001, Ha 8- Ha 25; Şahin,
buluntu merkezlerini de değerlendirmiştir. Bu merkezler; (Knidos) Şahin 2003, 40 PAth-Ia 1; (Atina) Şahin 2003, 40 PAth-Ia 5;
(Lilybaion) Şahin 2003, 40 PAth-Ia 6; (Byrsa) Şahin 2003: 40 PAth-Ia 7; (İskenderiye), Şahin 2003, 40 vd. PAth-Ia 10; Şahin 2003,
39 vd PAth-Ia 2 - PAth-Ia 4; (İsrail) Şahin 2003, 40 vd PAth-Ia 8-9 ve PAth-Ia 12 örnekler bulunmaktadır; Rotroff, Agora II-Tip
II. 1 altında değerlendirmiştir. Rotroff 2006, Pl. 75-76; 754-758.

25 Kat. no. 2 ve Kat. No. 3 no’lu mangal ataçlarının astar ve hamur renkleri farklıdır. Bu sebeple iki ataç farklı mangal formunda
kullanılmış olmalıdırlar. Fakat bezeme ve boyutları aynı olması ikisinin olasılıkla aynı kalıptan üretilmiş olabileceğine işaret eder;
Walters 1903, 291, No. C 876; Williams 1978, 38, Pl 4, No. 30; Didelot 1997, 376, Fig. 3-4; Didelot 1998, 285-286, Fig. 1-2; Şahin
2001, 94, Ha 8; Rotroff 2006, Pl. 75, 754 ve Pl. 76, 758.
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ataçlarda iki kademeli çerçeve kullanılmıştır. Tip 4 ve Tip 5’te yer alan betimlemeler çerçeveye
oldukça yakın yapılmıştır. Olasılıkla Tip 2’de kullanılan sarmaşık çelenkli satyr başı yer alıyor olmalıdır.
Tip 3 (Kat No: 7-10 / Res. 9-11)
Aslan, boğa başı ve mask betimlemeli örnekler bu grup altında değerlendirilmiştir. Patara örnekleri arasındaki Kat. No. 7 - 10 numaralı örnekler bu gruba dahil edilmiştir. Bu örneklerin yanı sıra
mangalın gövdesinde yer alan bir mask parçası da (Kat. No. 8 ) bu tipoloji altında değerlendirilmiştir.
Benzer örnekler Paphos’ta ele geçmiştir26.
Tip 4 (Kat No:12-17 / Res. 11-16)
Tip 4 başlığı altında değerlendirilen ataçlar üzerindeki satyr başlarında saç, alın ortasından ikiye
ayrılarak yukarı doğru taranmış ve burgu yaparak geriye doğru uzatılmıştır27. Figür, Tip 2 de olduğu
gibi iki kademeli çerçeve içinde yer almaktadır. Benzer tipolojideki örneklere birçok merkezde karşılaşılır28.
Tip 5 (Kat. No. 18 / Res.17)
Bu grup içinde değerlendirilen figürün başında pilos bulunmaktadır29. Patara buluntuları içinde
yalnızca iki örnekle temsil edilir30. Alın üzerinde saç perçemi bulunan figür, iki kademeli çerçeve ile
sınırlandırılmaya çalışılmış olsa da başlarda bulunan pilos çerçeve çizgisinden taşmaktadır.
Mangal ataçlarının yoğun bir şekilde ele geçtiği Sondaj 33’de ele geçen diğer verilerle birlikte stratigrafik bir değerlendirme yapıldığında tabaka MÖ 2. yy.’ın ortasına tarihlendirilmiştir31.

Ataçların Üzerinde Yer Alan Mühür
Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda mangalların sadece üç ataca sahip oldukları tespit edilmiştir. Bezemeli ataçların mühürlü32 ve mühürsüz örnekleri bilinmektedir. Bununla birlikte, mühür kullanımının neye göre yapıldığı henüz tespit edilememiştir. Olasılıkla ataçlar üzerinde mühür yer almayan
örneklerde mangalın kazan tabanı mühürlü olmalıdır33.
26 Bu tip içinde değerlendirilen örnekler, Hayes tarafından “Ware I” olarak isimlendirilmiş ve Kıbrıs üretimi olarak tanımlanmıştır

bk.: Hayes 1991, 75-76, Pl. XVII-XVIII, 10.-10a OD, 11 OD, 12 OD. Aslan şeklinde yapılan ataç diğerlerinden farklı olarak iç
yüzde değil dış yüze bakar şekilde yapılmıştır. Atacın iç yüzü diğer ataçlarda olduğu gibi olasılıkla içe doğru uzanır, Conze 1890,
Taf. 2, 849. Rahmani 1984, Pl. 32, E: No. 23. Boğa betiminin yer aldığı diğer iki ataç ise iç yüze bakar şekildedir.

27 Conze (1890, 126-127) bu betimlemeyi Tip III olarak; Mayence (1905, 390) Tip IV D; Rotroff (2006, 208-210) ise Agora III olarak

değerlendirmiştir.

28	Şahin 2001, 102 vd. Ha 26 – Ha 40; Şahin şimdiye kadar bilinen örnekleri değerlendirmiştir. Şahin 2003: 14 vd. Hhek 1- Hhek 41).

Ayrıca benzer örneklerin (Didyma) Şahin 2003: 29 Hhek 42; (Ksanthos) Şahin 2003: 29 Hhek 43; (Delos) Şahin 2003: 29 Hhek 44
– Hhek 46; (Samos) Şahin 2003: 29 Hhek 47; (Knossos ) Şahin 2003: 29 Hhek 48- Hhek 50; (Thera) Şahin 2003: 29 Hhek 51- Hhek
52; (Amorgos) Şahin 2003: 29 Hhek 53; (Atina) Şahin 2003, 29 Hhek 54- Hhek 55; (Pella) Şahin 2003: 29 Hhek 56; (Paphos) Şahin
2003, 29 Hhek 57; (Lilybaion) Şahin 2003, 29 Hhek 58; (Akko) Şahin 2003, 29 vd. Hhek 59 – Hhek 61; (İskenderiye) Şahin 2003,
30 Hhek 66 bulunduğu bilinmektedir.

29 Kalpaxis 1978, Taf. 62, 399; Brommer 1973, Pl 7-10, 17. Rotroff ve Şahin bu figürün tiyatro ile ilişkili olması gerektiğini vurgular.

Bk.: Rotroff 2006, 204; Şahin 2001, 126.

30 Kat. No. 18 Korkut tarafından değerlendirilmiştir-yayımlanmıştır. Korkut 2007, 214, Nr. 40.
31 Ayrıca yine aynı tabakada ele geçen Kubbe ağızlı unguentariumlar MÖ 2. yy.’ın üçüncü çeyreğine tarihlendirilmiştir. Bu unguen-

tariumun benzer örnekleri Paphos’ta karşımıza çıkar ki bu tabaka içinde değerlendirdiğimiz mangal ataçları için Hayes Paphos
üretimi olabileceğini söyler. Hayes 1991, 75-76.

32 Rotroff 2006, Fig. 92, 750. Üzerinde bezeme yer almayan ataçlarda da mühür kullanılmamıştır. Bk.: Edward 1975, Pl. 61, 646;

Leonard 1973, ILL. 1-3; Romano 1994, Pl. 23, 57; Şahin 2001, Fig. 66. Ha. 57, 123. Na. 15, 127. Na. 17.

33 Rotroff 2006, Fig. 94, 787, 795.
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M. Şahin, ataçlar üzerinde yer alan mühürlerin atölyelere ait olduklarını vurgular ve altı farklı
atölyeden bahseder34. S. Rotroff, Atina’da bulunan mangal ataçları üzerinde yer alan mühürleri değerlendirerek35 bu örnekleri, Ege üretimi mangallar, Attik mangallar ve diğer merkezler olmak üzere üç
ayrı başlık altında ele almıştır36.
Patara buluntuları arasında sadece iki örnek üzerinde mühür tespit edilmiştir. Her iki örnek üzerinde de (Kat No. 2-3) nominatif halde “ΗΚΑΤΑΙΟS” ismi görünür. Lykia Bölgesi’nde şimdiye kadar
yapılan araştırmalarda ise mühürlü örnekler ele geçmemiştir.
“ΗΚΑΤΑΙΟS” isimli mangal mühürlerine birçok merkezde karşılaşılması bu üreticinin köken
tespitini zorlaştırmıştır. Buna karşın, bazı araştırmacılar tarafından üreticinin köken tespitiyle ilgili
bazı öneriler de yapılmıştır. H. Schaal, “ΗΚΑΤΑΙΟS” imzalı ataçların farklı yerlerde bulunmalarına
rağmen, bu grubun üretim yerinin Atina ve Delos olması gerektiğini belirtmiştir37. O. Didelot ise bu
isimle imzalanmış ataçların Akdeniz havzasında yoğun olarak ele geçtiğini, bu nedenle de olasılıkla
bu havza içinde üretimin olması gerektiğini vurgulamıştır38.

Mangalların Kullanım Alanına İlişkin Öneriler

Mangallar üzerine yapılan sınırlı araştırmalar bu formun işlevine yönelik birçok görüşün öne sürülmesine neden olsa da iki farklı öneri belirgin bir şekilde öne çıkar. L.Y. Rahmani formun kullanımının
kültsel olmadığından bahseder39. S. Rotroff, buluntu yerleri nedeniyle mangalların günlük kullanımla
ilişkili olduğunu vurgularken40 M. Şahin ise mangalların günlük hayatta kullanılmamış olduğunu,
eğer günlük kullanıma hizmet etmişlerse taşıyıcıların sakallarında deformasyon olması gerektiğini
ancak taşıyıcılarda deformasyonların görülmemesi nedeniyle mangalların taşınabilir sunak olarak
kültsel bir kullanımının olabileceğini belirtmiştir. Bununla birlikte, çağdaşları olan mermer yuvarlak
sunaklara ve tymiaterionlara benzerliklerinden dolayı bu mangalların sunak olarak kabul edilmesi
gerektiğini vurgulamıştır41.
Patara’da bulunan örnekler arasındaki Kat. No. 1, Lahit 23A’da ele geçmiştir. Diğer buluntular ise
Su Yolu çalışmalarında 17, 19, 29 ve 33 numaralı sondajlarda yoğun miktarda mezar hediyesi olarak
değerlendirilmesi gereken ve çoğunlukla tam veya tama yakın unguentarium ve krem kaplarına ile
birlikte bulunmuştur. Bu durum, sondajların yer aldığı kuzey bölümde Bodrum Nekropolü yönünden
bir akıntının varlığına işaret edebilir42.
34 M. Şahin, literatürde bilinen mühürlü ataçların dağılımı gösteren haritada izlenmektedir. Şahin 2003, 76; Şahin 2003, 123.
35 Rotroff 2006, 215, Table 15.
36 Rotroff 2006, 216-219.
37 Schaal 1933, 73.
38 Didelot 1998, 279.
39 Rahmani 1984, 230.
40 S. Rotroff (2006, 201) Atina Agorası buluntuları üzerine yaptığı çalışmasında, kazılarda MÖ 2.-1. yy.’lara tarihlenen çok sayıda

mangal ve ataş parçası bulunduğunu ve bu yoğun kullanımın Atina’daki üretime işaret edebileceğini belirtmiştir. Ayrıca, örneklerin yoğun olarak ev ve kamusal alanlarda ele geçmesi nedeniyle bunların yalnızca taşınabilir ocak olması gerektiğini ve kültsel
bir vurgusunun olmadığını söylemiştir.

41 Şahin 2000, 73-74. M. Şahin (2003, 125) Knidos Apollon Karneios kutsal alanında mangalların yanı sıra yiyecek, içecek ve günlük

mutfak kapları ile birlikte hayvan kemiklerinin de bulunduğunu ve bu nedenle mangalların, dini yemeklerde kullanılmış olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, dini festivaller ile ilişkili olan bu mangalların bir yönden tütsü sunusu diğer yönden de kurban etinin
ısıtılması içinde kullanıldığından bahsetmiştir.

42 Varmaz 2015, 213, Graf. 3-4.
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Patara’da bulunan ataçlar, mezar hediyesi olarak değerlendirilebilir mi? Eğer mezar hediyesi ise
buradaki işlevleri neydi? Bu soruların cevabı ataçların üzerinde yer alan betimlemelerden alınabilir.
Ataçlarda yer alan Satyr, Silenos ve Papasilenos gibi figürlerin yoğun olarak kullanılması akla ilk olarak Dionysos’u getirir. Dionysos, Orphik tabletlerde “ölümden sonraki yaşamda saadeti müjdeleyen
tanrı” olarak karşımıza çıkar43. Söz konusu örneklerin nekropolis alanı ile ilişkili olabilecek kontekstlerde bulunmuş olması, bunları mezar sahibinin ölü gömme geleneğiyle ilişkilendirilmesini olanaklı
kılar. Antik Dönemde defin ritüelinden sonra aynı gün bir cenaze yemeğinin (silicernium) düzenlendiği ve ölünün onuruna mezarda yemek yenildiği bilinmektedir. Bu ritüel, gömülmenin dokuzuncu
gününde mezarın başında bir kez daha tekrarlanır (cena movendialis), tüm yas sona erdiğinde ise
mezarın üzerine libasyon yapılırdı44. Mangalların mezarlardaki olası kullanımı ise kurban etinin pişirilmesi ile ilişkili olmalıdır.
Güncel veriler bağlamında Patara’da bulunan mangalların kullanımını mezarlardaki bu kült ile
ilişkilendirmek olasıdır. Ortaya koyduğumuz bulgular, formun işlev tartışmalarına yeni bir bakış açısı
sunmaktadır. Ayrıca Lykia Bölgesi’nde şimdiye kadar yapılan çalışmalarda ölüm doğal bir kabulleniş
gibi görülse de yaşayanlar için ölümün bir korku olduğundan bahsedilir45. Bahsettiğimiz öneri ışığında ölüm, doğal bir kabulleniş olmak ile birlikte bireylerin korkularından arınıp Orphizm ile saadete
açılan kapı olarak görülmüş olmalıdır.

Sonuç
Patara’da bulunan mangal ataçlarının tipolojik olarak çeşitlilik gösterdiği tespit edilmiştir. Beş farklı
tip altında değerlendirdiğimiz mangal ataçları üzerinde Satyr, Silenos, Pappasilenos ya da Pan olabilecek figürler yer almaktadır. Tüm örnekler arasında sadece iki buluntuda mühür tespit edilmiştir.
“ΗΚΑΤΑΙΟΣ” isminin okunduğu bu mühürlerin olasılıkla üreticiye ait olduğu, ancak bu üreticinin
atölye tespitinin ise günümüze kadar yapılan çalışmalarda belirlenemediği bilinmektedir.
Örneklerin tümünün mezar ile ilişkili olabilecek kontekstlerde bulunmuş olması, mangallarının
kullanımına ilişkin yapılmış olan önerilere bir yenisinin getirilmesine olanak tanımıştır. Eğer Patara’da
bulunan ataçlar -dolayısıyla mangallar- mezar buluntusu ise bu durumu Orpheizim ile ilişkilendirmek ve onların kullanımının kültsel olabileceğini söylemek mümkündür. Formun etkin kullanımı ise
Sondaj 33’teki stratigrafik veriler ile değerlendirildiğinde MÖ 2. yy,’dan MÖ 1. yy. ortalarına kadardır.
Günümüze kadar yapılan çalışmalarda sadece Ksanthos’ta bilinen mangalların, Patara buluntuları ışığında bölge içinde daha geniş bir yayılım alanı olduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte, bölgede
yapılacak yeni çalışmalarla mangal formuna farklı kentlerde de rastlanılacak olması beklenen bir durumdur.

43 Dionysos Mysteriaların Hellenistik Dönem’de Orpheusçu eskatolojisinin yaygınlaşmaya başlamasından çok önce başladığını sa-

vunmaktadır. Burket 1993, 267.

44 Tonybee 1971, 61.
45 Uğurlu 2000, 378.
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Katalog: 1
Tip 1: Res. 2
Kat. No. 1: Tepecik Nekropolü L 23A
Ölçüler: Y.: 5.2 cm 		
G.: 5.5 cm			
K.: 3.6 cm
Tanım: Ataç parçasının orta bölümü sağlamdır. İçinde palmet süslemesi
yer alır. Palmet bezemesi farklı bir kalıpta şekillendirilip üzerine aplike
edilmiştir. Olasılıkla palmet çerçeve içine yerleştirilmiştir.
Hamur Tanımı: Yoğun kireç ve taşçık katkılı az miktarda mika katkılıdır. Sık dokulu, sert hamurlu.
Hamur rengi: 2.5 YR 5/8 Red. Astar Rengi: 2.5 YR 4/1 Dark Reddish Gray.
Tip 2: Res. 3-8
Conze, bu bezemeyi II A içinde değerlendirmiştir. Mayence ise IV C grubuna
dahil eder. Rotroff ise Agora II grubu altında değerlendirir.
Kat. No. 2: Su Yolu Sondaj 31
Ölçüler: Y.: 11.5 cm 			
G.: 9.2 cm			
K.: 8 cm
Tanım: Atacın sol üst parçası eksiktir. Figür, iki kademeli köşeli çerçeve içerisinde yer almaktadır.
Başın üzerinde saçları gizleyen bir sarmaşık çelengi bulunmaktadır. Başın hemen üzerinde
“HEKATAIOY” mührü okunur. Kullanımdan kaynaklı sakal bölümünde yer yer kararmalar izlenir.
Hamur Tanımı: Yoğun taşçık ve kireç katkılı az miktarda mika katkısı izlenmektedir. Sık dokulu.
Hamur Rengi: 10 R 4/6 Red. Astar Rengi: 5 YR 5/4 Reddish Brown.
Karşılaştırma Örnekleri: (MÖ 2. yy.’ın sonu 1. yy.’ın başı) Conze, bu bezemeyi II A içinde
değerlendirmiştir. Conze 1890, 122-123; Mayence ise IV C grubuna dahil eder. Conze
1890, 125, No. 274; Didelot 1997, Figs 3-4 Didelot 1998: 1- (Alexandria); Walters 1903,
291, No. C 876; Williams 1978, 38 Pl 4, No. 30; Didelot 1997, 376, Fig. 3-4; Didelot 1998,
285-286, Fig. 1-2; Şahin 2001, 94, Ha 8 ; Rotroff 2006, Pl. 75, 754 ve Pl. 76, 758.
Kat. No. 3: M 53 Sondaj 2
Ölçüler: Y.:11 cm 		
G.: 8.2 cm		
K.: 7.3 cm
Tanım: Atacın sağ ve sol üst parçası eksiktir. Figür, iki kademeli köşeli çerçeve
içerisinde yer almaktadır. Başın üzerinde saçları gizleyen bir sarmaşık çelengi
bulunmaktadır. Başın hemen üzerinde “HEKATAIOY” mührü okunur.
Kullanımdan kaynaklı sakal bölümünde yer yer kararmalar izlenir.
Hamur Tanımı: Taşçık ve kireç katkılı az miktarda mika katkısı izlenmektedir.
Sık dokulu. Hamur Rengi: 2.5 YR 5/8 Red. Astar Rengi: 2.5 YR 5/8 Red.
Karşılaştırma Örnekleri: Kat. No. 2.
Kat. No. 4: Su Yolu Sondaj 19
Ölçüler: Y.: 6.4 cm 		
G.: 10.1 cm		
K.: 8.2 cm
Tanım: Atacın üst bölümü eksiktir. Figür, atacın merkezine oturtulmuş ve
hemen sağ ve solundan başlayan iki kademeli köşeli çerçeve izlenmektedir.
Kullanımdan kaynaklı sakal bölümünde yer yer kararmalar izlenir.
Hamur Tanımı: Az miktarda taşçık kireç katkılı az miktarda mika katkısı izlenmektedir. Sık dokulu.
Hamur Rengi: 10 YR 4/6 Red. Astar Rengi: 2.5 YR 5/6 Red.
Karşılaştırma Örnekleri: Şahin 2001, 94, Ha 8, Ha 9.
Kat. No. 5: Su Yolu Sondaj 33
Ölçüler: Y.: 8.2 cm 		
G.: 8.4 cm
K.: 4.8 cm
Tanım: Atacın sol üst parçası eksiktir. Figür, iki kademeli köşeli çerçeve
içerisinde yer almaktadır. Başın üzerinde saçları gizleyen bir sarmaşık çelengi
bulunmaktadır. Figürün sakal bölümünde kırılma olmuş ve eksiktir.
Hamur Tanımı: Yoğun taşçık ve kireç katkılı az miktarda mika katkısı izlenmektedir. Sık dokulu.
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Hamur Rengi: 2.5 YR 5/6 Red. Astar Rengi: 2.5 YR 5/6 Red.
Karşılaştırma Örnekleri: Kat. No. 2.
Kat. No. 6: M 53 Sondaj 4A
Ölçüler: Y.: 10.8 cm 		
G.: 9 cm			
K. : 7.1 cm
Tanım: Atacın sol ve sağ üst bölümünde eksiklikler vardır. Figür, iki kademeli köşeli çerçeve
içerisinde yer almaktadır. Başın üzerinde saçları gizleyen bir sarmaşık çelengi bulunmaktadır.
Figürün yüzünde ve sakal bölümünde deformasyon ve eksiklik görülmektedir.
Hamur Tanımı: Yoğun mika ve kireç katkılı az miktarda taşçık izlenmektedir.
Sık dokulu. Hamur Rengi: 2.5 YR 4/6 Red. Astar Rengi: 2.5 YR 5/6 Red.
Karşılaştırma Örnekleri: Kat. No. 2.
Tip 3 : Res. 9-11
Hayes tarafından Ware I olarak değerlendirmiştir. Conze VI D içinde değerlendirmiştir.
Kat. No. 7: Su Yolu Sondaj 33
Ölçüler: Y.: 9 cm 		
G.: 9 cm			
K.: 2.8 cm
Tanım: Ataç parçası. Mangal üzerinde yerleştirilen bu atacın iç ve dış yüzünde figür yer
almaktadır. Dış yüzünde yer alan ve belirgin bir şekilde izlediğimiz bu figür dış yüze bakar
şekilde yapılmış ve aslan figürü yer alır. Gözlerinde kulaklarında delikler yer alan aslan
figürünün hemen üzesinde “s” yapar şekilde dalgalanmalar izlenmektedir. Benzer örnekleri
ışığında iç yüzünde ise boğa figürü yer alıyor olmalıdır. Arka yüz bölümü tüm olarak ele
geçmemiş olmasına rağmen boğa figürünün boynuzlarının geçişi belirgin izlenmektedir.
Hamur Tanımı: İri taşçık ve ot katkısı belirgin bir şekilde izlenmektedir.
Hamur Rengi: 2.5 YR 6/6 Light Red. Astar Rengi: 5 YR 6/4 Light Reddish Brown.
Karşılaştırma Örnekleri: Hayes 1991, 75-76, Pl. XVII-XVIII, 11 OD- 12
OD; Conze 1890, Taf. 2, 849. Rahmani 1984, Pl. 32, E: No. 23.
Kat. No. 8: Su Yolu Sondaj Kuzey 1
Ölçüler: Y.: 7.8 		
G.: 7 cm 		
K.: 2.6 cm
Tanım: Mask Parçası. Mangal formunun gövdesinde yer almalıdır. Oldukça dolgun bir yüzün yer
aldığı bu örnekte aslan figüründe olduğu gibi göz yuvalarında ve çenesinde delikler yer alır.
Hamur Tanımı: Mika ve iri taşçık katkılıdır. Sert ve sık dokulu hamur.
Hamur Rengi: 2.5 YR 6/6 Reddish Yellow. Astar Rengi: 5 YR 6/4 Light Reddish Brown
Karşılaştırma Örnekleri: Hayes 1991, Pl. XVIII, 10a OD 1336.
Kat. No. 9:
Ölçüler: Y.: 4.2 cm 		
G.: 4.2 cm 		
K.: 2.3 cm
Tanım: Atacın yalnızca sol bölümü ele geçmiştir. İki kademeli çerçeve yer alır.
Fakat figür izlenememektedir. Bu sebeple tipi belirlenememiştir.
Hamur Tanımı: Yoğun mika katkılı, az miktarda taşçık ve kireç katkılıdır.
Hamur Rengi: 2.5 YR 5/8 Red. Astar Rengi: 5 YR 5/3 Reddish Brown.
Kat. No. 10: Su Yolu Sondaj 33
Ölçüler: Y.: 7.2 cm 		
G.: 6 cm			
K.: 3.2 cm
Tanım: Olasılıkla atacın üzerine yerleştirilecek olan boğa başında, diğer örneklerde
olduğu gibi gözlerinde ve burun deliklerinde derin oyuklar izlenmektedir.
Hamur Tanımı: Mika ve iri taşçık katkılıdır. Yoğun taşçık mika katkılıdır. Sert ve sık dokulu hamur.
Hamur Rengi: 2.5 YR 6/6 Reddish Yellow. Astar Rengi: 5 YR 6/4 Light Reddish Brown.
Karşılaştırma Örnekleri: Hayes 1991, 76, Pl. XVIII, 10 OD; Conze 1890, 131, no. 849.
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Kat. No. 11: Su Yolu Sondaj 33
Ölçüler: Y.: 6.4 cm 		
G.: 4.9 cm			
K.: 2 cm
Tanım: Mask Parçası. Mangal formunun gövdesinde yer almalıdır. Oldukça dolgun bir yüzün
yer aldığı aslan figüründe göz yuvalarında ve ağız bölümünde derin delikler yer alır.
Hamur Tanımı: Mika ve iri taşçık katkılıdır. Sert ve sık dokulu hamur.
Hamur Rengi: 2.5 YR 6/6 Reddish Yellow. Astar Rengi: 5 YR 6/4 Light Reddish Brown.
Karşılaştırma Örnekleri: Hayes 1991, Pl. XVIII, 7 OD 638.
Tip 4: Res.: 12-16
Conze bu betimlemeyi Tip III olarak değerlendirmiştir. Mayence ise IV D grubu
içinde ele almıştır. Ayrıca Rotroff bu tipi Agora III olarak değerlendirmiştir.
Kat. No. 12: Su Yolu Sondaj 19
Ölçüler: Y.: 11.5 cm 		
G.: 8.8 cm			
K.: 6.8 cm
Tanım: Ataç üzerinde yer alan satyrin saçları alın ortasından ikiye ayrılarak bukleler şeklinde
yukarı doğru taranmıştır. Figür, iki kademeli köşeli çerçeve içerisinde yer almaktadır.
Hamur Tanımı: İri taşçık ve az miktarda mika katkılıdır.
Hamur rengi: 2.5 YR 4/4 Reddish Brown. Astar Rengi: 2.5 YR 5/6 Red.
Karşılaştırma Örnekleri: Şahin 2003, 29 Hhek 42, (Xanthos) Şahin 2003, 29 Hhek 43,
(Delos) Şahin 2003, 29 Hhek 44 – Hhek 46, (Samos) Şahin 2003, 29 Hhek 47, (Knossos)
Şahin 2003, 29 Hhek 48- Hhek 50, (Thera) Şahin 2003, 29 Hhek 51- Hhek 52, (Amorgos)
Şahin 2003, 29 Hhek 53, (Atina) Şahin 2003, 29 Hhek 54- Hhek 55, (Pella) Şahin 2003, 29
Hhek 56, (Paphos) Şahin 2003, 29 Hhek 57, (Lilybaion) Şahin 2003, 29 Hhek 58, (Akko)
Şahin 2003, 29 vd. Hhek 59 – Hhek 61, (İskenderiye) Şahin 2003, 30 Hhek 66.
Kat. No. 13: Yüzey Buluntusu
Ölçüler: Y.: 9.1 cm 		
G.: 10 cm			
K.: 6 cm
Tanım: Atacın üst bölümü eksiktir. Figür, atacın merkezine oturtulmuş ve hemen
sağ ve solundan başlayan iki kademeli köşeli çerçeve izlenmektedir. İçteki çerçeveye
doğru izlerinin görüldüğü burgu saçlar belirgin izlenebilmektedir.
Hamur Tanımı: Mika, taşçık ve az miktarda taşçık katkılıdır.
Hamur Rengi: 2.5 YR 4/4 Reddish Brown. Astar Rengi: 2.5 YR 5/6 Red
Karşılaştırma Örnekleri: Kat. No. 11.
Kat. No. 14: Su Yolu Sondaj 14
Ölçüler: Y.:10.3 cm 		
G.: 7.5 cm 		
K.: 5.8 cm
Tanım: Atacın sol üst parçası eksiktir. Ataç üzerinde diğer örneklerden farklı
olarak satyrin saçları alının üzerine yerleştirilen tacın ortasından ikiye ayrılarak
bukleler şeklinde yukarı doğru taranmıştır. Figür, iki kademeli köşeli çerçeve
içerisinde yer almaktadır. Kulaklar ters soru işareti şeklinde yapılmıştır.
Hamur Tanım: Yoğun mika, taşçık ve kireç katkılıdır.
Hamur Rengi: 2.5 YR 4/4 Reddish Brown. Astar Rengi: 2.5 YR 5/4 Reddish Brown.
Karşılaştırma Örnekleri: Conze 1890, 126, vd. Nr. 324.
Kat. No. 15: Su Yolu Sondaj 33
Ölçüler: Y.: 9.5 cm			
G.: 6.9 cm 		
K.: 7.2 cm
Tanım: Ataç üzerinde yer alan Satyr’in saçları alın ortasından ikiye ayrılarak bukleler
şeklinde yukarı doğru taranmıştır. Figür, iki kademeli köşeli çerçeve içerisinde
yer almaktadır. Satyrin anlının ortasından ikiye ayrılarak bukleler şeklinde yukarı
doğru taranmıştır. Satyr’in sakalının sağ ve sol yüzde burgu devam eder.
Hamur Tanım: Mika, kireç ve az miktarda taşçık katkılıdır.
Hamur Rengi: 10 R 5/6 Red. Astar Rengi: 2.5 YR 5/4 Reddish Brown.
Karşılaştırma Örnekleri: Kat. No. 11.
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Kat. No. 16: Su Yolu Sondaj 11
Ölçüler: Y.:5 cm		
G.: 7.5 cm		
K.: 3.2 cm
Tanım: Atacın Parçası. Üst bölümü koruna bilen ataçta yer alan figür, iki kademeli köşeli
çerçeve içerisinde yer almaktadır. Çerçeve içinde yer alan figürün yalnızca anlı üzerinden
başlayarak ortasından ikiye ayrılarak bukleler şeklinde yukarı doğru taranmıştır.
Hamur Tanım: Mika ve yoğun kireç katkılı.
Hamur Rengi: 2.5 YR 6/4 Light Reddish Brown. Astar Rengi: 2.5 YR 4/1 Dark Reddish Gray.
Karşılaştırma Örnekleri: Kat. No. 11.
Kat. No. 17: Su Yolu Sondaj 29
Ölçüler: Y.: 13.5 cm		
G.: 9 cm			
K.: 9.4 cm
Tanım: Atacın sol bölümü eksiktir. Ataç üzerinde yer alan satyrin saçları alın ortasından
ikiye ayrılarak bukleler şeklinde yukarı doğru taranmıştır. Kulaklar ters soru işareti
şeklinde yapılmıştır. Figür, iki kademeli köşeli çerçeve içerisinde yer almaktadır.
Hamur Tanım: İri taşçık ve yoğun miktarda mika katkılıdır.
Hamur rengi: 2.5 YR 6/6 Light Red. Astar Rengi: 2.5 YR 5/6 Red.
Karşılaştırma Örnekleri: Kat. No. 11.- Conze 1890, 126, vd. Nr. 324.
Tip 5: Res. 18
Kat. No. 18:
Yükseklik: 10 cm		
G.: 8.5 cm		
K.: 7 cm
Tanım: Atacın sol bölümü eksiktir. Betimlemenin çevresinde yer alan iki
kademeli çerçeve yer alır. Fakat figürün başında bulunan pilos çerçeve
çizgisinden taşmaktadır. Alın üzerinde saç perçemi yapılmıştır.
Hamur Tanım: Az miktarda kireç ve mika katlıdır.
Hamur Rengi: 2.5 YR 5/6 Red. Astar Rengi: 2.5 YR 6/8 Light Red.
Karşılaştırma Örnekleri: Edwards 1975, 119 f. Nr. 646. 647 Taf.; Riley 1979,
305, Nr. 691-693 Abb., 113 1. Jh. n. Chr.; Gassner 1997, 229, Nr. 956. 957 Taf.
70; Şahin 2001, 107 f. Ha 57 Abb. 66 H; Korkut 2007, 214, Nr. 40.
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ΛΥΚIΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ’dan ΛΥΚΙΩΝ ΤΟ ΚΟIΝΟΝ’a:
Hellenistik Önceller Işığında Lykia Birliği’nin Görevleri,
İdari Yapısı ve Finansmanı
Selda YENİ*

Hellenistik Dönem’de Lykia Birliği hakkındaki bilgiler Strabon’un aktarımı ve MÖ 2. yy.’dan Lykia’nın
eyaletleştirilmesine kadarki döneme ait epigrafik belgeler ile elde edilmektedir. Bunların dışında
Lykia Birliği’ne dair Roma Dönemi’ne ait bilgiler, ayrıca Akhaia ve Boiotia gibi diğer birliklerle yapılan
kıyaslamalar Lykia Birliği’nin Hellenistik Dönem’deki askeri, idari, adli, dini ve mali yapısı hakkında
önemli ipuçları sunmaktadır.
Hellenistik Dönem Lykia Birliği konusu 1898’de yazan G. Fougères’ten1 itibaren günümüze kadar
pek çok bilimadamının ilgisini çekmiştir. 2000’li yıllarda R. Behrwald Lykia Birliği hakkında bilinen
tüm verileri derleyerek yorumladığı; C. Kokkinia Opramoas Yazıtı temelinde Lykia Birliği’nin Roma
Dönemi örgütlenişi hakkında önenli bilgiler sunduğu; M. D. Gygax Lykia’da Klasik ve Hellenistik dönemlerde kamu idaresini ele aldığı ve D. Reitzenstein arkhiereia’yı (imparator kültü Birlik rahibi) tüm
yönleriyle incelediği doktora tezleri hazırlamışlardır2. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen önemli
bilgilerin yanında 2005 ve 2010 yıllarında yayımlanan iki önemli yazıt - Caesar ile yapılan foedus/
ittifak anlaşması3 ve MÖ 2. yy.’da Oinoanda ile Tlos arasındaki sınır sorununun çözüme bağlandığı
Lykia Birliği meclis kararı4 - konunun farklı açılardan incelenmesine olanak sağlamıştır. Bu yazıda
şimdiye kadar ele geçen yazıtlar ve antik kaynaklar ışığında Hellenistik Dönem’de Lykia Birliği’nin
kurum ve memuriyetleri, siyasi ve dini görevleri, karar ve yetkileri, kentlerle olan ilişkileri incelenip
Lykia Birliği’nin yapısı ve işleyişine ilişkin bir çerçeve oluşturulmaya çalışılacaktır.
Augustus Dönemi yazarı Strabon Hellenistik Birlik için Λυκιακὸν σύστημα adlandırmasını
kullanırken,5 yazıtlarda Birlik genellikle κοινόν ya da ἔθνος şeklinde ifade edilmektedir. Strabon’un
edebi bir dille yazdığı göz önünde bulundurulduğunda Birlik adlandırmasının yazıtlarda farklı kelimelerle ifade edilmiş olması anlaşılır bir durumdur.
* Selda Yeni, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Kampüs, Antalya.

E-posta: selda.yeni@gmail.com

1 Fougères 1898.
2 Behrwald 2000, Gygax 2001, Reitzenstein 2011.
3 Mitchell 2005.
4 Rousset 2010.
5 Strab. 14, 3, 2.
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Ethnos ve koinon terimlerinin sık sık geçtiği Orthagoras yazıtında, Orthagoras’ın elçilik hizmetlerinden bahsedilirken Demos tarafından Koinon’a elçi olarak gönderildiği, yine Koinon tarafından
kentlere elçi olarak seçildiği6 ve bu görevleri Ethnos’a yakışır bir şekilde tamamladığı görülmektedir7.
Ayrıca Tanrıça Rome onuruna kutlanan panegyris Koinon tarafından düzenlenirken,8 Orloanda üyeliğe kabul edilirken Birlik için bu sefer Ethnos ifadesi9 kullanılmaktadır.
Bir başka örnekte, Lykia Birliği’nin MÖ 40’lı yıllarda Korinthos yurttaşı Iunia Theodora’nın övülmesine dair aldığı kararda Birlik için Λυκίων τὸ κοινόν adlandırması kullanılırken, Iunia Theodora’nın
onurlandırılma vesilesi olarak iyi niyet ve cömertlik gösterdiği Birlik ise Ethnos olarak ifade edilmiştir10.
Bu örnekler ışığında koinon ibaresinin Birlik’in tüm kurul ve memuriyetleriyle karar alıcı idari
merciini temsil ettiği; buna karşın ethnos’un Birlik üyesi tüm kentlerle bunların yuttaşlarının oluşturduğu bütünün ifadesi için kullanıldığı sonucuna varılabilir.
Bunun dışında Birlik memuriyeti ifa etmiş kişilerin onurlandırma yazıtlarında bunların yerine getirmiş oldukları memuriyet, Lykialıların nomographos’u, nauarkhos’u, strategos’u, hipparkkhos’u örneklerinde olduğu gibi kimi zaman “Lykialıların filanca memuru” şeklinde de ifade edilmektedir11.
Birlik memuriyetleri için aynı zamanda örneğin Ethnos’un hipparkhes’i, Ethnos’un elçiliğini yapan,
Ethnos’un lykiarkhes’liğini yapan kullanımlar12 göz önüne alındığında οἱ Λύκιοι ve ἔθνος ibarelerinin,
en azından Birlik memuriyetleri söz konusu olduğunda eş anlamlı kullanılabildikleri sonucu çıkarılabilir.
Strabon’un aktarımına göre Birlik Meclisi’nde (κοινὸν συνέδριον) oy hakına sahip 23 üye kent vardı
(εἰσὶ δὲ τρεῖς καὶ εἴκοσι πόλεις αἱ τῆς ψήφου μετέχουσαι). Oy hakkı kentlerin büyüklük ve önemine
göre paylaştırılmıştı. En büyük kentler üç; orta büyüklüktekiler iki ve daha küçükleri tek oy hakkına
sahipti (τῶν δὲ πόλεων αἱ μέγισται μὲν τριῶν ψήφων ἐστὶν ἑκάστη κυρία, αἱ δὲ μέσαι δυεῖν, αἱ δ᾽ ἄλλαι
μιᾶς). 3 oy hakkına sahip en büyük 6 kent Ksanthos, Patara, Pinara, Olympos, Myra ve Tlos idi (ἓξ
δὲ τὰς μεγίστας ἔφη ὁ Ἀρτεμίδωρος, Ξάνθον Πάταρα Πίναρα Ὄλυμπον Μύρα Τλῶν). Oy hakkının
bu şekilde üye kentlerin önemine göre derecelendirilmesiyle gerçekleşen temsili demokrasi Akhaia
Birliği’nde de görülmektedir13. Birlik meclisi (κοινὸν συνέδριον) için her kentten temsilciler daha önce
belirlenmiş olan bir kentte toplanmaktaydı (εἰσὶ δὲ τρεῖς καὶ εἴκοσι πόλεις αἱ τῆς ψήφου μετέχουσαι).
6 SEG 18, 1962, 570 str. 17-20: ἀπ[ο]σταλεὶς | ὑπὸ τοῦ δήμου πρεσβευτὴς πρὸς τὸ κοι[ν]ὸν | καὶ ἐμφανίσας τὰ κατὰ μέρος, εἱρέθη ὑπὸ

τοῦ | [κ]οινοῦ πρεσβευτὴς πρὸς Κιβυράτας καὶ κατὰ Μοαγέτου; str. 31-32: ἀποσταλεὶς δὲ πρεσβευτὴς ὑπὸ τοῦ | δήμου πρὸς κοινὸν τὸ
Λυκίων κατὰ Κιβυρατῶ[ν]; str. 51-52: ἀποσταλεὶς πρεσβευτὴς πρὸς τὸ κοιν<ὸν> ἀγαθὸς | ἀγωνιστὴς ἐγένετο; str. 57-59: ἀποσταλεὶς
πρεσβευτὴς ύπὸ τοῦ δήμου | κατ’ ἰδίαν τε πρὸς τὰς ἐν Λυκίαι πόλεις καὶ πρὸς τὸ κοινὸν | τῶν Λυκίων.

7 SEG 18, 1962, 570 str. 23-25: πάντα κίνδυνον καὶ κακοπαθίαν | ὑπομένων ἐπρέσβευσεν ἀξίως τοῦ τε ἡμετέρου | δήμου καὶ τοῦ

ἀποστείλαντος ἔθνους; str. 66-67: ἐπετέλεσεν ἀμφοτέρας τὰς πρεσβείας ἀξίω[ς] | τοῦ τε δήμου καὶ τοῦ ἔθνους.

8 SEG 18, 1962, 570 str. 69-71: τοῦ τε κο[ι]νοῦ | τῶν Λυκίων ἄγοντος πανήγυριν κατὰ πενταετηρίδα | Ῥώμη Θεᾶ Ἐπιφανεῖ.
9 SEG 18, 1962, 570 str. 54-57: Ὀρλοανδέων τε ὄντων ἀστυγιτόνων θεωρῶν | τὸν δῆμον σπεύδοντα ὑπὲρ αὐτῶν ὅπως ἐλε[υ]θερωθέντες

| προσληφθῶσιν εἰς τὴν τοῦ Λυκίων ἔθνο[υς] |συμπολιτείαν.

10 SEG 18, 1962, 143 str. 12-14: Λυκίων | τὸ κοινὸν Ἰουνίᾳ Θεοδώρᾳ ‘Ρωμαίᾳ γυναικὶ καλῆι καὶ ἀγαθῆι καὶ εὐνό|ωι τῶι ἔθνει; str.

61-63: δεδόχθαι Λ[υκίων τῷ κ]οι|νῷ ἀποδεδέχθαι καὶ ἐπῃνέσσθαι [ἐπὶ πᾶσι] τοῖς προγεγ[ραμμένοις Ἰου]νι|αν Θεοδώραν ‘Ρωμαίαν
κατοικοῦ[σαν ἐ]ν Κορίνθῳ.

11 TAM II 420 str. 6-7: νομογρα|φήσαντα Λυκίοις; TAM II 319 str. 5-6: ναυάρχωι | Λυκίων; SEG 56, 2006, 1776 str. 7: στρατηγήσαντα

ἐκ πάντων Λυκ[ίων]; SEG 55, 2005, 1502 str. 13: ἱππαρ[χήσ]αντα Λυκίων.

12 TAM II 575 str. 5: τὸν ἱππάρχην τοῦ ἔθνο[υς]; SEG 18, 1962, 570 str. 66-67: ἐπετέλεσεν ἀμφοτέρας τὰς πρεσβείας ἀξίω[ς] |τοῦ τε

δήμου καὶ τοῦ ἔθνου; TAM II 583 str. 7: Λυκιαρχήσαντα τοῦ ἔθνους.

13 IG IV2 1, 73; kr.: Lehmann 1983, 245-247; bu yönüyle Akhaia Birliği’nin Lykia Birliği’nin organizasyonu için öncül olduğu yönün-

deki görüş için önemli veridir bk.: Lehmann 1983, 249-251.
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Birlik meclisinin toplantı yerinin bu şekilde döngüselliği modern literatürde Lykia Birliği’nin bir
başkenti olmadığı yönünde tartışmalara yol açmıştır14. Bununla birlikte Livius, Antiokhos’la yapılan savaşı tasvir ederken Patara’dan caput gentis olarak bahsetmektedir15. Üstelik Patara’nın Roma
Dönemi’nde eyaletin idari merkezi olduğunda şüphe yoktur16. Roma bu tercihinde Ptolemaioslar idaresinin geleneğini devam ettirmiş gözükmektedir17. Bununla birlikte Tanrıça Rome kültünün kurulduğu18 merkez olan Letoon Birlik’in aldığı önemli kararların taş üzerinde sergilendiği mekandı19 ve
Birlik Kaisareion’u (ἐθνικὸν Καισάρειον) da burada bulunmaktaydı20. Bu veriler ışığında her ne kadar
σύνεδριον sıralı bir döngü içinde farklı kentlerde toplanıyor olsa da Hellenistik Dönem’de Patara idari,
Letoon’un bağlı olduğu Ksanthos ise dini merkez olarak öne çıkmaktadır.
Roma Dönemi’nde Lykia Birliği’nin Boule (Danışma Meclisi) ve Arkhairesiake Ekklesia (Halk
Meclisi) olmak üzere iki tane meclisli bir idari yapıya sahip olduğu görülmektedir21. Arkhostatai adı
verilen kent temsilcilerinden oluşan Arkhairesiake Ekklesia Birlik memurlarının atanması ve onurlandırma kararı alma gibi görevler üstlenirken, bouleutes’lerden oluşan Boule ise dış ilişkilerden
sorumluydu22. Strabon 23 kentin her birinin büyüklüğüne göre belirlenen oy oranına sahip olduğu Synedrion’dan bahsederek Lykia’nın bağımsızlık döneminde sadece bir meclisin varlığından söz
etmektedir. Birliği Λυκιακὸν σύστημα olarak tanımlayan Strabon’un kullandığı synedrion teriminin
de teknik olarak doğru bir adlandırma olmadığı düşünülebilir23. Strabon memuriyete atamaların bu
kurum tarafından yapıldığını vurguladığı için, bu meclisin Boule’den ziyade Arkhairesiake Ekklesia
olması gerektiği sonucu çıkmaktadır24.
Iunia Theodora’nın büyük ihtimalle Tiberius Dönemi’ne tarihlenen onurlandırma yazıtında25 Korinthosluların yetkili mercileri Κορινθίων ἄρχοντες, βουλή, δῆμος olarak ifade edilirken Lykia Birliği
14 Fougères 1898, 60; Moretti 1962, 208-209, 217-218, dn. 74; Deininger 1965, 73, dn. 5; Haensch 1997, 296, dn. 195; krş.: Behrwald

2000, 181, dn. 87.

15 Liv. 37.15.6: Epicrates Rhodius omissa in praesentia Epheso mittendam navium partem in Lyciam censuit, et Patara, caput gentis,

in societatem adiungenda.

16 Patara’da bulunan bir yazıt (TAM II 460 str. 3-5: vice p]rocurato|ris XX heredit]atiu[m] | reg(ionis) Lyciacae) kentin procurator’un

ikamet merkezi olabileceğini düşündürmektedir; krş.: Haensch 1997, 280 ve 296-197; Behrwald 2000, 182, dn. 89. Pinara’da bulunan bir mezar yazıtı (TAM II 247 str. 3-4: διὰ τῶν ἐν Πατάροις ἀρχείων) Birlik arşivinin Patara’da bulunmuş olabileceğine işaret
etmektedir; daha detaylı bilgi için ayrıca bk.: TAM II s. 146; Wörrle 1988, 189; Behrwald 2000, 186-187, dn. 111. Ayrıca Opramoas
yazıtında Patara valinin ikamet yeri olarak gözükmektedir: Kokkinia 2000, 36-37 VII H 1 ve VIII A 15. S. Şahin (2014, 125-126),
Stadiasmus Anıtı’nın buraya dikilmiş olmasının da bu yönde güçlü bir veri sunduğunu düşünmektedir; Şahin – Adak 2007, 121;
krş.: Haensch 1997, 292-294; ayrıca bk.: Behrwald 2000, 182-183.

17 Strabon’un (14,3,6) Ptolemaios Philadelphos tarafından Patara’nın adının Arsinoe olarak değiştirildiği aktarımı, krallık açısından

Lykia’da en önemli kentin Patara olarak görüldüğüne işaret etmektedir; daha detaylı bilgi için bk.: Zimmermann 1992, 203-205;
krş.: Cohen 1995, 329-330. Bunun dışında Polybios ve Livius’un Antiokhos’la yapılan savaşı tasvirlerinde donanma üssü olarak
kentin önemini vurgulamaktadırlar: Liv. 33, 41; 37, 15-17; 37, 24-26; 37, 45; 38, 39; Pol. 21, 46, 3.

18 Orthagoras Yazıtı (SEG 18, 1962, 570) Magnesia Savaşı’nın hemen ardından Tanrıça Rome kültünün kurulduğunu göstermekte-

dir; veriler ve modern literatür için bk.: Behrwald 2000, 184, dn. 102.

19 Ksanthos ile Myra arasında isopoliteia anlaşması (SEG 44, 1994, 1218); Oinoanda ile Tlos arasındaki sınır sorunlarının çözüme

bağlandığı meclis kararı (SEG 58, 2008, 1641) Letoon’da yer almaktadır.

20 Balland 1981, no. 67 str. 4-5: εἰς δὲ τὸ ἐν τῶι ἱερῶι ἐθνικὸν | Καισάρειον.
21 TAM II, 2 905 VI E str. 3 ve XX A str 10-11: κατ’ ἔτος τὸ κοινοβούλιον; TAM II, 905 VIII B str 1-2: ἡ κοινὴ τοῦ Λυκίων ἔθνους

ἀρχαιρεσιακὴ ἐκκλησία.

22 Larsen 1968, 248-251; Behrwald 2000, 189-209.
23 Krş.: Behrwald 2000, 208.
24 Larsen 1968, 249.
25 Pallas v.d. 1959 (= SEG 18, 1962, 143); Robert 1960, 324-342; Larsen 1968, 260-261; Wörrle 1975, 254; Wörrle 1988, 97, dn. 100;

Balland 1981, 2, 9; Behrwald 2000, 122 vd; Şahin – Adak 2007, 57 vd.
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için sadece Λυκίων τὸ κοινὸν καὶ οἱ ἄρχοντες’in anılması arkhon’larlardan oluşan bu kurulun Boule’nin
öncüsü olduğu varsayılabilir.
Lykia’nın eyalet yapıldığı döneme yakın bir tarihe ait olması muhtemel olan Pinara’dan bir onurlandırma kararında Arkhairesiake Ekklesia üyelerinin (arkhostatai) yanında Boule üyeleri (bouleutai) ilk kez anılmaktadır26. Bölgenin eyalet yapılmasının ardından MS 46 yılında dikilen Stadiasmus
Anıtı’nda Birlik bouleutes’lerinin Roma otoritesince yeniden seçildikleri dile getirilmektedir27. Dolayısıyla Birlik Boule’sinin bölgenin eyaletleştirilmesiyle birlikte kurulduğu söylenebilir28.
Üye kentler σύνεδριον’da sahip oldukları oy oranında εἰσφοραί ve λειτουργίαι sorumluluğuna sahiptiler. Aitolia,29 Akhaia30 ve Boiotia31 Birliklerinin de üye kentlerin katkılarıyla finanse edildikleri
bilinmektedir32. Lykia Birliği finansmanına dair Hellenistik Dönem için Strabon’un aktarımdan başka
veri bulunmamaktadır. Ancak Roma Dönemi’nde finans sisteminin işleyişi Myra ve Andriake gümrük
yazıtları33 aracılığıyla öğrenilmektedir. Bu yazıtlardan Koinon’un, üye kentleri, onların iç işlerine müdahale etmeden, belli miktarda eisphora ödemeye yükümlü tutmakla yetinmediği anlaşılmaktadır34.
Zira Lykia Birliği, en azından giriş gümrüğünün toplanmasında söz konusu olduğu gibi, üye kentler
için, koşulları her biriyle teke tek vardığı anlaşmalar sonucunda belirlenen gelir kaynakları yaratmıştır. Bu imtiyaz karşılığında kent bütçelerinin belli gelir kalemleri üzerinde, yine kentlerle yaptığı bu
anlaşmalar uyarınca belirlenen oranda tasarrufta bulunmuştur. Strabon bu şekilde finanse edilen Birlik kasasından sorumlu makama ilişkin bilgi sunmamaktadır. Ancak Lykia’nın bağımsızlık dönemine
ait sadece bir onurlandırma yazıtından (TAM II 583) bu mercinin tamias olduğu anlaşılmaktadır.
Strabon’un anlatımından synedrion’da önce lykiarkhes’in seçildiği daha sonra da Birlik’in diğer
memuriyetlerinin seçiminin yapıldığı öğrenilmektedir (ἐν δὲ τῷ συνεδρίῳ πρῶτον μὲν Λυκιάρχης
αἱρεῖται, εἶτ᾽ ἄλλαι ἀρχαὶ αἱ τοῦ συστήματος). Strabon’un bu aktarımı Hellenistik lykiarkhia’ya dair
sınırlı birkaç veriden biridir. Diğer iki veri ise Tiberius zamanındaki siyasi ve belki aynı zamanda ekonomik ve adli temeleri de olan kriz dönemine tarihli iki yazıttan elde edilmektedir. Bunlardan ilkinde
26 TAM II 508 str. 21-24: <δόντα> | τοῖς μὲν τῶν ξενοκριτῶν δ΄ σ[υ]σ[τ]ήμασιν ἀνὰ ͵ε, π[ᾶσι δὲ βου]|λευταῖς καὶ ἀρχοστάταις καὶ τοῖς
τὰς κοινὰς τετελε[κόσιν ἀρχὰς | ἀ]νὰ ς΄·.
27 Stadiasmus Anıtı (Şahin 2014, 35) str. 20-28: ἀ|πειλη[φ]ότες δὲ ὁμό|[νοι]αν καὶ τὴν ἴσην δ[ι]|[καιοδ]οσίαν καὶ τοὺς | [π]α[τρίο]υς
νόμους | τῆς πολειτείας τοῖς | ἐξ ἀρίστων ἐπιλελε|γμένοις βουλευ|ταῖς; Gagai Yazıtı (Şahin 2014, 49) str. 1-4: Τιβέριον Κλαύδιον
Καίσαρα Σεβαστὸν τὸν ἐπιφανέστατον | [σ]ωτῆρα θεὸν οἱ [ἄρισ]τοι βουλευταὶ κατὰ τὴν θείαν αὐτοῦ πρ[ό]|[νοιαν διὰ] τοῦ
πρεσβευτοῦ αὐτοῦ καὶ ἀντιστρατήγου Κοΐντου | [Οὐη]ρανίου ἐ[πι]λελ[εγ]μένοι· Yine yaklaşık aynı anda Gagai’da dikilen yazıtın
(French 1999/2000, 173-180) korunan kısmında ismi geçen 31 bouleutai’ın Birlik Meclisi’nde Gagai’ı temsil eden üyeler olmaları
büyük bir olasılıktır; krş.: Şahin 2014, 49; Marksteiner – Wörrle 2002, 562-563. M. Adak ise bunların Gagai’ın yerel Boule’sinin
üyeleri olabileceğini düşünmektedir: Şahin 2014, 72.
28 Larsen (1945, 81; 1968, 249) bağımsızlık döneminde Lykia Birliği’nin bir tane synedrion’u bulunuyorsa, Birlik’in karar mekanizmasına daha sonraki dönemlerde bir tane daha meclis eklenmesinin pek olası gözükmediğini, Roma Dönemi’nde görülen bu iki
meclisin daha erken dönemlerde de var olmaları gerektiğini düşünmektedir. Ancak Boule’nin Hellenistik Dönem’de varlığına dair
henüz bir kanıt bulunmamaktadır. Bu hususta ayrıca bk.: Jameson 1980, 842-843. Marksteiner – Wörrle 2002, 563.
29 Melitaia ve Perea kentleri, Aitolia Birliği içerisinde, kendi aralarında oluşturdukları sympoliteia ile temsil edilmektedir. Buna göre,
sympoliteia’nın küçük kenti Perea, Birlik meclisinde tek oy hakkına sahiptir ve Koinon’un finansmanına bu oy oranında katkıda
bulunmaktadır: IG IX2 1, 188; ayrıca bk.: Larsen 1968, 199, 212-213.
30 Akhaia Birliği’ne üye olan Dyme, Pharai ve Tritaia kentleri, savunmalarının Birlik tarafından yeterince desteklenmediği gerekçesiyle Koinon’un kasasına karşı yükümlülükleri olan eisphora’yı ödememe kararı almışlardır: Pol. 4, 60, 4-10; krş.: Pol. 5, 30, 5-8; 5,
91, 4-8; 5, 94, 6-9; ayrıca bk.: Larsen 1968, 232-234.
31 Boiotia Birliği’nin finansmanına da üye kentlerin Birlik meclisindeki temsil oranları dahilinde katkıda bulundukları bilinmektedir: Larsen 1955, 38, dn. 33.
32 Takmer 2006, 187.
33 Myra yazıtı: Wörrle 1975, 286-300; SEG 35, 1985, 1439; Andriake yazıtı: Takmer 2007, 165-188; Takmer 2012, 201-240.
34 Wörrle 1975, 297.
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ismi yazıtta korunmamış olan bir şahıs Birlik toplantısına lykiarkhes olarak üç yıl süreyle başkanlık
etmiştir35. Diğer belgede ise Demeas, lykiarkheslik’in ardından Birlik adına ve olasılıkla Tiberius’u
Lykia’yı eyaletleştirme niyetinden vazgeçirmek için yaptığı başarılı elçilikten ötürü taçlandırılmaktadır36. Her halükarda Hellenistik lykiarkhia’nın sadece bu kriz dönemine tarihli yazıtlarda belgelenmiş
olması dikkat çekicidir. Lykiarkhia’nın Yunan Dünyası’nın diğer bir çok Birlik organizasyonunun başkanı olarak belgelenen strategia ile özdeş olup olmadığı ve lykiarkhia’nın MÖ 2. ve 1. yy. yazıtlarında
belgelenmemesinin sebebinin bu olup olmadığı sorusu,37 bu konuda yeterince veri olmaması nedeniyle kesin bir şekilde cevaplanamamaktadır.
Orthagoras yazıtı (SEG 18, 1962, 570) Birlik’in piyade ve süvari kuvvetlerinin, üye kentlerin
ἀποτέλειος (piyade birlikleri komutanı)38 ve ἔφιππος (süvari birlikleri komutanı) idaresinde bulunan
kendi birlikleri tarafından oluşturulduğunu göstermektedir. Ἀποτέλειος’un sadece Akhaia Birliği’nde
bilinen bir memuriyet olması Lykia Birliği’nin Akhaia Birliği prototipi temelinde örgütlendiği görüşünü desteklemektedir39.
Birlik’in askeri yapısı hakkında daha fazla bilgi MÖ 1. yy.’a tarihlenen ve στρατηγοί, ἵππαρχοι,
ὑποίππαρχοι ile ναύαρχοι’un anıldıkları yazıtlardan elde edilmektedir40. Bu belgeler Hellenistik
Dönem’de Ksanthos’un askeri alanda öncü konumda olduğunu göstermektedir. Şimdiye kadar bilinen
dört hipparkhos’tan ikisi; bilinen tek nauarkhos Aikhmon ve dört strategos’tan ikisi Ksanthos’ludur.
Bunun dışında Tlos’tan ve olasılıkla Pinara’dan birer hipparkhos; Patara’dan bir hypohipparkhos ve
strategos autokrator bilinmektedir. Dolayısıyla askeri alanda Ksanthos’u başta Patara olmak üzere
Ksanthos Vadisi’nin diğer kentlerinin takip ettiği söylenebilir.
Ayrıca Limyra’dan da bir strategos’un biliniyor olması, Birlik’in özellikle askeri görevlerinin sadece συνέδριον’da üç oy hakkına sahip kentlerin yurttaşlarına emanet edilmiş olma ihtimalini akla
getirmektedir. Hellenistik yazıtlarda lykiarkhia’ya nazaran bu askeri memuriyetlerin baskınlığı, Roma
Dönemi’nde Hellenistik atalara yapılan atıflarda yine bu memuriyetlerin ağır basmasıyla örtüşmektedir. Bölgenin bir Roma eyaletine dönüştürülmesinin ardından askeri kurumların tamamı kaldırılmıştır41.
Strabon Birlik’in adli sahasına ilişkin detay vermeyerek sadece genel mahkemelerin atandığını
belirtmektedir (δικαστήριά τε ἀποδείκνυται κοινῇ). Bağımsızlık dönemine tarihlenen iki yazıtta ve
Opramoas Yazıtı’nda belgelenen42 μεταπέμπτα δικαστήρια Birlik mahkemeleri ile bağlantılı gözük35 TAM II 583 str. 6-8: Λυκιαρχήσαντα τοῦ ἔθνους | τὰς τρῖς συναγωγὰς τοῦ κοι|νοῦ. J. A. O. Larsen (1968, 248) lykiarkhia’nın bir
yıllık memuriyet olması ön kabulüyle bu veriden Birlik meclisinin yılda üç kere toplandığı sonucunu çıkarmaktadır. Ancak D.
Reitzenstein’ın (2011, 34, dn. 1) da işaret ettiği gibi συναγωγή τοῦ κοίνου’nun düzenli olarak yılda bir kere toplandığı, bu durumda
da ismi korunmamış olan lykiarkhes’in yazıtta belirtilmiş olan nedenlerle üç yıl süreyle görevde kaldığı kabul edilebilir.
36 SEG 54, 2004, 1443 str. 1-3: καὶ Δημέου τοῦ Τειμάρχο[υ τοῦ -----]ου | ἄρχοντος γενομένου, λυκιαρ[χήσαντος] | καὶ πρεσβεύσαντος
τοῦ Λυκίων κοινοῦ.
37 Larsen 1968, 251-252; krş.: Marek 1995, 12-13. Aleyhte görüş için bk.: Jameson 1973, 283; krş.: Deininger 1965, 70. C. Kokkinia
ise (2000, 221-222) İmparatorluk Dönemi’nde strategia ifadesinin arkhiphylakeia’nın eş anlamlısı olarak kullanıdığını düşünmektedir.
38 Ἀποτέλειος için daha sonraki dönemlerde στρατηγὸς κατὰ πόλιν ifadesi (TAM II 283B str. 8-9) kullanılmaktadır.
39 Pol. 10, 23, 9; 16, 36, 3-4; IG V2, 293; krş.: Larsen 1968, 241; Lehmann 1983, 250, dn. 32.
40 Askeri memuriyetler için bk.: Res. 1’deki Tablo, ayrıca krş.: Larsen 1968, 251-252; Jameson 1980, 835-836; Moretti 1962, 207-208;
Magie 1950, 1382, dn. 35; Deininger 1965, 70-71; Behrwald 2000, 166-167; Reitzenstein 2011, 29-31.
41 Deininger 1965, 71; Larsen 1968, 252; Behrwald 2000, 167; Reitzenstein 2011, 31.
42 TAM II 420 str. 7-8: ἐπισστατήσαντα τῶν μεταπέμπτων δικαστηρίων | ἴσως; TAM II 583 str. 18-21: ἐπισστατήσαν|τα τῶν μεταπέμπτων
δικασ|τηρίων καὶ προστάντα τῆς δω|σιδικίας ἴσως καὶ δικαίως; TAM II 905 II D str. 10-12: [ἐπιστατήσας] | πρός τε τ[ούτοις καὶ τῶν
μετ]απέμπτων δι[καστη|ρίων].
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mektedir43. Birlik mahkemeleri her üç durumda da bunların başkanları (ἐπιστάται) için yapılan onurlandırmalar dolayısıyla anılmaktadır. Bu üç örnekte de Birlik mahkemeleri ve başkanlarının faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgi bulunmamaktadır.
Orthagoras Yazıtı Araksa’nın ismi yazıtta anılmayan komşu bir kentle Soasa yerleşimi üzerindeki
hak tartışmasından bahsetmektedir44. Eğer bu sorun Birlik mahkemesinde çözüme kavuşturulduysa45
Birlik mahkemelerinin MÖ 2. yy.’ın başlarında Birlik’in kurulmasıyla birlikte oluşturuldukları kabul
edilebilir46. Opramoas’ın Birlik mahkemesi başkanı olarak onurlandırılması bu mahkemeler için İmparatorluk Dönemi’ndeki tek kayıttır ve bunların bölgenin Roma eyaleti yapılmasından sonra da varlıklarını sürdürdüklerinin ispatıdır.
Bağımsızlık döneminde Lykia Birliği’nin resmi belgelerinde tarihleme Apollon rahipliği ve Tanrıça
Rome rahipliği ile verilmektedir. Bu belgelerde söz konusu iki rahipliğin yazılış sırasını göz önüne
alarak aralarında olası bir hiyerarşiye dair çıkarımda bulunmak mümkün değildir. Zira Oinoanda ile
Lykia’lılar arasındaki anlaşmada Roma rahipliği; buna karşın Ksanthos ile Myra arasındaki isopoliteia
anlaşmasında ise Apollon rahipliği ilk sırada yazılmıştır47.
Tanrıça Rome adına atletik oyunları ve kültürel yarışmaları içeren Romaia adında dört yılda
bir düzenlenen (κατὰ πενταετηρίδα) panegyris yer almaktadır48. Daha çok yarışmalarıyla bilinen
Romaia’da yarışmaları organize eden agonothetes bulunmaktadı49. Rome kültünün rahipleri Lykia
eyalet yapıldıktan sonra da İmparator kültüne dâhil edilmeden yerel eponymos memurlar olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. İmparatorluk Dönemi’nde Birlik’in eponymos memuriyeti ἀρχιερεὺς τῶν
Σεβαστῶν olmuştur.
Birlik bünyesinde yaptıkları icraatlar, hayırlar, üstlendikleri görevler ile ön plana çıkan bir elit tabaka bulunmaktadır. Bağımsızlık döneminde Birlik elitlerinin askeri memuriyetler başta olmak üzere
elçilikler, kurban sunuları ve bayramlar için yardımlar üstlenerek ön plana çıkmayı tercih ettikleri görülmektedir50. Lykia Birliği’nde önemli bir yere sahip olan Ksanthos, Birlik’in seçkin kişilerinin vatanı
olma özelliği de taşımaktadır. Nauarkhos Aikhmon ve kardeşi hipparkhos Ptolemaios ve aileleri, Stasithemis oğlu hipparkhos ve strategos Artapates ve Rome rahipliği yapmış olan Kallias Ksanthos’lu43 L. Robert (1973, 765-782) ve C. V. Crowther (1992, 30, dn. 63) μεταπέμπτα δικαστήρια’yı yabancı yargıçlar kurulu olarak yo-

rumlamaktadırlar. Bununla birlikte diğer bütün yabancı yargıçlar kurulu için söz konusu olduğu üzere yargıçların kökenlerini
belirtme genel ilkesi Lykia’dan bilinen bu üç örnekte uygulanmamıştır. Bunun dışında diğer bütün yabancı yargıçlar kurulunun
belli bir kriz anında oluşturulmaları genel durumu da Lykia’daki örneklere uymamaktadır. Zira Lykia’da bu kurulların başkanları
(ἐπιστάται) için kaleme alınmış onur yazıtlarında onurlandırmaya konu faaliyetlerinin diğer Birlik görevlerinin yanında özel olarak belirtilmemesi, bunların belli bir kriz anında oluşturulduklarını kabul etmeyi güçleştirmektedir; krş.: Behrwald 2000, 168, dn.
30.

44 SEG 18, 1962, 570 str. 49-54: ἐνστάντος τε ἡμεῖν ἀγῶνος | περὶ τῆς ἐν Σοάσοις χώρας πρὸς τοὺς ἀμφισβητοῦντας ὑπὲρ | αὐτῆς,

ἀποσταλεὶς πρεσβευτὴς πρὸς τὸ κοιν<ὸν> ἀγαθὸς | ἀγωνιστὴς ἐγένετο καὶ λόγω καὶ ἔργω εἰς τὸ πάντα τὰ | συμφέροντα τῶ δήμω ἡμῶν
περιγενέσθαι καὶ ἐν μηδεν[ὶ] | ἐλαττωθῆναι.

45 Yazıtın ilk editörü G. E. Bean (1948, 50) bu konuda çekimser kalmakla birlikte, L. Moretti (1962, 211) ve J. A. O. Larsen (1968,

248) yazıtta bu yönde kesin bir veri bulunmasa da, söz konusu tartışmanın Birlik mahkemesi önünde görülen bir davayla çözüme
bağlanmış olabileceğini kabul etmektedirler.

46 Krş.: Behrwald 2000, 168, dn. 32.
47 SEG 58, 2008, 1641 str. 1-2: Ἐπὶ ἱερέως Ῥώμης Λυκίων τοῦ κοινοῦ | Ἁρπάλου, τοῦ δὲ Ἀπόλλωνος Αλκίμου; SEG 44, 1994, 1218 str.

1-2: ἐπὶ ἱερέως τοῦ Ἀπόλλωνος Πτολεμαίου, τῆς δὲ | Ρώμης Δαιδάλου.

48 SEG 18, 1962, 570 str. 69-71: τοῦ τε κο[ι]νοῦ | τῶν Λυκίων ἄγοντος πανήγυριν κατὰ πενταετηρίδα | Ῥώμη Θεᾶ Ἐπιφανεῖ.
49 Magie 1950, 652-654. Letoon’da bulunan Rome ve Leto adına Lykia Birliği tarafından düzenlenen Romaia yarışmasında galip

gelenlerin listesi verilirken agonothetes, eponymos bir memur olarak yer almıştır (SEG 28, 1978, 1246 str. 1-4: Ἀγωνοθετοῦντος |
Ἀνδρομάχου τοῦ Ἀνδρο|μάχου τοῦ Ἀνδρομάχου | Ξανθίου); bk.: Mellor 1975, 39; Behrwald 2000, 184, dn.102.

50 Elit kişiler ve üstlendikleri görevler için bk.: Res. 2’deki Tablo.
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dur. Ksanthos’tan sonra Birlik eliti çıkaran kentler arasında Patara ve Tlos gelmektedir. Artapates oğlu
strategos autokrator51 Krinolaos ve Demetrios oğlu Polyperkhon oğlu Polyperkhon Pataralı, Antigenes oğlu Apollonios ve ismi günümüze kalmayan iki şahıs Tlosludur.
Yazıtlar Hellenistik Birlik’in çok sayıda faaliyet alanına işaret etmektedir. Orthagoras Yazıtı Lykia
Birliği’nin MÖ. 2. yy.’ın başlarında kendi insiyatifiyle savaş kararı alabildiğini veya müttefik güç olarak
savaşa müdahil olabildiğini göstermektedir52. Ayrıca Pontos kralı Mithradates’e karşı yapılan savaşta
Lykia Birlik’inin Rhodos’a müttefik olarak bir savaş filosu göndermesi53 ve Lykia’daki korsanlık faaliyetlerine karşı koyması54 Birlik’in savaş kararları verebildiğine dair örnek teşkil etmektedir. MÖ 1.
yy. ve eyalet öncesi Erken İmparatorluk Dönemi belgeleri Roma’nın bölgedeki etkinliğinin artmasıyla
birlikte Strabon’un aktarımını da doğrular şekilde askeri alandaki yetkilerinin daraldığını belgelemektedir.
Hellenistik Dönem Birliği bunun dışında Tanrıça Rome ve Livia örneklerinde olduğu gibi politik
koşullara bağlı olarak yeni Birlik kültü kurabilmekte ve külte ait bayramları düzenleyebilmekteydi55.
Politik ve diplomatik alanda Birlik’e yeni üye kabul etme, çıkarları doğrultusunda gerek Roma gerekse komşu kentlere gönderdiği elçi heyetleriyle diplomatik ilişkiler kurma yetkileri bulunmaktaydı56.
Birlik ittifak anlaşmaları yapma, üye kentler veya üye kentlerle Birlik üyesi olmayan kentler arasındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlama, üye kentler arasında imzalanan anlaşmaları onaylama yetkisiyle
siyasi alanda ön plana çıkmıştır57. Son olarak yazıtlardan anlaşıldığı üzere Birlik’in hem üye kentleri
hem de üye kentlerin vatandaşlarını ayrıca Birlik’e hayrı dokunan önemli yabancıları onurlandırma
yetkisinin varlığından söz edilebilir58. Bağımsızlık döneminde oldukça aktif olan Birlik Lykia’nın eyaletleştirme süreci ile birlikte askeri alandaki yetkilerinden mahrum bırakılmış, savaş, barış ve ittifak
kararları Roma’nın denetimine geçmiştir.

51 Bu memuriyet Lykia’dan şimdiye kadar bu yazıttan bilinmektedir ve önemli bir kriz anında yetkileri genişletilmiş bir strategos’u

ifade etmektedir. Yunan Dünyası’nda bilinen diğer Birlik’lerin sadece özel durumlarda bu memuriyeti oluşturdukları bilinmektedir. Benzer şekilde Lykia Birliği’nin de strategos autokrator’u özel bir görev için tayin etmesi mümkün gözükmektedir. Nitekim
Krinolaos’un buradaki özel görevi, Mithradates’e karşı olan savaşta Rhodoslular’ı savunmaktır ve ayrıca yine Rhodoslular’a gelecek saldırıları engellemek için düşmanların konumlanmış olduğu Kos kentinde paraphylaks olarak görev almıştır, bk.: Marek
1995, 12-13; Buraselis 2000, 151-153.

52 Tiranlık girişimini önlemek için Birlik savaş kararı almıştır ve üye kentlerin askeri birliklerini biraraya toplamıştır (SEG 18, 1962,

570 str. 36-49).

53 SEG 45, 1995, 1825; 1. Mithradates savaşı ve tarihi süreç için ayrıca bk.: Arslan 2002, 115-128.
54 Kahramanlar Sarpedon ve Glaukos’a sunulan adak yazıtında (SEG 45, 1995, 1828) Aikhmon’un tüm Lykia’lıların katıldığı seferde

donanma komutanlığı yaptığından ve Khelidonia civarındaki deniz muharebesinde düşmanları yenilgiye uğrattığından bahsedilmiştir. Bu muharebe Birinci Mithradates-Roma Savaşı sırasında çatışma ortamını fırsat bilen kıyılardaki korsanların faaliyetlerini
arttırmasıyla beraber Küçük Asya’nın güney kıyılarındaki otorite boşluğundan yararlanarak Doğu Lykia ve Pamphylia’nın önemli
liman kentlerini ele geçiren Zeniketes’e karşı Birlik’in giriştiği mücadele olmalıdır, bk.: Marek 1995, 17-18.

55 TAM II 549; Reitzenstein 2011, 37.
56 Orthagoras’ın elçilikleriyle Orloanda Lykia’lıların συμπολιτεία’sına alınmıştır (SEG 18, 1962, 570 str. 54-62). MÖ 180’lerden iti-

baren Birlik Lykia içindeki kentleri uzlaştırma amacıyla ilk elçilik faaliyetini gerçekleştirmiştir. Moagetes’in Araksa kentine saldırılarından sonra Araksa Demos’u Orthagoras’ı Birlik’e elçi olarak göndermiştir. Birlik ise anlaşmazlığı sona erdirmek amacı ile
Orthagoras’ı Kibyra’lılara elçi olarak göndermiştir (SEG 18, 1962, 570 str. 15-29). Diğer elçilik faaliyetleri için bk.: SEG 56, 2006,
1793 A str. 9-10; TAM II 583 str. 11-13; SEG 18, 1962, 143 str. 48-52.

57 24 Temmuz MÖ 46 yılında Roma İle Lykia arasında yapılan anlaşma (SEG 55, 2005, 1452), Roma ile Lykia arasında foedus an-

laşması (SEG 57, 2007, 1664), Oinoanda ile Tlos arasındaki sınır sorunlarını çözüme bağlayan meclis kararı (SEG 58, 2008, 1641),
Ksanthos ile Myra arasında isopoliteia anlaşması (SEG 44, 1994, 1218).

58 Lykia Birliği’nin Ksanthos Demos’unu onurlandırması (SEG 55, 2005, 1503), Lykia Birliği’nin Tlos’lu Apollonios’u onurlandırması

(TAM II 575), Lykia Birliği’nin Atinalı bir nauarkhos’u onurlandırması (IG II2, 3218).
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Memur

Şahıs

Kent

Yazıt

Apollonios

Tlos

τὸν ἱππάρχην τοῦ ἔθνο̣[υς] (TAM II 575 str. 5)

Artapates

Ksanthos

ἱππαρχήσ[α]ντα καὶ στρ[α]τηγ[ήσαντα] [Λ]υκίων καὶ
ἀγωνοθετήσαντα (TAM II 261 A str. 8-9)

Ptolemaios

Ksanthos

ἱππαρ[χήσ]αντα Λυκίων (SEG 55, 2005, 1502 str. 13)

Pinara

πορίσαντα χορηγί]αν κ[αὶ] ἵππο[υς] καὶ [ὅ]πλα ἱππάρ[χ]ω [καὶ
περαίτερον ἀυτῶ τούτω] σκη̣νὴν (TAM II 508 str. 3-5)

Polyperkhon

Patara

ὑποιππαρχήσαντα (TAM II 420 str. 7)

Aikhmon

Ksanthos

ναυαρχήσας κατὰ πόλεμον ἐκ πάντων Λυκίων (TAM II 265
str. 2)

ναύαρχος

Aikhmon

Ksanthos

ἐν τῷ ναυτικῶι Αἴχμονι Ἀπολλοδότου Ξανθίωι ναυάρχωι
Λυκίων (TAM II 319 str. 2-6)

στρατηγὸς
(αὐτοκράτωρ)

Krinolaos

Patara

Κρεινόλαον Ἀρταπάτου Παταρέα τὸν αἱρεθέντα ἐπ’ αὐτῶν
στρατηγὸν αὐτοκράτορα (SEG 45, 1995, 1825 str. 3-5)

Artapates

Ksanthos

στρ[α]τηγ[ήσαντα] [Λ]υκίων (TAM II 261 A str. 8-9)

στρατηγός

Ariston

Limyra

στρατηγήσαντα ἐκ πάντων (SEG 56, 2006, 1776 A str. 7)

στρατηγός κατὰ
πόλιν

[….]n

Ksanthos

στρατηγήσαντα κατὰ πόλιν (TAM II 283B str. 7-8)

ἱππάρχος
ὑποιππάρχος

-

Res. 1 Askeri Memuriyetler

Şahıs

Kent

Memuriyet

Yazıt

Patara

στρατηγὸς αὐτοκράτωρ

SEG 45, 1825

Polyperkhon

Patara

ἀρχιερεύς θεῶν ἐπιφανῶν Γερμανικοῦ Καίσαρος, ἱερεὺς
τοῦ πατρῴου Ἀπόλλωνος,
πρύτανις καὶ γραμματεὺς Λυκίων, ἐπιστάτης τῶν
μεταπέμπτων δικαστηρίων, νομογράφος, ὑποιππάρχος

TAM II 420

Artapates

Ksanthos

ἀγωνοθέτης, ἱππάρχος Λυκίων, στρατηγὸς Λυκίων

TAM II 261

Aikhmon

Ksanthos

ναύαρχος Λυκίων

TAM II 264,
265, 319

Ptolemaios

Ksanthos

ἱππάρχος Λυκίων

SEG 55, 1502

Kallias

Ksanthos

ἱερεὺς Λυκίων θεᾶς Ῥώμης

Balland 1981,
240-242 no. 75

Tlos

λυκιάρχης τοῦ ἔθνους, ἱερεὺς Ῥώμης Λυκίων τοῦ
κοινοῦ, ταμίας τοῦ κοινοῦ, ἐπιστάτης τῶν μεταπέμπτων
δικαστηρίων

TAM II 583

Tlos

ἱππάρχος τοῦ ἔθνους

TAM II 575

Krinolaos

Apollonios

Res. 2 Elit kişiler ve üstlendikleri görevler.

Lyrbe Agorası
Nazlı YILDIRIM*

Lyrbe kenti, Side’nin 23 km kuzeydoğusunda, Manavgat ilçesine bağlı Bucakşeyhler köyünün 5 km
kuzeyindeki bir tepe üzerinde bulunmaktadır1. Tepelik alanın merkezi bir bölümüne yerleştirilmiş
olan agora hem konumu hem de mimarisi ile kentin en önemli yapılarından biridir ve farklı dönemlerde gerçekleştirilen onarımlar sayesinde günümüze iyi durumda korunarak gelebilmiştir2.
Lyrbe Agorası3 (Res. 1), yükseltisi batıdan doğuya doğru giderek artan eğimli bir arazi üzerine kurulmuştur. Araziyi desteklemek ve yüzeyi genişletmek amacı ile batı bölüm bir kat yükseltilmiş; agora
meydanını oluşturacak olan bölüm tıraşlanıp düzeltilerek agora meydanı için geniş bir alan yaratılmıştır. Aynı şekilde doğu bölümdeki yükseltiden faydalanılarak, bu bölüm iki kat şeklinde düzenlenmiş; böylece çok katlı ve çok mekanlı bir agora meydana getirilmiştir (Res. 2). Agora yaklaşık 52 x 66
m’lik bir alanı kaplamaktadır. Toplam 6 ana kapı ile girişin sağlandığı agora, genel olarak kareye yakın
bir plana sahiptir ve meydanı oluşturan portikoların arka bölümleri, mekânlar ile çevrelenmiştir (Res.
2). Alt katı Dor düzenine sahip olan agora meydanının doğu ve batı portikoları, köşe sütunları dâhil
olmak üzere 16, kuzey ve güney portikoları ise 14 sütundan oluşmaktadır ve köşelerde kalp şeklinde
düzenlenmiş sütunlar kullanılmıştır4 (Res. 3).
Agoranın Kuzey Bölüm’ü biri kare, diğeri dikdörtgen plana sahip iki mekân ile bu mekânlar arasında yer alan kemerli bir kapıdan oluşur5 (Res. 4). Alanın en doğusunda yer alan 11 no’lu mekân,
agoranın kuzey portikosuna 4 yarım İon sütunu ile açılmaktadır ve bu sütunlardan en sağda olanı, üst
bölümü ile günümüze kadar sağlam olarak gelmiştir (Res. 5). Mekânın orijinal zemini, günümüzde
Antalya Müzesi’nde sergilenen Orpheus Mozaiği6 ile kaplıdır (Res. 6). Agora içerisindeki konumu,
boyutu, girişi sınırlandırılmış yapısı ile çok sayıda hatıl yuva sırası gibi mimari donanımları genel
olarak değerlendirildiğinde 11 no’lu mekânın kentin korunması gereken özel belgelerinin ya da kitaplarının depolandığı, iki katlı resmi bir arşiv odası olması mümkündür7.
* Yrd. Doç Dr. Nazlı Yıldırım, Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Yenisey Kampusu,

Ardahan. E-posta: nazliyildirim@ardahan.edu.tr

Bu çalışma, 2014 yılında tamamlamış olduğum “Lyrbe Agorası” başlıklı Doktora tezimin bir özeti niteliğindedir.
1 Kent ve kentin adı konusunda genel bilgi için bk.: Lanckoroński 1892, 186 vd.; Hederbey – Wilhelm 1896, 134; Rott 1908, 66;

Bean – Mitford 1965, 4-6; Nolle 1988, 257-259; Şahin 1988, 253 vd.; İnan 1998, 13 vdd.; Yıldırım 2014, 3 vdd.

2 Agorada gerçekleştirilen kazı ve onarımlar konusunda bk.: İnan 1998, 35-36.
3 İnan 1998, 16-37; Yıldırım 2014; 13 vdd.
4 İnan 1998, 34-35; Yıldırım 2014, 13 vdd.
5 İnan 1998, 23-27; Yıldırım 2014, 16-22.
6 İnan 1998, 84-86; Tülek 1998, 50-51; Yıldırım 2014, 100-101.
7 Yıldırım 2014, 18-22.
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Kuzey Bölüm’ün en batısında, kuzeyinde bir şapelin de bulunduğu 10 no’lu mekân yer alır8 (Res.
7-9). Mekânın zemini, günümüzde Antalya Müzesi’nde sergilenen Bilgeler Mozaiği9 ile kaplanmıştır
(Res. 10). Mekânın küçük kesme taşlar ile düzensizce örülmüş duvarları (Res. 8) bu mekânın olasılıkla
sonraki bir dönemde inşa edildiğini düşündürmektedir. İlk inşa evresinde 11 no’lu mekân ile benzer şekilde özel bir arşiv olarak kullanılmış olması gereken bu mekân, olasılıkla Geç Roma ya da Erken Bizans
Dönemi’nde daha kapalı bir mekâna dönüştürülmüştür. Penceresiz duvarları ve küçük kapısı ile dışarıdan tamamen izole edilmiş olan bu mekân, hemen önünde yer alan şapele hizmet eden -diakonikon
benzeri- ayinler sırasında kullanılan liturjik eşyaların saklandığı bir mekân olarak kullanılmış olabilir10.
Agoranın Doğu Bölüm’ü, arkasında iki katlı mekân sıralarının yer aldığı tek nefli portiko şeklinde düzenlenmiştir11 (Res. 11). Kuzeyden güneye, birbiri ile herhangi bir bağlantısı olmayarak yan
yana yerleştirilmiş, iki katlı toplam 14 mekân, aynı tip kapıları ve kareye yakın planları ile benzer bir
mimariye sahiptir (Res. 12). Agoranın doğu portikosunu oluşturan tüm mekânların benzer mimari
uygulamaları, sığ ve penceresiz yapıları ve kent genelinde dükkan olarak kullanılmış olabilecek başka herhangi bir yapı bulunmadığı için, agoranın bu bölümünü gıda maddesi, tekstil ürünleri ya da
şarap gibi her türlü malzemenin alınıp satılabildiği, halkın ihtiyaçlarını karşılayan bir market yapısı
olarak değerlendirmek mümkündür12. Ayrıca en kuzeyde yer alan, kemerli kapısı ve Dor düzenindeki
cephesi ile diğer mekanlardan ayrılan 1 no’lu mekân (Res. 13), kamu düzenini sağlamakla görevli bir
memurun idari ofisi - agoranomion - olarak kullanılmış olabilir
Doğu Bölüm›ün güney ucunda, dairesel planı ile diğer mekanlardan ayrılan bir yapı daha yer alır13 (Res.
14). Tam bir yuvarlak çizmeyen yarı-dairesel planlı bu yapının cephe bölümünde, üstte 7 pencere ile altta
toplam 4 kapı yer almaktadır. Bu kapılardan ortada yer alan ikisi, yapının köşelerinde yer alan kapılarından
daha geniş ve yüksektir. Sağdaki büyük kapı üzerinde yer alan yazıta göre -ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΝΕΚΤΑΡΕΙΟΝyapı Nektareion olarak tanımlanmaktadır. İç cephe üzerinde yer alan büyük boyutlardaki niş ve farklı
akslarda uzanan küçük kırma taşlar ile kaba bir biçimde örülmüş çok sayıda duvar yapıda dikkat çeken
mimari uygulamalardır (Res. 15). Yapı içerisinde herhangi bir oturma basamağı tespit edilememiştir.
Erken dönemlerden itibaren kenti ziyarete gelen araştırmacıların ilk olarak dikkatini çeken bu
yapının işlevi konusunda farklı öneriler bulunmaktadır: Bazı araştırmacılar yapıyı bir bouleuterion14;
bazıları müzik gösterileri ve konuşmacılar için yapılmış küçük bir tiyatro, yani bir odeon15; bazıları da
bir toplantı yapısı16 olarak değerlendirmişlerdir. Söz konusu yapının tüm mimari özellikleri genel olarak değerlendirildiğinde agoranın bir köşesine yerleştirilerek onun önemli bir parçasını oluşturması,
aydınlatmayı sağlayan çok sayıda pencere ile giriş çıkışı sağlayan çok sayıda anıtsal kapı gibi mimari
uygulamalarla, Anadolu’da özellikle Hellenistik Dönem’de gelişen toplantı yapılarının17 iyi bir örne8

İnan 1998, 24; Yıldırım 2014, 16.

9

İnan 1998, 86-91; Yıldırım 2014, 97-100.

10 Yıldırım 2014, 18-22.
11 İnan 1998, 27-34; Yıldırım 2014, 22-29.
12 Bean – Mitford 1965, 4 vd; İnan 1998, 27-33; Köse 2005, 152; Yıldırım 2014, 24-29.
13 İnan 1998, 33-34; Yıldırım 2014, 40-46.
14 Rott 1908, 66.
15 Bean – Mitford 1965, 5.
16 İnan 1998, 34.
17 Priene örneği için bk.: Wiegand – Schrader 1904, 219-228; Wycherley 1993, 118; Krischen 1941, 12 vdd.; Miletos için bk.: Knack-

fuss 1908, 25 vdd, Res. 53; Krischen 1941, 7 vdd.; Wycherley 1993, 119 vd.; Assos için bk.: Clarke v.d. 1902, 34 vd.; Krischen 1941,
19 vd.; Herakleia-Latmos için bk.: Krischen 1941, 22 vdd.; Termessos için bk.: Krischen 1941, 16-18; Bracke 1993, 25. Sillyon için
bk.: Lanckoroński 1890, 78; Aspendos için bk.: Lanckoroński 1890, 90; Lauter 1970 82 vd; Gneisz 1990, 151 vd.
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ğini sunduğu anlaşılmaktadır. Yapının agorada yer alması, yarı-dairesel planı, boyutu, anıtsal cephe
mimarisi, büyük boyutlardaki nişi ve kutsal bir içeceği işaret eden yazıtı birlikte değerlendirildiğinde
tören ya da şenliklerde kullanılmış özel bir toplantı yapısı olması mümkündür.
Agoranın Batı Bölüm’ü, arazinin eğimli yapısından yararlanılarak iki katlı ve iki galerili bir stoa
şeklinde inşa edilmiştir18 (Res. 16). Stoanın alt katı, ortada bir duvar ile bölünerek iki ayrı galeri şeklinde düzenlenmiş iken agora seviyesindeki üst katı iki nefli portiko şeklinde düzenlenmiştir. Agoranın güney duvarı üzerinde in situ olarak korunmuş olan pilaster şeklindeki yarım İon sütunu (Res.
17) ve alanda yer alan mimari parçalar, iki nefli portikonun dışta Dor, içte İon sütunları kullanılarak
oluşturulduğunu kanıtlamaktadır.
Stoanın en batısında yer alan 2. galeri, kuzeydeki küçük bir bölüm dışında tamamen yıkılmıştır
(Res. 18). Kuzey ve güneyde sağlam durumda korunmuş olan kemerler, bu galerinin dış yüzde kemerler ile hareketlendirildiğini kanıtlamaktadır. 2. galeriye oranla daha iyi korunmuş olan ve iki yan
duvarı kemerler ile hareketlendirilmiş olan 1. galerinin üst bölümü, tamamen yıkılmış durumdadır
(Res. 19). Günümüze kadar gelebilen mimari veriler ışığında 2. galerinin gezinti alanı; 1. galerinin ise
dükkanlara hizmet eden bir tür genel depo olarak kullanılmış olabileceğini düşünmek mümkündür19.
Bosajlı bloklar (Res. 20), ahşap kaplı söve uygulamalı kapılar (Res. 21), kalp sütunlar (Res. 3, 22),
dikdörtgen destekli yarım sütunlar (Res. 21), dolu yiv uygulamaları (Res. 21), S profilli konsollu geisonlar (Res. 23), çiçek rozeti bezemeli metoplar (Res. 24) ve bereket boynuzlu İon başlıkları (Res. 25)
agora içerisinde dikkati çeken mimari uygulamalardır20.
Bugüne kadar yapılmış olan kazılar ve araştırmalar, Lyrbe Agorası’nın yapım tarihi konusunda
kesin veriler ortaya koyamamıştır. Kazıyı gerçekleştiren araştırmacılar, agoranın Hellenistik Dönem
etkilerini kabul etmektedir21 ancak doğu portikte bulunan ve Bean –Mitford tarafından yayımlanmış
olan yazıtın üzerindeki “Claudio...” kelimesine dayanarak yazıtın İmparator Claudius’un Pamphylia
Eyaleti’ni, Galatia Eyaleti’nden ayırıp, Lykia-Pamphylia Eyaleti’ni kurduğu M. S. 43 yılından sonraya
ait olduğunu belirterek iyi durumda korunmuş olan kalıntıları MS 1. yy.’ın ikinci yarısı ile 2. yy.’ın başlarına tarihlendirmektedirler22 ancak kazılar sırasında ele geçen buluntularla agoranın kesin olarak
tarihlendirmesi oldukça zordur. Örneğin adı geçen yazıta dayanarak agoranın kesin olarak tarihlendirilmesi mümkün değildir. Çünkü hem yazıtın nereden taşındığı ve hangi yapıya ait olduğu belirgin
değildir hem de eksik kısımları çok olduğu için tercümesi tartışmalıdır23. Kazılar sırasında ele geçen
ve genel olarak Hellenistik Dönem’den MS 7. yy.’a kadar geniş bir tarih aralığına sahip seramik buluntuları da24 konu hakkında yardımcı olmamaktadır. Bu nedenle agora genelinde gözlemlenen mimari
uygulamaların stil kritiği, şimdilik tarihlendirme için en güvenilir yöntemdir.

18 İnan 1998, 20-23; Yıldırım 2014, 31-39.
19 Yıldırım 2014, 33-39.
20 Bosajlı bloklar agoranın kuzey, batı ve güney dış duvarlarında; ahşap kaplı söve uygulamalı kapılar 11 no’lu mekânda; kalp sü-

tunlar agora meydanında; dikdörtgen destekli yarım sütunlar ve dolu yiv uygulamaları 11 no’lu mekân ile Batı Stoa’da; S profilli
konsollu geisonlar agora meydanı üst katında; çiçek rozeti bezemeli metoplar 1 no’lu mekân cephesinde; bereket boynuzlu İon
başlıkları ise Batı Stoa’da kullanılmışlardır.

21 Eğimli bir arazi üzerine kurulan agoranın çok katlı oluşu, bosajlı blok ve Dor sütun başlıklarının kullanımı, aksial aralığa üç metop

yerleştirilmesi ile agoranın şehrin bir ana caddesine teğet olarak planlanması söz konusu uygulamalardır. Agoranın tarihlendirilmesi konusunda bk.: İnan 1998, 36 vd.

22 İnan 1998, 36 vd.
23 Bean – Mitford 1965, 6; İnan 1998, 73 vd.
24 İnan 1998, 92-103, Çiz. 34-42.
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Düzenli dörtgen planlı ve çok katlı agoralar arasında yer alan Lyrbe Agorası’nın mimari açıdan
çok güçlü bir Hellenistik etkiye sahip olduğu açıktır: figürlü mozaikler, bosajlı bloklar25, kalp sütunlar26, aksial aralığa üç metop yerleştirilmesi27, üç tamburdan oluşan ve yüzeysel olarak işlenmiş 20
yiv bulunduran Dor sütunları28 ile Dor ve İon mimari elemanlarının birlikte kullanılması29 gibi uygulamalarla söz konusu Hellenistik etkiler rahatlıkla anlaşılabilmektedir. Ancak agorada gözlemlenen
bazı mimari uygulamalar yapım tarihi konusunda Erken Roma Dönemi’ni işaret etmektedir: örneğin
yapı genelinde fazlaca yararlanılmış olan kemer ve tonoz sistemleri30, İon başlıklarında kullanılan
İon kymationlarının biçemi31, S profilli konsollu geisonlar32, dikdörtgen destekli yarım sütunlar33,
dolu yiv uygulamaları34 ile metoplarda kullanılan çiçek şeklinde rozetler35 Roma İmparatorluğu’nun
erken dönem özelliklerini göstermektedir ve tüm bu özellikler birlikte değerlendirildiğinde – ve farklı
zamanlarda gerçekleştirilen onarım ve küçük eklemeler göz ardı edildiğinde- tek bir inşa evresine
sahip olduğu anlaşılan agorayı genel olarak Hellenistik Dönem’in gelenekselci özelliklerini içinde barındıran, İmparatorluğun erken dönemlerine; yaklaşık olarak MS 1. yy.’ın ilk çeyreğine tarihlemek
mümkündür36.

25 Söz konusu duvar tekniği konusunda bilgi için bk.: Scranton 1941, 134; Praschniker - Theuer 1979, 170 vd., Res. 138; Varkıvanç

1999, 107 vd.

26 Kalp sütunlar konusunda geniş bilgi ve diğer örnekler için bk.: Coulton 1966, 137-140; Coulton 1976, 136 vd.
27 Coulton 1976, 117 vd.
28 Vitruvius IV. III. 9.
29 Robertson 1969, 106 vd.; Coulton 1976, 119.
30 Boyd 1978, 83-100; Thorpe 2002, 105 vd.
31 İon başlıklarındaki çanakları büyük oranda doldurmuş ince-uzun yumurtalar ve çanaklar ile bir bütünlük içerisinde olan okların

biçemi Augustus Dönemi sonrası MS 1. yy.’ın erken dönem özelliklerini işaret etmektedirler. Konu ile ilgili genel bilgi ve örnekler
için bk.: Karaosmanoğlu 1996, 30 vdd.

32 Coulton 1976, 129; Rumscheid 1994, 318-320.
33 İlk olarak tapınak mimarisinde karşımıza çıkan ve kullanımı Hellenistik Dönem ile birlikte giderek artan söz konusu bu uygulama

hem İon hem de Dor düzeninde pek çok yapıda örneğin tiyatro proskenionları, sebasteionlar, çeşme yapıları ya da eksedraların
cephe düzenlemesinde sıklıkla kullanılmışlardır. Ayrıntılar için bk.: Coulton 1976, 125 vd.

34 Hatları belirlenerek işlenmeden dolu bırakılan yivler, Dor sütunlarının yanı sıra İon ve Korinth düzenlerinde de karşımıza çı-

kan, arrislerin insanlara vereceği zararı engellemek amacıyla alt bölümlerin düz bırakılması uygulamasının farklı bir örneğini
sunmaktadır. Söz konusu bu uygulamaya Hellenistik Dönem içlerinde rastlanmadığı; Anadolu’da özellikle Erken İmparatorluk
Dönemi ile birlikte görülmeye başladığı ve Erken İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenen Magnesia Agorası propylonu sütunlarının
bu uygulamanın en erken örneği olduğu kabul edilmektedir. Bilgi için bk.: Humann 1904, 130, Res. 135; Rumscheid 1994, 300 vd.;
Kökdemir 2009, 192 vd.

35 Çiçek şeklindeki rozetler konusunda bk.: Rumscheid 1994, 272-274. Metopların rozetlerle süslenmesi ise az sayıda örnekle bili-

nen bir uygulamadır ve Anadolu’da sadece Geç Hellenistik - Erken Roma Dönemi’ne tarihlendirilen Ephesos Tiyatrosu proskenionu ile Lyrbe Agorası’nda karşımıza çıkmaktadır. Rumscheid 1994, 313, Lev. 41-3.

36 Tarihlendirme konusunda ayrıntılı bilgi için bk.: Yıldırım 2014, 108-110.
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Kilikya Bölgesi’nde Görülen
Attika Seramikleri Üzerine Bir Değerlendirme
Volkan YILDIZ*

Kilikya, Akdeniz boyunca uzanan kıyıları nedeniyle kolonizasyon ve ticari faaliyetler için önemli
bir konuma sahip olmuştur. Bu özelliklere, bölgenin Anadolu’yu Mezopotamya’ya bağlayan önemli karayolu geçitleri de eklenmelidir. Kilikya’nın jeopolitik konumu yanında, madenleri, ormanları ve tarım
alanları ise Antik Çağ’ın ekonomisi için büyük önem taşıyan diğer faktörlerdir. Böylesine özelliklere
sahip olan bölge, farklı dönemlerde birçok topluluğun ilgisini çekmiştir. Bunlar, doğuda Asurlular, Fenikeliler ve Persler, batıda Grekler ile Ege adaları ve Batı Anadolu kıyı kentlerindeki halklardır1. Böylesi
bir tarihi geçmişe ve popülerliğe sahip olan bölgede ilk arkeolojik araştırmalar 1930’lu yıllarda yapılmaya başlanmış ve devamında uzun süren bir aradan sonra 1960’lı yıllarda ilk kazıların yerini definecilerin gerçekleştirdiği kaçak kazılar almıştır. 1960’lı yılların ortası ve 1970’li yıllarda ise bu dönem yerini
birkaç müze kurtarma kazısına bırakmıştır2. 1980’li yıllarda da yine birkaç kaçak kazı ve müzelerin
kurtarma kazıları gerçekleştirilmiştir3. Uzun süren bir aradan sonra sistemli arkeolojik kazılar 1980’li
yıllardan itibaren giderek artmış ve bölgede birkaçı sona ermiş olmakla birlikte, birçok kazı halen devam etmektedir4. Söz konusu kentlerdeki bu legal ve illegal kazılar sonucunda bölgenin Arkaik ve Klasik çağlarına ait Attika üretimi seramik örnekleri ortaya çıkartılmıştır. 1960’lı ve 1970’li yıllardaki kaçak
kazılarda, özellikle de Kelenderis’te, birçok Attik vazo bulunmuş olup söz konusu vazolar birçok farklı
müzeye satılmıştır5. Konumuz kapsamında çalışma izni alabildiğimiz müzelerden Alanya, Anamur ve
* Dr. Öğr. Üyesi Volkan YILDIZ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Şehit Prof. Dr. İlhan

Varank Yerleşkesi, Manisa E-posta: yildiz.volkan@cbu.edu.tr.

Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, 2013 yılında tamamlamış olduğum doktora tezinden türetilmiştir.
Çalışma, 2009 yılında Koç Üniversitesi Suna&İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED) tarafından doktora
bursuyla desteklenmiştir. Bu destekleri için AKMED ve değerli yetkililerine sonsuz teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Bu
konuyu çalışmam için beni teşvik eden ve çalışmalarım sırasında ilgi ve yardımlarını esirgemeyen, değerli fikirleriyle daima bana
yön vererek ufuk açan çok değerli sayın hocam K. L. Zoroğlu’na ne kadar teşekkür etsem azdır. Ayrıca, çalışmalarım sırasında,
benden yardımlarını esirgemeyen, her türlü kolaylığı sağlayan ve beni her konuda destekleyen sayın hocam Doç. Dr. M. Tekocak
ve sayın hocam Prof. Dr. B. Hürmüzlü Korthold’a minnettarım.

1 Arslan 2001, 1.

2 Adana Müzesi’nce 1966 ve 1971 yıllarında kaçak kazıları önlemek amacıyla Kelenderis’te kurtarma kazıları yapılmıştır.
3 1982 yılında yine Kelenderis’te kaçak kazıların ardından bu sefer de Silifke Müzesi’nce kurtarma kazısı yapılmıştır.

4 Bu kazılardan özellikle Kelenderis, Soli-Pompeipolis, Yumuktepe ve Gözlükule’nin Attika seramiklerini değerlendirme fırsatım

oldu. Bu malzemeyi görmeme ve değerlendirmeme imkan sağlayan Soli-Pompeipolis kazı başkanı sayın hocam R. Yağcı’ya, Yumuktepe kazı başkanı İ. Caneva’ya ve Gözlükule kazı başkanı A. Özyar’a minnetim sonsuzdur.

5 Bu müzeler arasında Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Nevşehir Arkeoloji Müzesi, Karaman Arkeoloji Müzesi, Ereğli Ar-

keoloji Müzesi, Silifke Arkeoloji Müzesi, Adana Arkeoloji Müzesi, Alanya Arkeoloji Müzesi ve Anamur Arkeoloji Müzesi yer alır.
Alanya Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Kelenderis kökenli Attika vazoları Alanya’da müze açılmasıyla birlikte Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden, Anamur Müzesi’nde bulunan Kelenderis kökenli Attika vazoları ise Anamur’da müze açılmasıyla birlikte kapatılan Erdemli Müzesi’nden nakledilmiştir. Özellikle Erdemli Müzesi’nden gelen Kelenderis kökenli Attika vazolarının çoğunu, müze
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Silifke’de özellikle Kelenderis’te 1960’lı ve 1970’li yıllardaki hem kaçak kazılar hem de birkaç müze
kurtarma kazısı sonucunda bulunan birçok Attika üretimi vazo değerlendirilmiştir. Ayrıca söz konusu
müzelerde ithal kap kacakların yanı sıra Attika üretimi seramik örneklerinin imitasyonu da mevcuttur.
Buradan hareketle Attika seramiklerinin imitasyonlarının da kendine özgü bir piyasasının olduğunu
görmekteyiz. Bölgede yine izinleri alınabilen Kelenderis, Soli-Pompeipolis, Yumuktepe ve Gözlükule kazılarındaki Attika seramikleri çalışılmıştır. Ayrıca yayınlanan Attika seramiklerinin, Nagidos6 ve
Meydancıkkale7 ile Tarsus8 ve Silifke9 müzelerinin, sonuçları direkt olarak yayınlardan alınmıştır. Bölgede Attika seramiği bulunan kentlerin buluntu yoğunluklarının farklı olduğunu görmekteyiz. Nagidos, Kelenderis ve Soli en fazla Attika seramiğinin bulunduğu kentler arasında yer alırken Yumuktepe,
Gözlükule ve Meydancıkkale ise diğer kentlere göre daha az buluntu vermektedir. Bu bağlamda bölge
müzelerindeki Attika vazolarının buluntu yerlerinin, müze kayıtlarına göre, en fazla Kelenderis olduğu
görülmektedir. Bu veriyi uzun yıllardır devam eden Kelenderis kazıları da desteklemektedir (Res. 1-3).
Yumuktepe
3%

Gözlükule
8%

Nagidos
13%

Soli
31%

Meydancıkkale
1%

Kelenderis
44%

Res. 1 Kilikya Bölgesi Attika Seramiklerinin Buluntu Yerlerine Göre Dağılımı.
Tarsus Müzesi
6%

Adana Müzesi
13%

Alanya Müzesi
15%

Mersin Müzesi
6%

Anamur Müzesi
24%
Silifke Müzesi
36%

Res. 2 Kilikya Bölgesi Attika Seramiklerinin Müzelere Göre Dağılımı.
kayıtlarına göre, 1960’lı ve 1970’li yıllarda Kelenderis’te kaçak kazılar yapan Aydıncık ilçesinden bazı kişiler satmışlardır. Anamur
Arkeoloji Müzesi Beldam Ressamı veya atölyesi için bk.: Yıldız 2017b, 267-281; Anamur Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Kelenderis
Kökenli Bir Grup Siyah Firnisli Seramik için bk.: Yıldız 2017a, 281-316.
6 Durukan – Alkaç 2007, 112-154.
7 Davesne – Laroche-Traunecker 1998, 250, 259, fig. 6, 260, fig. 7.
8 Alkaç 2006, 53-70.
9 Zoroğlu 2009, 1-25, Pl. I-XIV.
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Seleukeia ad
Kalykadnos
8%

Nagidos
3%
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Buluntu Yeri
Bilinmiyor
16%

Kelenderis
73%

Res. 3 Kilikya Bölgesi’ndeki Müzelerde Sergilenen Attika Seramiklerinin Buluntu Yerlerine Göre Dağılımı.

Bölgedeki kazı ve müzelerde bulunan Attika vazolarının gruplara göre dağılımına baktığımızda
en yoğun buluntu grubunu siyah firnisli Attika vazoları oluşturmaktadır. Figürlü seramik gruplarında ise kırmızı figürlü vazoların siyah figürlü vazolara göre daha yoğun olduğu görülmektedir.
Bölgede, hem siyah figürde hem de kırmızı figürde form olarak daha çok küçük ve kolay taşınabilen vazolar tercih edilmiştir. Ayrıca siyah figürün geç örneklerinin oldukça yoğun ve popüler
olduğu; aynı zamanda bu vazoların birçoğunun bitkisel bezekli örnekler olduğu da görülmektedir
(Res. 4, 12-16).
Siyah Figürlü
Seramikler
18%

Siyah Firnisli
Seramikler
55%

Kırmızı Figürlü
Seramikler
27%

Res. 4 Kilikya Bölgesi Attika Seramiklerinin Gruplara Göre Dağılımı.

Kilikya Attika vazolarının çok zengin bir form repertuvarı vardır. Yaptığımız değerlendirmeler
sonucunda Attika seramiklerine ait 19 adet farklı form saptadık. Bu seramiklerde özellikle açık kaplara ait olan formların daha yoğun olduğu görülmektedir. Açık kap oranının fazla olmasında bölgede
oldukça yoğun bulunan çeşitli tipte kaselerin ve kraterlerin bulunması önemli bir etkendir. Kapalı
kaplarda ise en yoğun saptanan form farklı tiplerdeki lekythoslardır. Figürlü seramiklerde ise en yoğun bulunan formlar lekythos ve kraterlerdir (Res. 5-7).
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Alabastron (İÖ 500-450)
Amphoriskos (İÖ 430- 400)
Askos (İÖ 450- 350)
Balık Tabağı (İÖ 400)
Bolsal (İÖ 430- 350)
Feeder (İÖ 430- 350)
Guttus (İÖ 400- 350)
Kantharos (İÖ 375- 325)
Kase (İÖ 450- 325)
Krater (İÖ 450- 350)
Kylix (İÖ 540- 400)
Lekanis (İÖ 400- 350)
Lekythos (İÖ 525- 350)
Oinochoe (İÖ 400- 350)
Parfüm Şişesi (İÖ 400- 325)
Pyxis (İÖ 400- 325)
Skyphos (İÖ 500- 350)
Stemless (İÖ 440- 400)
Tek Kulplu Kase (İÖ 400)

1

3
2

5

21

6

1

19

16

3
2
1

3

116

86

125

6
16

37

Res. 5 Kilikya Bölgesi Attika Seramiklerinin Formlara Göre Dağılımı.

Lekanis
1%

Oinochoe
1%

Skyphos
0%

Alabastron
1%

Krater
36%

Lekythos
60%

Kylix
1%

Res. 6 Kilikya Bölgesi Figürlü Attika Seramiklerinin Formlara Göre Dağılımı.

Kapalı Kaplar
30%

Açık Kaplar
70%

Res. 7 Kilikya Bölgesi Attika Seramiklerinde Açık - Kapalı Kap Oranı.
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Kilikya Bölgesi Siyah Figürlü Attika Vazoları (Res. 10-17)

MÖ 700 civarında Korinth’de icat edilen teknik, kırmızı figür tekniğinin başladığı yaklaşık MÖ 530’lara
dek sürekli geliştirilerek kullanılmıştır. Siyah figür tekniği, kırmızı figürün ortaya çıkmasından sonra da
bir süre devam etmiş ve kimi vazo ressamlarınca her iki teknik birden aynı kap üzerinde uygulanmıştır10.
Kilikya Attika Siyah Figürlü vazoları arasında farklı ressamlara ait örnekler yer almaktadır. MÖ 6. yy.’ın
2. yarısından itibaren sayıca az da olsa üretimde bulunan ressam, atölye/gruplara ait vazolar mevcuttur.
MÖ 525-500 aralığında vazoların sayısında az da olsa bir artış olmuştur. Söz konusu vazolar Tarsus
Gözlükule, Soli ve Kelenderis’te bulunmuştur. Gözlükule’de Kenthaur ressamına ait bir kylix parçası11
ile Kelenderis’te bulunan Siena kylixine ait parça erken örnekler arasında yer alır. Siyah figürlü Attika
vazolarının en yoğun bulunduğu tarih aralığı MÖ 5. yy.’ın ilk yarısıdır. Siyah figürün giderek zayıfladığı
bu dönemde, Edinburgh ressamı, Diosphos Ressamı, Haimon Ressamı ve Beldam Ressamı tarafından ya
da bunların atölyelerinde yoğun olarak siyah figürlü lekythos üretildiği bilinmektedir12. Bölgede, MÖ 5.
yy. içinde siyah figürlü vazo üreten ressam ve atölyelerden özellikle Haimon Ressamı veya atölyesi (Res.
10-11), Athena Ressamı13, Beldam Ressamı veya Atölyesi’ne ait vazolar mevcuttur. Bölge genelinde siyah figürlü seramikler arasında en yoğun buluntu grubunu, geç siyah figür ressamlarından birisi olan,
Beldam Ressamı ya da atölyesine ait bitkisel bezemeli lekythoslar oluşturmaktadır (Res. 12-16). Beldam
Ressamı ve atölyesi hakkında ilk çalışmayı C. Haspels yapmıştır14. Haspels, Atina’da bulunan ve üzerinde satyrlerin bir yaşlı kadına işkence sahnesinin betimlendiği lekythostan yola çıkarak, bu ressama
Beldam adını vermiştir15. Ressam kariyerine Edinburgh atölyesinde başlamıştır. Dolayısıyla Edinburgh
Ressamı’ndan ve takipçilerinden etkilenmiştir. Beldam Ressamı ve atölyesinin lekythosları Alanya16,
Anamur17, Silifke18, Mersin19 ve Tarsus20 müzelerinde sergilenmekte olup ayrıca Kelenderis21 Yumuktepe22 ve Gözlükule23 kazılarında da bulunmuştur. Bu vazolar MÖ 6. yy.’ın ikinci yarısında görülmeye
başlanan “omuzlu lekythos” (Shoulder Lekythos- Standart Type) formundadır24. Form özellikleri ile bu
lekythoslar, Richter- Milne Tip II- “Shoulder set off from body25” grubu içinde değerlendirilmektedir.
Ayrıca, bu lekythosların, en erken örnekleri C. Haspels tarafından MÖ 470 yıllarına tarihlendirilen26 ve
adını Beldam Ressamından alan, Kurtz’un BEL formu27 ve Knigge Form V ve bu formla ilişkili Knigge
Form VI ile yakın benzerlik gösterirler28. Bu bağlamda söz konusu lekythoslar, Kilikya kentlerinde yaşam
standartları çok yüksek olmayan, alım gücü düşük kişilerce kullanılmış olmalıdır.
10 Çokay-Kepçe 2006, 23.
11 Goldman 1963, 293.
12 Çokay-Kepçe 2006, 23.
13 Zoroğlu 2009, 6-8; Pl. V,1-4.
14 Haspels 1936, 170 vd., 181 vd.
15 Haspels 1936, 170; Alkaç 2006, 63.
16 Yıldız 2013a, 143-147, 181-182.
17 Yıldız 2017, 267-276, fig. 1-9.
18 Zoroğlu 2009, 4-6, Pl. 2-4; Yıldız 2013a, 141-142, 186-187.
19 Yıldız 2013b, 744 (fig. 1a-c); Tekocak – Yıldız – Doksanaltı – Ünlü 2017, 233-242, fig.1-5.
20 Alkaç 2006, 53-70.
21 Zoroğlu 1994, 61, Res. 63-64; Zoroğlu 2009, 4-6, Pl. 2-4; Yıldız 2013a, 130-156.
22 Sevin – Özaydın 2004, 98, Fig. 7/18, Pl. 2/6; Yıldız 2013a, 157-158.
23 Goldman 1963, 150-160, 292-295; Yıldız 2013a, 159-162.
24 Haspels 1936, 7-23, 33-39, Lev. 4, 2b; Beazley 1956, 675; Richter – Milne 1973, Res. 95; Kurtz 1975, 76- 77; Doksanaltı 2011, 83.
25 Richter – Milne 1973, Res. 93-98.
26 Haspels 1936, 171.
27 Kurtz 1975, 84.

28 Knigge 1976, 37; Doksanaltı 2011, 96.
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Kilikya Bölgesi Kırmızı Figürlü Attika Vazoları (Res. 18-21)

Bölgede, MÖ 5. ve 4. yy. içinde kırmızı figürlü vazo üreten ressam, grup ve atölyelerden özellikle Pithos Ressamı, Klügmann Ressamı29, Bowdoin Ressamı veya Atölyesi30, Tymbos Ressamı, Mina Ressamı31,
Carlsruhe 280 grubu32, Bulas grubu33, Şişman Çocuk Ressamı ve Otchet Grubu’na34 ait örnekler mevcuttur. Bu ressamlara ya da atölyelere ait vazoların yoğunluğu oldukça farklıdır. MÖ 5. yy.’da kırmızı figürlü
Attika vazoları sayıca hem çok azdır hem de yalnızca belli tiplere ait vazolar ithal edilmiştir. MÖ. 5. yy.’ın
3. çeyreğine kadar olan süreçte, Kilikyalılar, kırmızı figürlü vazolar yerine geç siyah figür ressamlarının
vazolarını satın almayı tercih etmişlerdir. Kanımca bu tarih aralığında ekonomik nedenlere bağlı olarak
Attik figürlü vazoların hem form hem de bezeme açısından oldukça sınırlı kaldığı görülmektedir35. Bölgedeki kentlerden bazılarında farklı durumlarla karşılaşmaktayız. Örneğin Soli’de kırmızı figürlü vazoların sayısı siyah figürlü vazolara göre daha fazladır. Form çeşitliliği açısından da Soli’de farklı bir durum söz
konusudur. Kırmızı figürlü vazolar arasında en yoğun bulunan form farklı tiplerdeki kraterlerdir. Ancak
burada belirtmemiz gereken bir başka hususda vazoların kentlerdeki buluntu yerleridir. Kelenderis’teki
Attika üretimi vazoların büyük çoğunluğu nekropollerden geldiği için form olarak farklı tiplerdeki lekythoslar en yoğun olarak karşımıza çıkarken Soli’de höyük ve sütunlu caddede yapılan kazılar sonucunda
bulunan Attika vazoları arasında en yoğun karşılaştığımız form farklı tiplerdeki kraterlerdir36.
Şişman Çocuk
Otchet Grubu Pithos Ressamı
Mina Ressamı
Ressamı
Tymbos Ressamı
1%
3%
3%
3%
1%
Athena Ressamı
Kenthaur Ressamı
Klügmann
8%
1%
Ressamı
5%
Haimon Ressamı
veya Atölyesi
5%
Carlsruhe 280
Grubu
1%

Bulas Grubu
8%
Bowdoin Ressamı
veya Atölyesi
1%

Beldam Ressamı
veya Atölyesi
60%

Res. 8 Kilikya Bölgesi Attika Seramiklerinin Ressam, Atölye/Gruplara Göre Dağılımı.
29 Zoroğlu 1999, 141-145; Zoroğlu 2009, 10-12, Pl. 2-5;
30 Zoroğlu 2009, 10, Pl. VI,1

31 Zoroğlu 2009, 12-13, Pl.VII,4-6.
32 Zoroğlu 2009, 12, Pl. VII,2-3.

33 Zoroğlu 2009, 12, Pl. VIII,1-8.

34 Durukan – Alkaç 2007, 115, 127, Kat. no. 4; Çorbacı Yılmazer 2008, 99-111.
35 Attik figürlü vazoların değerleri konusunda farklı görüşler söz konusudur. Figürlü bir vazonun değeri, vazonun formu ve vazonun

üzerindeki figür sayısıyla doğru orantılıdır. Vazo büyüdükçe ve üzerindeki figür sayısı arttıkça vazonun değeri de artmaktadır. J.
Boardman figürlü Attika vazolarının ucuz ürünler olmadığını, A. Johnston’un tablolarına dayanarak, ileri sürmektedir. Ayrıca,
Boardman Attika vazolarını birlikte taşınan yüklerle (şarap, yağ, buğday, arpa v.d.) beraber değerlendirmektedir. Boardman’ın
görüşlerinin aksine bir görüşü D. W. Gill ileri sürmektedir. Gill, Seramik ve Ticaret başlıklı makalesinde, Attika vazolarının değeri
konusunda J. Boardman’ın söylediği kadar vazoların değerinin olmadığını iddia etmektedir. Hatta Attika vazolarının kargo gemilerinde boşluk doldurmak için kullanıldıklarını ileri sürmektedir. Attik Figürlü vazoların Arkaik ve Klasik dönemlerdeki değerleri
konusunda detaylı bilgi için bk.: Johnston 1978, 222-226; Johnston 1979, passim Boardman 1988a, 371-373; Boardman 1988b,
27-33; Gill 1988, 369-370; Gill 1991, 29-47; Johnston 2006, passim.

36 Bu düşüncemizi destekleyen bir veri Mezitli, Atatürk Mahallesi, İsmet İnönü Bulvarı ile Üniversite Caddesi’nin kesiştiği yerde

Mezitli Belediyesi’nce açılan yeni bir karayolunda TEDAŞ adına yapılan direk yenileme çalışmaları sırasında rastlanan yeraltı oda
mezarlarında, Mersin Müze Müdürlüğü’nün 11-12 Şubat 2013 tarihlerinde yapmış olduğu kurtarma kazılarında bulunmuştur.
Burada yürütülen kazılarda 25 adet envanterlik nitelikte taşınır kültür varlığı ortaya çıkarılmıştır. Bu kültür varlıklarının birçoğu
siyah ve kırmızı figürlü lekythoslardır. Bu lekythoslar için bk.: Tekocak-Yıldız-Doksanaltı-Ünlü 2017, 233-242, fig.1-5.
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Kilikya Bölgesi Siyah Firnisli Attika Vazoları (Res. 22-40)
İnceltilmiş kilin, çarkta biçimlendirilen kabın üzerine sıvanması ve pişirme safhasının son aşamasında
renk değişimine uğrayamamasından kaynaklanan siyah bir katman olan firnis, MÖ 8. yy.’dan itibaren
pişmiş toprak kaplarda uygulanan bir bezeme öğesidir. Uygulama, kilinde yüksek oranda demir oksit
içeren ve yakacak olarak kullanılabilecek zengin zeytin ağaçlarının bulunduğu Yunanistan’da özellikle
MÖ 6.-4. yüzyıllarda oldukça kaliteli malların üretilmesini sağlamıştır. Bu başarı, Yunan seramiklerinin önce tüm Akdeniz dünyasında yayılmasına, sonra ithal edildikleri kimi yerlerde taklitlerinin
yapılmasına neden olmuştur37. Kilikya Bölgesi’nde de Akdeniz dünyasının birçok yerinde olduğu gibi
hem siyah firnisli seramikler hemde imitasyonları sayıca oldukça fazla ele geçmiştir. Bunların form
çeşitliliğine baktığımızda ise birçok farklı formla kaşılaşmaktayız. Form çeşitliliği sayı olarak da birbirinden oldukça farklıdır. Bu formlar arasında askos, lekythos, feeder, guttus, parfüm şisesi gibi yağ
ya da değerli sıvıları içeren kapalı kapların yanı sıra, bolsal, farklı tiplerde kaseler, kantharos, kylix,
skyphos, stemless, pyxis gibi açık kaplar da mevcuttur. Bölgede, Attika siyah firnisli seramik örnekleri
MÖ 5. yy.’ın başından itibaren görülmeye başlar ve 5. yy.’ın ortasından itibaren sayısal olarak giderek
artar. MÖ 4. yy. üçüncü çeyreğine kadarda görülmeye devam eder.
İÖ 400- 325
37%

İÖ 540- 500
1%

İÖ 500- 400
62%

Res. 9 Kilikya Bölgesi Attika Seramiklerinin Yüzyıllara Göre Dağılımı.

Sonuç
Kilikya Bölgesi’nde özellikle MÖ 6. yy.’ın son çeyreğinden sonra Attika üretimi seramiklerin sayısında
yavaş yavaş bir artış görülür. Bu artış MÖ 5. yy.’da zirve yapar. Özellikle bölgede Pers hakimiyeti ile
birlikte Attika üretimi seramiklerin sayısı arasında bir ters orantı görülmektedir. Bu bağlamda baktığımızda, Perslerin, Kilikya Bölgesi’ni tüm seferleri için üs olarak kullanması sayesinde bölgenin bu
seramiklerin üretildiği bölgelerle olan ticari, ekonomik, sosyal ilişkileri artmıştır. Antik kaynaklar,
söz konusu seferlerde, özellikle Kilikyalı denizcilerinde yer aldıklarını belirtmektedir. Batı Anadolu,
adalar ve Attika üretimi seramiklerin bölgeye gelmesinde şüphesiz bu durumunda etkisi büyük olmalıdır. Bu dönemde tabi ki, Bing’inde söylediği gibi38, Batı Anadolu’da artan sikke darbı ile ham madde
ihtiyacının karşılanması için Kilikya Bölgesi’nin gümüş madenlerine artan yoğun ilgi de Batı Anadolu
ile ilişkilerin artmasının bir başka nedeni olmalıdır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak, bölgedeki
37 Çokay-Kepçe 2006, 41.
38 Bing 1971, 100 v.d.
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Attika ve Batı Anadolu kökenli seramiklerin sayısında artışın olması söz konusudur. Burada değindiğimiz noktaları Kelenderis’in Attik-Delos Deniz Birliği üyesi olması ve M.Ö. 425 yılına ait bir vergi
listesinde yer alması39 da desteklemektedir.
MÖ 6. yy.’ın başlarından itibaren, neredeyse 4. yy. sonlarına kadar, Attika siyah ve kırmızı figürlü,
siyah firnisli vazoları, Akdeniz havzasında piyasaya hakim olmuştur. Konumuz bağlamında belirtecek
olursak, Kilikya Bölgesi’nde Attika’dan ithalin MÖ 6. yy.’ın ortalarından itibaren başladığı, Hellenistik
Çağ başlarına kadar da devam ettiği görülmektedir. Ancak, şunu da kabul etmeliyiz ki, özellikle Batı
Anadolu’daki merkezlerde bulunanlara kıyasla, Kilikya’da ele geçen Attika seramiği sayıca hem çok
az, hem de yalnızca belli tiplere ait vazolardır. Ayrıca bölgede daha çok ikinci sınıf ressamlar ya da
atölyelere ait vazolar bulunmaktadır. Diğer taraftan, ithal edilen vazoların tip ve bezeme özellikleri
bağlamında bölgelere, zamana ve ekonomik güce göre farklılık gösterdiğini bilmekteyiz. Kilikya’da
Attika vazolarına sahip olma isteğinin belli seviyedeki soylu çevrelerde bir gelenek haline geldiğini de
unutmamak gerekir. Bu gelenek Attika vazolarının revaçta olduğu yaklaşık üç yüzyıl boyunca sürdürülmüştür.

39 Zoroğlu 1994, 22.
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Rhodiapolis Kenti Agora ve Stoaları Arkeolojisi,
Rölöve Ve Restitüsyonu
Nisa YILMAZ ERKOVAN*

Halk arasında “Eskihisar” ve “Gavuristanlık” olarak adlandırılan Rhodiapolis Antik kenti, Antalya’nın
yaklaşık 90 km batısında, Kumluca İlçesi’nin kuzeyinde yükselen Sarıcasu Köyü sınırları içerisinde, köyün hemen arkasında denizden 300 m yükselen tepelik alan üzerinde kurulmuş olup, Likya
Bölgesi’nin önemli kentlerinden birisi ve bölgenin doğu sınırındaki son kentidir. Tepenin 185 m
uzunlukta ve 50 m yükselen kısmında yoğun şehircilik görülmektedir1 (Res. 1).
Adını Hekataios’tan öğrendiğimiz yerleşim, Theopompos’a2 göre ismini Mopsos’un kızı Rhodos’tan
almıştır3. Theopompos “Likya’daki Rhodia” olarak bahseder. Ptolemaios da aynı şekilde “Rhodia” olarak anar4.
Kentin isminden dolayı önceleri bir Rhodos kolonisi olduğu düşünülmekte ise de, artık MÖ 7.
yy.’da bir Rhodos koloni kenti olarak kurulmuş olduğu görüşü yapılan kazılar ve araştırmalar sonucunda geçerliliğini yitirmiştir. Kazılarda ele geçen buluntular kent tarihinin MÖ 7. yy.’dan daha erken
bir tarihe uzandığına işaret etmektedir5. Kent çevresinde yapılan yüzey araştırmalarında bu bölgede
yerli halkların Rhodoslular gelmeden önce6 yaşadıklarını göstermektedir7. Bean, Rhodiapolis’te ele
geçen Likçe yazıtlar ve sikkeler üzerinde yer alan lejantlar nedeniyle kenti Likyalılar’ın kurduğundan
bahsetmektedir8. Kent, Klasik Dönem’de hem sikkeler hem de Likçe yazıtlarda Wedrei/Wedrenehi
adı ile anılmaktadır9. Kentin Hellenistik Dönem’den önce de ağırlıklı olarak Likyalılar’dan oluştuğu
bilinmekte ve Klasik Dönem’ den önce kentte Yunanca yazıt bulunmamaktadır10.
* Dr. Nisa Yılmaz Erkovan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Alanya – Antalya.

E-posta: nisa.erkovan@alanya.edu.tr

1 Çevik 2008c, 18.
2 Theopomp. Fr. 111.
3 Umar 1993, 688; Şahin – Adak 1997, 271, dn. 78; Bean 1998, 151.
4 Friedländer 1914, 955 vdd.; Şahin 2011, 28.
5 2007 yılında yapılan kazılarda, hamamdan ele geçen buluntular arasında MÖ 8. yy.’a ait geometrik desenli seramikler bulunmak-

tadır. Bk.: Çevik – Kızgut – Bulut 2009, 302 vd., Res. 8 vd.

6 Kolb 1992, 4.
7 Çevik 2008a, 18; Çevik – Bulut 2008, 68 vdd.
8 Bean 1998, 151.
9 Kolb – Tietz 2001, 392 vdd.; Hellenkemper – Hild 2004, 825 vd.
10 Keen 1998, 16 vd.
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Rhodiapolis, geçmiş tarihsel dönemlerde çok sayıda yıkıcı depremlerin etkisi altında kalmıştır.
Rhodiapolis kentinin yerleşim alanı, Kumluca ilçesinin kuzeybatı yamaçlarında Mesozoyik yaşlı Alakırçay Formasyonu birimleri üzerinde yer alır. Deprem-episantr dağılım haritalarına göre; KumlucaFinike, Kaş- Kalkan, Fethiye, Rhodos ve Girit dolayları ülkemizde en çok deprem odağının görüldüğü
alanlardandır. Kazılar sırasında yapılan jeolojik çalışmalar sırasında kentin depremlerle tahribatında
önemli rol oynadığı düşünülen aktif bir kırık hattının varlığı belirlenmiş ve bu kırık hattına ilk kez
“Rhodiapolis Fayı” ismi verilmiştir. Egemen olarak eğim atım bileşenine sahip olan bu fay, kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı olup, Rhodiapolis antik kenti ile Gagai antik kenti arasında yer alır. Bu
çalışmalar sırasında kent içindeki yapı duvarlarında yıkılmalar ve kırılarak bölünmeler, aynı yönde
düşmüş sütunlar, duvarlardaki yamulma ve çökmeler, taş duvar parçalarındaki dönmeler ve itilmeler,
yapılarda sistematik çatlaklar ile enkaz altında kalmış olduğu düşünülen insan iskeletleri tespit edilmiştir. Jeolojik, arkeolojik ve tarihsel deprem kanıtları, birçok depremden etkilenmiş olduğunu göstermektedir. Bu depremlerden en önemlileri MS 141 depremi ile Likya’da tüm antik kentleri etkileyen
MS 7. yy.’daki depremdir11. Rhodiapolis antik kenti yerleşimi de antik kaynaklarda en son MS 9. yy.’ın
ilk yarısında bahsedilmektedir. Kent MS. 14 yy.’a kadar iskân edilmiş, 1346 yılındaki veba salgınından
sonra ise terk edilmiştir12.
Likya Birliği’nin üyesi olan kentte; MÖ 8. yy.’a ait küçük buluntular olmasına rağmen bu döneme
ait herhangi bir mimari yapıya ilişkin veri bulunmamaktadır. Şimdilik bilinen en erken kalıntılar
Klasik Dönem kaya mezarları ve Kenotaph’tır. Hellenistik Dönem yerleşimi ile ilgili kentte heykel altlıkları13 ve sikkeler14 ele geçmiştir. Bu döneme ait mimari kalıntılar ise tiyatro15 ve silindirik bir sarnıçtır16. Kentte görülen kalıntılar yoğunlukla Roma ve Bizans dönemlerindendir. Bunların en önemlileri
tiyatro, hamam, agora/stoa, sebasteion, tapınaklar, kilise, sarnıçlar, nekropoller ve konutlardır17 (Res.
2). Kent MÖ 8. yy.’dan MS 12. – 13. yy.’a18 kadar sürekli yerleşim görmüştür. Ayrıca kentin kurulduğu
alanın eğimli arazi olması sebebi ile kendinden önceki dönemde var olan yapılar ve malzemeleri, yeni
binaların yapımı için kullanılmıştır19. Bu nedenle kentin erken dönem yapılaşma niteliği hakkında bir
şey söylemek zordur.
Likya Birliği üyesi kentler arasında yer alan ve 1 oy hakkına sahip olan Rhodiapolis, Roma
Dönemi’nde imparatorluğun gücüyle gelen uzun barış zamanları (Pax Romana) ve ekonomik yükselişle parlak yıllar yaşamıştır. Özellikle de MS 2. yy. kentlerin biçimlendiği ve anıtsal yapıların yapıldığı
bir dönemdir ve diğer kentler gibi Rhodiapolis için de altın yıllar olmuştur20.
Rhodiapolis’i diğer yerleşimlerden ayıran en önemli özelliği kent planlamasıdır (Res. 3). Oldukça
eğimli bir arazi üzerinde tamamen arazi şartlarına göre şekillenmiş ve yapılar değil kent tasarlanmıştır. Arazinin eğimli olması nedeniyle oluşturulan küçük düzlüklerde yapılar birbirleriyle ortak
11 Akan – Karaman – Köse 2012, 46. Antik Çağ’da Lykia-Pamphylia Bölgesi’nde gerçekleşen depremler için ayrıca bk.: Duggan

2004, 123 vdd.; Duggan 2005, 357 vdd.; Karaman – Akan 2008, 90 vd.; Yaltırak – Elitez – Erkoç 2015, 559 vdd.

12 Duggan 2005, 123 vd.
13 Çevik – Kızgut - Bulut 2010.
14 Çevik v.d. 2010, 212, 220.
15 Çevik – Kızgut – Bulut 2008b, 10; Çevik – Kızgut – Bulut 2010, 32, Özdilek 2011, 110.
16 Çevik – Kızgut – Bulut 2010, 32.
17 Çevik – Kızgut – Bulut 2007a, 59
18 Çömezoğlu 2011, 25 vdd.; Tiryaki 2012, 23; Çömezoğlu 2014, 668
19 Çevik – Bulut – Kızgut 2008a, 3. 6; Çevik – Kızgut – Bulut 2009, 301 vd.; Çevik v.d. 2010, 214. 216.
20 Çevik 2008c, 12
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tasarlanmış21 ve bu nedenle birçok yapıda ortak duvar kullanılmıştır. Sarnıçlar yapılarak hem düzlükler elde edilmiş hem de kentin su ihtiyacı karşılanmıştır. Sarnıç yapılmamış olan tek düzlük Tiyatronun oturduğu terastır. Bu da muhtemelen Hellenistik Dönemde yapılmış olan teraslamanın Roma
Döneminde de kullanılmış olmasındandır. Oldukça eğimli arazide sarnıçlarla teraslayarak Roma Döneminde birbirleriyle fiziksel olarak bağlantılı fakat işlevsel olarak bağlantılı olmayan bir kent kurulmuştur22.
Kentin en ünlü kişisi Opramoas’tır. En iyi bilinen yapısı da Opramoas’ın Anıtıdır. Antoninus Pius
döneminde (MS 138-161) yaşamış olan bu kişi Likya’nın en zengin kişilerinden biriydi ve en ünlü
hayırseveriydi23. Annesi Korydallalı babası Rhodiapolisliydi. Opramoas’ın neredeyse tüm Likya’da
yardım etmediği kent yok gibidir. 2000 dinardan 100.000 dinara kadar değişen miktarlarda yardım
etmiştir. Kentlere yapılan yardımlar dışında, örneğin yaşayanlar için kefen parası, genç kızlara çeyizlik
ve yoksullara yiyecek gibi pek çok konuda sosyal yardımlarda bulunuyordu. Tüm bu yardım listesi ve
onurlandırmalar yanında Roma imparatorlarıyla olan mektuplaşmaları içeren 12 yazıt, 19 prokurator
mektubu, Likya Birliği’ne ait 33 doküman Opramoas’ın anıtının duvarlarını doldurmaktadır (Res. 4).
Bu mektuplar özellikle Antoninus Pius ile olan yazışmalardır24. Yazışmalar içerisinde bu kişinin Lykiarkh (Likya Birliği Yöneticisi) olduğu da anlaşılmaktadır. Tiyatronun güneybatısında bulunan anıtın
duvarlarındaki yazıt, Likya’nın belki de tüm Anadolu’nun en uzun yazıtlarından biri olma özelliğini
taşımaktadır25. En faal olduğu dönem MS 114-152/153 yıllarıdır. Özellikle 141 depreminden sonra yıkılan pek çok yapı Opramoas tarafından onarılmıştır. Kentin yoğun yerleşim gördüğü yıllar ve parlak
yılları MS 2. yy.’dır.
Kent merkezindeki ana aks üzerinde yer alması nedeni ile Rhodiapolis agorası kentin ana caddesi
ile iç içe gelişmiş durumdadır. Kentin planı ve konumu nedeniyle aslında agora sadece ana cadde ile
değil etrafında yer alan Asklepieion, Hadrianeum, Opramoas’ın ailesine adanmış olan anı binası, tiyatro ve Opramoas Anıtı gibi diğer yapılarla ve bunların stoalarıyla da bağlantılı durumdadır. Roma
Dönemi’nde birbirleriyle fiziksel olarak bağlantılı fakat işlevsel olarak bağlantılı olmayan bir kent kurulmuştur. Tiyatro, agora ve stoa bir arada resmi, Sebastaion, Hadrianeum ve Tapınak dinsel bir alan
oluşturmuştur26 (Res. 5-6).
Kentin doğusunda bulunan hamamdan yukarıya -batıya- kent merkezine çıkan yol, Hadrianeumun güney yanından Gymnasiona, hemen karşısındaki diğer sokak ise Agora ile Pyrtaneion olarak
adlandırılan yapının arasına yönlenir, caddenin devamında, Hadrianeum ile Agora arasından geçip
agora düzlüğüne çıkılır. Bu kesimde bir kavşak oluşur (Res. 7). Kavşaktan batı kapısına ve bu kapıdan istenirse dış yola çıkılabilir (Res. 8). Hadrianeum ve Asklepieion paralelinde doğu-batı aksında ilerleyen ana cadde her dönemde varlığını korumasına karşın Roma Dönemi boyunca ve Bizans
Dönemi’nde değişiklikler görmüştür (Res. 9-10). Bu da yazıtlı blokların ikinci kez yan şekilde kullanılması ile duvar örgüsündeki asimetrik ve düzensiz uygulamalardan görülmektedir. Kenarları bloklarla
sınırlanmış cadde düzensiz kesilmiş taşların yere döşenmesiyle oluşturulmuştur. Hem cadde zemini
hem de kenarı sınırlayan bordür blokları kısmen eksiktir. Kapı girişi Rhodiapolis karakteristiği olan
köşe ve kapı kenarlarında büyük blok, diğer yerlerde ise küçük moloz taş örme tekniğindedir. Roma
21 Çevik – Kızgut – Bulut 2010, 33. 54.
22 Çevik 2008c, 12.
23 Çevik – Kızgut – Bulut 2007a, 59.
24 Çevik – Kızgut – Bulut 2007a, 60.
25 Çevik – Kızgut – Bulut 2007a, 60.
26 Çevik – Kızgut – Bulut 2010, 34, Res. 1-2, 9, 12-13.
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İmparatorluk Dönemi yapılarının duvarları Rhodiapolis’te olduğu gibi genellikle düzgün, küçük kesme ve moloz taşlarla örülmüş ve duvarlar ince mermer plakalarla kaplanmıştır. Moloz taşlardan inşa
edilen yapıların köşe, pencere, kapı kenarlarında büyük bloklar kullanılmıştır. Roma İmparatorluk
Dönemi’ne uygun şekilde yapıların cepheleri zengin ve estetik görünümlüdür.
Kent oldukça eğimli olduğundan düz yerleşmelerde olduğu gibi aks doğrultuları tam olarak oturtulamamıştır. Kentin tek merkezi olmasından dolayı yapıları bu merkez çevresinde toplamak amaç
edinilmiştir. Zamanla kentin ihtiyaçları, yapıların kullanımlarının değişmesi, yıkılan yapıların yeniden
yapılması veya yeni bir yapı ihtiyacı doğması sebepleriyle yine bu merkezden ayrılmadan boşluklar
yeni yapılarla doldurulmaya çalışılmıştır. Bu da kentteki bazı caddelerin kesintiye uğramasına sebep
olmuştur. Doğu-Batı doğrultulu cadde bu sebeplerden dolayı MS 2. yy. başlarında oldukça geniş ve
görkemli iken MS 2. yy. sonlarına doğru Asklepieion-Hygeia tapınağının inşasıyla birlikte kesintiye
uğramıştır. Doğu- batı doğrultulu cadde aynı zamanda topografyadan dolayı basamaklı bir yapıya
sahiptir.
Agoranın doğusundan girildiğinde kavşaktan sağa (kuzeye) dönen yol tiyatroya yönelir, aynı kesimde ve aynı yöne doğru basamaklarla yükselmeye başlar ve iki katlı stoanın ikinci katına geçit veren anıtsal kapıya yönelir (Res. 11). Bu kesimde merdivenli sokak, Opramoas Stoası’nın arka duvarı
boyunca ilerler ve tiyatronun arkasına çıkar. Caddenin agora kavşağından Opramoas Stoası duvarı
sonuna kadar toplam uzunluğu 45,00 m’dir. Daha sonra sıklaşan basamaklarla akropole yönelir. Basamak genişlik ve yükseklikleri değişkenlik göstermektedir. Yukarı çıkıldıkça basamakların genişliği ve
yüksekliği azalmaktadır. Basamaklar aynı zamanda eğimlidir. Ortalama yüksekliği 0,27 m’ dir. Hem
doğu-batı doğrultulu cadde hem de tiyatro ve akropol yoluna çıkan cadde basamaklı olduğundan
kent içerisinde araç trafiğinin olmadığı kesindir.
Genellikle agora etrafına yerleştirilen dükkânlar agoradan çok uzak olmamakla birlikte agoranın batısında, batı kapısına uzanan kavşakta başlayıp, ana caddenin kuzeyi boyunca uzanmaktadır (Res. 12).

Rhodiapolis Agorası ve İki Katlı Stoası
Antik kentlerde bir ya da birden fazla agora olabilir. Ancak Rhodiapolis’in oldukça engebeli bir alan
üzerine kurulması ve orta ölçekli bir kent olması nedeni ile tek agorası bulunmaktadır. Agoralar, genellikle dörtgen bir plana sahip olmakla birlikte Rhodiapolis agorası diğer agoralardan farklı olarak,
kentin konumu ve teraslı yapısı nedeniyle tam dörtgen plana sahip olmayıp, kuzeyde dar, güneyde ise
daha geniş bir alana yayılmaktadır27.
Agora ve İki katlı Stoa; kentin kamu merkezinde birlikte organize edilmiştir (Res. 13) Stoa, agoranın batısı boyunca uzayan kapalı bölümü gibidir. Toplam 59,00 m. uzunluğun 40,00 m’ si tamamen
ve kalan kısmı üst katmanda kazılmıştır. Agoranın 9,20 m genişliğindeki batı yarısı stoadır. Agoranın
düzlüğü kuzeyde 10 m genişlikle başlayıp güney başta 20,70 m genişliğe ulaşır. Kentte yer alan diğer
yapılar gibi agoranın inşa edileceği güney alandaki geniş 35,00 m’lik düzlük alanın elde edilmesi için
bu alana dört adet 7,40 x 11,25 m genişliğinde sarnıç yerleştirilmiş, böylelikle oldukça geniş bir teras
elde edilmiştir. Sarnıçların tamamının üst örtüleri çökmüştür. En güneydeki 4. sarnıç ise tamamen
yıkılmış ve toprak altında kalmıştır (Res. 14).
Agoranın iki tarafından da giriş vardır (Res. 15). Agoranın güney bitimi, Hadrianeumun kuzey
yanı arasında kalan üçgen alan bir kavşak gibidir (Res. 16). Burada kentin doğu aşağısından çıkan
yol agoraya, kentin batı girişine ve tiyatro-akropol sokağına yönelir. Aynı alandan düzayak agoraya
27 Çevik v.d. 2008, 23; Çevik – Kızgut – Bulut 2008a, 2, 8.
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girilirken, kavşaktan yükselen geniş basamaklarla da tiyarto, akropol ve stoanın üst katına, dolayısıyla
Opramoas stoası ve anıtının bulunduğu alana geçilmektedir.
Agoranın ortasından uzunlamasına geçen 60 m uzunluğundaki bir çizgide in situ yerleşik stylobat
bloklarının üzerinde altlıksız oturan sütunların oturma izleri vardır. sütun çapları yaklaşık 0,43 cm’
dir. Sütun aralıkları 1,40-1,50 m arasında değişmektedir. Stoanın ortasına denk gelen yerde in situ
düşmüş bloklar ve ikinci kata ilişkin birçok parapet parçasından burada iki katlı bir stoa olduğu anlaşılmıştır. Bu kalıntılara göre alt kat stoa için stylobata altlıksız oturan Dor sütunları, onların üstünde
yalın üç silmeli arşitrav, arşitravın üstünde, bezemesiz friz ve bezemesiz geison sima bloğuyla sütun
üstlerine denk gelen yine eşit aralıklarla yerleştirilmiş postamentler ve onların da üzerinde yükselen
İon başlıklı sütunlar son olarak çatıyla birlikte iki katlı stoa yapısallığı tamamlanmaktadır. Agoranın
ortalarında çevresindeki malzeme parçalarından ocağa en yakın yerlerde mermer ya da kireçtaşı malzemelerin yakıldığı anlaşılan Bizans Dönemi’ne ait olan kireç ocağı gün yüzüne çıkarılmıştır (Res. 17).
Stoanın zemininin, bazı yerlerde yapılan örnek açmalarda 60 m boyunca tamamen üç renkli ve
geometrik bezemeli mozaik döşeme olduğu anlaşılmış ve çoğunlukla da korunmuş olduğu görülmüştür. Kazılar sırasında restorasyonu yapılan ve ortaya çıkan sağlam kısımlardan, kenarları dolanan
sarmaşık bezemeli bordürler arasında, geometrik bezeklerle işlenmiş büyük dikdörtgen panoların
bulunduğu mozaiklerin tüm stoa zeminini kapladığı görülmüştür (Res. 18).
Stoada kuzey kesimde güney uzantısından farklı olarak, toplam üç kapı açıklığı tespit edilmiştir
(Res. 19). Duvarın arka kısmındaki toprak dolgu ve toprak akıntısı nedeniyle eşikler tespit edilmemiştir. Bu kapıların stoaya bağlı işlik veya dükkânların girişleri olduğu düşünülmektedir. Bu bölgede kazı
henüz tamamlanmamış olduğundan dükkânların işlevleri hakkında bilgi sahibi olunamamıştır. Stoanın kuzeyindeki kentsel alanla bağlantısı da kısmen belirlenmiştir. Buna göre güneyden stoa dışından
yukarı çıkan bugün belirsiz olan yapı duvarları arasından gelen dar bir sokak stoanın ana girişine
yönelmektedir (Res. 20).
Doğu-batı caddesinden kuzeye yönelen basamaklı yol tiyatro terasına yükselmektedir. Bu yolun
alt başlangıcından hemen stoanın üst katına yönelen basamaklar son iki basamak dışında korunmuş
durumdadır.
Agoranın güneydoğu köşesinde iki katlı stoanın karşısında yer alan bir eksedranın sadece üç oturma sırası günümüze ulaşmıştır. Kazılarda bulunan heykel altlıklarından bu eksedranın üzerinin heykellerle donatıldığı düşünülmektedir, böylelikle agoranın anıtsallığı daha da arttırılmıştır 28 (Res. 21).
Kentin en hareketli meydanını oluşturan agora ve iki katlı stoa diğer kamu alanlarıyla organik bağlar içerisindedir. Agoradan kuzeye yönelen cadde, iki katlı stoanın doğusundan kuzeye yönelen cadde
ve iki katlı stoanın ikinci katının Opramoas Stoasının üst teras alanındaki etkinliklere hizmet veren
doğu kanadını oluşturması, iki katlı stoanın üst katının, Opramoas stoasıyla aynı tarihlerde, birlikte
yapılmış olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla MS 2. yy.’ın 1. yarısına kolaylıkla tarihlenebilir. Mimari
yapı taşlarındaki bezemeler de bu durumu doğrular niteliktedir29.
Eldeki veriler ışığında stoanın yeniden kurulması mümkün olmuştur. Stoanın birinci katında Dor
sütun başlıkları üzerinde yalın üç silmeli arşitrav blokları ve saçak, yapı cephesini süslemekte iken,
ikinci katında postamentlerin üzerine oturan İon sütun başlıkları üzerinde bezemesiz yalın üç silmeli arşitrav, friz ve geison blokları ile çatı yapısallığı tamamlanmaktadır. Sima üzerinde aslan başı
şeklinde çörtenler bulunmaktadır. Zemin katta çift sütun sırası olması stoanın iki katlı olduğunu,
28 Çevik – Kızgut – Bulut 2010, 42.
29 Rhodiapolis Mimari Bezemeleri Dr. H. K. Seyirci tarafından doktora tezi olarak çalışılmıştır.
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Opramoas Stoası ile aynı kotta olduğunu ve dolayısıyla Opramoas Anıtı’na bakan cephede de sütunlar
olduğunu, dolayısıyla da çatının beşik çatı formunda düzenlenmiş olduğunu göstermektedir. Ayrıca
kazılarda bulunan ve alında bulunması muhtemel olan Medusa başı da beşik çatı olasılığını kuvvetlendirmektedir. Çatı örtüsü ikinci katta Opramoas Stoasının çatısı ile birleşmekte ve ortak bir dere
ile çatı oluşmaktadır. İki katlı agora stoasının tiyatroya giden basamaklı yoldan ikinci katında 10 basamaklı bir çıkışla girilen anıtsal bir giriş olduğu ele geçen kemer parçalarından anlaşılmıştır. Kemer
parçalarından kapı açıklığının yaklaşık olarak 1,34 m, toplam genişliğinin ise 2,16 m olduğu tespit
edilmiştir. Kazı alanında bulunan kemer parçalarından iki adet anıtsal kemerli kapı arasında kemer
ölçülerinden ulaşılabilen bir adet daha kemer olduğu açıklık genişliğinin yaklaşık 0,70 m olmasından
dolayı kapı olamayacağı ve iki anıtsal kapı arasında kemerli bir niş olabileceği sonucuna varılmıştır.
Alında Medusa başı, iki adet kemerli anıtsal giriş ve ortada bir nişle iki katlı agora stoasının anıtsallığı
daha da arttırılmıştır (Res. 22).

Opramaos Stoası
Opramoas Anıtı’nın batısında ve önünde “L” şeklinde uzanan ve toplam 45 m uzunluğunda ve hafif iç
bükey yerleşmiş olan Opramoas Stoası (Res. 23), aynı zamanda iki katlı Agora Stoasının ikinci katını
da kapsamaktadır. Stoanın batı kanadı stylobatın dışından itibaren 4, 54 m.’dir. Stylobatın genişliği
stoanın iç bükey formundan dolayı 0,69 m. ve 0,75 m. arasında değişmektedir. Stylobat üzerinde in
situ olarak ele geçen pilasterden 1,74 m. sonra ilk sütun altlığı yerleştirilmiştir. Stylobat üzerinde
bulunan boşluk izleri takip edildiğinde merkezden merkeze 2,33 m uzaklıkta 0.67,5 m genişliğindeki
altlık kaidesinin üzerinde, 0,575 m çapında sütun altlığı ve üzerine İon başlıklı sütunların stylobat
üzerine yerleştiği görülmektedir (Res. 24). Sütunların aralarındaki açıklık sütun alt çapına göre hesaplandığında “Eustylos” Vitruvius30’un ideal sütun aralığı dizilimi olarak tanımladığı dizilime sahip
olduğu sonucuna varılabilir.
Stoanın önündeki sütun altlıkları üzerinde bir plinthos ile aşağıdan yukarıya doğru duran bir torus, bir trokhilos ve yine bir torustan oluşan Attik-İon tarzı sütun kaidesidir. İon sütun başlıklarının
üstünde yalın üç silmeli arşitrav blokları gelmektedir.
Toplam 0,435 m yüksekliğinde olan arşitrav bloğu üzerinde, 0,36 m yüksekliğinde bezemesiz friz
bloğu bulunmaktadır. Stoanın ikinci katında buluna İon sütunları üzerinde bulunan arşitrav friz bloklarını üzerinde 0,36 m yüksekliğinde geison/sima bloğu bulunmaktadır. En altta 0,045 x 0,06 m ölçülerinde diş sırası işlenmiştir. Diş sıraları üzerinde 0,075 m ölçülerinde düz bir alan bulunmaktadır
ve geison tacı 0.115 m. yüksekliğinde ve bezemesizdir. Düz silmenin genişliği ise 0.05m.dir. Sima
kısmında aslan başı şeklinde yapılmış çörten bulunmaktadır.
Stoa duvarı boyunca örgüsünde düzgün moloz taş ve kireç harcı kullanılmış olan girintileri dikdörtgen ve yarım yuvarlak formlarda değişerek yerleştirilen, yükseklikleri 2,35 m., genişlikleri 1,10
m olan 8 adet niş açılıdır (Res. 25). Birer atlamalı olarak uygulanan, dikdörtgen kesitli nişlerin üst
yapıları tuğladan düz kemerli örülmüş, yarım yuvarlak kesitli olanların üst örtüsü ise yarım kubbe
formunda yapılmıştır (Res. 26). Stoanın kuzey kesiminde nişlerin alt seviyesindeki duvarlarda ele geçen in situ kalıntıdan anlaşıldığına göre duvarın tamamı kireç harcından sıvalı ve üstü ince mermer
plakalarla kaplıdır.
Bulunan yüzlerce küçük çatı kiremidi parçası ve çok sayıda ve çeşitte, değişik boylarda metal çiviler
bu ahşap çatıya aittir. Yapının sütunları ayakta olmadığından çatı sistemi eldeki verilere dayanılarak
30 Vitruvius IV, III, 12.
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yorumlanabilecektir. Mevcut en önemli veri tek sıra ve yalnızca stylobat üzerinde sütun dizisine sahip
olmasıdır. Tek duvara sahip olan yapının tek kırma çatıyla örtülmüş olabileceğini göstermektedir.
Diğer bir veri ise arşitrav ve friz bloklarında yer alan, çatının ahşap aksamının ve hatıllarının oturtulduğu ve ayrıca arka duvarda düzenli aralıklarla ahşap hatılların konduğu boşluklardır (Res. 27).
Bu yuvalara yerleştirilen ahşap hatıllar, eğimle stoanın arka duvarına oturtulur. Oturtulan bu ahşap
hatılların üst bölümü üzerine tuğlaların düzgün bir şekilde yerleştirilmesini sağlamak için ahşap malzemeyle kapatılmıştır. Bu yapının üzerine de kiremit döşenerek çatı sonlandırılmış olmalıdır.
Zemininde, mermer-taş levhalar ya da mozaik gibi herhangi özel bir kaplama malzemesine rastlanmamıştır. Fakat Opramoas Anıtı’nın stoa tarafında kalan zemin kireçtaşı plakalarla kaplıdır (Res.
28). Bu nedenle stoa zemininin de bir malzemeyle kaplı olması beklenmelidir. Diğer stoalar mozaikle kaplı iken Opramoas Anıtı’nın Stoasının zemininin de mozaikle kaplanmış olması muhtemeldir.
Opramoas Stoası’nın ortasında, yaklaşık 5,00 m çapında tam dairesel forma sahip olmayan Bizans
Dönemi’ne ait bir kireç ocağı tespit edilmiştir. Bu kireç ocağı içerisinde erken dönemlere ve stoaya
ait birçok mimari ve plastik yapı elemanının parçalara ayrıldıktan sonra yakılıp kirece dönüştürülmek
üzere bu alana taşındığı tespit edilmiştir. Büyük ölçüdeki kireç ocağı tahribatı nedeniyle zemin mozaiklerinin izlerine de rastlanmamıştır.
Kesme taş bloklarla örülü, çatısı kiremit kaplı, kesme taşları tamamen lewis tekniğinde kaldırılan
ve bloklarda herhangi bir bağlayıcı malzeme kullanılmamış olan Opramoas Anıtı ortaya çıkan kesin
verilere göre karakteristik prostylos tapınak düzenindedir31. Bölgede birçok benzeri bilinen MS 2. yy.
Roma Dönemi moda tapınak planındadır. Opramoas Stoası, Opramoas’ın ardılları tarafından MS 2.
yy.’ın ikinci yarısında tapınak formlu anıtla birlikte aynı projeyle yaptırılmış olmalıdır. Opramoas’ın
hayır işleri listesinde bu yapıların anılmamış olması ve kendisi tarafından Rhodiapolis dışına yapılan
en geç yardımların bile duvarlarda yazılı olması da bu öneriyi doğrular gibidir32.
Eldeki veriler ışığında stoayı yeniden doğru bir şekilde kurmak mümkündür. Opramoas Stoası,
Opramoas Anıtı’nın ön tarafında ve İki katlı Agora Stoasının ikinci katı ile birlikte çalışacak şekilde
tasarlanmış olmalıdır. Basamaklı tiyatro caddesinden Opramoas Stoasına çıkan basamakların esasında 10 adet olması gerektiği ve en üstteki 2 basamağın anıtsal girişle birlikte yok olduğu bellidir.
Stoanın genişliği, stylobatın genişliği ve uzunluğu tespit edilebilmiştir. Stoanın arka duvarı yüksekliği
ise uzanan kolunun tiyatronun analemma duvarına uzanmasıyla ve analemma duvarının yüksekliğinin bilinmesiyle tahmin edilebilmektedir. Stoa duvarı boyunca açılmış olan nişler daha önce kazılar
sırasında yapılmış olan restorasyonla restore edilmiştir ve gerçek ölçüde bilgiler sunmaktadır. Her ne
kadar restorasyon sırasında zarar görmemesi için kaldırılmış olsa da in situ olan sütun altlıkları ile
ve stylobat üzerindeki yerleştirilme izlerinden sütunların oturduğu kısımları ve altlıklarını, stoa arka
duvarında bulunan ve çatıyı taşımaya yardımcı olan belli aralıklarla sıralanmış hatıllarının yükseklikleri ile de sütun yüksekliklerini tahmin edebilmekteyiz. Ayrıca bulunan granit sütunlardan da sütun
yükseklikleri anlaşılmaktadır. Kazı sırasında ele geçen arşitrav, friz ve geison ile de üst yapı hakkında
bilgimiz olmaktadır. Kazılar sırasında gün yüzüne çıkan bir heykel de nişlerin kullanım amacına ışık
tutmuştur. Stoanın merkezinde bulunan kireç ocağı yapıya ait birçok verinin yok olmasına neden
olmuşsa da belli katmanlarda ele geçen çiviler üst örtünün ahşap oturtma çatı olduğunu ve iki katlı
agora stoasının üst katı ile birleşip burada bir dere oluşturarak çatı sisteminin yapısallığının tamamlandığı tespit edilmiştir (Res. 29).

31 Çevik – Kızgut – Bulut 2009b, 302
32 Çevik 2008a, 29; Çevik – Kızgut – Bulut 2009b, 302; Çevik – Kızgut – Bulut 2010, 42 vd.
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Hadrianeum-Asklepieion Önü Stoası
Asklepieionun kuzey duvarına birleşik olarak başlayan stoa Hadrianeum önünden geçerek, Opramoas Ailesi Anıtının yanında yer alan ek binaya kadar devam etmektedir33. Doğu-batı doğrultulu ve
ana caddeye paralel bir şekilde inşa olan stoanın kazıları 2009 yılında başlamış ve 2010 yılında sona
ermiştir (Res. 30).
Uzunluğu 59 m olan stoanın genişliği batıda stylobatların iç tarafından 4,88 m doğuda stylobat dahil 5,80 m’dir. Stoa stylobatı 0,67 m olup doğuda düz, stoanın ortalarına doğru arazi eğimi nedeniyle
basamaklı bir yapıya dönüşerek daha sonra merdivenli bir sokak bağlantısıyla ve isodomik bir duvar
yapısıyla alt katta bir mekân oluşturarak sonlanmaktadır (Res. 31). Hemen hemen tamamı korunmuş
olan stylobatın üzerinde sütunların yerleştirilmesi için açılan delikler izlenebilmektedir. Merkezden
merkeze ölçüldüğünde stoa stylobatı üzerine 1,80 ve 2,10 m şaşırtmalı aralıklarla yerleştirilmiş İon
altlıkları üzerine 0,54 m. çapındaki sütunlar oturtulduğu ve bunların üzerinde İon başlıkları yerleştirildiği anlaşılmaktadır.
Stoa alanında biri kırık olmak üzere toplam üç adet kaide ele geçmiş ve biri yarım olmak üzere ikisi
doğu tarafında Asklepieion önünde diğeri üç basamaklı podyumdan indikten sonra batı tarafında bulunmuştur ve buradaki kaide İon sütunuyla birlikte ayağa kaldırılmıştır. Stoanın önündeki sütun altlıkları Attik-İon tarzı gösterir. Kaide 0,065 m. yüksekliğinde ve plinthoslar dâhil yüksekliği 0,275m.’dir.
Sütun kaideleri 0,64 x 0,64 m. boyutlarında ve sütun çapları ise 0,54 m.’dir (Res. 32).
Başlıksız 2,40 m, başlıkla birlikte 2,94 m yüksekliğe sahip olan sütun tek parça ve yivsizdir. Üç
basamaklı podyuma kadar doğudan batıya doğru stylobat üzerindeki izler takip edildiğinde 19 adet,
podyumdan sonra Asklepieion önünde ise yedi adet sütun tespit edilmiştir. Ayrıca stoanın Asklepieion tarafındaki başlangıcında ve üç basamaklı podyumun hemen yanında kaidesi stylobat üzerine
oturan kare şeklinde 2,94m. yüksekliğinde iki dikme daha bulunmaktadır.
İon sütun başlıkları üzerinde soffitli arşitrav blokları, friz blokları ile geison ve simanın birlikte
işlendiği bloklar yapı cephesini süslemektedir. Arşitrav/friz bloğu 0,455 m yüksekliğinde olup ön yüzünde üç faskia yer almaktadır. Kazılar sırasında bulunmuş arşitrav bloklarının soffit bezemelerinde,
aynı yapıya ait olmalarına rağmen görünümde tek düzelikten kurtulmak için farklı bezemeler kullanıldığını görmekteyiz. Friz bloğunun alt bölümünde ise akanthus yapraklarından oluşan sarmaşık
dalları ve bu sarmaşık dallarından çıkan yalın dalların içe doğru kıvrılması ile oluşan boşluklarda
çiçek rozet motifi friz ana bezeğini oluşturmaktadır. Ana bezeme kuşağı ile yumurta mızrak ucu bezemesini birbirinden ayıran inci boncuk dizisinin olduğu bölüme keskin bir profille geçilmektedir.
Yumurta mızrak ucu üzerinde yer alan ve bezekli bölüm düz silme ile sonlanmaktadır. Toplam friz
yüksekliği 0,31 m’dir. Geison sima bloğun en alt bölümünde düz silme üzerinde diş sıraları yer almaktadır. Diş sıraları üzerinde iki inci, bir boncuk ve tekrar iki inci dizilimine sahip bezeme yer almaktadır. İnci-boncuk dizisi üzerinde yumurta-ok ucu bezemesi, Geison tacında Lesbos kymation bezeği
bulunmaktadır. Sima bölümünde sağ kenarda aslan başı formunda yapılmış bir çörten, ortada bir adet
açık palmet, sol kenarda ise yarım bir kapalı palmet bezeği bulunmaktadır. Bloğun üst bölümündeki
düz silme ile bezekli alan sınırlandırılmıştır. Toplam geison sima yüksekliği 0,425 m’ dir.
Stoanın batı tarafında moloz taş ile örülmüş bir duvar bulunmaktadır. Bu duvarın yaklaşık olarak
1,00 m.’lik kısmı ayakta olup bir kapı açıklığı bulunmaktadır. Kapının eşik kısmı korunmuş olup kapı
lentosu vb. kısımlar ele geçmemiştir (Res. 33). Ana duvar ise aynı zamanda Asklepieionun kuzey duvarı olarak kullanılmıştır. Duvarda Asklepieiona girişi sağlayan üç kapı açıklığı bulunmaktadır (Res.
33 Kızgut – Akalın – Bulut 2010, 90 Res. 6; Kızgut 2011, 96 vd.; Kızgut 2012b, 357.
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34). Kapı eşikleri korunmuştur. Kapılardan birinin her iki sövesi kazı çalışmaları sırasında kısmen
tamamlanmıştır. 3 basamaklı podyumdan indikten sonra sırasıyla Hadrianeum ve Opramoas Ailesi
Anı Binası bulunmaktadır. Burada bulunan duvarlar harçla tutturulmuş moloz taş ile stoanın alt katını oluşturan duvar ise dikdörtgen büyük kesme taşlı isodomik duvar şeklinde örülmüştür. Doğuya
bakan bu duvar üzerinde söveleri korunmuş bir kapı ve pencere boşluğu bulunmaktadır. Bu kısmın
ne olarak kullanıldığı bilinmemektedir (Res. 35).
Stoanın zemin döşemesinde kazı sırasında Asklepieiona çıkan merdivenlerin ön kısmında bir
miktar mozaik döşemeye rastlanmış ayrıca mozaik taş parçaları bulunmuştur. Bu veriler stoa zemininin mozaik olduğunu kanıtlamaktadır (Res. 36).
Stoanın üzeri eğimli tasarlanmış, ahşap ve kiremit ile kapatılmış olmalıdır. Yapının sütunları ayakta olmadığından çatı sistemi kazı sırasında ele geçen verilere dayanılarak yorumlanabilmektedir. Tek
sıra ve yalnızca stylobat üzerinde sütun dizine sahip olunması tek duvarlı yapının tek kırma çatıya
sahip olabileceğini gösteren en önemli verilerdir. Diğer bir veri ise arşitrav ve friz bloklarında yer alan
çatının ahşap aksamının ve hatıllarının oturduğu yuvalardır. Bu yuvalara yerleştirilen ahşap hatıllar,
eğimle portiğin arka duvarına oturtulur. Oturtulan bu ahşap hatılların üst bölümü üzerine kiremitlerin düzgün bir şekilde yerleştirilmesini sağlamak için ahşap malzemeyle kapatılmıştır. Bu yapının
üzerine kiremit döşenerek stoanın üzeri örtülmüş olmalıdır. Ayrıca stoada çatı iki kademeli yapılmış
olmalıdır. Topoğrafyadaki eğimden dolayı oluşan Asklepieiona gelişi sağlayan podyum üzerinde kemerli bir geçiş bulunmaktadır. Bu detay çatının ikiye ayrılmasına ve farklı kotlarda yapılmasına neden
olmuştur.
Kentin doğu-batı ana yol aksında, Opramoas Ailesi Anı Binası, Hadrianeum ve Asklepieion aynı
yöne bakacak biçimde etkileyici bir kutsal yapı grubu oluşturmaktadırlar. Bu yapıların birlikteliği ön
alanlarının ortak düzenlenerek bir stoa yaratılmasıyla daha da anıtsal hale getirilmiş, vurgulanarak
pekiştirilmiştir. Özellikle Opramoas Ailesi ve Herakleitos gibi isimler MS 2. yy.’da kente önemli maddi
yardımlar yapmışlar, yeni yapılar armağan etmiş, bazı yapıların onarılmasını da sağlamışlardır. MS
2. yy. başlarına tarihlenebilen doğu-batı doğrultulu stoa ve cadde MS 2. yy. ortalarına kadar geniş
ve görkemli bir cadde olarak yapısallığını korumuş olmalıdır. MS 2. sonunda eklenmiş olan Asklepieion-Hygeia Tapınağı ile caddenin doğrultusu kesintiye uğramıştır. Stoa kazılarında ele geçen bezemeli blokların ön incelemelerine göre iki farklı yapım evresi tespit edilmiştir34 . Stoa stylobatının
Asklepios-Hygeia tapınağının altına doğru yani batıya doğru gittiği izlenebilmektedir. Buradan da
stoanın Hellenistik evresinin varlığı ve Roma Dönemi’nde revize edilen stoadan daha uzun olduğu,
daha sonra da tapınak yapılarak hem ana cadde hem de stoanın kesintiye uğradığı anlaşılmaktadır.
Anadolu’da Hadrianus Dönemi ile birlikte hem imar faaliyetlerinde hem de bezemelerin kalite ve
işçiliklerinde gözle görülür bir nitelik ve nicelik artması olmuştur. Bu dönem boyunca yoğun matkap
kullanımı, motiflerin arka plandan izole edilmesi, ışık-gölge oyunları ve canlı dekoratif yapılar, barok
stilin karakteristik özellikleri olup Antoninler ve Severuslar dönemlerinde de devam etmiştir. Asklepieion-Hadrianeum Stoasında diğer yapılara oranla daha düşük nitelikte işçilik görülmektedir. Soffit bezemelerinde ardışık tekrar eden formların ölçüleri değişebilmektedir. Asklepion-Hadrianeum
Stoasının cephesinde Hadrianus Dönemindeki uyumlu bezemeler ve işçilik, ayrıca eksen harmonisi
ve simetri terkedilmiştir. Buradaki tek yönlü defne yaprağı soffit bezemelerinin benzerini Perge’de
İmparator Septimus Severus’a ithaf edildiği anlaşılan, dolayısıyla kesin tarihi bilinen Hellenistik Kapı
güneyindeki meydanın batısında yer alan çeşme yapısında görmek mümkündür35. Yapı kesin olarak
34 Çevik – Kızgut – Bulut 2011b, 97.

35 Abbasoğlu 1994, 30.
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Septimus Severus’a ithaf edildiğine göre MS 3. yy. başları kabul edilebilir. Roma Dönemi’nde revize
edilen stoanın sütun başlık bezemeleri ve bezemeli bloklara göre Geç Antoninler - Erken Severuslar
Dönemine tarihlenmektedir.
Eldeki veriler ışığında stoayı yeniden doğru bir şekilde kurmak mümkündür. Stoanın stylobat izleri takip edildiğinde Askepieion Hygeia Tapınağının olduğu kısımda da stoanın ilk evresinde devam
ettiği söylenebilir. Fakat bu kısım Tapınağın altında kaldığından ve ayrıca ön kısmı taş tarlası olarak kullanıldığından fazla bir yorum yapılamamaktadır. Fakat doğu- batı doğrultulu cadde Asklepios-Hygeia Tapınağının yapımı sonrasında Askleipiona yakın olmasından ve yer darlığından dolayı
caddeyi kesintiye uğrattığı ve stoayı da kısalttığı söylenebilir. Sütun kaidelerinden bazılarının in situ
olması ve stylobat üzerindeki montaj izlerinden sütun aralıklarını saptamak mümkündür. Bu izlerden
sütunların 1,80 m ve 2,10 m şaşırtmalı aralıklarla dizilmiş olduğu belirlenmiş, parçaları tamamlanmış
olan bir İon sütun ise yerinde ayağa kaldırılmıştır. Arşitrav, friz ve geison gibi entablatür parçaları da
sağlam olarak ele geçmiş ve bu parçaların çizimleri yapılarak belgelenmiştir. Stoanın batı tarafında
ve arazi eğiminden dolayı basamaklı bir geçişe sahip olan kısmında kare dikme kazı çalışmaları ve
restorasyon sırasında ayağa kaldırılmıştır. Bunlardan batı tarafta olanı tamamen, merdivenlerin yanında olan ise sütun kısmen ayağa kaldırılmıştır. Bu kare dikmelerin üç yüzeyi işlenmiş ve bir yüzeyi
işlenmemiş olup, ayrıca sütun altlıkları da ion başlıklı sütunların altlıkları ile aynı değildir. Bu kare
dikmeler, stoaya ait olmayıp, Asklepeios-Hygeia Tapınağına ait olmalıdır. Ayrıca mevcut kare sütunların yüksekliği göz önüne alınarak Aslepeiona çıkan merdivenlerin olduğu kısımda kemerli bir geçiş
olduğu varsayıldığında batıdan ve doğudan bu kemerin görülmesi mümkün olmamaktadır. Burada
bulunan kare şeklindeki sütunlar, çatı eğimi, kemerli geçişin görünebilirliği dikkate alındığında mevcut ayağa kaldırılmış olan sütundan daha alçak olmalıdır. Altlıksız yaklaşık olarak 2,46 m yükseklik
uygun olmaktadır. Kazı çalışmaları sırasında bulunan çatı kiremit parçalarından ve çivi parçalarından
çatının tek eğimli ahşap çatı olduğunu ve arkasında bulunan yapıların çatılarının daha yüksekte ve
aynı yöne eğimli olduğu düşünülmelidir. Arazinin eğimli yapısından dolayı doğuya doğru gidildikçe
stoada ikinci bir kat oluşmuş ve bu mekânın nasıl kullanıldığı hakkında bir ize rastlanmamıştır. Fakat
kapı ve pencerede bulunan mil yuvaları ve izlerden ahşap kapı ve pencere kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Doğu duvarında bulunan hatıl boşluğu izinden stoanın zeminin bu kısımda ahşap hatıllar üzerine
toprak dolgu olduğu ve zemin buraya kadar uzadığı görülmektedir. Zeminin çok az bir kısmında rastlanmış olan mozaik parçalarından zeminin mozaik döşeme olduğu söylenebilir (Res. 37).
Klasik Dönem’den Bizans Dönemi’ne kadar farklı ölçeklerde kentleşme yaşanmış olan Rhodiapolis
zor arazi şartlarında mümkün olduğunca düzgün bir yerleşme olmayı başarabilmiştir. Aynı yöne yani
agoraya bakan süslemeli cepheleriyle kamu yapıları, dinsel yapılar, sarnıçlarla oluşturulan düzlüklerle orta ölçekli olsa da ihtişamlı bir Roma Kenti yaratılabilmiştir. Eğimli arazi üzerine yerleştirilen
yapılar, diğer birçok kentten farklı olarak birbirlerine bitişik ve daha küçük boyutlu inşa edilmiştir.
Kent bu görünümü ile Likya’daki diğer yerleşimlerden oldukça farklı, kompakt bir yapı sergilemekte
ise de tüm Roma ve Likya kentlerinde yer alan tiyatro, hamam, bouleuterion, stoa, agora gibi bütün
yapıları bünyesinde barındırmaktadır. Kentin tek bir merkezi olması tüm yapıların bu merkeze doğru
konumlanmasına neden olmuş, bu da bazı caddelerde ve yapılarda dönemsel olarak değişikliklere
sebep olmuştur. Bunun nedeni görsel kaygılar yanında orta ölçekli kentin tek bir merkezi yaşam alanının olması ve tüm yapıların merkezdeki etkinliklerden yararlanmak istemesinden kaynaklanmaktadır.
Hemen hemen tüm antik kentlerde olduğu gibi Rhodipolis’te de nitelikli ve bezemeli yapıların çoğunu
kamu yapıları oluşturmaktadır. Rhodiapolis’in kamu yapılarından olan agora ve stoalarında olduğu
gibi dış cephelerinde sütun, başlık, bezemeli kapı gibi öğelerin yanında iç mekânlarda da heykel, mozaikli zemin gibi öğeler kullanılmıştır. Kentte günümüze ulaşan yapıların çoğu MS 2. ve 3. yy.’a aittir.
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Klasik ve Hellenistik dönemlerdeki yapıların günümüze ulaşmaması bu dönemdeki yapıların hem
niteliksiz olduğunu hem de yeni yapıların yer darlığından dolayı bunların üzerine inşa edildiğini göstermektedir. Agora eksedrasını, Opramoas Stoasının dış cephelerini hareketlendirmek, süslemek için
mermerden yapılmış heykeller, Agora Stoasının ikinci katında anıtsal kapılar ve giriş cephesi, Hadrianeum-Asklepieion önü Stoasının üst yapısında nitelikli bezemeler kullanılmıştır. Böylelikle yapılar
için Roma Dönemi mimarlığı ve mühendisliğine uygun oldukça zengin ve estetik görünümlü cepheler
tasarlanmıştır. Kent merkezinin bu tür yapılarla donatılması kentin oldukça zengin bir görünüme
kavuşmasını sağlamıştır.
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Yeni Araştırmalar Işığında “M Yapısı”
Adem YURTSEVER*

GİRİŞ
M Yapısı, Side antik kentinin önemli bir Roma İmparatorluk Dönemi yapısıdır ve önemli sayıda yayında yapıdan söz edilmiştir. Bu çalışmada vurgulanmak istenen, M Yapısı’nı yeni araştırmalar ışığında değerlendirmek, bu kapsamda yapının antik mimarlık tarihi içerisindeki yerini tartışmak ve işlevi
üzerine bazı yeni hipotezler ortaya konması amaçlanmıştır1.

Yapının Antik Kent İçerisindeki Konumu
Side, antikçağda Pamphylia olarak isimlendirilen bölgenin doğusunda yer alan, Doğu Pamphylia’nın
önemli bir liman kentidir. Kent, günümüz Antalya ilinin verimli ovası içerisinde yer almaktadır (Res.
1)2. M Yapısı antik kent içerisinde tiyatro-agora yapı kompleksinin güneyindedir ve Ticaret Agorası
M Yapısı’na sütunlu bir cadde ile bağlanmaktadır. Ayrıca antik kentin ikinci büyük şehir kapısı olan
Doğu Kapısından kente uzanan sütunlu bir cadde M Yapısı’na kadar ulaşmaktadır3. Cadde güzergahları üzerindeki M Yapısı bir peristyl ve peristylin doğusunda yer alan sıralı üç mekândan oluşmaktadır
(Res. 2-3).

M Yapısı Araştırma Tarihçesi ve İlk Çalışmalar
M Yapısı’nı ilk defa çizimleriyle ortaya koyan ve kent planına işleyen kişi 1811/12 yılında Küçük
Asya’da araştırmalar yapan İngiliz Kraliyet Donanması kaptanı Beaufort’dur4. Yapı kompleksine ilk ismini veren ve kompleksi kent planı içerisine “M” harfi ile işleyen araştırmacı ise Lanckoronski ve eki-

* Arş. Gör. Adem Yurtsever, Anadolu Üniversitesi, Yunus Emre Kampüsü, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü. Tepebaşı – Eskişe-

hir. E-posta: ayurtsever@anadolu.edu.tr

1 Makalenin konusu olan M Yapısı tarafımca Doktora Tezi olarak çalışılmaktadır ve bu çalışma Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araş-

tırma Projeleri, Doktora Tez Projesi (BAP-Proje No.: 1506E523) ve AKMED tarafından sağlanan Doktora Bursu ile desteklenmektedir.
Makalede henüz sonuçlanmamış bir projenin ilk verileri sunulmaktadır. Bu veriler ileride yapılacak olan çalışmalar ile güncellenecektir. Çalışma süresince desteklerinden dolayı Side Kazı Başkanlığı’na ve Ark. K. Kırçın’a teşekkür ederim.

2 Mansel 1978, 1; Bosch 1957, 13.
3 Scherrer – Lohner-Urban 2014, 118.
4 Beaufrot, M Yapısını Agora olarak isimlendirmiştir, bk.: Beaufort 2002, 147-148.
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bidir5. İlk kazı çalışmaları Mansel başkanlığında 1949 yılında başlamıştır6. Yapının doğusundaki sıralı
üçlü mekân ağırlıklı olmak üzere peristylin güneybatı köşesi kazılmıştır7. Kazısı yapılmasına rağmen
yapıdan ele geçen ya da geçmesi muhtemel küçük buluntu grupları değerlendirilmemiş, herhangi bir
yayını yapılmamıştır. Kazı çalışmaları sonrasında, M Yapısı’nın doğusundaki sıralı üç mekânın merkez salonu 1965 yılında Avusturyalı mimar A. Machatschek gözetiminde kısmen restore edilmiştir8
(Res. 3). Çalışmalar neticesinde yapının mimarisi ve fonksiyonu üzerine, arkeolojik değerlendirmeyi
Mansel yapmış9, ele geçen heykeller ise İnan tarafından yayımlanmıştır10.
Mansel, 1949 yılı Side kazılarının M Yapısı üzerine yoğunlaştığını, yapının bir deprem ve yangınla
harap olduğunu ele geçen heykellerdeki yangın izleri ve gözlemlerine dayanarak belirtir. Ayrıca büyük avlu olarak tanımladığı peristylin İon düzeninde, avlunun doğusundaki üç mekânın ise Korinth
düzeninde planlanmış olduğunu belirtir. Yapının işlevine yönelik olarak ilk defa bir tespitte bulunarak
“ele geçen imparator heykelini gördüğümüzde yapının bir Kaisersaal (imparator salonu) olduğunu
düşündük ama ele geçen tanrı ve atlet heykelleri ile beraber bu fikrimizin doğru olmadığını anladık”
der11.
1951 yılı raporunda ise İon düzeninde sütunlarla çevrili peristyl alanın çalılıklar ve ince kumdan
temizlendiğini, doğudaki sıralı üç mekânın orta salonunun bazı hücrelerinde ve yapının alt tabakasında önemli mermer heykellerin ele geçtiğini belirtir. Yapının bir deprem ve küçük bir yangın ile harap
olduğunu yineler12. 1952 yılı raporunda yapıdan gymnasium ya da devlet agorası olarak bahseder13.
1967 yılı basımlı Side Kılavuzu kitabında peristylin doğusundaki sıralı mekânlardan orta salonunu
imparator kültüne tahsis edilmiş bir Kaisersaal, yanlardaki odaları ise kitaplık/arşiv salonu olarak
değerlendirmiştir14. 1975 yılı yayınında ise yine aynı şekilde bir değerlendirme yapmıştır15. Son olarak
1978 yılı basımlı Side kitabında M Yapısı’nın bir gymnasium olabileceğini, özellikle plan bakımından
Ephesos Vedius Gymnasiumu’na çok benzediğini, ancak gymnasium için gerekli olan su ile ilişkili latrina-hamam gibi bir yapı bulunamadığı için işlevinin “devlet agorası” olduğunu belirtir. Karşılaştırma
örnekler olarak Atina’daki Hadrian Kitaplığını, Roma Ostia’daki Augustales yapısını göstermiştir16.
Son olarak yapıyı MS 2. yy.’ın son yarısına tarihlendirmiştir17.
5 Lanckoronski 2005, 137.
6 Mansel 1956a, 7, dn. 18.
7 Mansel 1950, 684-685; Mansel 1951, 305; Mansel 1952, 435; Mansel 1978, 179, Res. 204-206.
8 Mansel 1978, 177, Res. 188-190.
9 Mansel 1963, 109-121, Abb. 85-98; Mansel 1978, 169-186; Mansel 1967, 20-21; Mansel 1950, 683-685; Mansel 1951, 305; Mansel

1952, 435; Mansel 1956b, 58-70, Abb. 18-26; Mansel 1975, 55, Abb. 9. Yapının mimarisi ile ilgili olarak ayrıca bk.: Wegner 1989,
161-167, Taf. 69-70.

10 İnan 1975, 8 vdd.; İnan 1965, 35-39; İnan 1970, 17-26; İnan, 1973, 69 vd.; Linfert 1995, 153-169.
11 Mansel 1950, 684-685.
12 Mansel 1951, 305.
13 Mansel 1952, 435.
14 Mansel 1967, 20-21. Mansel 1963 yılı Almanca basımlı Side kitabında yapıyı başlı başına Kaisersaal mimarisi altında inceler, bk.:

Mansel 1963, 109, 119-121.

15 Mansel 1975, 55.
16 Mansel 1978, 183, 186.
17 Mansel 1967, 21. Mansel aynı yayınında kentin girişindeki nymphaion süslemelerinin M Yapısı’nın orta salonuna ait mimari

elemanların süslemeleri ile benzerlik taşıdığını ve bu sebeple yapının MS 140-180 yılları arasında yapılmış olabileceğini söyler. M
Yapısının doğusundaki orta salonun bezemeleri Nymphaion süslemeleri ile benzerlik göstermediği gibi bu yapı yazıtıyla beraber
Erken Severuslar dönemine (MS 193-217) tarihlendirilmektedir. Yazıt için bk.: Nollé 1993, 308-309, no. 39. Bezemeler için bk.:
Türkmen 2007, 41; Türkmen-Peker 2013, 151-156, Fig. 2.2, 3.3.
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Yapı ile ilgili daha sonraki çalışmaların genelinde peristylin doğusundaki sıralı üç mekân araştırmacıların dikkatini çekmiş, mimari olarak verilen örnekler daha çok bu üç salon ve işlevi üzerine olmuştur. Ward-Perkins 1970 basımlı kitabında Mansel’e atıfta bulunarak kompleksi bir devlet agorası
olarak değerlendirmiş, doğudaki üç salonu ise Marmorsaal (mermer salon) olarak tanıtmış ve MS
2. yy.’ın sonuna tarihlendirmiştir18. Wegner’in 1989 yılı basımlı makalesi daha çok istiridye kabuklu
alınlıklar (Res. 12a, b) ve istiridye bezemesinin kökeni üzerinedir19. Yapı bezemeleri üzerine Vandeput durmuş ve yapıyı, Wegner’e atıfta bulunarak, Antoninler Dönemi (MS 138-192) içinde değerlendirmiştir20. Son olarak Alanyalı ilk defa yapının işlevi üzerine farklı bir görüş ortaya atmıştır. 2010 yılı
kazı çalışmaları dönemi içerisinde gerçekleştirilen temizlik sonrasında M Yapısı’nın güneyinde üç
büyük salondan oluşan bir yapı grubu ortaya çıkmıştır. Alanyalı, söz konusu yapı grubunu değerlendirerek M Yapısı olarak değerlendirilen yapının hamama bağlı bir palaestra, palaestranın doğusundaki
salonun ise palaestraya bağlı bir “imparator salonu” olduğunu belirtir. Ayrıca Alanyalı, Mansel’in
“Side” kitabındaki şehir planında güneydeki yapı grubunun yer almadığını ve kitabın 1962 yılında
yayınlanan Almancasında ve İnan’ın 1975 yılında yayınlanan “Side’nin Roma Devri Heykeltraşlığı”
kitabındaki şehir planında yer aldığı üzerine durur21.

Yapı Tanımlaması22

Yapı, ticaret agorasının güneydoğusunda, Attius Philippus Suru’nun hemen önünde konumlandırılmıştır. Dikdörtgen formda, dış sınırları bakımından 90 m uzunluğunda, 70 m genişliğinde bir peristyldir. Peristylin etrafı yaklaşık 6 m genişliğinde stoalarla çevrelenmiştir. Sadece Doğu Stoa, imparator
onurlandırma salonu önündeki stoa daha geniş bir açıklığa sahiptir. Bu alanda stoa genişliği yaklaşık
9 m’yi bulmaktadır. Peristylin merkezinde kare formlu, 7 x 6 m boyutlarında bir geç dönem kaidesi/
postament yer almaktadır (Res. 2). Stoa iki kademeli bir platform üzerinde duran İon düzenindeki gri
granit sütunlarla çevrelenmiştir23. Yapıya girişte; biri kuzey, diğeri ise güneybatı olmak üzere iki giriş
tespit edilmiştir24.
Doğu Stoa’nın arkasındaki üçlü mekân grubundan imparator onurlandırma salonu olarak isimlendirilen merkez mekânı Machatschek gözetiminde kısmen restore edilmiştir25. İmparator onurlandırma salonu ölçüleri bakımından (26,65 x 16,20) yan mekânlardan (19,50 x 14,75) daha büyüktür ve
duvar yüksekliği 11 m’ye kadar korunmuştur. Salon, stoaya diğer sütunlarından daha yüksek 6 Korinth sütunu ile açılmaktadır26. Yapının ana duvarları konglomera bloklar ile örülmüş, yan ve ön cephedeki duvar içi nişlerindeki kemerlerde kireçtaşı kullanılmıştır. Ana duvar bloğu kalınlığı 1. 40/50 m
arasında değişmektedir. Tüm duvar bedeni ile zeminin yatay ve dikey yerleştirilmiş mermer levhalar
ile kaplandığı anlaşılmaktadır (Res. 6)27.
18 Ward-Perkins 1970, 300, dn. 41.
19 Wegner 1989, 161-167, Abb. 1-2.
20 Daha çok MS 2. yy.’ın son çeyreği, bk.: Vandeput 1997a, 39, 91, dn. 175.
21 Alanyalı 2011, 535.
22 Tanımlamalarda Mansel’e ait ölçüler italik verilmiştir.
23 Mansel 1963, 109; Mansel 1978, 169; Mansel 1950, 683; Mansel 1951, 305; Mansel 1967, 20.
24 Mansel 1978, 169. Kuzey taraftaki basamaklı giriş belirginken güneybatı girişi henüz tespit edilmemiştir. Kuzeydeki oval basa-

maklı giriş kentin ikinci anıtsal girişi olan Doğu Kapısı’ndan M Yapısı’na doğrudan ulaşan caddenin (b) üzerinde yer alır. Ayrıca
söz konusu caddeye ait döşeme taşlarının üzerinde araba izlerine rastlanmaması bu caddenin yürüyüş ya da bir kutsal yol olabileceğini düşündürür.

25 A. Machatschek’in yapının restorasyonuna dair yayınına rastlanılmamıştır.
26 2015 yılı çalışmalarında söz konusu altı Korinth sütununa ait başlıklar alanda tespit edilmiştir.

27 Mansel 1978, 177.
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Yapı iki katlıdır. Alt katta niş önlerinde geriye çekilen, niş yanlarında öne çıkan 1,65 m yükseklikte
bir podyuma sahiptir. Podyum alt kısmında silme, üst kısmında silmeli damlalık göze çarpar ki damlalıklar hafif bir eğim verilerek zemine yönlendirilmiştir (Res. 4). Podyum üzeri toplam yüksekliği 5,
35 m’yi bulan aediculalara sahiptir28. Aediculalar ve niş içlerinin heykeller ile süslenmiş olduğunu yapılan kazılar ortaya koymuştur29. Ele geçen heykel gruplarını tanrı, tanrıça, atlet ve portreler oluşturur30. J. İnan, heykellerin bulunduğu nişlere harf vererek konumlarını belirtmiştir. Ancak hangi harfin
hangi nişe denk geldiğini belirtmediği için bugün bulunan heykellerin yapıda nasıl konumlandırıldığı
tam olarak çözülememiştir. Sadece, kazı raporlarına bakarak Nemesis heykelinin “L” nişi içerisinde
(Res. 4)31, imparator torsosunun ise orta duvar içi nişinin içinde olduğu kesinlik kazanmıştır32. Ayrıca
İnan, ele geçen heykelleri sadece klasik dönem orijinlerine göre ele almış, heykellerin yapıda ne anlatmak istediğine dair herhangi bir fikirde bulunmamıştır33.
Alt kat aediculalar arkada duvar arkhitravlarını taşıyan korinth başlıklı payelere ve önde Attik-İon
kaideli, Korinth düzeninde başlık taşıyan gri granit sütunlara sahiptir (Res. 5-6, Res. 10). Ayrıca duvar
içi nişlerinin sağında ve solunda, niş üzerindeki alınlığı taşıdığı düşünülen postamentli sütun kaideleri
görülmektedir (Res. 5). Mansel, alt kat aediculanın 5,40 m, üst katın ise 4,80 m yüksekliğinde olduğunu belirtmiştir34.

Yapının Restorasyon, Restitüsyon ve Korunma Durumu
Machatschek gözetiminde 1965 yılında gerçekleştirilen restorasyon Kaisersaal olarak isimlendirilen peristylin doğusundaki imparator onurlandırma salonunda gerçekleştirilmiştir. (Res. 8, 9) Çalışmalar sonucunda kuzey ve güney nişleri üzerindeki istiridye formlu alınlıklar, ön cephesinin duvar
arkhitravları ile güney köşe nişinin solundaki aediculaya ait olduğu düşünülen sütunlar, sütun başlıkları ve arkhitrav-friz blokları ait olduğu düşünülen yerlerine yerleştirilmiştir (Res. 11). Ön cephe
orta nişinin iki kenarına yerleştirilen ve üstünde alınlık taşıdığı düşünülen sarmal yivli sütunlar yine
restorasyon çalışmalarında buraya yerleştirilmiştir. Restorasyonunda kullanılan malzeme dönemin
mucizevi malzemesi betondur. Günümüze kadar korunmuş herhangi bir pilaster olmadığı ya da henüz bulunamadığı için duvar arkhitravlarını taşıyan pilasterlerin yerine beton kalıp kullanılmıştır.
M Yapısı’nın restorasyonu yapılan merkez salonunun restitüsyonu 1961 yılında M. Beken tarafından yapılmıştır (Res. 10)35. Alanda yapılan çalışmalar sırasında yapının restitüsyonuna dair bazı
hatalar tespit edilmiştir. Bunlardan birisi orta nişin önünde yer alan ve tympanonu Medusa başı bezeli
alınlıktır. Tam genişliği 3 metreyi bulan alınlığın, ölçüleri bakımından buraya yerleştirilemeyeceği
28 Metinde aedicula terimi kullanılmakla beraber tabernaculum teriminin de bu tarz cephe mimarisi için doğru bir terim olabileceği

düşünülebilir.

29 Mansel 1963, 110, 114-118; Mansel 1950, 683; Mansel 1951, 305.
30 6 atlet, 10 tanrı/tanrıça, 7 portre heykeli ile toplamda 122 fragman yapıdan ele geçmiştir. Atlet, Tanrı/Tanrıça ve Portreler için bk:

İnan 1975, 11-16, 16-17, 17-26, 27-28, 37, 43-46, 48, 66-67, 68-70, 76-78, 84-87, 90-93, 93-94, 110-111, 125-126, 127, 137, 155-156
Kat. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 20, 22, 28, 32, 36, 37, 54, 55, 67, 69, 77, 94; İnan 1965, 35-39. Ayrıca bk.: Newby 2005, 261-268, Fig. 8. 18,
8. 19, 8. 20, 8. 21.

31 İnan 1975, 93-94, Kat. 37, Lev. XLVII, 1-3
32 İnan 1965, 35-37, Lev. XXX, 1, XXXI, 1-2.
33 Konu ile ilgili en son çalışma Alanyalı tarafından yapılmıştır. Alanyalı yapıdan ele geçmiş heykel grupları ve ikonografisine değin-

miştir. Alanyalı (baskıda).

34 Mansel 1978, 172.
35 Mansel 1978, 178, Res. 195. Restitüsyon çalışması günümüze kadar bilim dünyası tarafından kabul görmüş, yeni bir restitüsyon

önerisi ya da bu çalışmanın doğru ya da yanlış olabileceğine dair herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
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açıktır. Söz konusu bu alınlık ikinci katta, çatının hemen altına yerleştirilebilir. Bir diğer dikkat çeken
nokta ise kuzey köşe nişi üzerindeki istiridye formlu alınlığın duvara tam oturmaması, bezemeli kısımlarının duvar iç kısmına gömülmesi ve niş genişliği ile mimari elemanın birbiri ile uyumsuz pozisyonudur. Hem kuzey hem de güney köşe nişleri üzerindeki alt kat alınlıklarının şu an yerleştirildikleri
konumda değil yapının ikinci katına ait olabileceği düşünülebilir36. Ayrıca Mansel, yapının ahşap bir
konstrüksiyon ile kapatıldığını belirtmiştir ve restitüsyonda da bu şekilde bir gösterim yer almıştır37.
Ancak yapının ahşap bir konstrüksiyon ile kapatıldığına dair henüz hiçbir veriye ulaşılamamıştır.
Doğal ve beşerî faktörler yapının korunma durumunu etkileyen iki olumsuz faktör olarak göze
çarpmaktadır. Doğal faktörler 1965 yılı restorasyonunda kullanılan malzemeye (betona), malzemenin
erimesine, dökülmesine etki ederken, insan faktörü zamana bağlı olarak eskiyen malzemelerin aşınmasını, yıpranmasını hızlandırmaktadır (Res. 11). Alanda yapılan ve yapılacak çalışmalar doğal ve
beşerî olumsuz etkenlerin en aza indirilmesine yönelik devam etmekte ve edecektir.

Yapı Tipolojisi
M Yapısı ilk bakışta plan bakımından Hellenistik Dönem gymnasium yapılarını andırmaktadır38. Plan
bakımından değerlendirildiğinde ise peristylin doğusundaki sıralı üçlü mekân Pamphylia Bölgesi’nin
başka hiçbir kentinde henüz görülmeyen kendine özgü bir yapıya sahiptir39. Genel bir değerlendirme
yapılacak olursa, M Yapısı’nın Pamphylia Bölgesi’nde ve Anadolu’nun diğer pek çok antik kentinde
görülen hamam yapılarına bağlı palaestralara plan bakımından oldukça benzediği anlaşılmaktadır
(Res. 2). M Yapısı’na benzer plana sahip tipolojik örnekler daha çok Ionia ve Lydia Bölgesi’nde görülmektedir. Ephesos’taki Doğu Hamam-Gymnasiumu40, Liman Hamam-Gymnasiumu41 ve Vedius
Hamam-Gymnasiumu42 plan bakımından M Yapısı’na oldukça benzerdir43. Ephesos’taki bu yapılar
ana hamam bloğuna bağlı bir hamam-gymnasium yapı kompleksleridir44. Bu yapı komplekslerinde
hamama bağlı peristylin bir köşesi Kaisersaal ya da Marmorsaal (Mermer Avlu) olarak isimlendirilmiş özel mekânlara ayrılmıştır45. Söz konusu özel mekânların hepsi anıtsal bir cephe mimarisine
sahiptir ve cephe mimarisine bağlı nişler ve aedicula içlerinde tanrı/tanrıça, imparator ve ailesi, kente
faydası dokunmuş kişilerin heykelleri (euergetes) ya da bunlarla ilişkili yazıtlar ele geçmiştir46.

36 Yapı araştırmaları kapsamında gerçekleştirilecek çizim ve belgeleme çalışmaları bu konuya açıklık getirecektir.
37 Mansel 1978, 177.
38 Winter 2006, 115-134, Fig. 280, 282, 283, 287, 290, 292, 293.
39 Nollé, Side’nin Hellenistik geçmişine vurgu yaparak söz konusu sıralı üçlü mekânın Alexandria’da olduğu gibi bir Mouseion ola-

bileceği fikrini savunur. Bk.: Nollé 2001, 396-398, no. 104. Özellikle 5f., dn. 84.

40 Steskal 2015, 233-234; Yegül 2010, 201-202; Yegül 2006, 245, Fig. 256, 257; Burrell 2006, 447-448.
41 Steskal 2015, 230-231; Yegül 2010, 191-193; Yegül 2006, 237-238, Fig. 242; Burrell 2006, 447.
42 Steskal-Torre 2008, 293-296, Taf. 115, 1, 118, 1; Torre-Steskal 2012, 234-236; Steskal 2005, 557-562, Fig. 3; Steskal-Torre 2001,

221-244; Yegül 2010, 193-196; Burrell 2006, 440-442 (yazıt ve değerlendirme için), 447.

43 Ephesos Doğu, Liman ve Vedius hamam-Gymnasiumu, Sardeis’teki Mermer Salon ve Side’deki M Yapısı’nın Roma İmparator

Kültü ile ilişkisi için bk.: Yegül 1982, 7-31, özellikle bk.: 29-31, dn. 119.

44 Yegül, ilk defa Hamam-Gymnasium yapı kompleksi terimini kullanan kişidir, bk.: Yegül 1975, 77-78.
45 Steskal-Torre 2005, 558, Fig. 3; Steskal-Torre 2008, 295-296; Steskal 2015, 224, 235; Auinger 2011, 117-129. Kaisersaal ve Mar-

morsaal üzerine yapılan tartışmalar için bk.: Burrell 2006, 437-469; Yegül 2008, 103-116. Ayrıca kitap içerisinde Ö. Tereman,
“İmparator Salonlarının İşlev ve Adlandırılmaları Üzerine Öneriler”.

46 Burrell 2006, 440-444, 461, Fig. 6e, dn. 141.
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Ionia Bölgesi dışında M Yapısı’na plan bakımından benzer bir diğer yapı Lydia Bölgesinde, Sardeis
antik kentindedir. Bu yapı Hamam-Gymnasium yapı kompleksine bağlı olarak inşa edilmiş ve Yegül
tarafından “Mermer Avlu”47 olarak nitelendirilmiştir48. Tüm bu örnekler içerisinde anıtsal cephe mimarisi ve plan bakımından Side örneğine tipolojik olarak en yakın örnek Vedius Hamam-Gymnasiumudur. Bu yapı kompleksleri içerisinde yer alan ve Marmorsaal/Kaisersaal olarak isimlendirilen
salonlar palaestra ile doğrudan bağlantılıdır. Plan ve cephe mimarisindeki inanılmaz benzerlik bu
yapıyı Side örneğine oldukça yaklaştırmaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki anıtsal cephe mimarisi
göz ardı edilir ve sadece plan bakımından değerlendirilirse Ephesos Liman Hamam-Gymnasiumunun
M Yapısı ile oldukça benzer tipolojide planlanmış olduğu görülür. Çünkü tıpkı Side’de olduğu gibi
burada da peristylin kuzey köşesindeki sıralı üçlü mekân ana hamam bloğuna bağlı değildir.
Ele alınan tüm örneklerde anıtsal cephe mimarisinin bağlı olduğu peristyl/palaestra bir hamam
yapısına bağlıdır. Sadece Side M Yapısı’nın peristyli ana hamam bloğuna bağlı olmayan, ana hamam
bloğundan bağımsız bir yapı olarak düşünülmekteydi. Side’de son yapılan araştırmalar ile beraber,
özellikle Alanyalı’nın belirtmiş olduğu M Yapısı’nın güneyindeki hamam yapısı,49 Side örneğinin de
tıpkı Ionia ve Lydia Bölgesi örneklerinde olduğu gibi bir “Hamam-Gymnasium Yapı Kompleksi” olduğuna/olabileceğine işaret eder. Dolayısı ile M Yapısı’nı güneyindeki yapı grubu ile beraber düşünmek
ve bir kompleks olarak değerlendirmek daha doğru olmalıdır.

Yapının Mimari Bezeme ve Tarihleme Önerisi50
M Yapısının doğusundaki imparator onurlandırma salonu olarak isimlendirilen mekân iki katlı aediculalı bir cephe mimarisine sahiptir51. Side’de aediculalı cephe mimarisine sahip farklı yapılar da
mevcuttur. Antik kentte bu tür cephe mimarisini tiyatronun scenae fronsunda52 (L), şehrin anıtsal
giriş kapısı önündeki Büyük Nymhaionda (G)53, Vespasianus Anıtı’nda54 (I3) ve Vespasianus Anıtı’nın
hemen önündeki Üç Gözlü Çeşme (I1-I2)55 olarak isimlendirilen yapıda görülmektedir56. Bu örnekler
Side’de aediculalı cephe mimarisinin MS 1-3. yy.’lar arasında sevilerek kullanıldığını göstermektedir. M Yapısı’nın cephesini süsleyen pek çok heykel ele geçmiştir. Ele geçen heykeller için önerilen
tarihlendirmeler genel olarak Antoninler ve Tetrarkhlar Dönemi arasındaki bir zaman dilimini kapsamaktadır. Heykellerin hemen hepsi, ikinci kez işlenmiş portreler hariç57, Antoninler Dönemi (MS
138-192) içine tarihlendirilmiştir58.
47 Yegü 1986, 55.
48 Yegül 1986, 45-55, özellikle 55-66, Fig. 93-95.
49 Alanyalı 2011, 535.
50 Tarihlendirmede sadece M Yapısı’nın doğusundaki imparator onurlandırma salonuna ait mimari elemanlar değerlendirmeye

alınmıştır.

51 Mansel 1978, 172, 179.
52 Beaufort 2002, 148-156; Lanckoronski 2005, 147-151; Mansel 1963, 122-142; Mansel 1978, 187-213; Mansel 1962, 47-76; Günay

2010, 77-83, Res. 2; Günay 2008, 541-555, Res. 1

53 Lanckoronski 2005, 139-145; Mansel 1963, 53-64, Abb. 37; Mansel 1978, 95-108, Res. 103.
54 Mansel 1963, 70-76, Abb. 56-57; Mansel 1964, 185-208; Mansel 1978, 114-120, Res. 131.
55 Mansel 1963, 64-70, Abb. 49; Mansel 1978, 108-113, Res. 122.
56 Tiyatro ve Büyük Nymphaionun cephe mimarisi üç katlı, M Yapısı’na bağlı salonun cephesi iki katlı, Vespasianus Anıtı ve hemen

onun önündeki çeşme tek katlıdır.

57 Yapıdan ele geçmiş ve ikinci kez işlenmiş portre ve tarihlendirmeler için bk: Akçay-Güven 2014, 106-114, 267-271, Lev. 39-41.
58 Heykellere dayalı tarihlendirmenin tarihlendirmede yardımcı bir kriter olmakla birlikte, heykellerin taşınabilir ve antikçağda

ikincil kullanımının yaygın olması bu çalışmada heykellerin göz ardı edilmesini gerektirmiştir.

Adem YURTSEVER /Yeni Araştırmalar Işığında “M Yapısı”

895

Yapıya ait mimari elemanlar bezeme açısından büyük zenginlik sunmaktadır. Mansel, imparator salonu süslemelerini Büyük Nymphaion bezemeleri ile karşılaştırmış ve her iki yapıyı da Antoninler Dönemine (MS 138-192) tarihlendirmiştir59. Ancak, Nymphaion yazıtıyla birlikte imparator
Septimus Severus ve Caracalla dönemi arasına (MS 193-217) tarihlendirilmiştir ve bezemeler karşılaştırıldığında her iki yapının bezemelerinin analojik olarak birbirine yaklaştığını söylemek oldukça
güçtür60. Wegner, yapıyı Geç Antoninler Dönemi’ne yani MS 2. yy.’ın üçüncü çeyreğine tarihlendirmiştir61. Vandeput, Wegner’i kaynak göstermiş, yapıyı Antoninler Dönemi içinde değerlendirmiştir. Strocka ise yapının tam olarak mimari dokümantasyonunun yapılmadığını belirterek yapıyı MS
2. yy.’ın 3. çeyreğine tarihlendirmiştir. Ayrıca, Roma’daki Temlum Pacis’in Side M Yapısı’na kitaplık
bakımından benzerliğine vurgu yapmıştır62. Tancke ise çok geniş bir tarih aralığı vererek yapı için
MS 2. yy. değerlendirmesini yapmıştır63. Bu noktada tüm söz konusu tarihlendirme ve yorumlamalar
göz ardı edilerek yapının bezemeleri değerlendirilmiştir. Tarihlendirmede değerlendirmeye alınacak
bezemeli elemanlar imparator onurlandırma salonu restorasyonunda kullanılmış pilaster ve normal
Korinth başlıkları ve buraya ait arkhitrav-friz blokları üzerindeki bezemelerden oluşmaktadır64.
Sütun Başlıkları: Yapı içerisinde aediculada kullanılan Korinth başlıklarda alt sıra akanthus yaprakları oldukça kalın kanallara sahiptir ve sık dizili olarak kalathos alt yüzeyini sarmaktadır. Akanthus
yapraklarının alt dört sıra parmağı birbirine dokunmakta, birbirleri arasında bir köprü oluşturmakta
ve parmaklar arasında baklava dilimi formu ortaya çıkarmaktadır. Üst sıra akanthus yaprakları gövdenin ortasından, alt sıra akanthus yapraklarının üstünden, kalathos gövdesi üzerinden yükselmektedir.
Caulis düğümü üçgen prizma şeklindedir. İç ve dış kaplama yaprakları zeminden kopuk olmamakla
birlikte dış kaplama yaprağı volütlerin altına dokunmaktadır. Heliksler basık, tıknaz, salyangoz formundadır ve abakus çiçeği sapına dokunmaktadır. Abakus çiçeği, bazı örneklerde abakus çiçeği sapı
işlenmemiş olmakla birlikte, abakus levhası üzerine yerleştirilmiş ve detaylı işlenmemiştir (Res. 7).
Aediculada kullanılan bu başlıklar stil özellikleri bakımından Erken Severuslar Dönemi (MS 193-235)
özelliklerini yansıtmaktadır. Side’de yazıtı ile beraber65 MS 193-217 tarihleri arasına tarihlendirilen
kent girişindeki Büyük Nymphaiona ait Korinth başlıkları66, Perge’de yapı yazıtıyla birlikte MS 198211 arasına tarihlendirilen F2 Nymphaionu’ndan ele geçmiş sütun başlığı67, Kilikia Bölgesi’ndeki Soloi-Pempeiopolis kenti sütunlu caddesindeki Severuslar dönemine tarihlendirilen başlıklar68, Didyma
Müze Deposunda bulunan ve stilistik olarak MS 2. yy.’ın 3. çeyreğine tarihlendirilen Korinth tipi sütun başlığı69, İsrail’den ele geçmiş ve Septimus Severus Dönemi (MS 193-211) içerisine tarihlendirilen
başlıklar ile işçilik ve stil bakımından oldukça benzerdir70.
59 Mansel 1978, 108.
60 y.dn. 17.
61 Wegner 1989, 163.
62 Strocka 2012, 209-210, Abb. 59.
63 Tancke 1989, 135, Kat. 65 Taf. XLIII, 1. Tancke sadece yapıya ait olduğunu düşündüğü kasetlere bakarak genel bir değerlendirme

yapmıştır. Yapıyla ilgili kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır.

64 Sadece imparator onurlandırma salonuna ait bezemeli elemanlar değerlendirilmiştir.
65 Nollé 1993, 308.
66 Özellikle yapının kuzey köşesinde yerde duran Korinth tipi başlıklar. Gliwitzky 2010, 121-122, Abb. 116. Özellikle yapının kuzey

köşesinde yerde duran Korinth tipi başlıklar.

67 Gliwitzky 2010, 46-47, 55, dn. 64, Kat. 9, Abb. 13, Kat. 13, Abb. 17.
68 Kaplan 2013, 330, Kat. No. 228, Lev. no. 65.f.
69 Pülz 1989, 118, 172, Kat. Nr. 150, Taf. 30, 11.
70 Fischer 1990, 47, Nr. 152, 153, 164.
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Pilaster başlıkları sütun başlıkları ile karşılaştırıldığında benzer özellikler göstermez. Pilaster başlıklarına ait akanthus yaprakları altta, ortada ve üstte üç/dört adet parmak yapraktan oluşmaktadır.
Akanthus yapraklarındaki parmaklar geniş kanallı ve kısadır. Alt yaprak üst parmağı orta yaprak alt
parmağına dokunmakta, böylece arada uzun çentik formunda küçük gözler oluşmaktadır. Üst akanthus yaprakları alt sıra akanthus yapraklarının arasına denk gelecek şekilde yerleştirilmiştir71. Üst sıra
akanthus yaprakları seyrek dizilmiş ve üçgen bir kaide üzerinde yükselmektedir. Caulis kökleri işlenmemiş, caulis düğümleri ise üçgen prizma formundadır. İç kaplama yaprakları heliksler altında
destek yaprağı parmağına dokunmaktadır. Yine dış kaplama yaprakları volütlerin hafifçe altına dokunmaktadır. Abakus çiçeği abakus levhasının üzerinde görülmektedir ve abakus çiçeği sapı pilaster
başlıklarının bazılarında işlenmeden bırakılmıştır (Res. 7).
Bu özellikler değerlendirildiğinde pilaster başlıklarının paralel örneklerinden birisini Stratonikeia Gymnasiumu exedrasından ele geçmiş ve stilistik olarak Antoninler Dönemi (MS 138-192) içine
tarihlendirilmiş ante başlığında görülmektedir72. Stilistik olarak Geç Antoninler-Erken Severuslar
Dönemi’ne tarihlendirilen Knidos Korinth Tapınağı’na ait ante başlıklar73 ile Nysa Tiyatrosu’ndan ele
geçmiş ve Geç Antonin-Erken Severuslar Dönemi’ne tarihlendirilen Korinth tipi pilaster başlık74 Side
örneklerine yakındır. Ancak, Side örneklerinde akanthus yaprak parmakları birbirine dokunmamakta
ve işçiliği bakımından daha üç boyutlu görünüm sergiler. Ayrıca akanthus yaprak parmaklarının yivli
formu, gözü yormayan sade, temiz bezeme işçiliği bu başlıkların daha erken Antoninler Dönemi’nden
daha öncesi bir tarihte ya da dönemin başında değerlendirilebileceğini gösterir.
Arkhitrav-Friz Blokları: Side’nin mimari anlayışı ya da bir kuralı olsa gerek arkhitrav-friz bloklarının hemen hepsi yekpare işlenmiştir. Arkhitravlar üç fascialıdır ve fascialar arasında astragal dizisi
(bir inci-iki makara) yer alır. Fascia İon kymationu ile son bulmakta, arkhitrav tacından ise ardışık
sıralanmış lotus-palmet dizisi (açık lotus-kapalı palmet) işlenmiştir. Arkhitrav ince bir bant ile son
bulmakta ve üzerinde kıvrık dal (ranke) bezemelerle süslü friz başlamaktadır. Kıvrık dal bezemenin
üzerinde yarı kesik işlenmiş ion kymationu ile friz son bulmaktadır (Res. 12-13).
Yumurta çanak tan bağımsızdır ve yumurta çanak içerisinde alta doğru incelerek ince bir ipçikle
kabuğa bağlanır. Bazı noktalarda çanak doğrudan astragal dizisine bağlanır. Yumurta oval formda ve
ışık-gölge etkisini yaratacak şekilde derin yontulmuştur. Ok kanatları kabuğa ince bir ipçikle, bazı
tiplerde kanatlar yumuşak kavisli bir geçişle çanağa bağlanır. Ok aşağı doğru incelerek boncuk üzerine dokunur. Astragal bezemenin üstünde bulunan ion kymationu ile organik bir bağ oluşturmuştur.
Astragal 1 boncuk+2 makara dizisi şeklindedir ve birbirine ince bir ipçikle bağlanır. Bezeme öğeleri
arasında simetri söz konusudur. Boncuk oval formundan uzaklaşmaya başlamıştır (Res. 7a-b, 12-13).
Bezeme öğeleri arasında, astragal ve ion kymationu arasındaki bezeme akslarında yer yer simetri
gözetilmemiştir. Özellikle bazı bloklarda görülen ok kanatlarının kavis verilmeksizin ince bir ipçikle
çanaklara bağlanması, astragal dizisindeki boncuğun oval formunu kaybetmeye başlayıp, hafifçe uzatılması Geç Hadrianus Dönemi’ne (MS 128 civarı) tarihlendirilen Perge F3 Nymphaionu bezemeleri75
ile yakın analoji sunar. Yazıtı ile MS 128/9 yılına tarihlendirilen Attaleia Hadrianus Kapısı76 ve MS
71 Akanthus yapraklarındaki bu yapı Antoninler dönemi özelliği olarak gözükmektedir. Bk.: Vandeput 1997b, 389.
72 Mert 2008, 51, Kat.-Nr. G. K. 17, Abb. 92
73 Mert 2005, 234-236, Res. 6-8. Knidos Korinth Tapınağı’na ait pilaster başlık yazar tarafından Antoninler dönemi içerisinde değer-

lendirilmiştir.

74 Kadıoğlu 2006, 311-312, Taf. 37,8.
75 Vandeput 1997a, Pl. 106. 3; Mansel 1974, 113, Fig. 19-22; Mansel 1975, 369-371, Taf. 69, 1; Özdizbay 2012, 65, Fig. 51, dn. 481.
76 Vandeput 1997a, 66, Pl. 79, 1; Lanckoronski 1890, 12, Fig. 8-11.
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130/1 yılları arasına tarihlendirilen Phaselis Hadrianus Kapısı bezemeleri77 de M Yapısı bezemelerine yakındır. Yazıtı ile kesin tarihlendirilmiş Aphrodisias Hadrianus Hamamı bezemeleri de yine M
Yapısı ion kymationu bezemeleri ile benzer stil özellikleri gösterir. Nysa Tiyatrosu’na ait Hadrianus
Dönemi’ne tarihlendirilen arkhitrav-friz bloğu üzerindeki ion kymationu bezemeleri78, MS 135-140
tarihleri arasında değerlendirilen Iasos Agora Stoası bezemeleri79 de Side M Yapısı imparator onurlandırma salonuna ait arkhitrav-friz blokları üzerindeki ion kymationları ile oldukça yakın özellikler
gösterir. M Yapısı arkhitrav-friz bloklarını, yukarıda ele alınan örnekler yardımı ile Geç Hadrianus
dönemi içerisinde değerlendirmek mümkündür.
Eldeki veriler değerlendirildiğinde ilk yapı evresinin Geç Hadrianus Dönemi olarak değerlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu dönemde yapının tek seferde planlanıp inşa edildiği anlaşılmaktadır. Kaisersaal olarak isimlendirilen salon ve kitaplık olarak değerlendirilen yan mekânlar belli bir
yapı programı çerçevesinde inşa edilmiş olmalıdır.
Restorasyonda kullanılan ve metin içerisinde değerlendirilmeye alınan Erken Severuslar Dönemi Normal Korinth tipi başlıklarının yapının ikinci evresi ile ilgili değil olasılıkla yapıya ait olmayan
başlıkların restorasyonda kullanılması nedeniyledir. Çünkü başlıklar dışında bu tarihi destekleyecek
hiçbir mimari veriye alan içinde ulaşılamamıştır. Ayrıca, Severuslar Dönemi başlıklarının üzerinde
yer alan Geç Hadrianus Dönemi arkhitrav-friz blokları tarihsel olarak birbiri ile uyuşmamaktadır.
Kaldı ki gerçekleştirilen ilk çalışmalar yapının çok büyük bir tamirat ya da yeni yapısal eklemelerin
imparator onurlandırma salonunda gerçekleştirilmediğini göstermiştir.

Değerlendirme-Side’de Olası Yeni Bir Hamam-Gymnasium Kompleksi (?)
Yapının işlevi üzerine ilk detaylı fikir yürüten kişinin Mansel olduğunu, O’nun yapıyı Devlet Agorası ve Devlet Agorası’na bağlı bir “imparator salonu” olarak değerlendirdiğini80, Alanyalı’nın ise 2010
yılı kazı çalışmaları sonucunda yapı kompleksinin güneyindeki sıralı yapı gurubunu hamam olarak
değerlendirdiğini, peristyl alanı ise hamam yapısına bağlı bir palaestra olarak tanıttığını tekrarlamakta fayda var (Res. 14)81. Burada dikkat çeken nokta ise ilk defa kaptan Beafourt’un kent haritasına
işlediği peristylin güneyindeki yapı grubunun daha önce dikkat çekmemesi, üzerine yorum yapılmamasıdır.
M Yapısı’nı işlevi bakımından daha sağlıklı değerlendirme yapmak için peristylin güneyindeki yapı
grubunu (Hamam? – Res. 2-3) dikkate almak gerekir. Yukarıda değinilen anıtsal cephe mimarisine
sahip benzer plandaki yapı gruplarının hemen hepsi bir “ana hamam” bloğuna bağlı yapı komplekslerinin parçasıdır. Plan bakımından incelenirse M Yapısı ve güneyindeki sıralı yapı grubunun organik
bir yapısal bağının olduğu görülür. Buradaki yapı grubuna ait mekânların yönlendiriliş ve konumu
asimetriktir. Bu asimetrik duruş hamam olduğu düşünülen bu yapı grubunun M Yapısı’na daha sonra
eklendiğine ya da tam tersi bir durumun varlığına işaret etmektedir (Res. 3, 10). Arazi şartlarının
yapının bu şekilde konumlandırılışına sebep olup olmadığını söylemek zor ve bu şu an için oldukça
düşük bir olasılıktır.

77 Tüner Önen 2013, 93-106, Abb. 4-VI.
78 Strocka 1981, 27, Abb. 47; Strocka 2011, 273-274, Fig. 17.9.
79 Vandeput 1997a, 70; Strocka 1981, 28, Abb. 52.
80 Mansel 1963, 109, 119-121; Mansel 1967, 20-21; Mansel 1978, 183-186.
81 Alanyalı 2011, 535.
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Bu noktada akla ilk olarak şu soru gelmektedir. Hellenistik Dönem’de eğitim ve kültür merkezi olduğunu bildiğimiz82 (özellikle paidea düşüncesine bağlı olarak) Side’de, M Yapısı hâlihazırda bir gymnasium olarak var mıydı? Anadolu’da ilk kez MS 1. yy. içinde Miletos Vergilius Capito Hamamı’nda83
görüldüğü gibi Side’de de peristyl alana bir hamam eklenmiş ve böylece hamam-gymnasium yapı
kompleksi oluşturulmuş olabilir mi? İlk defa örneklerine Roma İmparatorluk Dönemi’nde rastlanılan,
Yunan Gymnasiumunun Roma Hamamı ile birleşmesiyle oluşan ve literatüre “Hamam-Gymnasium
Yapı Kompleksi” olarak geçmiş yapı örneklerine Side’deki bu yapı da, çok büyük olasılıkla, örnek teşkil
etmektedir. Yani güneydeki bu yapı grubu plan şeması bakımından hamam olarak değerlendirilebilir.
Yegül’ün palaestranın Romalılaşmasına dair sarf ettiği, “palaestranın Romalılaşması onun peristylosunun bir bölümünün imparator kültüne ait bir salon olarak ayrılmasından fazla değildir” sözü84 Side
M Yapısı’nın peristylosu içinde geçerli olmalıdır.
M Yapısı’nın doğusundaki onurlandırma salonu ve yan mekânlar, tıpkı peristylin güneyindeki yapı
grubu gibi, yapının işlevi hakkında önemli fikirler elde edilmesini sağlamaktadır. Hamam-Gymnasium yapılarındaki onurlandırma salonları (plan bakımından Side örneğine benzememekle beraber
Miletos-Mousalar Salonu, Sagalassos İmparatorluk Hamamı’ndaki Onurlandırma Salonu, Perge Güney Hamamı’ndaki Salon)85 bu tür yapıların aslında imparator kültü ile doğrudan ilişkisini gösterir86.
Bu salonların asıl işlevi imparatora tapınım söz konusu olmamakla birlikte87 daha çok tanrılarla ortak
mekânı paylaşan imparatorun ve ailesinin hatta kente faydası dokunan kişinin onurlandırılması içindir88. Side’de M Yapısı onurlandırma salonundan ele geçmiş tanrı, tanrıça, atlet heykelleri ve merkezdeki imparator heykeli bunun güzel bir örneğini sunar. Newby, onurlandırma salonunu “Sidelilerin
bu yapıya sahip olmaları onların imparatorluğa sadakat ile beraber yaşanılan yere duyulan hayranlığın (kentli olmanın gururu) dışavurumu” olarak değerlendirir89. M Yapısı soğu stoasının arkasındaki mekân; ister Kaisersaal, Marmorsaal ya da bir Mouseion olsun söz konusu bu yapı, ele geçen
Klasik Yunan atlet heykelleri ile kentin agonistik zenginliğini, yani Klasik Dönem ihtişamını, tanrı/
tanrıça heykellerinin merkezde yer alan imparator heykelini çevrelemesi ile gücünü tanrılardan alan
bir imparator ve imparatorlukla beraber “kentin zengin kültürel geçmişini ve geleceğini” simgeliyor
olmalıdır.
Özellikle Geç Antikçağ’daki, temelde ihtiyaca yönelik olan, gelişen ve değişen kent şehirciliğine
bağlı olarak mimaride ortaya çıkan yapılara farklı işlev kazandırmaya yönelik eklemeler, antik yapıları
anlamamızı zorlaştırmaktadır. Ancak alanda yapılacak çalışmaların bu önemli yapı hakkında daha
fazla bilgi vereceğini ve kent şehirciliğini, antikçağ Side’sinin yapı programına yönelik bilgilerimizi
arttıracağını düşünmekteyiz.

82 Mansel 1978, 10.
83 Hamam-Gymnasium yapı kompleksleri ve onurlandırma salonları için bk.: Burrell 2006, 437-469; Yegül 1982, 7-31; Yegül 2010,

188-190.

84 Yegül 2006, 218.
85 Yegül 2006, 216-290, özellikle s. 220, 238, 248, 250; Yegül 2010, 181-216.
86 Yegül 1982, 29-31.
87 İmparatora tapınım neokoros unvanı alan tapınaklardadır.
88 Steskal 2015, 236-239; Burrell 2006, 461-462.
89 Newby 2005, 270.
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Res. 1
Side antik kent haritası ve
M Yapısı’nın antik kent
içerisindeki konumu
(S. Aydal – A. Yurtsever)

Res. 2 M Yapısı planı (Doğuda sıralı üçlü mekân ve
önündeki peristyl). (Burrell 2006, Fig. 7)

Res. 3 M Yapısı genel plan şeması
(S. Aydal – A. Yurtsever)
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Res. 4
Güney Köşe Nişi
podyum kesit Çiz.i
(A. Yurtsever)

Res. 5 (a,b,c).
Yapıya ait kaide tipleri.
(A. Yurtsever)
a: aedicula/giriş holüne
ait olduğu düşünülen
attik-ion kaide.
b: cephe nişleri
üzerindeki alınlığı taşıyan
sütunlara ait postamentli
sütun kaidesi.
c: köşe nişleri üzerindeki
alınlığı taşıyan sütunlara
ait postamentli sütun
kaidesi.
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Res. 6 M Yapısının doğusundaki sıralı üçlü mekânın restorasyonu yapılan orta salonu (Kaisersaal). (A. Yurtsever).

Res. 7 (a, b, c, d, e). Kaisersaal olarak isimlendirilen salona ait mimari elemanlar. (A. Yurtsever)
a-b: İstiridye kabuğu formlu alınlık. c: aedicula’ya ait korinth sütun başlığı d: Pilaster başlık
e: yapıya ait arkhitrav-friz bloğu
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Res. 8 1965 yılı restorasyon çalışmaları (Side Kazı Arşivi)

Res. 9 1965 yılı restorasyon çalışmaları, blokların yerlerine yerleştirilmesi (Side Kazı Arşivi)
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Res. 10 Restorasyonu yapılan salonun restitüsyon Çizimi (M. Beken, Mansel 1978, Side)

Res. 11 Yapıdaki bozulmalar.
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Res. 12
Restorasyonla ayağa
kaldırılmış Güney Köşe
Nişi Üzeri arkhitravfriz, saçaklık blokları
(A. Yurtsever).

Res. 13
Alt kat aedicula korinth
sütun başlıkları,
arkhitrav-friz blokları
(A. Yurtsever)

Res. 14
M Yapısı hava Fotoğrafı
(Side Kazı Arşivi)
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