A~OLYA'DA KYME ANTIK KENTINDE YAPILAN
YENI KAZILAR
VEDAT ~ D~ L
Antik Kyme kentinin kal~nt~ lar~~ , do~udan bat~ya do~ru uzanan ve
Kuzey ve Güney tepe olarak adland~r~ lan birbirine paralel iki tepe ile
Resimler: Res. ~~ . 3 - 5. 14 a b. 15. 16 a b. 20 - 22. 30. 36 - 39. 44. 45: M.Ali Dü~enci.- Res. 7 - ~~ o. 12. 13. 18. 19. 23 - 28. 33 - 35. 41. 43: V.~dil.- Res. 6: T.C. Kültür ve Turizm Bakanl~~~, Anadolu Medeniyetleri II (1983) No: B.185.- Res. 29. 31: Kyme-Catania
Üniversitesi kaz~s~.
Planlar M. Erdim (Res. 1), E. Madran (Res. 32, 40) ve S. Doruk (Res. 2, 26) taraf~ ndan çizilmi~tir.
Bu ön rapor Kyme'de 1982 ile 1984 y~llar~~ aras~ nda üç çal~~ma dönemini kapsayan
kaz~lar hakk~ ndad~ r. Çal~~malar T.C. Kültür ve Turizm Bakanl~~~, Eski Eserler ve Müzeler
Genel Müdürlü~ü ad~ na Ankara Üniversitesi ile ~zmir Arkeoloji Müzesi taraf~ ndan
yürütülmü~tür. Burada ilk olarak Genel Müdür Dr. N. Yard~ mc~~ ile di~er yetkililere te~ekkürü bir borç biliyorum. Ayr~ca 1982 y~ l~~ çal~~malar~ na parasal olarak katk~da bulunan
R. Temizer'e (Ankara Turizmi ve Eski Eserleri Sevenler Derne~i ad~na) te~ekkür ediyorum.
Bundan ba~ka kaz~lar s~ ras~nda çe~itli yard~mlar~ n~~ gördü~ümüz F. Tek'e, S. Özyi~it'e (~zmir) ve Prof. Dr. S. Lagona'ya (Catania) da te~ekkür etmeyi bir borç biliyorum. Ayr~ca kaz~lar~n kolayl~kla yürütülebilmesi için her türlü yard~ mlar~n~~ esirgemeyen Alia~a ilçesi Kaymakam~~ Ayd~n Güçlü'ye, Pet-kim A.~. Alia~a Müdürlü~üne, Makine Kimya Endüstrisi kurumu, Vas~ll~~ Çelik Fabrikas~~ Müdürü T. Akman'a (Alia~a), Alia~a ilçesinin Belediye Ba~kanlar~~ E. Oytun ile ~. Onaran'a ve Helvac~ köy Belediye Ba~kan~~ M. N. Bayrav'a da
~ükranlar~ m~~ sunmay~~ bir borç biliyorum. Kaz~~ çal~~malar~ na büyük katk~lar~~ bulunan Doç.
Dr. O. Bingöl'e (Ankara) ve Ankara Üniversitesi ile Ege Üniversitesi'nin Klasik Arkeoloji
bölümü ö~rencilerine de te~ekkür ediyorum.
Bu ön raporun yaz~lmas~ ndaki çe~itli yard~mlar~~ için Prof. Dr. C. Bayburtluo~lu'na
(Ankara), E. Akaike'ye, Prof. Dr. T. Hölscher, Prof. Dr. J. Schüfer ile Dr. R. M. Schneider'e (Heidelberg) ve B. Simon'a (Heidelberg) sonsuz te~ekkürlerimi sunuyorum. Özellikle
bana 1986/87 y~ llar~~ aras~ nda Heidelberg Üniversitesi, Arkeoloji Enstitüsünde çal~~ma olana~~~sa~layan Gerda Henkel Vakfi'na (Düsseldorf) candan te~ekkür ediyorum.
Yaz~tlar ilk olarak E. Var~nl~o~lu (Ankara) taraf~ ndan i~lenmi~~ve daha sonra B. Holtheide (Heidelberg) taraf~ ndan ayr~nt~l~~ bir ~ekilde incelenerek bu rapora ek olan bir makalede yay~ nlanm~~t~ r. Bu çal~~malar~~için her ikisine de sonsuz te~ekkürlerimi sunar~ m.
Arch.ologischen Bibliographie 1985, X fr. ile AA 1985, 757 ff. deki k~saltmalann yan~ nda burada a~a~~daki k~saltmalar kullan~lm~~t~ r:
Kyme I— J.Bouzek (Yay~ mc~ ), Kyme I. Anatolian Collection of Charles University
(1 974).
Kyme II— J.Bouzek (Yay~mc~ ), Kyme II. The Results of the Czechoslovak Expedition
(1 980).
E. Pottier - S. Reinach, La Necropole de Myrina (1888) 38 f. RE XI 2 (1922) 2475
f. Kyme Mad. (L. Bürchner). G. Schuchhardt, A. Conze ve di~erleri, Stadt und Landschaft,
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bunlar~n aras~nda denize aç~ lan küçük bir düzlükte bulunmaktad~r (Res.
1) 2. Kentin kuzeydeki yerle~me s~n~nn~~ Xanthos çay~, güneydeki yerle~me
s~ n~r~ n~~ ise buradaki tepenin güneyindeki küçük bir ~rmak olu~turmaktad~ r. Kyme antik kentinin bu yerle~me alan~n~n d~~~nda, kuzey ve güneyde
kentin nekropolleri yer almaktad~ r. Bunlardan birincisi, Xanthos'un kuzeyindeki tepenin güney eteklerinde bulunmaktad~r. ~kinci nekropol ise
güneydeki tepenin güneyinde, Yeni Foça yolunun sa~~ndaki yamaçlarda
yer almaktad~r ve bugün Ege Gübre Fabrikas~n~ n arazisi içinde kalm~~t~r
(Res. 2).
Kyme antik kentindeki ilk ara~t~rmalara kentin kuzey nekropolünün
bulundu~u arazinin o zaman ki sahibi A. Baltazzi taraf~ndan 1874 y~l~nda
ba~lanm~~t~r. ~lk sistematik ara~t~rmalar ise 188o/81 y~llar~nda, ayni nekropol'de Atina'daki frans~z okulu ad~na S. Reinach taraf~ndan yap~lan kaz~larla ba~lam~~t~ r. Bu çal~~ malarda arkaik devre ait Kybele stelleri (M.Ö.
6.yüzy~l~n 2.yans~) ile aç~ lan 150 adet Hellenistik mezara ait küçük buluntular ele geçirilmi~tir'. 1887 y~l~nda Baltazzi karde~lerden D. Baltazzi,
güney tepenin eteklerinde Agora'n~n bulundu~u kesimde kaz~lar yapar ve
buradaki sütunlu yap~~ olarak adland~r~lan yap~ya ait küçük bir bölümden
geç Hellenistik devire tarihlenen genç bir kad~ n heykeli ile çe~itli heykel
Avp I ~~ (1912) 95. D. Magic, Roman Rule in Asia Minor (1950) 906. E. Akurgal, Anatolia
1, 1956, ~~ fr. 40 ff. J. SchUer - H.Schl4er, AA 1962 4.0 ff. G.E. Bean, Aegean Turkey
(1966) 103 ff. C. Schneider, Kulturgeschichte des Hellenismus I (1967) 671. A.H.M. Jones,
The Cities of the Eastern Roman Provinces (1970 28. 33. 47. 53. 79 f. P. Knoblauch, AA
1974, 285 ff. Kyme I 7 fr. (Bunun için aynca J. M. Cook'un tenkit yaz~s~, JHS 97, 1977,
218 f.). M.H. Allister, The Princeton Encyclopedia of Classical Sites (1976) 472 f. J. Bouzek, The Proceedings of the lo'h International Congress of Classical Archaeology 1973
(1978) 399 ff. E. Akurgal, Ancient Civilizations and Ruins of Turkey 4 (1978) ~~ 12. J. Boardman, The Greeks Overseas3 (1980) 33. Kyme II 7 ff. H. J. Schalles, Untersuchungen
zur Kulturpolitik der pergamenischen Herrscher im 3. Jahrhundert v. Chr., IstForsch 36
(1985)34 f. 113.
2 Kentin topo~rafisi için bkz. A. Philippson, Topographische karte des westlichen
kleinasien, Blatt 3. W. von Diest, Karte des westlichen Kleinasien, Blatt C. R. Kiepert,
Karte von Kleinasien, Blatt C I. Schfer - Schlfiger, Ayni eser 42. Dipnot 3. Kyme I 207 ff.
Res. 1 - 3. Lev. 51 - 53. Bean, Ayni eser. 105 f. Res. 15. Knoblauch, Ayni eser. 285 Il'. Res.
- 5.
3 Pottier-Reinach, Ayni eser. 38 ff. S. Reinach, BCH ~ o, 1986, 492 ff. Lev. 13. BCH
13, 1889, 543 ff. Lev. 8. E. Akurgal, Die Kunst Anatoliens (1961) 243 Res. 209. Kyme II
131 ff. Res. 25. Lev. 124/25. Mendel II No. 520. 522. Schfifer-Schlfiger, Ayni eser. 42. Dipnot. 2. Kyme I 208. Dipnot. 5. Knoblauch, Ayni eser, 285 f. Dipnot. 1. Antik kentin ara~t~ rma tarihi için bkz. Kyme II 13 fr.
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ba~lar~n~~ gün ~~~~~na ç~kan'''. ~ o~~ y~l~nda co~rafya° A. Philippson kenti
gezer ve gerek deniz taraf~nda, gerekse iç k~s~mda bugün tamamen kaybolmu~~olan baz~~ kal~nt~lar~~ görür'. Birinci Dünya sava~~~nedeniyle duran
bu kaz~~ ve ara~t~rmalardan sonra 1925 y~l~nda Kyme'de çekoslovalclar taraf~ndan lcaz~lara ba~land~~~~görülmektedir6. A. Salac ile mimar J. Nepomucky taraf~ndan kuzey tepe'de yürütülen geni~~ölçüdeki bu kaz~larda
M.Ö. 4. yüzy~lda in~a edilmi~~olan ton düzenindeki bir tap~nak ortaya ç~kanlm~~t~r7. Bu tap~nak ilk olarak Anadolu'lu kad~n tanr~ça Kybele'ye
(Artemis) tap~nmak için yapt~nlm~~~ve daha sonrada Aphrodite'ye sunulmu~tur. M.Ö. 200 y~l~~ civannda bu tanr~ça isis'le özde~le~tirilmi~~ve burada bir ~sis kültü olu~turulmu~tur. Böylece Ptolemaios'lann hakimiyet
bölgesinin d~~~ndaki ilk M~s~r tap~naklanndan birisinin Kyme'de oldu~u
saptanm~~t~r8. Çekoslovaklar ayr~ca güney tepe'deki Agora'da 9 ve deniz k~y~s~ndaki Stoa'da çal~~m~~lard~'. 1°. Daha sonra Çekoslovak kaz~lanna ara verilmi~~ve yakla~~k bir çeyrek yüzy~l sonra, 1953 y~l~nda Foça'da (Phokaia)

' S. Reinach, RA 11, 1888, 84 ft 383. Lev. 15. Kyme I 15. E. 136 fr. Lev. 120-22.
126.- Heykeltra~l~k eserlerinin tümü halen Istanbul Arkeoloji Müzesinde korunmaktad~r.
Kr~. Örne~in Mendel II No. 597 (önceleri Apollon ba~~~ya da Demetrios Poliorketes'in ba~~~olarak tan~mlanan portre bugün Büyük Iskender'in ba~~~olarak tan~mlanmaktad~r). No.
598 (Artemis ba~~~olarak tan~mlanan portre). No. 599 (Hellenistik portre). No. 600 (Genç
bir bayan heykeli). No. 333 (Augustus ba~~) Bunun için ayr~ca bkz. J. Inan - E. Rosenbaum,
Roman and Early Byzantine Portrait Sculpture in Asia minor (1960) 1. 13 fr. 57 E. No. 1.
Lev. 1, 1-2. Mendel III No. 803 (Hellenistik devre ait bir imparator heykelinin bacaklan).
Bunun için aynca bkz. T.C. Kültür ve Turizm Bakanl~~~, Anadolu medeniyetleri II (1983)
79. No. B. 180.
5 A. Philippson, Reisen und Forschungen im westlichen Kleinasien, Petermanns
Mitt. 1911, Ek say~~ 172,4 E.
6 A. Salac, BCH 49, 1925, 476 E. E. Akurgal, Anatolia 1, 1956, 11 fr. 40 fr. ScWerSchl4er, Ayni eser. 42 E. Dipnot. 2. Schneider, Ayni eser 671. Knoblauch, Ayni eser 285.
Dipnot. 3. Kyme I 208 fr. Dipnot. 6. Kyme II 17. 21. ft.
Salac, Ayni eser. 477 ff. Res 11. Akurgal, Ayni eser. 12. 41. Dipnot. 3. SchderSchUger, Ayni eser, 46. Schneider, Ayni eser, 671. Kyme I 211 Res. 3'teki Harita, Plan
2'de (IH). Knoblauch, Ayni eser. 288 (Res.1, IH). Kyme II 37 E. Res. 1.2. 17. Lev. 3-9.
8 Schneider, Ayni eser. 671. R. Salditt-Trappman, Tempel der 4yptischen Götter in
Griechenland und an der Westküste Kleinasiens (1970) 37 E. Kyme I 211. Dipnot. 19.
Kyme Il 41. 68 fr.

Kyme I 212. Res. 2. Plan 3 (5) Res. 3'teki Harita, plan 2'de (A). Knoblauch, Ayni
eser. 290. Res. 1 A. Kyme II 89 fr. Res 11-13. Lev.52-59.
") J. SchUer-H. Schffiger, AA 1962, 57. Kyme I 212 E. Res. 2. Plan 3 (3). Res. 3'teki
Harita, Plan 2'de (RH). P.Knoblauch, AA 1974, 291 (Res. 1, RH). Kyme II 75 E. Res.6-1o.
Lev. 43-51.
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kaz~~ yapan E. Akurgal, çevrede yapt~~~~ara~t~ rmalar çerçevesinde Kyme'de
de sondajlar yapm~~t~ r. Bu çal~~malar~~ s~ ras~ nda, kentteki en eski devirleri
ara~t~ ran Akurgal, güney tepe'de geometrik devre ait seramik parçalar~~
bulmu~~ve ayr~ca geç arkaik devre ait polygonal bir duvar~~ ortaya ç~ karm~~t~ r". Kyme antik kenti, kuzeyde Bergama'da uzun süredir kaz~~ yapan
alman arkeologlar~n~n da zaman zaman ilgilerini çekmi~tir. 1960 y~ l~ nda j.
Schfer ile mimar H. Schffiger, kentin k~ y~~ bölgesini ve bugün su alt~ nda
kalan yap~lar~n~~ incelemi~lerdir 12. 1962 y~ l~ nda ise N. Kunisch, kuzey tepe'de, tiyatronun 300 m. kuzey-do~usunda bulunan ~sis tap~ na~~n~ n yerini
do~ru olarak saptam~~t~ r ". 1972 y~ l~ nda j. Sch'afer, mimar P. Knoblauch
ve C. Özgünel Kyme'de çal~~malar~ n~~ sürdürerek kentin tümünün ilk topo~rafik haritas~ n~~ çizmi~lerdir'.
Bu topo~rafik haritaya göre kentteki yap~~ kal~ nt~ lar~na k~saca göz atacak olursak, ilk olarak akropol'de, yani kuzey tepede, ortadaki çukurlu~un
güney-do~u eteklerinde bulunan ~sis tap~ na~~n~~ ele almam~z gerekecektir.
ton düzeninde templum in antis planl~~ olan tap~ na~~n uzunlu~u 14,20 m.,
geni~li~i ise 7 m. dir. Kuzey-bat~~ yönündeki tap~nak tuf benzeri Foça ta~~ ndan in~a edilmi~tir. Önyüzü kuzey-do~uya bakmaktad~ r. Üç odadan,
Pronaos, Cella ve Adyton'dan olu~maktad~r. Ayr~ca Cella'n~ n do~usuna
sonradan bir oda daha eklenmi~tir. Tap~na~~n ~sis'e ve ondan önce çe~itli
tanr~çalara sunuldu~una yukar~ da de~inmi~tik. ~sis tap~ na~~n~ n kuzey-do~usunda ise bugün köylülerin tarlalar~ ndan getirdikleri ta~larla doldurulmu~~bir ta~~y~~~ n~~ halinde olan çömlekçi evi bulunmaktad~r. Burada ele
geçen buluntularla kentteki seramik imalat~= burada gerçekle~tirildi~i
anla~~lm~~t~ r ' 5. Tap~ na~~ n kuzey-bat~s~nda, biraz ileride birkaç ev kal~nt~s~~
ile büyük bir sam~ ç~ n kal~ nt~s~~ görülmektedir'. Kuzey tepenin güney-bat~~
yamac~ nda yer alan tiyatrodan ise bugün hiçbir mimari kal~ nt~~ kalmam~~t~ r. Ancak arazide limana ve güney tepeye bakan Cavea's~ n~ n yeri belli ol-

" E. Akurgal, AnatSt 5, 1955, 21., Anatolia 1, 1956, ~ l ff. 40 fr. Schfer-Schl4er, Ayni eser. 41 Dipnot. 2. Kyme 1 211. Dipnot. 16. Knoblauch, Ayni eser. 285. 291 f. Dipnot.
4. Kyme II 18 Dipnot. 30. 140.
12 Schfer-Schlager, Ayni eser. 40 f. Knoblauch, Ayni eser. 285. Dipnot. 5 Kyme
I 212. Dipnot. 23 Kyme II 18. Dipnot. 31. lo8. Lev. 69. 71-73. 86.

13 Bunun için blcz. Schger-Schl4er, Ayni eser. 46. Kyme II 18. Dipnot. 32.
14 Knoblauch, Ayni eser. 285 ff. Res. t. Kyme I 207 fr. Res. 3'teki Harita, Plan 2.
Knoblauch, Ayni eser. 288 fr. (Res. 1, T). Kyme I 211. Kyme Il 39 fr. Res. i (5).
16 Kyme I 211. Kyme II 71 fr. Res. 4.
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maktad~ r". Kuzeydeki ve güneydeki iki tepenin aras~ nda, do~udan bat~ya
do~ru denize ve özellikle limana do~ru aç~ lan çukur kesim yak~n~ndaki
Agora ve di~er yap~larla birlikte antik kentin esas çekirde~ini olu~turmaktad~r 18. Burada en önemli yap~~ olarak an~ tsal bir sütunlu yap~ n~n kal~nt~lan bulunmaktad~ r ki, Kyme'de taraf~m~zdan yürütülen ve a~a~~da anlataca~~m~z kaz~ lar burada yap~lmaktad~r.
Kentin liman k~sm~~ ve çevresini ele alacak olursak, burada yap~lan
ara~t~rmalar bize kentin birisi kuzeyde, di~eri de güneyde olmak üzere iki
liman~n~n bulundu~unu göstermi~tir (Liman A ve B). Bunlar M.Ö. 5. ve
4. yüzy~llarda sava~~liman~~ olarak kullan~lm~~lard~r (Res. 3)". Bunlardan
güneydeki büyük A liman~ n~n güney-bat~~ yönünde uzanan yakla~~k 250
m. uzunluktaki dalgak~ran~~ bugün büyük bir k~sm~~ ile denizin içindedir.
Düzgün büyük kireçta~~~bloklardan in~a edilmi~~olan dalgak~randa de~i~ik
iki yöne uzanan duvarlar görülmektedir. Ta~lar bir enine, bir boyuna olmak üzere yerle~tirilmi~lerdir ve aralar~ ndaki k~ rlang~ç kuyru~u ~eklindeki
kenetlerle ba~lanm~~lard~ r. Bu dalgak~ran~n Arkaik, Hellenistik ve Roma
ça~~~olmak üzere üç yap~~ dönemi geçirdi~i saptanm~~t~ r'. Eski ça~lardan
beri Akdeniz bölgesinde deniz seviyesinde birçok de~i~iklikler oldu~u bilinmektedir. Kyme liman~nda son y~llarda yap~ lan ara~t~rmalar da bize
M.Ö. 6. yüzy~ldan bu yana deniz seviyesinin yakla~~k 1,6o m. yükseldi~ini
göstermi~tir ki, bu da Anadolu'nun bat~~ k~y~s~~ için verilen 1,75 m. lik ortalama de~ere yak~nd~r 21. ~ki liman~ n aras~ ndaki k~y~~ kesiminde, kuzeye
do~ru k~smen deniz içerisinde, k~smen de k~y~da bulunan mimari kal~nt~lar burada yakla~~k 250 m. uzunlu~undaki bir Stoa'n~ n bulundu~unu
göstermektedir. Hellenistik devirde Dor düzeninde in~a edilmi~~olan bu
yap~, Roma devrinde çe~itli onar~ mlar geçirmi~tir (Res. 4)22. Kentin antik
Hellenistik tiyatro için bkz. Schd'er-Schffiger, Ayni eser. 46 (C). Knoblauch, Ayni
eser. 289 (Res.~ , TH). Kyme I 2 1 2. Res. 3'teki Harita, Plan 2'de (TH).
18 Knoblauch, Ayni eser. 290 f. Kyme I 214. Kyme II 142.
Herodot VIII 130. Schfer-Schl4er, Ayni eser. 42 fr. Res. 1. J. Schd'er, Mdanges
Mansel 2 (1974) 675 f. Kyme I ~~ go f.
20 J. SchMer-H. Schl4er, AA 1962, 48 ff. Res. 1,4 ('A'). P. Knoblauch, AA 1974, 291
Res. ~~ (ML). Kyme I 212 ff. Dipnot. 23. J. SchMer, Strandverschiebungen, Ruperto Carola,
Ayr~~ say~ . 1981, 29. Dipnot. 8. Kyme II lo8. Lev. 69. 72. 73. 86. S. Lagona, I. Ara~t~rma
Sonuçlar~~ Toplant~s~~ (1984) 47 ff., II. Ara~t~rma Sonuçlar~~ Toplant~s~~ (1985) 89 f.
21 SchMer-Schffiger, Ayni eser. 54 Ef. Dipnot. lo. A.E. Furtwngler, Strandverschiebungen, Ruperto Carola, Ayr~~ Say~, 1981, 151. Dipnot. 20.
22 Bkz. Yukanda S. 2. Dipnot 10.
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devirde bir duvarla çevrili oldu~u bugün yer yer görülen duvar kal~ nt~ lar~ ndan anla~~ lmaktad~ r. Bunlardan en iyi bir ~ekilde korunmu~~olan~~ halen
kuzey tepenin ete~inde, Yeni Foça yolunun hemen yak~ n~ nda bulunmaktad~ r. Arazinin üzerinde yakla~~ k ~~ m. yükseklik ve 1,50 m. geni~li~i ile
görülen bu duvar, dikdörtgen ~ekilli yontma ta~lardan yap~ lm~~t~r'.
1970 y~ l~ ndan sonra, özellikle Türkiye'nin bat~~ ve güney k~y~ lar~ , yazl~ k
konut, turistik tesis ve sanayi tesisi in~aatlar~~ için adeta bir ya~maya u~ramaya ba~lam~~~ve böylece buralardaki arkeolojik alanlar da tahrip edilmeye ba~lanm~~ t~ r. Kyme'nin bulundu~u arazi de engebeli, susuz ve eski eser
alan~~ oldu~u için turizm alan~ ndan çok, sanayi alan~ nda yat~ r~ ma uygun
bir arazi durumundad~ r. Bu nedenle son y~ llarda Kyme antik kenti ve liman~~ çevresine kurulan çe~ itli a~~r sanayi kurulu~lar~ n~n yerle~im alan~~
içinde kalm~~, temel kaz~ lar-1)4a tahrip edilmi~ tir. Sanayi art~ klanyla da liman~ , do~as~~ ve bitki örtüsü alt~ ndaki eserleri bozuldu~u için konu güncel
bir önem kazanm~~~ve kentteki eserleri kurtarmak için ~zmir Arkeoloji
Müzesi bir kurtarma kaz~ s~~ yapmay~~ kararla~t~ rm~~t~ r. 1979 y~ l~~ sonbahar~ nda o zaman ki müze Müdürü H.T. Uçanku~~ba~kanl~~~ nda yürütülen
bu kaz~ larda, güney tepede Agora'n~ n bulundu~u kesimde yer alan iki
küçük tarlada çal~~~ lm~~t~ r 24 . Bunlardan birincisinde Arkhippe yaz~ tlar~ n~ n
ikincisi ele geçirilmi~tir 25. Birinci Arkhippe yaz~ t~~ 1965 y~ l~ nda bulunmu~~
ve ~zmir Arkeoloji Müzesine getirilmi ~ti'''. Öncekinin devam~~ olan bu
ikinci yaz~ t ince kristalli beyaz mermer bir blo~un ön ve yan yüzlerinden
birisi üzerinde bulunmaktad~ r (Yük. 2,40 m; Gen. 0,65 m; Kal. 0,50 m.
dir). Her iki yüzde toplam 165 sat~ rdan olu~maktad~ r. Kyme antik kentinin Hellenistik devirdeki sosyal ya~ant~s~ n~~ k~smen aksettiren bu yaz~ tlar
Kyme senatosunun baz~~ önemli kararlar~ n~~ içermektedir ve M.Ö. 2. yüzy~la tarihlenmektedirler. Dikaiogenes'in k~z~~ Arkhippe'nin Kyme'lilerin rahat~~ ve mutlulu~u, kentin imar~~ ve güzelle~ tirilmesi için neler yapt~~~~bu ya23
24

Kyme I 210. Res. 3'teki Harita, Plan 2'de (M 9).
H.T. Uçanku~, II. Kaz~~ Sonuçlar~~ Toplant~s~~ (1981) 139 ff.

Uçanku~, Ayni eser. 146. Lev. 39, 7. H. Malay, I. Ara~t~ rma Sonuçlar~~ Toplant~ s~~
(1984) 41 ff. 227. Res. 1-2. Aynisi., Epigraphica Anatolia 2, 1983, 1 ff. Lev
Yaz~ t blo~u
bugün antik kentin yakla~~ k 5 km. güney-do~usunda yer alan Makine Kimya Endüstrisi
Kurumu Fabrikas~~ Müdürlü~ü'nün bahçesinde bulunmaktad~ r. Malay, Ayni eser. ~~ f. Dipnot. 3'te yerin ad~~ yanl~~~olarak verilmi~tir.
G. E. Bean, Belleten 30, 1966. 528 ff. Res. 2. 3. A. Hönle, AA 1967, 46 ff. Res.
1-6. Bu yaz~ t için aynca bkz. G. Dunst,. ZPE 3, 1968, 165 E. H. Engelmann, ZPE 15, 1974,
27 ff.
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z~darda anlat~lmaktad~r. Arkhippe Agoran~n kap~s~n~~onartm~~, Bouleuterionu in~a ettirmi~~ve önüne de bronzdan bir heykel grubu koydurt~nu~tur.
~kinci tarlada yap~lan kaz~da ise geç Hellenistik devre ait çak~l mozaik
bir dö~eme bulunmu~tur (Res. 5)27. Daha geç devirlerde üzerine in~a edilen bir duvarla k~smen tahrip edilmi~~olan mozaikte beyaz zemin üzerinde
koyu mavi süslemeler göze çarpmaktad~r. D~~ta iki s~ra çerçeve ve ondan
sonra dalga motifi gelmektedir. Ortada bir rozet ve onun her iki yan~nda
da yunus bal~klar~~ yer almaktad~r. Bu mozai~e benzer örneklere Delos'ta
Kutsal göl'ün yak~n~ndaki ve tiyatronun çevresindeki yap~larda rastlamak
olas~d~r. Delos'taki bu mozaiklerde de ortada Hellenistik devre ait olan
rozet motifi görülmektedir. Dalga motifi de Delos'taki bu mozaiklerde çok
s~k rastlanan bir motiftir. Böylece Delos'tan etkilenmesi kuvvede olas~l~k
içerisinde olan Kyme'deki bu mozaik te Pompei örnekleriyle olan kar~~la~t~nlmas~yla birlikten en geç M.O. 2. yüzy~l~n sonlan ile 1. yüzy~l~n ba~~na
tarihlenebilir.
~~g81 y~l~~Nisan ay~nda, Ege denizinde Kyme aç~klar~nda bal~kç~lar taraf~ndan bulunan ve Izmir Arkeoloji Müzesine getirilen 1,53 m. yükseldi~indeki bronz bir ko~an adet heykeli ile antik devre ait büyük bronz eserlere bir yenisi daha kat~lm~~t~r (Res. 6)30. Düzenlenen yan~malarda zaferi
kazanm~~~olan adet, ba~~~hafifçe sola dönmü~~olarak gev~ek bir ~ekilde ko~arken tasvir edilmi~tir. Sa~~aya~~n~~önde basarak ko~an adetin sol aya~~~
arkaya k~vnlm~~t~r. Heykelin sa~~kolu eksiktir. Öne do~ru hafifçe uzanm~~~
olan sol elinde ise bugün kaybolmu~~olan herhangi bir ~eyi tutuyor olmaUçanku~, Ayni eser. 144. Lev. 42, 12.
P. Bruneau-J. Ducat, Guide de Delos (1965) 52 ff. Res. 13, 2. 15, 2. 16, 1.P. Bruneau-J. Nicolaou, Exploration Archeologique de Delos XXIX (1972) 184 Res. 102-104. 226
ff. Res. 16o/61. 232 ff. Res. 168-173. 275. It Res. 229-236. P. Themelis, Mykonos-Delos'
(1977) 24. 30 f. Res. "The House of the Lake", "The House of the Daulphins" ile ayni zamanda bu mozailderden al~nm~~~birkaç detay resmi.
" E. Pemice, Pavimente und figildiche Mosaiken, Die Hellenistische Kunst in Pompei VI (1938) 6, 4.1., 102, 114, 134, 136, 139, 144/45. Lev. 13, 3, 20, 5, 28, 1, 46, 4, 49, 3.
M. Grant, The Art and Life of Pompei and Herculaneum (1979) 130. Burada de~inilen ve
Pompei'den olan mozaik dö~emeler 2. stile aittirler. Yukar~da dipnot 28'de belirtilen Delos
mozaiklerini de Pernice, genel olarak geç Hellenistik devre, yakla~~k M.O. t~~o y~llar~na tarihlernektedir. Bunun için bkz. Pernice, Ayni eser 2g f.
3° Müze Env. No: 9363. Bronz heykel Kyme ile Foça aras~nda bulunan Aslan burnunda (Kap Hydra) ele geçirilmi~tir. Kr~. T.C. Kültür ve Turizm Bakanl~~~, Anadolu Medeniyederi II (1983) 82 No. B. 185. Uygarl~klar Ülkesi Türkiye (1985) 341 Res. 225. E.
Akurgal, Griechische und Römische Kunst in der Türkei (1987) 142. Lev. 37, 227-229.
27

28
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l~ d~ r. Atletin ba~~ nda mese çelengi vard~ r. Bu bronz atlet heykeli Lysippos
etkisi ta~~ makla birlikte kompozisyonu bak~ m~ ndan daha çok geç Hellenistik devir heykellerinde görülen ve merkezi etraf~ nda dönen figürlere benzemektedir. Lysippos etkisini gösteren en yak~ n örnek olarak 1964 y~l~ nda
italyan bal~ kç~ lan taraf~ ndan Adriatik denizinde bulunan ve 1977 y~l~ nda
Malibu'daki j. Paul Getty Müzesi taraf~ ndan sat~ n al~ nan Getty Victor adl~~ bronz atlet heykelini gösterebiliriz 31. özellikle bu heykelin ba~~ n~ n ve sol
kolunun duru~~ ~ekli bizim heykele benzemektedir. Tunus'ta Mahdia aç~klar~ nda süngerciler taraf~ ndan 1907 y~ l~ nda bulunan ve daha sonraki y~ llarda içindeki sanat eserleri ç~ kart~lan gemideki eserler aras~ nda yer alan Boethos Kalchedonios'un bronz Agon ya da Eros Enagonios heykeli' merkezi etraf~ nda dönen ~ekli ile Kyme'den atlet heykeline k~smen benzerlik
göstermektedir. Bu Agon ya da Eros heykeli M.Ö. 130/20 y~ llar~ na tarihlenmektedir'. Böylece bu kar~~la~t~ rma örnekleriyle Kyme'deki bronz ko~an atlet heykeli geç Hellenistik devre ait bir heykelin Roma kopyas~~ olup,
ba~~ ndaki yüzeysel saç lüleleri ile Cumhuriyet dönemi portre özelliklerine
sahiptir'. Bu nedenle de M.Ö. I. yüzy~ l~ n ikinci yar~s~nda yap~ lm~~~olmal~d~ r.
1981 y~l~ nda yine ~ zmir Arkeoloji Müzesi ekibi taraf~ ndan birinci tarlada gerçekle~tirilen kaz~lar s~ ras~ nda, mermerle dö~enmi~~zemine ula~~ld~~~ nda, burada görülen sürtünme izlerinden M.Ö. 2. yüzy~ la ait olan ve
yukar~da de~indi~imiz Arkhippe yaz~ tlann~ n kar~~ l~ kl~~ olarak bir kap~ n~ n
her iki taraf~ nda bulundu~u anla~~lm~~t~ r 35. Ancak kap~ n~ n ait oldu~u yap~ n~ n ne oldu~u, Arkhippe'nin in~a ettirdi~i Bouleuterion olup, olmad~~~~
konusunda ~u anda kesin bir~ey söylemek çok güçtür.
3 ' J. Frcl, Greek Portraits in the J. Paul Getty Muscum (1981) 113 f. Res. 25 (Lit.).
C. Houser-D. Finn, Greek Monumental Bronze Sculpture (1983) 7. 12. 13. ~ o8 IT. (Birçok
renkli ve siyah-beyaz resimlerle). C. Rolley, Die griechischen Bronzen (1984) 44. Res. 23.
210. Getty Victor olarak adland~ nlan heykel, Houser-Finn, Ayni eser. 11 ~~ ile Rolley, Ayni
eser, 42 ve Res. 23'e ait text'te MÖ. 4. ya da 3. yüzy~l~n ba~~na tarihlenmi~tir.
'2 Bronz heykel bugün Tunus'ta Mus6e du Bardo'da bulunmaktad~r. Ke~. W. Fuchs,

Der Schiffsfund von Mahdia (1963) 12 Ef. Lev. 1-8 (Lit.). W. Fuchs, Die Skulptur der Griechen (1979) 373. Res. 415. Rolley, Ayni eser. 46 f. Res. 25.

Tarihleme için bkz. W. Fuchs, Der Schiffsfund von Mahdia (1963) 13 f. Rolley, Ayni eser. 45 f. Res. 25'e ait text. W. Fuchs, Die Skulptur der Griechen' (1979) 373 f.
Bronz heykel H. T. Uçanku~~taraf~ndan yay~nlanacakt~ r. Tarihleme için K~~. E.
Akurgal, Ayni eser. 142.
Malay, Ayni eser. 1 f. Dipnot. 4. Lev. ~~ A. ~~ , 1. 2, 2. Yaz~ tlann tarihleni~i için bkz.
Hönle, Ayni eser. 59 f. Dipnot. 2 (MÖ. I88'den hemen sonra).
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Kyme'nin kaz~~ tarihçesine bak~ld~~~ nda, ~anss~z oldu~u, de~i~ik tarihlerde de~i~ik ara~t~ rmac~lar taraf~ndan kaz~ld~~~~ve en son yay~nlar~n~n da
bizzat kaz~larda bulunmam~~~olan kimseler taraf~ndan ele al~n~~~~ çok ilginçtir. Kyme'de 1982 y~l~ ndan ba~layarak bu sat~rlann yazar~ n~ n yönetiminde yeni bir kaz~~ heyetinin çal~~maya ba~lad~~~~görülmektedir. Bu çal~~malar bat~~ Anadolu'daki antik limanlar üzerinde ara~t~rmalar yapan ve bu
arada Kyme'deki antik liman ve çevresinde de' çal~~malarda bulunan Catania Üniversitesi profesörlerinden S. Lagona ba~kanl~~~ndaki bir heyetle
i~birli~i halinde yürütülmü~tür.
Kyme arkeoloji kaz~s~ na 26. A~ustos 1982 tarihinde ba~lanm~~~ve çal~~malar 21. Eylül 1982 günü tamamlanm~~t~ r. Çal~~malar~m~z kent plan~n~ n kesin olarak biraz daha aç~kl~~a kavu~turulmas~~ ve Kyme'nin an~tsal
yap~lanndan birisinin k~sa sürede ortaya ç~ kart~lmas~~ amac~~ ile arkeolojik
literatürde Sütunlu yap~~ olarak adland~r~ lan kesimde yürütülmü~tür'. Kaz~~ öncesi s~ k bir bitki örtüsü ile 1953 y~l~ndaki sondaj~n at~lma topra~~n~ n
dolgusu alt~ nda tamamen ortadan kaybolmaya yüz tutan bu yap~~ kal~nt~s~nda, ilk olarak bir temizleme çal~~mas~~ yap~lm~~t~ r. Bu temizli~in sonucunda çift s~ ra halinde bulunan 7 adet yivsiz sütunla bunlar~n üzerlerinden devrilmi~~olan di~er sütun tamburlan ortaya ç~kar~lm~~t~r (Res. 7). Kireçta~~ndan yap~lm~~~olan bu sütun tamburlar~~ yakla~~k o,8o m. çap~ ndad~ rlar ve oturma yüzeylerinde, kenarda kur~un ak~tma kanal~~ bulunan iki
adet kare ~ekilli delikle ortadaki merkezi delik bulunmaktad~ r. Bu temizlik
çal~~mas~~ s~ras~nda ayr~ca Sextus Appuleius ile ailesine ait olan bir heykel
kaidesinin onur yaz~tl~~ mermer bloklar~~ yeniden ortaya ç~kar~lm~~t~r 38.
Bundan sonra ba~lan~lan kaz~~ çal~~malar~ nda amaç bu çift s~ra halindeki
sütunlar~ n kuzey ve güney yönlerinde devam edip, etmediklerini ve in situ
olup, olmad~klar~n~~ saptamak olmu~tur. ilerleyen kaz~~ çal~~malar~~ s~ras~nda
sütunlar~ n kuzey ve güneyde devam ettikleri, ayr~ca bunlar~n aralar~n~n
kesif bir ~ekilde irili, ufakl~~ ta~~y~~~nlar~~ ile dolu oldu~u görülmü~tür. Daha sonra bu sütun aralar~ n~n ~poliyen duvarlarla örülmü~~oldu~u ve ta~~
y~~~nlann~ n da bir deprem s~ras~nda bu duvarlar~ n devrilmesi ile olu~tu~u
36 S. Lagona, I. Ara~t~ rma Sonuçlar~~ Toplant~s~~ (1984) 45 ff. II. Ara~t~ rma Sonuçlar~~
toplant~s~~ (1985) 89 ti. III. Ara~t~ rma Sonuçlar~~ Toplant~s~~ (1986) 2 43 11.37 J. ScWer-H. Schl4er, AA 1962, 46. Res. ~~ (B). P. Knoblauch, AA 1974, 290. Res.
~~ (S 1). Kyme I 212. Res. 3'teki Harita, Plan 2'de (S 1). Kyme II 141 f. Res. 24. V. ~dil-O.
Bingöl, V. Kaz~~ Sonuçlar~~ Toplant~s~~ (1984) 269 ff. 517. Res. 1/2. 519. Plan 2.
38 Blcz. A~a~~da S. 12. Dipnot 46.

Belleten C. LIII, 33
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anla~~lm~~t~r (Res. 8). Sütunlarm eksen aç~kl~ klar~~ birbirlerinden 3,20 m.
ile 3,80 m. aras~ nda de~i~mektedir. Bu sütunlar~ n in situ olup, olmad~ klar~~
esas itibariyle oturduklar~~ stylobat~n ortaya ç~ kar~lmas~~ ile mümkün olacakt~. Bu nedenle y~k~ nt~ n~n kald~ r~lmas~ na ba~lanm~~~ve sütunlar~n oturduklar~~ düzeye ula~~ld~~~ nda baz~~ yerlerde bu sütun tamburlar~ n~ n harç ve
kiremit dolgu ~eklinde yap~lm~~~bir malzeme ile düzeltilmi~~bir zemin üzerine oturtulmu~~oldu~u görülmü~tür. Bu da bize burada sütun s~ralar~ n~n
hiç olmazsa bir bölümünün ikinci kez kullan~l~~~durumlar~~ ile ele geçtiklerini göstermektedir. Kaz~~ s~ras~ nda aradaki y~ k~ nt~~ kald~ r~ ld~~~nda iki sütun
s~ ras~ n~ n aras~ nda büyük kireçta~~~bloklardan olu~an bir dö~eme ile kar~~la~~lm~~t~ r (Res. g). Bugünkü durumu ile bu yap~~ aralar~~ ~poliyen malzemeden olu~an duvarlarla örülmü~~iki sütun s~ras~~ ile bunlar~ n aras~ ndaki
dö~emeden olu~maktad~r. Gerek duvarlar~ n ve sütun tamburlann~ n gerekse bu duvarlardan y~k~lm~~~olan blok ta~lar~ n üzerlerindeki çe~itli renklerdeki stüko parçalar~~ bu duvarlar~ n birbirlerine bakan iç yüzeylerinin stüko
ile kapl~~ oldu~unu göstermekte ve bu nedenle de üstü kapal~~ bir mekan
oldu~u sonucunu ortaya ç~karmaktad~ r (Res. o). Anla~~ld~~~ na göre eski
bir yap~ya ait olan sütunlar yeni bir mekan olu~turmak amac~~ ile hem
statik, hem de estetik yönden bu mekan~n duvarlar~ nda yar~ m sütunlar
olu~turmak için a~a~~~yukar~~ e~it say~labilecek aral~ klarda dizilmi~ler ve
aralar~~ dev~irme ta~larla örüldükten sonra stüko ile kaplanm~~lard~r. Sütun
aralar~n~ n ve sütun s~ralar~ n~n yönünün seçiminde bu sütunlar~n kullan~ ld~~~~ilk orijinal yap~ n~ n rol oynad~~~~dü~ünülebilir. Bu mekan olu~turulurken orijinal yap~ n~n belki de in situ olan 2-3 sütunu örnek olarak ele al~ nm~~~ve di~er sütunlar aral~ k ve yön aç~s~ ndan bu öme~e göre yerle~tirilmi~tir (Res.
Bu sonuca varmam~za do~u s~ras~n~ n kuzey ve güneyindeki sütunlarda yap~lan gözlemler neden olmaktad~ r. Çünkü kuzeydeki
sütunlar yukar~da de~inildi~i gibi harçl~~ bir tabaka üzerine oturmakta ve
alt bitimleri dö~eme düzeyinin üstünde kalmaktad~ r. Buna kar~~n, güneydeki sütunlarm alt bilimleri dö~eme yüzeyinin alt~na inmekte, dö~emenin
bu sütunlar dikildikten sonra yap~ ld~~~, sütunun yuvarlakl~~ma uydurulan
dö~eme ta~~ndan anla~~ lmaktad~ r (Res. 12). Böylece ilk orijinal yap~ya ait
olduklar~n~~ kabul edebilece~imiz güneydeki bu sütunlar~n önüne yap~lan
dö~eme kuzeye do~ru ilerletilmi~~ve di~er sütunlar da altlar~~ harçla doldurularak ve orijinalleri örnek al~ narak dö~eme boyunca dizilmi~lerdir. Bu
gözlemler do~u s~ ras~ n~ n güney sütunlan çevresinde yap~lacak çal~~malarla
orijinal yap~ya ait baz~~ bölümlerin ortaya ç~ kar~ lmas~~ olas~ l~~~ n~ n varl~~~n~~
göstermektedir.
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Kaz~~ sonucundaki durumu ile i~levi yönünden hiçbir yap~~ türüne
ba~layamad~~~ m~z bu mekan~ n yap~ l~~~ ve y~ k~l~~~tarihlerine ili~kin önemli
buluntular ele geçmi~tir. Bunlardan birincisi ~poliyen duvarda kullan~lm~~~
olan bir yaz~tt~r (Res. 13). Sar~ , ince grenli Foça ta~~ndan yap~ lm~~~olan bu
blok üzerinde dört sat~rdan olu~an Yunanca bir yaz~t bulunmaktad~r. Bu
yaz~ t bir onur yaz~t~~ olup, Gerusia'ya (ya~l~ lar kurulu) vasiyetinde birkaç
yüz Dinar b~ rakan Parmeneitos'un torunu Menodoros'un o~lu Menodoros'a aittir. Bu yaz~ t harf karakterine göre M.S. 2. yüzy~ l~n sonu ile 3.
yüzy~ l~n ba~~na tarihlenmektedir". Böylece duvar~n in~a tarihinin M.S. 3.
yüzy~l~ n ba~~ ndan önce olamayaca~~~kesinlik kazanmaktad~ r. Bu duvar~ n
ve ait oldu~u yap~ n~ n y~k~ld~~~~tarihi saptamam~za neden olacak buluntular ise y~ k~ nt~ n~ n alt~ nda kalan dö~eme üzerinde buldu~umuz sikkelerdir.
Ele geçen be~~sikkeden ikisi kötü durumda olduklar~ ndan bu konuda bir
ipucu olu~turmamaktad~rlar. ~yi korunmu~~olan üç sikkeden birisinin
(Res. 14 a,b) önyüzünde sola dönük, ba~~ nda burç olan kad~n büstü
(Tykhe) ve KYM-E yaz~s~~ vard~ r. Arka yüzünde ise ayakta ve sola dönük
Tykhe bu z sa~~elinde gemi çapas~~ ile sol elinde bereket boynuzu tutar
durumda tasvir edilmi~tir. Bu yüzünde KYM-AIQN yaz~l~~ bu bronz sikke
Kyme'nin bir kent sikkesi olup, Valerianus ve Gallienus dönemine (M.S.
253-268) 4° tarihlenir. Di~er iki sikke ise Gratianus dönemi (M.S. 375-378.;
Res.15) 41 ile II. Valentinianus dönemine (M.S. 378-383.; Res. 16 a,b) 42
aittir.
Böylece yukar~da de~indi~imiz yaz~t ve bu üç sikkenin tarihleri ile yap~ya ili~kin gözlemlerimiz bu yap~~ bölümünün yap~l~~~~ve y~k~ l~~~~konusunda ~u sonuçlara varmam~z~~ sa~lamaktad~ r. M.S. 2. yüzy~ ldan 3. yüzy~la geçi~~dönemine ait olan onur yaz~t~~ geçerlili~ini kaybettikten sonra bu duvarda kullan~lm~~~olmal~d~r. Yap~daki di~er mimari parçalar da bunlar~n
ikinci kez kullan~ lmalanndan önce büyük bir depremin oldu~unu göstermektedir. Bu iki olgu bizi M.S. 262 y~l~ndan hemen sonraya getirmektedir. Büyük bir olas~ l~kla yap~~ M.S. 262 y~ l~nda Anadolu'nun bat~~ luy~s~ n39 Yaz~t için bkz. A~a~~ da S. 547- Res. 4' Ayni sikke serisine ait ayni motifi bir örnek British Museum'da bulunmaktad~ r.
Kr~. W. Wroth, BMC Troas, Aeolis and Lesbos (1894) ~~ 17. No. 120. Lev. XXIII 4.
41
Kr~. H. Cohen, Description Historique des Monnaies, Frappees sous l'empire Romain (1892) 123 ff.
42
Kr~. J.P.C. Kent-B. Overbeck-A.0 Stylow-M.Hirmer, Die römische Münze (1973)
172. No.715. Lev. 155. D. Stutzinger, Spkantike und frühes Christentum, Ausstellungskatalog Liebieghaus Frankfurt (1983) 644. No. 226 (Valentinianus'un Madalyonu).
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daki kentleri ve bu arada Kyme'yi de sarsan deprem s~ ras~ nda y~k~lm~~~olmal~d~ r". Depremden sonra tahrip olan sütunlu yap~~ yeniden in~a edilmi~tir. Dö~eme üzerinde ele geçen en erken sikke de Valerianus-Gallienus
dönemine ait olup, bu dü~üncemizi desteklemektedir. Di~er iki sikke ise
bu yap~ n~ n Gratianus ve II. Valentinianus dönemlerine de~in kullan~lmakta oldu~unu, ancak o dönemde yani II. Valentinianus'un hüküm sürdü~ü
dönemde olan bir depremle yeniden y~ k~lm~~~oldu~unu göstermektedir.
Kaz~da ele geçen ba~ka bir bronz sikke de önyüzde Gordianus'un sa~a dönük portresi ve GORDIANUS yaz~s~ , arka yüzde ise kesim üstünde
sola do~ru yürüyen bir bo~a tasviri bulunmaktad~ r (Res. 17 a,b). Bu sikke
bir Magnesia Ad Sipylum sikkesi olup, III. Gordianus dönemindendir
(M.S. 238-244) 44 .
Kaz~~ s~ras~nda bu mekân~ n d~~~ nda, kuzey kesiminde bat~ya do~ru
uzanan ve henüz hiçbir yap~ya ba~layamayaca~~m~ z düzgün bir Hellenistik devir duvar~~ ortaya ç~ kar~lm~~t~r (Res. '8). Kaz~da bulunan di~er buluntular~ n ba~~nda iki adet Dor ba~l~~~~gelmektedir. Bunlar çukurun
güney-do~u kesiminde ele geçmi~lerdir (Res. 19). Bulunan di~er mimari
elemanlar aras~nda kö~e sütunlar~~ parçalar~, triglypler, üzeri stüko kapl~~
düzgün bloklar ile bol say~da tu~la, çat~~ kiremitleri ve yuvarlak hamam
tu~lalar~ n' sayabiliriz. Tuf, bazalt ve pi~mi~~topraktan yap~lm~~~olan bu
parçalar~n d~~~nda mermer olarak da iki adet korinth ba~l~~~~parças~~ bulunmu~tur.
Kaz~da ortaya ç~ kan ikinci bir yunanca yaz~t da iki sat~ rdan olu~mu~tur. Bu yaz~tta Apollodoros'un k~z~~ Pyra'n~ n Matrias'un k~z~~ Pyra'y~~ onurland~ rd~~~n~~ belirtmektedir ve Hellenistik devir içinde M.Ö. 2. yüzy~la tarihlenmektedir".
Dö~emeli k~sm~n bat~s~ nda kalan yerde ise yukar~da de~indi~imiz ve
yaz~t~~ ile M.Ö. 23/21-15 y~llar~ na ait olan Asya Eyaleti Valisi Prokonsül
Sextus Appuleius ile kar~s~, k~z~~ ve belki de o~lunun onur heykellerinin
bulundu~u heykel kaidesine ait iri taneli gri mavi mermerden yap~lm~~~
" M. S. 262 y~l~ndaki deprem Anadolu'nun birçok k~ y~~ kentinde büyük zararlara yol
açm~~t~ r. Bunun için bkz. E. Komemann, Weltgeschichte des Mittelmeerraumes II (1949)
224. M.N. Filgis-W. Radt, Die Stadtgrabung 1, Das Heroon, AvP XVI 1 (1986) 57. Dipnot
384, 58.
" B.V. Head, BMC Lydia (190 I) 150 f. No. 76.
Yaz~ t için bkz. A~a~~ da S. 545 Res. ~ .
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dört adet düzgün blok' ileride rekonstrüksiyonlar~~ yap~ lmak üzere kaz~~
sahas~ nda b~ rak~lm~~lard~ r.
Heykeltra~l~ k buluntular~~ aras~ nda ise mermerden bir heykelin k~nlm~~~
olan sa~~aya~~n~n ucu ile yine mermerden yap~ lm~~~küçük bir heykelin
omphaloslu bir kap tutan sa~~eline ait bir parça ele geçmi~tir (Res. zo) .
Bu parça Kybele kültü i~lemlerinden biri olan Taurobolium'a (kurban
kesme) ili~kin bir parçad~ r'. Biz Hadrian döneminden Gallienus dönemine de~in Roma imparatorlu~unun her yerinde bu kült i~leminin yayg~n
oldu~unu biliyoruz'. Zaten Kyme'nin de Kybele kültünün merkezlerinden biri oldu~u bilinmektedir'''. Kaz~ da bunun d~~~ nda Hellenistik devire
ait terra kotta figürinlere ait parçalar ele geçmi~tir. Aynca bir mangal kulpu üzerinde bir satyr ba~~~tasviri bulunmaktad~ r ve geç Hellenistik devirdendir'. Ba~ka bir küçük terra kotta buluntu ise ba~~ nda sivri uçlu bir
Frig küllah~~ bulunan ve oturur durumda tasvir edilmi~~olan tap~ nak çocu~u f~ gürinidir (Res. 21). Bu tip figürinler do~u Akdeniz'de ve Anadolu'da
bol miktarda bulunmu~lard~ r ve genellikle M.Ö. 5./4. yüzy~ llara tarihlenmektedirler s'.
Kaz~da ele geçen en eski tarihli eserlerden biri de en geç Klasik devirin ba~lanna ait olmas~~ gereken terra kotta bir antefix parças~d~ r.
Kyme'de 1982 y~ l~nda yürütülen bu kaz~~ çal~~malar~~ s~ ras~ nda ele geçen di~er ufak buluntular aras~ nda M.S. I. yüzy~l~n sonu ile 2. yüzy~l~n
ba~~na tarihlenen bir cam Unguentarium (göz ya~~~ ~i~esi, Res. 22) 52 ile
4" Kr~. U. Weidemann, AA 1965, 446 fr. H. Engelmann, Die Inschriften von Kyme
(1976) 58 fr. No. 18. K. Tuchelt, Frühe Denk~nler Roms in Kleinasien I, IstMitt Beih. 23
(1979) 51 fr. Dipnot 30 ve 37-39. Res. 6, 171.
47 L. Preller, Römische Mythologie (1865) 738 fr. M.J. Vermaseren, Cybele and Attis
(1977) Lev. 71, 77. Aizani yak~n~ndaki Meter Steunene kutsal yerinden benzer bir terra kotta için bkz. R. Naumann, Istmitt 17, 1967, 243. Lev. 31. No. 25, 245. Dipnot 43 (Kybele
kültü ile olan ili~kisi üzerine).
48 Bunun için bkz. RE XI 2 (1922) 2272 Kybele Mad. F. Schwenn.

Kybele kültü için bkz. Schwenn, Ayni eser. 2253. K. Schefold, Larisa am Hermos
I (194o) 23. E. Akurgal, Die Kunst Anatoliens (1961) 240 fr. Dipnot 89. Res. 209. Vermaseren, Ayni eser. 28, 71, 132. Dipnot 855. Kyme I 122 fr. Kyme II 123 f. 131 f. Lev. ~ og.
124/25.
se' Kr~. K. Tuchelt, IstMitt 2 I, 1971, 8o f. Lev. 16, 1/2. No. 236-240 (Didyma'dan
örnekler). Kyme I 85 fr. Lev. 20, 1,4 (Kyme'den ve Erythrai'den). J. Raeder, Priene, Funde
aus einer griechischen Stadt (1984) 58 fr. No. 282-290. Res. 3 a (Priene'den örnekler).
Kyme I 148 fr. Lev. 34. No. 54-60.
Tip için kr~. C. Isings, Roman Glass (1957) 97 fr. ~ek. 82 A 1 ve B 1. Roman
Class in Limburg (1970 65 fr. No. 8. Res. 15. No. 11. Res. 15.
'2
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M.(5 2. yüzy~l~n 2. yar~s~na tarihlenen pi~mi~~topraktan yap~lma bir Unguentarium bulunmaktad~r". Ayr~ca Hellenistik ve Roma devrine ait çe~itli seramik parçalar~~ ele geçmi~tir. Bunlar~n aras~nda Hellenistik duvar~n
önünde ele geçen Bat~~ yamac~~ serami~i ile Megara kaselerine ait parçalar
ço~unluktad~r.

1983 y~l~n~n A~ustos ve Eylül aylar~nda yap~lan kaz~larda ise Italyan
heyeti liman~n iç k~s~mlanndaki ara~t~rmalar~na ba~lam~~t~r. Biz de 1982
y~l~nda açt~~~m~z sütunlu yap~~ bölümünün güney ucunu ortaya ç~karmak
amac~ yla bu çukurun 15 m. güneyinde 5 x 10 m.lik yeni bir çukur açmaya ba~lad~k (Res. 23) 54. ~ki çukur aras~nda 15 m. geni~li~indeki bir bo~lu~u b~rakmam~z~ n esas nedeni burada antik kentin yak~n~nda bulunan
Çakmakl~~ köyü sakinlerinin kulland~klar~ , her iki kenar~~ çal~l~klarla kapl~~
patika bir yolun bulunmas~~ ve bu yolu bozmamam~z dü~üncesiydi. 1983
y~l~ndaki bu kaz~~ çal~~malar~m~z s~ras~nda, yakla~~k 50 cm. derinli~e indi~imizde, çukurun güney-do~u kö~esinde büyük blok ta~lardan olu~an ve bat~ya do~ru uzanan bir duvar ortaya ç~kmaya ba~lam~~t~. Daha da a~a~~~seviyelere indi~imizde bunun güney-do~udaki geç devirlere ait bir yap~n~n
kuzey-bat~~ kö~esini olu~turan kuzey duvar~~ oldu~u anla~~ld~~ (Res. 24). A~a~~~yukar~~ I m. derinli~e inildi~inde çukurun hemen her taraf~n~n irili
ufakl~~ ta~~y~~~nlar~~ ile dolu oldu~u görüldü ve k~smen yap~lan temizlik çal~~mas~~ s~ras~ nda çukurun tam orta kesiminde Dor düzenindeki bir yap~ya
ait olan büyük bir Geison blo~una rastland~. Bunun üzerinde damla ~eklindeki ç~k~nt~ lar halinde olan Mutulalar görülmektedir. Çukurun do~u
kenar~na ~~ m. uzakl~kta, kö~ede do~u-bat~~ yönünde uzanan çok düzgün
i~lenmi~~ve üzeri yivsiz, alt k~sm~~ silmeli bir sütun tamburu ortaya ç~kar~ld~~ (Uzunluk 1,35 m.; Çap 0.46 m.). Bunun hemen arkas~nda ise yine do~u-bat~~ yönünde uzanan ve iki s~ra fascias~~ ile dikkati çeken büyük bir ar~itrav blo~una rastland~~ (Res. 25). Bu her iki mimari parçan~ n ton ya da
Korinth düzenindeki bir yap~ya ait olmalar~~gerekmektedir. Ayr~ca yine
çukurun do~u kenar~nda Dor ba~l~~~n~n de~i~ik bir ~ekli olan Cyma-recta
tipindeki bir ba~l~~~n yar~s~~ ortaya ç~kar~lm~~t~ r (Res. 25). Bu ba~l~~~n
benzerlerine Bergama'daki pazar tap~na~~nda, Assos ve Aigai'deki yap~larda rastlanmaktad~r 56.
53
54

Tip için krs.N. Kunisch, Pergamenische Forschungen I (1972) 99 ff.Res.7. (Mezar C).
V. ~dil, VI. Kaz~~ Sonuçlar~~Toplant~s~~(1985) 415 II Plan: Kyme 1983, Res. ~ .

55 J.J. Coulton, The Architectural Development of the Greek Stoa (1976) 72 f. Dipnot
1. Res. 17 b. 119 f. Dipnot 3.
56

Bunun için krs. O Ziegenaus, AvP XI (1968) 54, 59. Lev. 32 c. Coulton, Ayni eser.

72. Dipnot 1.
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1983 y~ l~ nda yürütülen bu kaz~~ çal~~mas~~ s~ ras~ nda, çukurun orta kesiminde yakla~~ k 1,15 m. derinli~e inildi~inde, bat~ya (deniz taraf~ na) do~ru
diagonal bir ~ekilde uzanan ba~ka bir duvar kal~ nt~s~na da rastlanm~~t~ r
(Res. 26). Çe~itli büyüklükteki ta~lardan k~smen düzgünce yap~ lm~~~olan
bu mermer duvar~ n üzerinde de~i~ik prof~ lleri olan iki adet Attika-~on tarz~ nda sütun kaidesi bulunmaktad~ r (Res. 27). Bunlar~ n kaidelerinin profillerine bakt~~~ m~ zda trochiloslar~ n~ n yar~ m daire ~eklinde olmay~ p, aksine
oldukça kuvvetli bir S-formu gösterdikleri görülmektedir ki 5' böylece M.S.
2. yüzy~ ldan itibaren tarihlenebilmektedirler. Bu duvar~ n hemen yan~ nda,
kuzeyde pi~mi~~topraktan yap~lm~~~bir kanalizasyonun duvar boyunca bat~ya do~ru uzand~~~~görülmü~tür (Res. 28).
1983 y~ l~~ kaz~s~nda ele geçen di~er mimarl~ k buluntular~~ ise mermerden yap~ lm~~~çe~itli korinth ba~l~ klar~~ parçalar~~ ile pi~mi~~topraktan yap~ lm~~~olan tu~lalard~ r (genellikle ölçüleri
x ~ o x 4 cm.). Ayr~ ca ~ on ya da
korinth düzenindeki sütunlara ait olan yivli sütun tamburu parçalar~~ da
bol miktarda ele geçmi~tir. Yap~~ plasti~ine ait olan aslan ba~~~ ~eklinde gri
mermerden yap~ lm~~~bir çörten k~ smen tahrip görmü~~bir ~ekilde bulunmu~tur. Yakla~~ k 8 x ~ . cm. ölçüsünde olan bu çörtende aslan~ n yivli bir
~ekilde yap~ lm~~~yelesi dikkati çekmektedir. Alt k~sm~ nda da daire içinde
iki delik k~s~ m oldu~u görülmektedir ve buras~~ k~ r~ lm~~t~ r (Res. 29) 58 .
Kaz~ da ele geçen buluntulardan birisi de çukurun orta k~sm~ nda, kuzeye do~ru ',go m. derinlikte bulunan bir yaz~ t parças~d~ r. Bir onur yaz~t~~
olan bu yaz~ t~ n sa~~alt kö~esinden bir k~s~ m sa~lam olarak ele geçmi~tir ve
üzerinde be~~sat~ rdan olu~an yunanca yaz~ t görülmektedir. Yaz~ tta söz konusu olan birkaç ki~ inin bir kimseye verilen çelenk ödülünün masraf~n~~
kar~~lad~ klan belirtilmektedir. Bu yaz~ t harf karakterine göre M.S. 2.
yüzy~ l içinde tarihlenebilir 59.
Kaz~ lar s~ ras~ nda bulunan di~er iki küçük heykeltra~l~ k buluntusu ise
bir adet terra kotta kad~ n ba~~~figürini (Res. 30) ile yine terra kottadan yaBenzer bir profil Bergama'daki Trajan tap~na~~n~ n sütun kaidelerinden birisi üzerinde de görülmektedir (Yaln~ z bu kaide süslemelidir). Bunun için bkz. H. Stiller, Das
Traianeum, AvP v 2 (1895) 17. Lev. ~ o. Aynca kaidelerden birisinin yapay ta~tan yap~lm~~~
bir kopyas~~ da W. Radt, AA 1986, 44o f. Res. 26'da görülmektedir.
'H K. Botticher, Die Tektonik der Hellenen (1874) 244 f. ~çi oyulmam~~~aslan ba~l~~
çörtenler Roma imparatorluk dönemindendir.
Yaz~ t için a~a~~ da bkz. S. 546 f. Res. 3.
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p~lm~~~ba~ka bir giyimli kad~ n figürininin gövdesidir. Myrina terra kottalan tipinde olan bu figürinler M.Ö. 2. yüzy~la tarihlenirler'.
Kyme kaz~ lannda yapt~~~ m~z di~er i~lemler yüzey ara~t~ rmalanyla sondaj çal~~maland~ r. 1983 y~ l~ nda yapt~~~ m~z bir yüzey ara~t~ rmas~nda, açt~~~m~z çukurun yakla~~ k 15 m. güneyinde çal~ l~ klann aras~nda olas~l~ kla bir
Eros heykelci~ine ait küçük bir gövdenin üst k~sm~n~~ k~ r~lm~~~olarak bulduk (Res. 31). Beyaz mermerden yap~ lm~~~olan ve 13,5 x 19 cm. ölçüsündeki bu heykelci~in maalesef ba~~, kollar~~ ve gövdesinin alt k~sm~~ yoktur.
Öne do~ru ç~ km~~~olan gö~üs ve omuz adaleleri belirgin bir biçimde i~lenmi~tir. Adalelerinin i~leni~inden kollar~ n~ n üste, ba~~n~n iki taraf~na
do~ru uzanm~~~bir durumda oldu~u anla~~lmaktad~ r. Boynundan a~a~~ya
do~ru sarkan gerdanl~~a benzer bir ~eyin izleri göze çarpmaktad~ r.
1984 y~l~~ kaz~s~nda ise kar~~~ k bir durum gösteren bu sütunlu yap~~ kal~nt~s~ n~n bir stoa m~ ? yoksa ba~ka çe~it bir yap~~ m~? oldu~u konusundaki
ku~kular~m~za bir son verebilmek amac~yla 1983 y~ l~ nda açt~~~ m~z çukuru
geni~leterek ~~ o x 15 m.lik daha büyük bir çukur haline dönü~türmeyi planlad~k. Çukuru Attika-~on sütun kaideli mermer duvar~ n bat~ya do~ru devam edip etmedi~ini kontrol etmek için bat~~ taraf~ ndan büyütmeye ba~lad~ k ve 5 x 5 m.lik yeni bir k~sm~~ açt~ k. Burada bu duvar~ n ortaya kadar devam etti~i ve dik duran düzgün bir mimari blok parças~~ ile s~n~rland~r~ larak orada bitti~i görüldü. Çukurun bu kesimi aralar~nda ar~itrav parçalar~n~n da bulundu~u irili ufakl~~ ta~larla doluydu ve kaz~~ çal~~mas~ n~ n kolayla~t~ r~lmas~~ için ufak ve ~ekilsiz ta~lar~ n bir k~sm~~ kald~ r~ld~ . Ayr~ca burada
çukurun güney-bat~~ kö~esinde küçük ta~lardan yap~lm~~~olan bir duvar~ n
hafifçe diagonal bir ~ekilde bat~ya do~ru uzand~~~~da görülmektedir. Daha
sonra bat~da açt~~~ m~z bu çukur kuzeye do~ru yine 5 x 5 m. ölçüsünde aç~larak geni~letildi ve bu kesimde de yap~~ kal~ nt~s~ na ait birçok mimari parçan~n y~ k~lm~~~ve topra~a saplanm~~~bir ~ekilde oldu~u görüldü (Res. 32).
Bunlar~ n aras~ nda özellikle taenia, regula ve guttae, yani damlac~klar~~ ile
Dor düzenindeki bir yap~ya ait oldu~u anla~~lan büyük bir ar~itrav blo~u
dikkati çekmektedir. Bir k~sm~~ bat~da kaz~lmam~~~olan kesimde toprak
içinde devam eden bu blo~un biraz ilerisinde, kuzeyde büyük bir parça
daha bulunmaktad~ r. Kuzey-bat~da açt~~~ m~z bu çukurun güney kö~esine
yakla~~k 1 m. uzakl~ kta saçakl~k frizine ait bir kö~e parças~~ bulunmu~tur
(Res. 33). Beyaz mermerden yap~lm~~~olan bu friz parças~n~n üzerinde
6° Tip için kr~. Myrina'dan terra kotta heykelcik, F. Winter, Die Typen der figürlichen Terrakotten, Die antiken Terrakotten 111 2 (1903) 16. No. 6 ("Genç tipler").
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saplanndan ç~kan akanthus yapraklan ve spiraller ile palmet yapraklar~ndan olu~an bir anthemion bezemesinin bulundu~u görülmektedir.
Bunun alt~nda da ton kymationu ile inci dizisi bulunmaktad~r. Büyük bir
olas~l~kla korinth düzenindeki bir yap~ya ait oldu~unu dü~ündü~ümüz bu
friz parças~, gösterdi~i dekorasyonunun stili ile özellikle yüzeysel olan
akanthus yapraklar~~ ve bunlar~n birbirlerinden tam olarak ayr~lmam~~~olan
yaprak dilimlerinin aras~nda matkapla aç~lm~~~yuvarlak gözleri ile Anadolu'da Aphrodisias, Efes ve Ankara'daki geç Hellenistik ve erken Augustus
dönemi yap~lar~n~n dekorasyonuna yak~n benzerlik göstermektedir'. Kuzey-bat~~ kesimdeki bu önemli mimari buluntulardan sonra çukurun geni~letilmesi i~lemine devam edildi ve bu nedenle do~uya do~ru olan ortadaki
5 x 5 m.lik k~sm~n aç~lmas~na ba~land~. Burada yakla~~k 2 m. derinlikte
devrilmi~~olan iki adet sütun gün ~~~~~na ç~kar~ld~. Bunlardan biri yivsizdir, di~erinin ise alttaki k~sa bir bölümünde yivsiz, üst k~sm~nda yivli oldu~u görülmektedir. Yivli olan bu sütunun üzerinde dikdörtgen ~eklinde
bir oyuk bulunmaktad~r (Res. 34). Buradaki bu iki sütunun bulunu~undan sonra kuzey-do~udaki 5 x 5 m.lik son k~sm~n aç~lmas~ na ba~lanm~~t~r.
Bu kesimdeki kaz~~ çal~~mas~~ s~ras~nda kuzey-do~u kö~ede yakla~~k 50 cm.
derinli~e indi~imizde 1982 y~l~nda açt~~~ m~z çukurdaki sütunlu yap~ya ait
olan sütun tamburlanndan birisine yeniden rastlad~k ve biraz daha alt
düzeye indi~imizde ikinci bir sütun tamburunun onun hemen bat~s~nda
e~ik olarak bulundu~unu gördük. Bunlar~n aras~nda üzerinde 17 sat~rl~k
Yunanca bir yaz~t bulunan küçük bir dikdörtgen ~elcilli yaz~t parças~~ ele
geçirildi (Yük. 43,25 m; Gen. 0,14 m; Kal. 0,07 m). Yaz~t büyük bir olas~61 Yüzeysel bir ~ekilde olu~turulmu~~Akanthus yapraklan geç Hellenistik devirde,
örne~in Aphrodisias'taki Aphrodite tap~ na~~n~ n mimari dekorasyonunda görülmektedir. Kr~.
W.D. Heilmeyer, Korinthische Normalkapitelle, RM 16. Ergh. (1970) 8o f. Lev. 20, 4. W.
Alzinger, Augusteische Architektur in Ephesos, ÖJh Sonderschriften 16 (1974) 75 f. Res.
81. Kyme'deki isis tap~ na~~n~n kö~e akroterlerinden birisine ait bir parça üzerindeki akanthus yapraklan ve palmetler bizim örne~imizle do~rudan do~ruya kar~~la~t~rma yapmam~z~~
sa~lamaktad~r ki, de~inilen parça Kostomitsopoulos taraf~ndan Ph. Kostomitsopoulos, Kyme
II 51 fr. Taf. 24, 25'de inand~ nc~~ bir ~ekilde ayni tarihe verilmi~tir. Her iki mimari parçan~ n
üzerindeki bitkisel süslemelerin i~leni~i birbirlerine o kadar çok benzemektedir ki, böylece
bizim buldu~umuz Geison parças~n~ n da ~sis tap~na~~ndan olan parça ile ayni yap~~ ~antiyesinde yap~l~p, yap~lmad~klan sorusu ortaya ç~kmaktad~ r. -Aynca Geison blo~unda basit bir
~ekilde oyulmu~~olan yuvarlak yaprak gözleri, Efes'te Augustus devrine ait Pazar Bazilikas~ndaki bir ton ba~l~~~ndaki gözlere çok benzerlik göstermektedir. Bu ba~l~k Alzinger tarafindan Alzinger, Ayni eser. 37. 78 f. Res. 94 b'de Augustus devri öncesi olarak tarihlenmektedir. Benzer göz i~leni~leri, örne~in Ankara'daki Augustus ve Roma tap~ na~~n~n anthemion bantlan üzerinde de görülmektedir. Bkz. D. Krencker-M. Schede, Der Tempel in Ankara (1936) 45 fr. Lev. 25 a/b. Heilmeyer, Ayni eser. 79 f. Lev. 21,4.
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l~kla Hellenistik devirde M.Ö. 3. ya da 2. yüzy~ la tarihlenebilir ve Teselya'ya, olas~ l~kla Kyme'nin Trakya s~n~ r~ndaki kolonisi Ainos'a (bugünkü
Enez) gönderilen bir elçi hakk~ndad~ r 62. Daha da a~a~~~seviyeye indi~imizde ise sütun tamburlar~~ tamamen ortaya ç~ kt~~ ve hemen bunlar~ n önünde
de bir adet büyük yatay geison (sima) blo~unun ters dönmü~~bir ~ekilde
dö~eme üzerinde oldu~unu farkettik ve yapt~~~m~z temizlik çal~~mas~~ sonucunda alttaki dö~emeyi de tamamen ortaya ç~ kard~k (Res. 35). Geison blo~u (Uz. 2,78 m; Gen. 0,97 m.) iki büyük ve birkaç küçük parça halinde
ele geçmi~tir. Üzerinde di~~s~ ras~~ görülmektedir. Böylece 1984 y~l~nda açt~~~m~z büyükçe çukurdaki kaz~~ çal~~mam~z tamamlanm~~t~r. Bu çal~~mam~z~ n en önemli sonucu, 1982 y~l~ nda açmaya ba~lad~~~m~z sütunlu yap~ n~n sütunlar~ n~n ve iri kireçta~~~bloklarmdan yap~ lm~~~olan dö~emesinin
güneyde buraya de~in uzand~~~n~~ saptamam~z olmu~tur.
Ayr~ca Kyme'de 1982 y~ l~ ndan beri yürüttü~ümüz bu kaz~lar bugüne
de~in en geç olarak Augustus dönemine tarihlenen bu sütunlu yap~~ kal~ nt~s~ n~ n geç Hellenistik-erken Augustus devirlerinden ba~ layarak geç antik
döneme de~in çe~itli safhalar~~ bulundu~unu ortaya koymu~tur.
1984 y~l~ nda açt~~~ m~z çukurda ele geçen tek buluntular~~ da burada
belirtmemiz gerekmektedir. Mimari buluntular~n aras~nda korinth ba~l~ klar~na ait çe~itli parçalar ile gri mermerden yap~lm~~~aslan ba~~~ ~eklinde
k~ r~ k parça olarak bulunan bir çörten vard~ r (Yük. ii cm; Gen. 13 cm;
Res. 36). Aslan~ n a~~z k~sm~ndaki su ak~ tma deli~inin kapal~~ olu~u bunun
Roma devrinden oldu~unu göstermektedir". Heykeltra~l~ k buluntular~~ ise
çok azd~r. Bunlar~n aras~nda kuzey tepenin do~usunda yapt~~~ m~z yüzey
ara~t~ rmas~~ s~ ras~ nda bulunan güzel bir terra kotta kad~n ba~~~figürini
(Yük. 5,2 cm.)" ile yine terra kottadan yap~lm~~~bir Eros ba~~~(Yük. 4
cm.) bulunmaktad~ r (Res. 37, 38)65. Figürinler Myrina terra kottalar~~ stilindedirler ve M.Ö. 2. ve ~ . yüzy~la tarihlenirler. Ayr~ca kandiller ele geçirilmi~lerdir ki bunlar~ n ortas~ nda be~~yaprakl~~ bir rozet bulunan birisi he" Yaz~ t B. Holtheide taraf~ ndan ayr~~ bir makale olarak yay~ nlanacakt~r.
63 Kr~. Yukar~da S. 29 Dipnot 58.
64 Ke~. S. Mollard-Besques, Catalogue Raisonne des Figurines et Reliefs en Terre-cuite II, Myrina (1963) 88. Lev. 167 b (Yakla~~k. MÖ. 2. yüzy~l).
D. Burr, Terracottas from Myrina in the Museum of Fine Arts Boston (1934) 39 ff.
Lev. 8. No 18. 9. No. 19. R. A. Higgins, Greek Terracottas (1967) 117. Lev. 55 d ("A well
defined group of childish Erotes dated about the Middle of the first Century B.C."). Raeder, Ayni eser. 34 ff. No. 12/13. Res. ii a/b (Uçan Eros ve kanatl~~ Attis). Ayni zamanda
kr~. E. Töpperwein, AvP XIV (1984) 118 f. Lev. 19 (T 1).
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men hemen tam olarak bulunmu~tur (Res. 39) 6. Ba~ka bir kandil parças~~
üzerinde iki s~ral~~ bir yuvarlak çivi ba~~~süsü göstermektedir.
Bunlardan ba~ka biz 1984 y~l~ nda iki sondaj çal~~mas~~ yürüttük. Birinci sondaj sütunlu yap~ n~ n bat~s~ ndaki bir tütün tarlas~~ içinde 2,5 x 1,5 m.lik
bir alanda yap~ld~. Burada bir yap~n~n kö~e k~sm~~ saptand~~ (Res. 40) ve
buradaki bir duvar üzerinde yer alan sütun tamburundan yap~lma yuvarlak bir kaide üzerinde sekiz sat~rl~ k Yunanca bir yaz~ t bulundu (Res. 41).
Bu yaz~ tta Kyme'li Apollonides'in tann Serapis'e bir kurban kab~ n~~
(o3tov8Eiov) adak olarak sundu~u belirtilmektedir 67. Kaidenin üzerindeki
deliklerden ve di~er izlerden kab~n burada bulundu~u anla~~lmaktad~r.
Sondaj alan~n~~ sonradan biraz daha geni~letmemize ra~men söz konusu
kaba ait herhangi bir ~ey bulunamad~~ (Res. 42). ~kinci sondaj ise 1982 y~l~ nda aç~lan ilk çukurun güney-bat~s~ nda 3 x 2,5 m.lik bir alanda yürütüldü
ve burada da fasetli uzun bir Dor sütun tamburu gün ~~~~~ na ç~kar~ ld~~
(Res. 43).
Kyme antik kentinde yap~lan kaz~lar bize kentin yap~~ kal~ nt~lar~n~n
halen büyük ölçüde toprak alt~nda bulundu~unu göstermi~tir. Birçok de~erli sanat eserinin Luvr, British Müzesi, Paul Getty Müzesi ve di~er
müzelerde bulundu~u Kyme, son y~llarda çe~itli endüstri tesisleri ile çevrilmi~tir (Res. 44, 45). Böylece ekonomik aç~dan h~zla geli~mekte olan
bölgenin yan~nda Kyme'de yap~lan arkeolojik kaz~lar, antik kentin turizm
yönünden olan büyük önemini de ortaya koyacakt~ r.
Adres: Doç. Dr. Vedat ~dil, A.Ü. Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi, K.
Arkeoloji Ana B. Dal~, TR - Ankara.

Kr~. S. Loeschke, Lampen aus Vindonissa (1919) 489 f. Tip II. 491 f. Tip VIII.
Lev. 1. H. Menzel, Antike Lampen im Römisch-Germanischen Zentralmuseum zu Mainz
(1954) 50. No. 272. Res. 31, il. W. Radt, AW 17, ~~ (1986) 53 ff. Res. 25. No. 318. Kandil
M.S. ~~ yüzy~l~n 3. çeyre~ine tarihlenebilir.
da bkz. S. 546 Res. 2.
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