~~946 - 1955 YILLARINDA PAMPHYL~A'DA YAPILAN
KAZILAR VE ARA~TIRMALAR
Prof. Dr. ARIF MUFID MANSEL
1956 senesindeki kaz~lar ve ara~t~ rmalarla Antalya vilâyetinin
düzlük sahil bölgesine inhisar eden Pamphylia bölgesinde Türk
Tarih Kurumu ve Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ad~na
yap~lan kaz~~faaliyeti onbirinci y~l~n~~idrak etti. Bu müddet zarfinda
bu faaliyete dair gerek yerli, gerek yabanc~~dergilerde mücmel raporlar inti~ar etti~i gibi Türk Tarih Kurumu'nun "Antalya bölgesinde
ara~t~rmalar" serisinde üç mufassal rapor yay~nland~. Bununla beraber
bu devre esnas~ nda elde edilen sonuçlar~n hepsi etrafl~~bir tarzda
ilim âlemine tamt~lm~~~olmaktan henüz uzakt~ r. Çok dikkat ve ihtimama lüzum gösteren mufassal raporlar üzerinde devamh olarak çal~~makla beraber, Alman Arkeoloji Enstitüsünün y~ll~k dergisi olan
"jahrbuch des Deutschen Archdologischen Instituts"a ba~l~~ "Archdoldgischer
Anzeiger" için yazm~~~oldu~um on senelik faaliyet raporuna paralel, fakat bundan baz~~hususlarda de~i~ik olarak ikinci bir rapor
haz~ rlama~~~ve yurdumuzun ayd~ n muhitlerine on senelik kaz~~ve
ara~t~rmalar~= hakk~nda hesap verme~i bir borç telâkki ediyorum.
1943 senesi sonbahar~ nda Tarih Kurum'unun karar~~ile Antalya
bölgesinde bulunan antik ~ehirlerde kaz~~imkânlar~m ara~t~rmak ve
kaz~lacak en elveri~ li yeri tesbit etmek üzere bir tetkik gezisi yapt~m'.
Bu makalede ~u k~saltmalar kullan~lm~~t~r:
Lanckoron.ski = K. Lanckoronski, Stddte Pamphyliens ~~nd Pisidiens I - II.
Magic = D. Magic, Roman Rule in Asia Mi~~~~r, I - II.
Perge = A. M. Mansel —A. Akarca, Perge'de kaz~lar ve ara~t~rmalar (Antalya
bölgesinde ara~t~rmalar, no. 2).
1947 Side raporu = A. Mansel —E. Bosch— J. Inan, 1947 senesi Side kaz~lanna
dair önrapor (Antalya bölgesinde ara~t~rmalar, no. 3).
~ 948 Side raporu = A. M. Mansel —G. E. Bean— J. Inan, Side Agoras~~ve civar~ndaki binalar. 1948 y~l~~kazdanna dair rapor (Antalya bölgesinde ara~t~rmalar, no. 4).
RE. = Pauly-Wissowa, Realen~yclopaedie der klassischen Altertumswissenschaft.
Neue Bearbeitung.
1 Belleten 9, 1 945, S. 135 v. dd. Pamphylia bölgesi için bk. RE. XVIII 3, 8. 354
v. dd. (W. Ruge). Magic I, s. 226, 260, V. d., 265 v. d.; II, ~~132 v. dd. A. M. Mansel,
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1946 y~l~ nda mütevaz~~imkânlarla Perge (Murtuna) ~ehrinin bat~~
nekropolünde küçük bir kaz~~ile i~e ba~lad~ k. Pamphylia topraklar~n~ n eski eser bak~m~ ndan ne kadar zengin oldu~unu gösteren bu ameliyeden sonra daha büyük ölçüde kaz~lar 1947 den itibaren bu bölgenin en eski ve en büyük liman ~ehri olan Side'de yap~lm~~t~r ki bu kaz~lar müteakip senelerde, Eylül ve Ekim aylar~nda olmak üzere, muntazaman devam edegelmi~ tir. 1953 den itibaren ayn~~zamanda Pergede de kaz~lara ba~lanm~~t~ r. Idarem alt~ ndan bu kaz~~ve ara~t~rmalara
tarihçi ve epigrafist olarak Prof. C. E Bosch2, Prof. G. E.
Bean, mimar olarak y. mimar Lemi Merey ve Mübin Beken,uzman olarak doçent Jale Inan, S. Eyice, S. Atlan, asistan A. Akarca, A. Pekman ve kar~s~~S. Pekman, G. Inal, heykeltra~~ve restoratör olarak H. B.
Çavu~gil, foto~raf uzman~~olarak A. Albek ve her sene Edebiyat Fakültesi arkeoloji bölümünden 4-5 ö~renci kat~lm~~lard~r. Canla ba~la
i~e koyulup çizmi~~oldu~umuz senelik programlar~n tahakkukunda
büyük rolleri olan bütün arkada~lar~ma te~ekkür etme~i borç bilirim.
Ayn~~zamanda 1953-1955 senelerinde asigtanlar~~y. mimar E. Fiandra
ve Dr. M. Usman ile birlikte kaz~lar~m~za i~tirak eden ve bize büyük
yard~ mlarda bulunan Istanbul Teknik Üniversitesi mimari tarihi
profesörü P. Verzone'ye te~ekkür ederim.
1954 te Antalya'da yap~ lan Üniversite Haftas~~münasebetiyle
say~ n Rektör Prof. Dr. Fahir Yeniçay'~n inisyatif ve müzahareti ile
Edebiyat Fakültesine ba~l~~olarak kurulan "Antalya bölgesi Arkeoloji
Ara~t~rmalar~~Istasyonu" kaz~lar~ m~z~n daha sa~lam ve devaml~~imkân ve vas~talarla ve daha geni~~bir çerçeve içinde yürütülmesini
sa~lam~~~bulunmaktad~r. Say~ n F. Yeniçay'a yurdumuzun tarih ve
arkeolojisine yapt~~~~bu hizmetinden dolay~~ te~ekkürlerimi sunar~m.
Kaz~lar~m~za kar~~~devaml~~bir alâka gösteren, her sene bizleri
ziyaret ederek manevi ve maddi yard~mlar~n~~bizlerden esirgemiyen
y. mühendis bay Rag~ p Devres ve bayan Devres'e, keza Weidtmann
ailesine heyetimiz ad~ na te~ekkürlerimizi sunma~~~vecibe addederim.
~lk-ça~da Antalya bölgesi (Antalya üniversite Haftas~~1954), s. 15 v. dd. C. E. Bosch'un "Pamphylia tarihine dair tetkikler" adl~~eseri yak~nda "Antalya bölgesinde
ara~t~rmalar" serisinde yay~ nlanacakt~r. —Arkeolojik an~ tlar için: F. Beaufort,
Kara~nania or a brief description of the South Coast of Asia Minor ve Lanckoronski I.
H~ristiyanl~k devri an~tlar~~için: H. Rott, Klein~~siatische Denk~nitler, s. 23 v. dd. Türk
devri an~tlar~~ için: R. M. Riefstahl, Turkish Architecture in South-Western Anatolia
(türkçeye de çevrilmi~tir).
2 Tam olgun ve verimli bir ça~da aram~zdan ayr~lm~~~olan bu de~erli bilgin
için yazd~~~ m nekrolojiye bk. Belleten 20, 1956, S. 295 v. dd.
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SIDE
1947 senesinde Side'de 3 kaz~lara ba~lanm~~, deniz kenar~ ndaki iki
mâbed ile ~ehrin belkemi~ini te~ kil eden büyük direkli caddenin bir
k~sm~~ meydana ç~ kar~lm~~ t~ r. ~ehrin üzerinde bina edilmi~~oldu~u
yar~madan~ n güney ucunda ve liman~ n hemen yan~ nda iki mâbed
kaz~lm~~t~ r ki bunlar taraf~m~zdan N ~~ve N 2 olarak gösterilmi~tir 4.
Bu mâbedler 6 x ii sütunlu ve Korint nizam~nda peripteros'lar olup
(N : 16,37 rn. x 29,5o m.; N 2 : 17,65 M. X 34, 97 m.) ön tarafta
"in antis" pronasos'lu, arka taraf~~kapal~~bir sella'ya sahip bulunmaktad~ r. Daha iyi mahfuz kalm~~~olan N ~~ mâbedine ait bir hayli mimari
parça bulunmu~~(eser. 3), bu sayede mâbedin hiç olmazsa ka~~t üzerinde bir restitüsyonunu yapmak mümkün olmu~ tur (res. 4). Bu mâbedin ~akuli konsollar aras~ nda Medusa ba~ lanyla süslü friz bloklar~~
bilhassa enteresand~ r (res. 5) ki biribirine bakan Medusa'lar~ n patetik
çehre ifadesi Aphrodisias mektebini hat~rlatmaktad~ r 5. Daha büyük
olan N 2 mabedinin büyük bir k~sm~~Bizansl~lar zaman~ nda, bu saha
daha do~uda in~ a edilen büyük basilika'n~ n bir atrium'u haline getirildi~i zaman, sökülerek kald~r~lm~~t~r6 ; yaln~z kuzey taraf sütunlar~,
geride in~ a olunan höcreli atrium duvar~ n~ n önünde bir kolonad olarak kullamld~~~ndan olduklar~~gibi b~ rak~lm~~t~r (res. 2). Bu iki mabed
3 Side için bk. Lanckoronski I, S. 125 V. dd. Magie I, s. 261 V. d.; II, s. 1133
v. d., not 5. RE. II A 2, S. 2208 v. d. (W. Ruge); XVIII 3, S. 395 v. d. (W. Ruge).
° 1947 Side r2poru, s. ~~ v. dd., lev. ~~v. dd., ii v. dd. Bu rapor hakk~nda ~u yaz~lara da bk. F. 1Vlatz, Gno~non 25, 1953, 119 V. d.; Welles, American journal of Archaeology 57, 1953, s. 300 v. dd.; Adamesteanu, Archeologia Classica 5, 1953, 120 V. dd.
Kitabeler için: J. ve L. Robet, Revue des tudes Grecques 64, 1951, s. 193 V. dd.; 75,
1952, S. 53 v. dd. Mabed kaz~lar~ na dair ç~kan k~sa raporlar: Mansel, Bellet~n 12,
1948, S. 256 V. d.; Afetinan, Belleten 13, 1949, S. 492; Mansel, Fasti Archaeologici 2,
1947, 234 v. d., no. 2070; Anadolu 1, 1950, S. 46; Mellink, American ,7ournal of Archaeology 59, 1955, s. 237 v. d.
Geç helle~istik devirden beri Anadolu'da rastlanan ve zann~m~za göre bir
"Küçük Asya motifi" olarak kabul edilmesi gereken konsoll~~~ frizlere dair bak.
1947 Side raporu, S. 20, res. 14-16. Oradaki bibliografyaya ilave: E.Weigand, jahrbuch
d~s Deutschen Archaologischen Instituts 29, 1914, S. 37 V. dd. ve Jahrbuch für Kunstwissenschaft 1924-1925, S. 77 v. dd.; 165 V. dd.
8 Lanckoronski'deki ~ehir plan~ nda (s. 125) ff-gg olarak gosterilmi~tir; ayn~~
eserde s. 132'ye de bk. Bundan ba~ka Rott, Kleinasiatische Denkmaler, s. 63. v. dd.
Içerisine geç bir devirde küçük bir kilise oturtulmu~~olan bu büyük uç s~hanl~~basilika,
Side'deki di~er Bizans binalar~~ve an~tlar~~ile birlikte Dr. S. Eyice taraf~ ndan yak~nda
ne~rolunacakt~r.
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gerek plan ve üst k~s~mlar~ , gerek tezyinatlar~~bak~m~ndan Pisidia
bölgesinin önemli ~ ehirlerinden Sagalassos'taki Antoninus Pius mâbedi
ile dikkate de~er bir benzerlik göstermekte 7, dolay~sile 2. yüzy~l~n
son yar~s~na ait bulunmaktad~ r. - Mabedlerin içinde yahut civar~nda
kitabe bulunmam~~~olmakla beraber bunlar~n ~ehrin ba~~tannlar~~
Athena ile Apollon'a ait olduklar~~büyük bir ihtimalle ileri sürülebilir. Touesianos ad~nda bir ph~ s tarafindan kurulmu~~ve Athena ile
Apollon'un himayesinde yap~ lagelmi~~olan ve kitabelerde "Epibaterion" olarak gösterilen bayram ( Ngte ), uzun zamanlar zannedildi~i
gibi, bu iki tanr~= deniza~~r~~bir ülkeden Side'ye ayak basmalannt
tes'id eden bir bayram de~ildi, fakat zann~m~ za göre L. Robert'in
do~ru olarak tebarüz ettirdi~i gibi, 8 gemilerin Side liman~na salimen
geri dönmeleri ile ilgili bulunuyordu. Binaenaleyh eski iki Anadolu
tanr~s~n~n grekle~mi~~~ ekillerini temsil eden Athena ile Apollon gemilerin ve liman~ n koruyucusu olarak kar~~m~za ç~kmaktad~rlar. Mâbed!erin liman~n hemen yan~ nda ve ona hâkim bir mevkide bulunmalar~~
büyük mâbed N 2 nin kitabelerde daima ön safta zikrolunan Athena'ya, N ~r in ise Apollon'a ait oldu~unu aç~~a vurmaktad~rg.
Bu mâbedlerin do~usunda üçüncü bir mâbed daha tarafim~zdan meydana ç~kar~lm~~t~ r (P mâbedi) ". Bir podium üzerinde yükselen bu mâbed yar~mdaire ~eklinde bir sella (çap~~
8,60 m.) ve onun bat~~tarafindan Korint nizam~ nda bir portikten
ibaret bulunmaktad~r (geni~lik: ~~m.; derinlik: 5,75 m.) (res. 6).
Bat~da geni~~bir merdiven, güney ve kuzey de ise dar yan merdivenler
podium'un üzerine isal ediyordu. Podium ve sella duvarlar~n~n
konglomera ta~lar~ndan yap~lm~~~ve travertin levhalarla kaplanm~~~olmalar~na kar~~l~k bat~~portiki tamamiyle mermerden in~a edilmi~ ti. Kaz~~esnas~ nda bulunmu~~olan mimari parçalar portikin
cephesinde dört sütun bulundu~unu, yan aral~klara nazaran daha
geni~~olan orta sütun aral~~~n~n üzerinde ar~itrav-friz bloklar~n~n
yar~m daire ~eklinde k~vr~ld~~~n~~ve böylece "Suriye al~nl~~~" olarak
Lanckoronski II, S. 145 v. dd. lev. v 23. V. dd.
L. Robert, Hellenica 5, 1948, s. 74 v. dd. Bk. 1947 Side raporu, s. 21.
° Side'deki Athena mâbedini Strabon (XIV, 668) zikretmektedir : gxe~~
S'ANvCcç tcpdv. Apollon mâbedinin sikkeler üzerindeki tasvirileri için bk. 1947
Side raporu, s. 9 not 2 ve ayn~~eserin kapak resmi.
Lanckoronski I, s. 131 v. dd.; Mansel, Belleten 12, 1948, S. 257, 489. 1947
Side raporu, s. 24 v. dd., res. 31 v. dd., lev. 8.
7
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gösterilen bir ahnl~k meydana geldi~ini aç~~a vurmaktad~r. Tezyinat~~
bak~m~ndan di~er iki mâbedden daha geç bir devreye ait oldu~u anla~~lan (belki 3. yüzy~l ba~lar~) bu mâbed baz~~Suriye mâbedleri ile
benzerlikler göstermektedirn. Mâbedin yak~nlar~nda bir Apollon
heykeli ve bir Dionysos bas~" bulunmu~~olmakla beraber kitabelere
rastlanmamas~~mâbedin hangi tannya ithaf edilmi~~oldu~u meselesini
aç~k b~rakmaktad~r."
Ayn~~senede ~ehir kap~s~ndan ba~l~yarak mâbedlerin önündeki
büyük meydanda sona eren a~a~~~yukar~~~~km. uzunlu~undaki büyük
direkli caddenin tiyatronun bat~s~na rasthyan k~s~m kaz~lm~~t~r". Cadde 9 - 11,50 m. geni~li~inde, yass~~kald~r~m ta~lar~~ile örtülü bir orta k~s~m ve onun sa~~ nda ve solunda Korint niza~rrunda portiklerden ibaret
bulunmaktad~r. Orta k~sm~n bat~~tarafinda üzeri kemerli bir kanalizasyon mecras~, do~u taraf~nda ise bir yan~~korkuluk levhalan ile
hududland~nlm~~~aç~k bir su kanal~~bulunuyordu. Portiklerin sütun kaide, ba~l~k ve saçakl~klar~~mermerden, sütun gövdeleri ise gri granitten
yap~lm~~t~. Bat~~portikinin gerisinde dükkanlar vard~ ; do~u portikinden ise arka kap~lar vas~ tasile tiyatronun galerilerine giriliyordu. Bu
portiklerde, sütunlann aras~nda bir tak~m heykeller ve kitabeler
duruyordu 15 ki bunlar aras~ nda bir Herakles heykeli bilhassa dikkate
de~er (res. 8). Bu heykel kahraman~~arkas~na götürmü~~oldu~u sa~~
elinde Hesperid'Ierin elmalanm tuttu~u ve yorgun bir halde sopas~na dayand~~~~halde tasvir etmektedir. Adalelerin mübalagal~~bir
tarzda ~i~kin olarak gösterilmi~~olmas~, çehrenin patetik bir ifadeye
sahip olu~ u bu heykelin Aphrodisias mektebine ait oldu~unu göster" Bk. Baalbek'teki yuvarlak mâbed (Baalbek II, s. 90 v. dd.); Hösm Süleyman'daki "execira" (Ed Dft) (D. Krencker- W. Zschietschmann, Römische Temp~l
in Syrien, s. 99 v. dd.), yahut büyük mâbedlerin içinde duran aediculalar (1947 Side
raporu, s. 24, not 6).
12 Apollon heykeli: 1947 Side raporu, s. 27 v. dd., res. 62 V. dd. J. Inan, IV.
Türk Tarih Kongresi, s. 73 V. d., res, ~~v. dd.— Dionysos ba~~: 190 Side raporu, S. 29
v. dd., lev. 31. J. Inan, ad~~geçen eser, s. 74, res. 5 v. dd.
15 Petersen (Lanckoronski I, s. 131 v. d.) bu mâbede ait bir alml~~~n içinde
bulunan Frig serp~~~lu bir büstten dolay~~burada bir Men mâbedi bahis mevzuu
olabilece~ini bildirmekte ve Side'de Men kültünün bir sikke taraf~ndan teyid edildi~ini hat~rlatmaktad~r. Bk. RE. XV 1, S. 692 (Lesky); Roscher's Ausführliches Lexikon der griechischen und rütnischen Mythologie ii 2, S. 2720 (Drexler). Fakat bu husus
kesin olmaktan çok uzakt~r.
14 Lanckoronski I, s. 130 V. dd.; 190 Side raporu, s. 24 v. dd., lev. 9- ~~o. Ayn~~
zamanda bk. R. Martin, L'Urbanisme dans la Gr~ce antique, s. 217 ve res. 39 (s. 216).
15 1947 Side raporu, s. 48 V. dd.
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se gerektir 16. Ayn~~mektebin üslübunu N ~~mâbedinin frizlerinde de
bulmu~tuk.
1948 senesinde tiyatronun seyircilere mahsus k~s~m (cavea) 17
temizlenmi~~(res. g), bu arada bir hayli heykel ve kitabe parças~~bulundu~u gibi alt kat oturma kademelerinin say~s~n~n 29 oldu~u tesbit
edilmi~tir. Orkestra'n~ n ve kenar~ndaki o, 74 m. geni~li~inde su kanal~mn bir k~sm~~da meydana ç~kar~lm~~t~r. Bu ara~t~ rmalar sonunda
geç antik devirde alt kademelerin ortas~na loca ~eklinde bir bina
oturtuldu~u, son kademelerin üzerine kahn bir duvar in~a edildi~i
tesbit edilmi~, bu duvar~n d~~~sath~ mn pembemtrak bir harç ile
s~vanm~~~olmas~ ndan orkestra'mn naumakhiagar ve di~er su oyunlar~~
için bir havuz haline getirildi~i anla~~lma~~ t~r. Side'de ayr~ca bir
amfitiyatro bulunmad~~~na göre gladiatör ve vah~i hayvan mücadelelerin de orkestra'da yap~ld~~~n~~kabul etmek laz~md~r.
Esas ameliye tiyatronun sahne binas~n~ n gerisinde bulunan büyük
meydan ve mü~ temilatnun temizlenmesine inhisar ettirilmi~tir 18.
Bu meydan hemen hemen kare olup (65,50 m. x 65,70 m.) dört
taraf~nda Korint nizam~ nda portikler ihtiva ediyordu (ilk plana
göre bütün portiklerin sütun say~s~~yüzü buluyordu) (res. o). Kuzeyde
ve bat~ da portiklerin gerisinde dükkanlar, güneyde ise sahne binas~n~n
arkas~ na yash kemerli mekanlar vard~. Bat~~dükkanlann~n aras~na bir
giri~~binas~~(propylon) (res. ~~~ ) vazedilmi~ tir ki bu bina dikdörtgen
bir salon (g m. x 12,80 m.) ve caddeye aç~lan bir dehlizden (4,30 m.
x 13, 40 m) ibaretti. Cephedeki dört kal~n paye bunlar~ n üç kemer
ta~~d~~ma, binaenaleyh dehliz fasad~n~ n üç gözlü bir tak ~eklinde oldu~una i~aret etmektedir. Bu meydan hiç ~üphesiz ~ehrin agora's~~
idi 19. Meydan~ n güney-bat~~kö~ esinde bulunan ve içinde, 4,60 m.
18 1948 Side raporu, s. 49 v. dd., lev. 25 ve "Die Umschau" dergisinin kapak resmi
(Die Untschau 55, H. 20, 15. X. 55). Aphrodisias mektebi ile olan ilgilere dair: M.
Sq~~arciapino, La Scuola di Afrodisia, s. 41, lev. 12 b ve lev. G, b; s. 87 v. dd., lev.
28 a ve 30 a.
17 1948 Side raporu, s. ~~, lev. ~~. Tiyatro son senelerde kaz~lma~a ba~lanm~~~olan
skene binas~~ile birlikte ayr~~bir cilt halinde ne~rolunacakt~r. ~imdilik bk. Lanckoronski I, s. 147 v. dd., lev. 29.
18 Buradaki kaz~lara dair: Mansel, Belleten 14, 1950, s. 298 v. d.; Anadolu t,
1950, s. 47 ve Fasti Archaeologici 3, 1948, s. 237, no. 2381 ve 1948 Side raporu, S. 2 V.
dd., lev. 2 v. dd.
18 Petersen (Lanckoronski I, s. 134 v. d.) burasmm bir gymnasion oldu~u
fikrinde idi. Side agora's~~Do~uda geç hellenistik devirden itibaren ortaya ç~km~~~
ve Anadolu'da geni~~bir sahaya yay~lm~~~olan "peristyPli agora" tipine girmektedir.
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geni~li~inde v e yar~m daire ~eklinde, duvarlar mermerle kapl~~bir
galeri ihtiva eden binan~ n bir hela (latrina) oldu~u anla~~l~yor 20.
Kuzey-bat~~kö~esinde ise cephesinde yar~m daire ~eklinde (çap~~4,70 m.)
mermerle kapl~~bir höcreye sahip bir "exedra" vard~ r. Ayn~~~ekilde bir
exedra meydan~n kuzey-do~u kö~ esinde yer almaktad~r.
Agora meydan~ nda bulunan ve Beaufort ve Petersen gibi müdekkikler 21 taraf~ ndan târif edilmi~~olan yuvarlak binan~ n podium'Iu
bir mabed oldu~u (çap~~9,90 m.), ortas~ nda yuvarlak bir sella ve onun
etrafinda Kol-int nizam~nda 12 sütundan ibaret bir galeriye sahip
bulundu~u tesbit edilmi~tir (res. 12-13). Sella duvarlar~n~n d~~~~ sütunlara tekab al eden 12 yass~~paye ve bunlar~n ta~~d~klar~~bir girland
frizi ile süslenmi~ti. Binan~ n üzeri ise piramidal bir damla örtülü idi
(res. 14). Podium'un üzerine güney tarafta bulunan 2,15 m. geni~li~inde bir merdivenle ç~k~l~ yordu. Lentosu zaman~m~za kadar gelmi~~
olan abidevi bir kap~dan sella'n~n (çap~~5,45 m.) içine giriliyordu.
Tavan~n üst kiminin 12 burç tasviri ile süslü bir kubbe ~eklinde oldu~u anla~~l~ yor. Beaufort ve Petersen tarafindan mufassal olarak
tarif edilen t u kubbeden kaz~~esnas~nda yaln~ z çok harap bir kaç
parça elde etmek mümkün olmu~tur. Podium temellerinde, kap~n~n
kar~~s~nda bir ç~k~nt~~mevcut oldu~una göre burada bir kült heykelinin
durmu~~oldu~u kabul olunabilir. Geç imparatorluk devrine ait baz~~
Side sikkeleri 22 üzerinde piramidal dam~~ve içindeki Tykhe heykeli
ile temayüz eden bir yuvarlak mabed agora'daki yuvarlak bina ile
dikkate de~er bir benzerlik göstermekte ve bu binan~ n bir Tykhe
(Fortuna) mabedi oldu~una i~aret eylemektedir 23 .
Bunlara dair bk. RE. III A 2, S. 2117 V. d. (Lehmann-Hartleben). En yak~ n analojiler Pamphylia ve Pisidia ~ehirlerinde bulunmaktad~ r. Mesela Perge: Lanckoronski
s. 44 v. d.; ~ehir plan~nda (s. 34) M olarak gösterilmi~ tir; Sagalassos: Lanckoronski
s. 135; ~ehir plan~nda (s. 127) M olarak gösterilmi~ tir; Selge: Lanckoronski II,
s. 179; ~ehir plan~nda (s. 175) G olarak gösterilmi~ tir.
20 Lanckoronski I, 150 V. d., res. ~ l, de bu helâ binas~~ sadece bir "exedra"
olarak gösterilmi~tir. Latrina'lara dair bibliografya için: RE. III 2, S. 2120 (LehmannHartleben) ve Daremberg-Saglio, Dictionnaire des Antiquitis III 2, s. 987 v. dd. Roma
imparatorluk devri hamamlannda s~k s~k rastlanan yar~m daire ~eklindeki helâlar
için: D. Krencker-E. Krüger, Die Trierer Kaisertherm~n. I Abt. ~ , res. 234, 276, 277,
295, 307, 308, 327, 337.
21 F. Beaufort, Karamania, s. 148 V. dd. Petersen'in târifi için: Lanckoronski
I, s. 135 V. dd.
22 Gallienus sikkesi: Viyana env. no. 29256. Salonina'n~n sikkesi: Grose, Gatalogue of the McClean collection of Greek mins. Fitzwilliam Mus~um III, no. 8928, lev.
318, ~ . Paris'te bulunan bir Salonia sikkesi daha henüz ne~redilmemi~tir.
23 Agora n~eydanlar~n~ n ortas~ nda duran yuvarlak binalar, bunlar~n Tykhe
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Tiyatronun kuzey-do~usunda ve büyük direkli caddenin dirsek
yapt~~~~mahalde ayakta duran 13,45 m. yüksekli~indeki tak 24 (res.7)
tarafinuzdan incelenmi~~ve plan~~ç~ kar~lm~~t~ r. Her iki cephesi mermerle kapl~~oldu~u anla~~lan bu amt~n ortas~ nda kemerli bir kap~~(geni~!.
8,6o m.; yüksek 11,90 m.) bulunmakta, bu kap~n~n muhtemelen
M. S. 4. yüzy~lda, ~ ehir suru buradan geçirildi~i zaman örüldü~ü,
yaln~z orta k~s~ mda küçük bir kap~~ b~rak~ld~~~~anla~~lmaktad~r. Bu
kemerin civar~nda bulunmu~~olan ve "Tetrapolit'ler"den bahseden
kitabelerden (M. s. 3. yüzy~l) bu mahallenin ad~n~~bir "tetrapolos"
( Terpcirc~.oXoç ), yani dört atl~~ bir arabadan ( quadriga ) ald~~~~anla~~lmaktad~ r ki herhalde bir imparator heykeli ta~~m~~~olan bu quadriga
için ~ ehrin hemen her tarafindan görülen tak~n üzeri en elveri~li bir
yerdi 22. Takt~, 2. yüzy~la ait oldu~u anla~~lan tiyatronun yan~na
sonradan ilave edildi~i aç~kça görüldü~üne göre, kitabeler gibi, M. s.
3. yüzy~la ait oldu~u söylenebilir.
Agora'n~n a~a~~~yukar~~25 m. kuzeyinde, büyük direkli cadde
üzerinde bir ev (no. ~~) ve onun gerisinde, ondan dar bir sokakla ayr~ lan ikinci bir ev (no. 2) kaz~lm~~t~r 26 (res. 15). Direkli cadde üzeile

olan ilgileri, Tykhe kültürünün Anadolu'da ve bilhassa Pamphylia'da yay~l~~~,
Tykhe'nin y~ld~z tanr~lar~~ve oniki burç ile olan münasebetlerine dair: 19449 Side raporu
s. ii v. dd. —Bununla Side'de dört mâbed tesbit etmi~~bulunuyoruz. Fakat bu ~ehrin
daha fazla mâbede sahip oldu~u 1947 raporunda ne~redilen kitabelerle (no. 2 ve 18,
s. 49 v d., 66 v. d.) teyid °kalmaktad~r: burada ~ehrin alt~~defa (g&~aç) "neokoros"
oldu~u bildirilmektedir ki burada herhalde ~imdiye kadar bulunmam~~~olan imparator mâbedleri de bahis mevzuudur. Bu ~ehirde, bir kitabenin gösterdi~i gibi, bir de
"Sarapis mâbedi" mevcuttu (1948 Side raporu, s. 85 v. d., no. 52).
24 Taraf~m~zdan 194.8 Side raporu'nda (s. 14 v. d., lev. XIII v. d., XLIX v. d.)
ne~redilmi~~olan bu kemer Lanckoronski'de (I, S. 133) Ortaça~a ait (?) olarak gösterilmektedir. Anadolu ve Kuzey Suriye ~ehirlerinde büyük direkli caddelerin ba~lang~çlar~nda, ortalar~nda yahut bunlar~n istikamet de~i~tirdikleri noktalarda bu
~ekilde tek gözlü kemerler yap~ld~~~na dair: E. Weigand, Wiener jahrbuch für
Kunstgeschichte 5, 1928, s. 94 v. dd.
25 KW~ler (RE. VII A I, s. 373 v. d.) bu kemerli taklar~n heykel ta~~y~c~~karakterini bilhassa tebarüz ettirmi~tir. Weigand (Wiener jahrbuch für Kunstgeschichte 5,
1928, s. 98) Kilikia s~n~rlar~nda kitabeler vas~ tasiyle bilinen ve Septimius Severus
zaman~m ait olan mahaller zikretmektedir ki (61 K* siyatç [= in quadrigis] 6po~ç
K~Xixoiv) birtak~m bayramlara sahne olan bu yerlerin adlar~n~~taklarm üzerinde
bulunan imparator quadriga'lar~ndan ald~klar~~anla~~l~yor. Bk. RE. V11 A ~~,
s. 459 v. d., no. 28 (KM~ler). Robert (Comptes-rendus de l'Acadimie de: Inscriptions
et Belles-Lettres 1951, S. 254 v. d.) M~s~r s~n~rlar~/Ida imparator Kommodus ~erefine
rekzedilmi~~olan "Te.rprIrm~Xo"lara i~aret etmektedir.
25 K~sa kaz~~raporlar': Mansel, Belleten 14, 1950, s. 299; Fasti Archaeologici
3, 1948, s. 237, no. 2381; Anadolu 1, 1950, s. 47. Mellink, American journal of Arch~ze-
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rinde dükkanlardan trapez ~eklinde bir avlu ile ayr~lm~~~olan birinci
ev bir kare ( ~~6 m. x 16 m.) te~kil etmekte, zeminleri mermerle dö~eli
iki avlu ve bunlar~~üç taraftan çeviren çe~itli büyüklükte odalardan ibaret bulunmaktad~ r. Evin esas methali arka tarafta idi: burada gayet
itinah i~lenmi~~bir çerçeveye sahip büyük bir kap~~bulunmu~tur. Kaz~~
esnas~nda üst tabakalarda bulunan ta~~konsollarm gösterdi~i gibi,
evin, cumbalar~~havi bir üst kat~~mevcuttu. Birincisinden daha büyük olan ikinci ev plan bak~m~ ndan bir dikdörtgen te~kil etmekte (16
m. x 28,65 m.), iki tarafi portikli bir avlu ve bunun üç tarafim çeviren yine çe~itli büyüklükte odalardan meydana gelmektedir (res.
16). Bu evin de bir üst kata sahip oldu~u kesin olarak söylenebilir.
Bu evlerin duvarlar~~bol kireçli bir harç içine yerle~tirilmi~~ufak
ta~lardan, baz~~ yerlerde ise muntazam ufki tabakalar meydana getiren
kesme bloklardan yap~lm~~t~ r. Bunlar vasati olarak 0,50 m. geni~likte
olup baz~~yerlerde 1,5o m. — 1,6o m. yükseklikte mahfuz kalm~~t~r.
Duvarlar siyah ve bazan fresklerle süslü idi. Baz~~ odalar~n zemini
mozayiklerle örtülü idi. Bu evlerin hellenistik devirden Bizans
devrine kadar ( M. S. 5. - 6. yüzy~l) devaml~~olarak kullan~ld~~~~
ve bu uzun müddet zarf~ nda baz~~tadilâta u~rad~~~~anla~~l~yor. Bununla beraber ev plânlan Delos'takilerle dikkate de~er bir benzerlik
göstermektedir 27. 2 no. h evde bulunmu~~~akuli ~eritli sütun gövdeleri
ve Dor sütun ba~hklar~~ayn~~~ekillerle Delos'ta da mevcuttur:, sütunun
alt çap~~ile yüksekli~i aras~ ndaki nisbetlere hemen aynen Delos sütunlar~ nda rastlanmaktad~r 28. Gayet itinal~~olarak ve ar~itrav tarz~nda i~lenmi~~olan ~~no. 11 evin kap~~çerçeveleri en yak~n analojilcrini Sillyon'daki hellenistik yap~larda bulmaktad~r 29. Bu evlerin
Roma imparatorluk devri boyunca kullamld~klar~, M. s. 4. yüzy~lda
~ ehir ikinci bir surla yar~ya bölündükte bu surun d~~~nda kald~klar~,
fakat M. s. 5. yüzy~ ldan itibaren ~ehir ikinci bir geli~me devresiology 59, 1955, s. 238. Mufassal kaz~~raporu: 1948 Side raporu, S. 15 ve dd., lev. 15 v.
dd., 51 V. dd.
27 Delos'ta peristyl'siz orta avlular~~bulunan evlere dair: Chamonard, Exploration archfolog~que de Dllos V111 I, s.114 v.dd. Peristyli'li evler için: ayn~~eser, S. 121
v. dd. Iki taraftan portiklerle çevrili olan iç avlular için: ayn~~eser, s. 16o v. d. Iç avlularm~n üç taraf~~çe~itli meltânlarla çevrili Delos evleri için: ayn~~eser, s. 166.
28 Chamonard, ad: geçen eser, S. 129, res. 57. Vitruvius'un Delos evlerinin sutunlar~nda, kaide çap~~ile sütun yüksekli~i aras~nda istedi~i 1: 7,5 nisbeti için bk. Chamonard, ad: geçen eser, s. 127. Side'de alt çap o, 35 m., ba~l~k ta dahil olmak üzere,
sütun yüksekli~i 2,845 m. oldu~undan a~a~~~yukar~~1: 8 nisbeti elde edilmektedir.
29 Lanckoronski I, s. 78 v. d., res. 59 v. d.
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ne girdikten ve hellenistik sura kadar uzanan bütün sahay~~tekrar i~gal
ettikten sonra esasl~~bir surette tamir ve restore edildikleri ve bugünkü
~ekillerini ald~ klar~~ anla~~l~ yor. Bu zamanda peristyni avlular "Theodosius" tipinde ba~l~ klarla mücehhez sütunlara sahip olmu~, portik
ve baz~~oda zeminleri ise mozayiklerle kaplanm~~t~ r 30. Orta avlular~ n
bir taraf~ na geç devir evleri, bilhassa Antakya evleri için karakteristik olan hir havuz vazedilmi~tir 31. Kaz~~ esnas~nda birçok yerlerde
tesbit olunan kül tabakalar~~ve yanm~~~ ta~lardan istidlal edildi~ine
göre bu evler ~iddetli bir yang~ n sonunda harap olmu~ tur. Bu hâdisenin
ne zaman vukubuldu~unu kesin olarak tesbit edemiyoruz. Zann~m~za göre bu yang~n~~7. yüzy~l ile 9. yüzy~l aras~nda bu bölgeye yap~ld~~~n~~bildi~imiz Arap ak~nlar~~ile ilgili göstermek do~ru bir hareket olur. Imparator Konstantin Porphyrogennetos Side'yi bir
"korsan yuvas~", arap co~rafyac~lar~ ndan Idrisi ise ( 2. yüzy~l)
"yanm~~~Antalya" olarak göstermektedir 32.
1949-1951 senelerindeki kaz~~faaliyeti esas itibarile Lanckoronski'nin ~ehir plan~ nda M harfi ile gösterilmi~~olan büyük bir binan~n meydana ç~ kar~lmas~na inhisar etmi~tir 33. Bu bina dört tarafinda portiklerle mücehhez dikdörtgen bir avludan (stylobat kö~elerinden ölçmek
30 no.11 evin önündeki cadde portikinin zemininde bulunan bir mozayik
kitabe portik zemininin yenilenmesinden bahsetmekte ve bir tarih de vermektedir.
Bu tarihi bugün tesbite imkan olmamakla beraber kitabe G.E. Bean taraf~ndan M.
s. 5. yüzy~ la tarihlendirilmektedir: 1948 Side raporu, s. 95 v. d., lev. 15, res. 57.
3i Antioch-on-the-Orontes III,s. 259, plan VII (~~no. 11 evin 1 ve 17 no.11 avlular~~
ile kar~~la~t~rm~ z) ve D. Levi, Antioch Mosaic Pavements I, s. 55, res. 17; 57 res. 21;
68. Zengin evlerde bu havuzlar "nymphaeum"lar ~eklini almaktad~r; mesela Yakto
villas~nda oldu~u gibi. Bk. Antioch-on-the Orontes II, S. 120 v. dd., res. 39 v. dd.,s. 223
deki plan XI. Bu villa son çeklini M. s. 5. yüzy~lda alm~~t~ r. Makedonya'da Stobi
saray~nda yahut Roma civar~nda Ostia zengin evlerindeki havuzlara dair: 1948
Side raporu, s. 8o, not 8o - 82.
32 Konstantin Porphyrogennetos, De Thematibus I, 37, 21 (CO/PUS script. his!.
byzant. Bonnae 1840):
-~<7.~ v ~rc~pcert7~v ipyaarki pcov. Paribeni ve Romanelli taraf~ndan
Idrisrnin bu pasaj~~yanl~~~olarak "Eski Antalya" olarak tercüme edilmi~tir (Monumenti Antichi 23, 1914, s. 121). Bk. Tomaschek, Sitzungsberichte der Wiener Akademie
124, 1891, s. 55.
Lanckoronski I, s. 137 v. dd. K~sa kaz~~ raporlar~ : Mansel, Belleten 14, 1950,
s. 313 v. d., 683 v. d.; 15, 1951, S. 305; 16, 1952, S. 435; Anadolu 1, 1950, s. 49 v. d.;
Fasti Archaeologici 4, 1949, s. 294 v. d. no. 2984; 5, 1950, s. 266 v. d., no. 3023 ; 6,
1951, S. 267, no. 3378; Anatolian Studies 1, 1951, s. 15; 2, 1952, S. 16. Mellink, American journal of Archaeology 59, 1955, S. 238.
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suretiyle 57, m. x 53,40 m.) ve bu avlunun do~usunda yer alan ve
avluya kolonadlar yahut büyük kap~larla aç~lan üç salondan te~ekkül
etmektedir (res. 18). ton nizam~nda olan portiklerin derinli~i 6,90-7
m. olup bunlar orta salonun önünde U ~eklinde bir ç~k~nt~~meydana
getirmektedir. Portiklerin sütunlann~n ve arka duvarlar~n~n sökülerek
buradan geçen geç antik devir sun~nda kullan~lm~~~olmalar~na kar~~l~k
iri konglomera bloklar~ndan yap~lm~~~olan salonlann duvarlar~~8 m.
yüksekli~e kadar mahfuz kalm~~t~r. Bat~~taraf~~Korint nizam~nda bir
kolonad ile hududland~nlm~~~olan büyük orta salonun üç duvar~~
gayet zengin mimari tezyinat ihtiva ediyordu: duvarlar~n içinde
üzerleri kemerli dikdörtgen höcreler (arka duvarda üç, yan duvarlarda iki~er aded) yer almakta, kö~elerde ise yar~m daire ~eklinde,
yar~m kubbelerle örtülü höcreler görülmektedir (res. 17). Bu höcrelerin alt~nda 1,5 m. yükseklikte, bir zamanlar ince mermer levhalarla
kapl~~oldu~u anla~~lan bir kaide (pluteum) bulunmakta, bu kaidenin
höcrelerin aras~nda d~~ar~ya ta~t~~~, höcrelerin önünde ise geriye
çekildi~i görülmektedir. Bu kaidenin üzerinde iki katl~~bir sütun
mimarisi yükseliyordu. Kaz~~esnas~nda bulunmu~~olan ve ölçüleri
bak~m~ndan iki grupa ayr~lan mimari parçalar bu hususu kesin olarak
ortaya koymaktad~r. Bu parçalar aras~nda granitten ve çe~itli renkli
mermerden sütun gövdeleri, Korint nizam~nda sütun ve paye ba~l~klan, tek parça halinde i~lenmi~~ar~itrav-friz bloklar~, kasetlerle
yahut kubbelerle mücehhez tavan levhalar' (res. 2 ~~) , al~nhk parçalar~~
ve saire zikrolunabilir. Duvar sat~hlan ve ar~itektonik bir çerçeve
içine al~nm~~~olan höcrelerin içi mermerle kaph idi. Yar~m daire ~eklindeki kö~e hücrelerinin (res. 19) üzerinde istridye kabu~u ile süslü
ve cepheleri münhaniler meydana getiren tezniyat ~eritleri ile mücehhez yar~m kubbeler duruyordu (res. 20). Tiyatrolar~n sahne fasadlar~~tarz~nda (scaenae frons) olan bu cephe dekorasyonuna en yak~n
bir analoji olarak Milet'teki agora kap~s~n~n cepheleri gösterilebilir 34.
Salonun zemini renkli mermer levhalarla kaph idi. Çat~= ah~ap oldu~u anla~~l~yor. —Bu salonda, gerek höcrelerin içinde, gerek pluteum'un üzerinde, sütunlar aras~nda ve her iki katta heykeller duruyordu.
Üst kattakilerden bize kadar yaln~z baz~~parçalar gelmi~tir. Alt kat
heykellerinden ise yirmi be~ini, baz~lar~~iyi durumda olarak, ke~fet34 Milet I, 7. Nk~iri Th. Wiegand (H. Knackfuss), s. 58 V. dd., lev. 17,
F. Winter, Kunstgeschichte in Bildern P, s. 166, 6.
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mek mümkün olmu~ tur. Orta höerenin içinde bir tunika, z~ rhl~~
elbise ve paludamentum ta~~ yan heybetli bir imparator heykeli (res.22)
duruyordu. Elbise en yak~ n analojisini imparator Antoninus Pius'un
heykellerinde bulmakta, sonradan i~lenmi~~oldu~u anla~~lan ba~~ise
muhtemelen tetrar~ i devrine ait bir imparatoru (Likinius?) tasvir
eylemektedir 35. Imparator heykelinin sa~~nda ve solunda atribuler
ta~~d~ klar~~ anla~~lan tanr~~heykelleri duruyordu ki bunlardan baz~lar~n~~ te~his etmek mümkün olmu~ tur: Apollon, Ares, Asklepios,
Hermes (res. 25) Herakles, Hygieia, Nike, Nemesis (bu heykel halen
mahallinde, höcresinin içinde durmaktad~ r) Hah ... Bugüne kadar
te~hisleri mümkün olm~yan heykeller aras~nda giyimli kad~n heykelleri, erkek torslar~~ve hareketli saç kütleleri ile temayüz eden genç bir
erkek ba~~~gösterilebilir 36. Bütün bu heykellerin M. ö. 5. ve 4. yüzy~l Yunan orijinallerinin iyi kopyalar~~ oldu~u anla~~l~yor. Mesela
yukar~ya do~ru uzanan ellerinde bir lyra tutmu~~oldu~u anla~~lan
Apollon (res. 24) Tivoli'de bulunan ve baz~~alimler taraf~ndan Myron'a
izafe edilen Apollon ile dikkate de~er bir benzerlik göstermektedir 37.
Di~er baz~~erkek torslar~~Boboli muharibi ve Ares Borghese'yi hat~rlatmaktad~ r 38. Hygieia'n~n ba~~, saç~, al~ n, ka~~ve göz ~ekillerinden
ba~ka duru~~motifi ve elbisesi 4. yüzy~la ait bir Yunan orijinalinin
tesiri alt~nda olsa gerektir 36 (res. 27). Ç~plak vücut sat~hlar~n~ n cilas~~
(bilhassa Apollon'da va~lhan görülmektedir), burgu tekni~i ve elbise
k~vr~mlar~~ bu kopyalar~n Antonin'ler zaman~ nda yap~ld~~~na i~aret
etmektedir. Ayn~~tarihi yap~~tezyinat~~için de kabul edebiliriz. — Yan
salonlardan yaln~z bir tanesi (güneydeki) tamamen kaz~lm~~t~ r.
35 Z~rhl~~elbisesi bak~m~ndan heykel M. s. 2. yüzy~l~n son yar~s~ndan daha geç
olamaz; bk. M. Wegner, Die Herrscherbildnisse in antoninischer Zeit, lev. 5. Portre için:
H. P. L'Orange, St~~dien zor Geschichte des spatantiken Portrats, res. 136, a-c. R. Delbrück, Antike Porphyrwerke, lev. 57 no. 1-4; 58 no. 2, 4-6; 6o no. 1-2.
38 Giyimli kad~n heykeli: Fasti Archaeologici 5 1950, S. 267 res. 71. Genç erkek
ba~~ : ayni yerde, s. 266, res. 70. Die Umschau 5,55, H. 20 (15. IO. 55), S. 63o, res. 1.
37 P. E. Arias, Mirone, s. 24, lev. 14, 54.
38 Boboli muharibi: G. Lippold, Die griechische Plastik (Handbuch der Arcl-~ .ologie III, ~ ), s. 125, not 9, lev. 49, 1.Ares Borghese: ayn~~ eserde, s. 168, not 8,
lev. 68, ~ .
39 Fasti Archaeologici 4, 1949, S. 294, res. 49. En yak~n analoji için: Arndt-Amelung, Photographische Einzelaufnahmen antiker Skulpturen, no. 227 (Palazzo Pitti); ayn~~
eserde no. 416 ve 1828 e de bk. M. Ö. 4. yüzy~la ait örnekler için: R. Horn, Stehende
weibliche Gewandstatuen (Römische Mitteilungen, ErOnzungs-Heft 2), s. 85.
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Bu salon'un (19,30 m. x 12,50 m.) arka duvar~nda 5,50 m. yükseklikte üst k~s~mlar~~kavisli üç büyük höcre ve bunlar~n bir taraf~nda bir
kap~~bulunmaktad~ r. Kuzey yan duvannda daha küçük dört höcre
vard~r. Salon avluya ilk zamanlar bir kolonad ile aç~hyordu; sonralar~~buraya üç kap~~oturtuldu~u anla~~l~ yor. Bu salon iki katl~~iki
sütun s~ras~~tarafindan üç s~hana ayr~lm~~t~. Salonun duvarlar~nda
sütun mimarisi yahut mermer kaplama izlerine rastlanmam~~t~r;
yaln~ z büyük salondaki heykeller üslübunda bir erkek torsu bulunmu~tur. Kuzeydeki salonun a~a~~~yukar~~ ayn~~ ~ekilde oldu~u
söylenebilir.
Agora ile ~~o m. geni~li~inde bir cadde vas~tas~~ile irtibatta bulunan bu binada kitabeler bulunmad~~~ ndan onun mahiyeti hakk~nda
kesin bir hüküm veremiyoruz. Bir gymnasion'a i~aret edebilecek hiçbir tesis mevcut olmad~~~ndan binan~n bir "devlet agoras~" oldu~unu,
ortadaki salonun imparator kültüne tahsis edildi~ini, yan salonlann
ise, duvarlar~ ndaki büyük höcrelerin gösterdi~i gibi, ar~iv yahut kütüphane olarak kullan~ld~~~n~~kabul edebiliriz 40.
Ayn~~senelerde kitabelerde "büyük kap~" (geydc)A ~s~'AT) olarak
gösterilen ve Side sikkeleri üzerinde tasvir olunan ~ehrin esas kap~s~~
hafredilmi~tir 41. Kap~~ ve ona biti~ik sur büyük bir ihtimale göre
hellenistiktir. Büyük konglomera bloklar~ndan yap~lm~~~ olan bu
bina d~~~cepheleri daire k~tas~~(segment) ~eklinde yuvarlat~lm~~~iki mekân ve bunlar~n aras~nda yer alan dikdörtgen ve iki kap~l~~bir odadan
40 Prof. W. Seston (Paris) bana yazd~~~~bir mektupta bu binaya analoji
olarak hükümdar kültüne mahsus "temenos"u (Altertümer von Pergamon IX, res. 23).
Ostia'daki "edificio degli Augustales"i (Notizie degli Scavi 1941, S. 198 V. dd.) zikretmekte, sonuncu binan~n, bir avlunun bir taraf~ndaki üç salonla,, bizim binaya çok
benzedi~i noktas~~üzerinde durmakta ve Side binasm~n imparator saraylann~n üç
bölümlü tören salonlar~n~n tesiri alt~nda husule geldi~i fikrinde bulunmaktad~r.
Bunlara dair ~u esere de bk. A. Boethius, Annuals of the British School at Athens 46,
~ 951, S. 25 v. dd. Seston'a göre bu bina münhas~ ran imparator kültüne ait bir bina
idi. Bu meseleleri 1949 Side kaz~~raporunda mufassal olarak ele alabilece~imi ümid
ediyorum.
41 Lanckoronski I, s. ~~3o. K~sa kaz~~ raporlar~: Mansel, Belleten 14,1950, S. 314,
683 v. d.; 15, 1951, s. 305; Fasti Archaeologici 4, 1949, s. 295, no. 2984; Anadolu 1,
1950, s. 50. Mellink, American journal of Archaeologv 59, 1955, s. 238. Bu kap~ya göre
civar~ndaki mahalle adland~r~lm~~t~~ve mahalle sakinleri kendilerini "büyük kap~hlar" (MeyaXonuXei-rx~) olarak gösteriyorlard~. Bk. 1947 Side raporu, s. 54 V.
dd., not ~~o. Kap~n~n tasvirini ihtiva eden bir Side sikkesi (Gallienus) için bk. ImhoofBlumer, Zur griechischen und römischen Münzkunde, s. ~~8o, no. 7, lev. 7, no. ~ ~ .
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(ii m. x 7,25 m.) terekküp etmektedir. Bunun arkas~nda 28, 70 m.
çap~nda, zemini yass~~ ta~~levhalarla kapl~~yar~m daire ~eklinde bir
avlu yer almakta, bu avlunun etraf~~arka tarafta payandalarla takviye
edilmi~~1,5 m. kal~nl~~~ nda bir duvarla çevrilmi~~bulunmaktad~r
(res. 29). Bu payandalar~ n üzerinde, kara surlannda oldu~u gibi, bir
se~irdim yolu bulundu~u ve bu yoldan dü~man~n üzerine, avluya
girdi~i takdirde, ok ve gülle ya~d~ nld~~~~kabul olunabilir. Avlunun
gerisinde ve kap~n~ n mihverinde üzeri muhtemelen kapah bir oda
(7,65 m. x 6,10 m.) yer almakta, bu odaya 3,30 m. geni~li~inde bir
kap~~ile girilmektedir. Cephe tarafinda, kap~n~n sa~~nda ve solunda
d~~ar~ya do~ru büyük bir ç~k~nt~~te~kil eden dikdörtgen planl~~birer kule
vard~. Kap~ya cepheden taarruz eden bir dü~man tarafindan görülmeyen gizli yan kap~lar âni ç~k~~lar yap~p dü~man~~yanlardan vurmak imkan~n~~sa~l~ yordu. Binaenaleyh burada yaln~z tedafii de~il, tecavüz
mahiyette bir kap~~binas~~ile kar~~la~iyoruz ki böyle bir tesise ~imdiye
kadar Anadolu'da rastlamak mümkün olmam~~t~r. —Arka avlulu
~ehir kap~s~~tipi Pamphylia'da Side'den ba~ ka Perge (bk. s. 236) ve
Sillyon'da mevcuttur 42. Baz~~Anadolu ~ehirlerindeki tahkimat manzumelerinde de buna benzer tesislere rastlanmaktad~r 43. Fakat Pamphylia sur kap~ lan ve arka avlular~~muayyen bir mihvere göre tertiplenmi~~bulunmakta, bu bak~ mdan Yunanistan'daki klasik ve postklâsik44, Yukar~~ ~talya ve bat~~eyaletlerindeki erken Imparatorluk devri
42 Sillyon'da yar~m daire ~eklinde, fakat ön taraf~~ aç~k bir meydan~n iki taraf~nda birer kule vard~r. Bu kap~~taraf~m~zdan incelenmi~~olup haz~rlamakta oldu~umuz "Pamphylia ~ehir kap~lar~" adl~~eserimizde yaymlanacakt~r. ~imdilik bk.
Lanckoronski I, s. 67 v. d. (~ehir plan~nda [res. 5 ~ ] C ~~olarak gösterilmi~tir).
43 En yak~ n analoji olarak Assos (Behramkale) surlar~n~n 5 ve 8 no.11 kap~lar~~
gösterilebilir: burada iki taraf~nda birer kule ile mücehhez kap~n~n arkas~nda dikdörtgen bir avlu yer almaktad~r (J. T. Clarke-R. Koldewey F. H. Bacon, Investigations at Assos, S. 189 v. d., 191, 197, 209). Bu kap~lar M. ö. 4.-3. yüzy~la tarihlendirilmektedir (RE. II 2 I, S. 1784, Bürchner). Priene, "do~u kap~s~" n~n gerisindeki
ovale yakla~an avlu (H. Schrader - Th. Wiegend, Priene, s. 35 v. d. M. Schede,
Die Ruirten von Priene, s. 12 V. d.). Bergarna'n~n Eumenes kap~s~~( W. Dörpfeld, Das südliche Stadtthor von Pergamon, Abhandhmgen der Beri iner Akademie 190 ; Küh.ler,
jahrbuch des Deutschen Archiiologischen Instituts 57, 1942, s. 34 v. d., res. 34). Isaura,
geç hellenistik (H. Swobocia -J. Kei! - F. Knoll, Denkmüler aus Lykaonien, Pamphylien
und Isaurien, 123, v. d. res. 39 v. dd., pl. 2 sa~da, a~a~~da; Kühler, ad: geçen eser,
s. 34, 37, res. 35)•
44 Mesela Atina (Dipylon), Piraeus Korinth, Mantinea, Stymphalos, Messene,
ilâh.... Bunlara dair toplu olarak bk. Kâhler, jahrbuch der Deutschen Archüologischen
Instihtts 57, 1942, s. 34 v. dd., res. 32, 36, 38 ilâh...
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~ehir kap~lar~~ile benzerlik göstermektedir 45. Fakat bazan ileri sürüldü~ü gibi Perge surlar~~ve dolay~sile kap~s~~Selevkos'lar devrine ait
oldu~u takdirde 46 Do~uda geç Hitit yahut Assur ~ehir kap~lar~~ da
hat~ra gelebilir 47.
Bu avlu Roma Imparatorluk devrinde (belki 2. yüzy~l sonlar~na
do~ru) bir ~eref avlusu haline getirilmi~tir. Hellenistik devir duvar~n~n
önüne kireç harc~~içine yerle~tirilmi~~küçük ta~lardan 0,70 m. kal~nt~~~nda bir duvar ilave edilmi~,bu duvar~n içinde alt katta her iki tarafta
yedi~er höcre vücude getirilmi~,bütün fasad ve höcreler mermerle kaplanm~~t~r. Üst katta ayn~~höcre say~s~n~~kabul etmek gerekiyor ki bu
suretle bütün avlu duvarlar~nda 28 höcre elde edilmi~~oluyor. Bu
duvar~n önüne iki katl~~bir sütun mimarisi oturtulmu~tur ki kaz~~esnas~nda bulunmu~~olan ve ölçüleri bak~m~ndan iki grupa ayr~lan
parçalar bu dekorasyonun terkibinde büyük rol oynamaktad~rlar 48
(res. 28, 30). Höcrelerde yuvarlak kaideler üzerinde durduklar~~ anla~~lan heykellerden bir kaç tanesi kaz~~ esnas~nda ele geçmi~tir:
M. ö. 5. yüzy~la ait bir orijinalin kopyas~~oldu~u anla~~lan yar~~giyimli
bir Asklepios heykeli; biri küçük, di~eri tabii büyüklükte iki giyimli
kad~n heykeli; bunlar~n hellenistik devir heykellerinin iyi kopyalar~~
oldu~u anla~~l~ yor 46. Burada kitabelere rastlanmam~~t~ r.
45 Bk. R. Schultze, Bonner jahrbücher ~~18, 1909, s. 280 v. dd. ve Kahler, Jahrbuch des Deutschen Archdologischen Instituts 57, 1942, s. ~~v. dd. Kahler, ad: geçen makale,
s. 40 da Pamphylia ~ehir kap~lar~n~n Kuzey Italya'ya tesirde bulunmu~~oldu~unu
kabul etmektedir.
48 R. Delbrück, Hellenistische Bauten in Latium Il, s. 6o v. dd., res. 38. Perge ~ehir
kap~s~~Delbrück taraf~ndan M. Ö. 200 senelerine tarihlendirilmektedir. Bk. RE.
II A 2, S. 2208 V. d. (Ruge).
47 R. Naumann, Architektur Kleinasiens, s. 279 v. d. ~ehir kap~s~n~n gerisinde
s~ralanm~~~kapal~~ve aç~k avlular için tipik bir misal olarak Zincirli'nin güney kap~s~~
gösterilebilir: Naumann, ad~~geçen eser, s. 271, res. 334.
48 Ç~k~nt~lar te~kil eden ve sütunlar taraf~ndan ta~~nan saçakl~klar Side Nymphaeum'unda (Lanckoronski I, lev. 31) ve Perge'nin kap~~avlusunda da (bk. res. 59)
mevcuttur. Bu kabil saçakl~klar için tipik bir misale Antalya'daki Hadrianus kap~s~nda da rastlanmakla beraber (Lanckoronski I, s. 20, res. 8 ve lev. 6) burada sütunlar~n filayaklar~ndan ayr~, serbest postament'ler üzerinde durdu~u görülüyor.
Anadolu için karakteristik olan ikinci kat sütun mimarilerindeki ayn~~motif hakk~nda: W. Zschietschmann Die hellenistische w~d römische Kunst (Die antike Kunst II, 2),
s. 507 v. d. Bu kabil fasad dekorasyonlar~n~n bat~~ örnekleri için: G. T. Rivoira.
Roman Architecture, res. 515, 131, 216, 231, 308 ilâh...
48 Bir çok defalar kopya edilmi~~olan Asklepios tipi için: A. Furtwangler,
Meisterwerke der griechischen Plastik, s. 368, not 3. M. Bieber, Athenische Mitteilungen
Benden C. XXII, 55
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1951-1952 senelerinde kaz~~faaliyeti ~ehrin d~~~nda bulunan ve
geni~~bir sahaya yay~ld~~~~anla~~lan nekropoldeki iki mezar üzerinde
teksif edilmi~tir. Do~u nekropolünde, Sorkum'a giden yolun civar~nda
ve Side'nin do~usundaki sahay~~kaphyan kumlar~n hemen gerisinde
k~smen ayakta duran bir bina (res. 31) ara~t~r~lm~~~ve köylüler tarafindan"hamam"olarak gösterilen bu yap~n~ n bir «mausoleum» oldu~u
tesbit edilmi~tir 50. Bina esas itibariyle 12,50 m. X 10,54 m. eb'ad~nda
bir dikdörtgen te~ kil etmekte, fasadlarm~n do~uda ve kuzeyde kö~eli,
bat~da ve güneyde ise yar~m daire ~eklinde höcrelere sahip oldu~u görülmektedir. Binan~ n içi dikdörtgen bir mekândan (6,25 m. x 5,55 m.)
ibaret olup bu mekân dört taraf~ndan, do~uda ve bat~da yar~m daire,
güneyde ve kuzeyde daire k~tas~~ ~eklinde apsidlerle geni~letilmi~ tir (res. 33). Bu apsidlerin içinde de ortada kö~eli, yanlarda
kavisli höcreler bulunmaktad~ r. Kemerlere kadar duvarlar tu~la
hat~llarla takviye edilmi~~kesme kalker ta~~ndan, kubbe ve kemerler
ise tamamiyle tu~ladan in~a edilmi~tir (res. 32). Zemini mermer dö~eli
olan orta k~s~m~n do~usunda "Pamphylia tipi"nde gayet iyi muhafaza
edilmi~~bir mermer lâhit bulunmu~tur (res. 34-45): Lâhdin dört taraf~ndan yemi~~yiyen, içki içen sarho~~Eros'lar, kö~elerinde ise kanatl~~
ve ellerinde hurma dah tutan zafer ilâheleri (Nike'ler) vard~ r; kapak
yass~~ve ince uzun kiremitlerle (tegulae ve imbrices) örtülü ve aslan ba~~~
~ eklinde antefiks'lerle mücehhez semerdam ~eklindedir; alml~klardan
birini bir kalkan, di~erini bir Medusa ba~~~süslemektedir. Uslubuna göre bu lâhit M. S. 3. yüzy~l~ n ilk çeyre~ine ait olsa gerektir.
~lk zamanlar belki salonun ortas~ nda durmu~~olan bu lâhdin hemen
yan~nda tu~ladan yap~lm~~~ve üzerleri tonoz kemerle örtülmü~~lâhit
38, 1913, S. 266, not 3. M. Bieber, Katalog der Skulpturen in Kassel, s. 16. Bk. O. Wald-

hauer, Die antiken Skulpturen der Ermitage I, s. to ve. C. Blümel, Römische Kopien
griechischer Skulpturen des 5. jhs. v. Chr., s. 8. -Tabii büyüklükte olan ve himation'un

kenarlar~nda püsküller ta~~yan giyimli kad~n heykeli Pudicitia tipini hat~rlatmakla
beraber bu tipten baz~~noktalarda ayr~lmaktad~r (Fasti Archaeologici 4, 1949, S. 295,
res. so). Bu tipe dair bk. R. Horn, Stehende weibliche Gewandstatuen (Römische Mitteilungen, Ergknzungs-Heft 2), s. 68 v. d.; 78 v. d. Watzinger, ~u eserde: Magnesia am
Miiander, s. 198 v. dd. M. Bieber, Griechische Kleidung, lev. 33, 2-3. ~effaf elbiseli küçük kad~n heykeli için: Magnesia am Miiander, S. 201 v. dd., res. 203/204. G. Mendel,
Catalogue de: Sculptures III, s. 27 no. 825.
50 K~sa kaz~~raporlar': Mansel, Bellekn 16, 1952, S. 436, V. d.; Fark Archaeologici 6, 1951, S. 267 v. d., no. 3378; Anatolian Studies 2, 1952, S. 16; Anadolu 2, 1955,
s. 58. Mellink, American journal of Archaeology 59, 1955, s. 238.
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~eklinde iki mezar vard~r ki Bizansl~lar zaman~na ait olduklar~~anla~~lan bu mezarlar~n d~~~k~s~mlar~~mermeri taklit eden fresklerle süslü
idi. Kuzey ve güney apsidlerinin içine, herhalde Bizansl~ lar zaman~nda,
tu~ladan ve üzerleri tonoz kemerle örtülü birer mezar oturtulmu~tur.
Güneydeki mezar~n duvarlar~nda freskler vard~~ (çelenk, vazo içinde
çe~itli çiçekler, tavusku~u, a~aç üzerinde ku~lar). Do~u apsidinin alt~nda iki tonoz kemerli odadan ibaret bir hipoje, do~u ve kuzey apsidleri aras~ndaki filaya~m~ n içinde ise küçük bir mezar odas~~bulunmu~tur 51.
K~smen ayakta duran ikinci mezar an~ t~~bat~~nekropolünde, kara
surundan takriben 400 m. mesafede ve denize yak~ n bir yerdedir 52.
Bu an~t podium'Iu bir "prostylos" ~eklinde olup kemerli portiklerle
çevrili bir meydan~n ortas~nda bulunmaktad~r (res. 36). Bina plân~~
bak~m~ndan bir dikdörtgen te~ kil etmekte (22,30 m. X I 1,20 M.)
ve güney-bat~ya yöneltilmi~~bulunmaktad~ r. ~ki metre yüksekli~indeki podium altta ve üstte silmeler ve ön tarafta âbidevi bir
merdiven ihtiva ediyordu. As~ l bina bir önportik ve onun gerisinde
bulunan dikdörtgen bir salondan ibaretti. ~~nportik, stylobat ta dahil
olmak üzere, tamamiyle sökülmü~~oldu~undan plan~~hakk~nda kesin
bir fikir edinemiyoruz. Fakat büyük bir ihtimalle burada arka arkaya
dörder sütunlu iki s~ra bulundu~unu, ba~l~klar~n Korint nizam~nda
oldu~unu ve sütunlar~ n postament'ler üzerinde durdu~unu söyli51 Bu mausoleum'un plan~na nadiren rastlanmaktad~r. Prianesi'nin bir resminde
bize kadar gelen bir mezar binas~~(E. H. Swift, Roman Sources of Christian Art, lev.
16) yahut Montana taraf~ndan resmedilmi~~ba~ka bir mezar an~t~~(bk. A. Grabar,
Martyrium I, s. 6o ~ , res. 59) analoji olarak gösterilebilir, fakat ~u farkla ki bunlarda
apsidler d~~ar~ya do~ru ç~k~nt~~te~kil etmekte, binaenaleyh binan~ n cephelerinde görülmektedir. Apsidlerin, Side'de oldu~u gibi, binan~n dikdörtgen çerçevesi içine al~nd~~~~
Ortaça~~do~u Anadolu manast~r kiliseleri için bk. Grabar, ad~~ geçen eser, s. 6o6, res.
63-64. Yelpaze ~eklinde aç~lan tu~la kemerlerden mute~ekkil kubbenin en yak~n
benzeri Spalato'daki Diokletianus türbesinin kubbesidir (bk. J. Durm, Die
Baukunst der Etrusker. Die Baukun.st der Rö~ner. 2. tabi. Handbuch der Architektur II
2, S. 273 V. d., res. 296 V. d. Bunlardan ba~ka Grabar, ad~~ geçen eser, album lev. 3,
no. 2 deki Adam'~n resmi). Zann~m~ za göre Side mausoleum'u da Diokletianus
devrine aittir.
52 K~sa kaz~~raporlar~~: Mansel, Belleten 16, 1952, s. 437; 17, 1953, S. 435;
18, 1954, s. 400; Fasti Archaeologici 6, 1951, S. 267, no. 3378; 7, 1952, S. 220, no. 2733 ;
Anatolian Studies 2, 1952, S. 16 ; 3, 1 953, S. I o ; 4, 1 954, s. 20 ; Anadolu 2, 1 955, S. 58 V. d.;
Türk Arkeoloji Dergisi 6/1, 1956, S. 5 v. d., res. ~~v. dd. Mellink, American journal
of Archaeology 59, 1955, s. 238.
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yebiliriz. Yan geçitlerden daha geni~~oldu~u anla~~lan orta geçidin
üzerinde, kaz~~esnas~ nda bulunan müteaddit mermer ar~ivolt parçalar~n~ n gösterdi~i gibi, içi kasetlerle süslü bir tonoz kemer vard~. Cephede
ise üçgen al~ nl~~~ n alt k~sm~nda saçakl~k yar~m daire ~eklinde k~vr~llyor,
bu suretle bir "Suriye al~ nl~~~" husule geliyordu. Yedi ton a~~rl~~~nda
ve zengin tezyinatl~~lentosu (res. 38) zaman~m~za kadar iyi durumda
gelen abidevi bir kap~ dan esas salona giriliyordu ki bu salonun
duvarlar~~içten ve d~~ tan mermerle kapl~~ve muhtemelen bir mermer
frizle (res. 40) süslü idi. Uzun taraf duvarlar~n~n içinde üzerleri kemerli höcreler (arcosolium) vard~~ki bunlar~n birtak~m lâhidler ihtiva
ettikleri anla~~l~ yor. Zemin ortada geometrik motifler meydana getiren
beyaz ve kenarlarda k~ rm~z~~mermer levhalarla kapl~~idi. Salonun üstü
iç k~sm~~mermer kasetlerle süslü muazzam bir tonoz kemerle örtülü
idi. D~~ta duvarlar üç taraflar~~kabartmah payelerle teçhiz edilmi~ti
ki bunlar, önportikteki sütunlar gibi, Korint ba~hldar~~ta~~yor, postament'ler üzerinde duruyor ve öriportik saçakl~~~n~n devam~~olan bir
saçakhk ta~~ yordu. Arka cephede dört paye tarafindan ta~~nan
üçgen bir al~ nl~k bulunuyordu.
Bu bina, zemini bir zamanlar mermerle dö~eli olan büyük bir avlunun (27,10 m. x 42,65 m.) ortas~ nda ve mihverinde yer almaktad~r.
Avlunun üç taraf~n~~revaklar çeviriyordu. Bunlar~~te~ kil eden paye ve sütunlar kemerler, bu kemerlerin ise halen mevcut pendantiflerin aç~kça
gösterdi~i gibi, yuvarlak yahut oval kubbeler ta~~ yordu (res. 37).
Yan revaklarm gerisinde üzerleri tonoz kemerle örtülü iki~er oda vard~ r. Arka taraf payelerle takviye edilmi~~bir duvarla kapanm~~t~.
Bat~~revak~n~ n zemini mozayiklerle süslü idi. Bu tarafta, mimarisinin
tesbitine imkân ohn~yan bir giri~~binas~~(prophylon) yer almaktad~r.
—Bu avlunun önünde ikinci dikdörtgen bir avlu (63,65 m. x 92,70
m.) vard~ r. Bu avlu basit duvarlarla çevrilmi~ti, fakat bat~~yani deniz
tarafinda heybetli bir fasada sahip bulunuyordu: ortada bir kolonad
ve onun ortas~ nda Suriye al~nl~ kl~~bir giri~~binas~ ; sa~da ve solda
kuleler ; kulelerden sonra kapal~~duvarlar ve bunlar~ n aras~na yerle~tirilmi~~kolonadlar.
Bu zengin, fakat daha eski devir binalar~ndan getirilmi~~
ta~lar ve mimari parçalarla yap~lm~~~olan bina, etrafindaki kubbeli
dolay~~Roma'daki Romulus mausoleum'u ile dikkate
de~er bir benzerlik göstermektedir. Plan~n~~eski bir resimden ö~rendi~imiz bu bina M. S. 310 yahut 31 ~~tarihinde yap~lm~~~olup yu-
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varlakt~ ; revaklar ise haçvari kemerlerle örtülmü~tü 53. Side an~t~~önportikinin ~eklinden dolay~~Spalato'daki Diokletianus türbesine, üzeri
kasetli bir tonoz kemerle örtülü sella's~ ndan dolay~~ayn~~saraydaki
dört sütunlu mâbede benzemektedir. Deniz kenar~ndaki fasad ise,
tabii çok daha küçük ölçüde, ayn~~saray~ n deniz cephesinin bir
taklididir. Esas binaya ait mimari parçalar (yüksek ve üç kademeli
ar~itrav, bas~k bombe friz [res. 39], geni~~ve yass~~konsollar ve saire)
ve tezyinat bizi yine ayn~~saraya götürmekte, bu suretle bu binan~n
M. s. 3. yüzy~l sonlar~nda yap~lm~~~oldu~unu aç~ klamaktachr 54.
Bu mezar an~t~mn içinde ve civar~ nda birçok lâhit parçalar~~(ekserisi
Sidamara tipinde) bulunmu~tur.
1954 ve 1955 senelerinde yaln~z Side'nin de~il, belki Anadolu'nun
en büyük "Nymphaeum"u (res. 41) kaz~lnu~t~r55. Surun d~~~nda ve
"büyük kap~"run kar~~s~ nda yer alan bu bina apsid ~eklinde ve içinde
üçer tane çörten ihtiva eden üç büyük höcreye sahip 50 m. uzunlu~unda bir fasad duvar~~ve bu duvar~ n önünde bulunan 9 m. x 45 m.
eb'ad~ nda bir havuzdan ibarettir. Kaz~~esanas~ nda çok ve çe~itli ve
baz~lar~~gayet büyük ve a~~ r mimari paraçalara rastlanm~~, ölçüleri
ve süsleri bak~m~ ndan üç esas grupa ayr~lan bu parçalardan binan~n
cephesinde üç katl~, havuzun yan duvarlar~~üstünde ise iki kath bir
sütun mimarisi bulundu~unu istidlâl etmek mümkün olmu~tur
ki bu hususta Prof. P. Verzone tarafindan çizilmi~~olan restitüsyon
resmi (res. 42) bir fikir vermektedir. Süsleri bak~m~ ndan enteresan
53 Mesela bk. G. Rivoira, Roman Architecture, S. 217 V. dd., res. 266. E. H. Swift,
Roman Sources of Christian Art, lev. 16.

54 Diokletianus türbesinin önportikinde orta nefin üzerinde Niemann'm kabul
etmi~~oldu~u kasetli tonoz kemer (G. Niemann, Der Palast Diokletians in Spalato, s.
70 v. dd., lev. 12/14) Side an~t~~tarafmdan teyid edilmi~~bulunmaktad~r. Termessos'taki Korint mabedinin önportikindeki orta nefin üzerinde de ayn~~~ekilde bir tonoz
kemer bulunmu~~olmas~~ihtimal d~~~~de~ildir (bk. J. Durm, Die Baukunst der Etrusker.
Die Baukunst der Römer, 2. tabi, s. 6o~ , res. 681). Sella'sm~n üzeri büyük bir kasedi
tonoz kemerle örtülü olan Spalato mal~edi için: Niemann, ad~~geçen eser, s. 8o v. dd.,
dd., res 103/104 ve Durm ad~~geçen eser, s 604, res. 685. Tonoz kemerin iyi bir resmi:
C. M. Ivekoviç, Spalato (Dal~natiens Bau-und Kunstdenkmale IV), res. iz. Saray~n
deniz üzerindeki cephesi için: Niemann, ad~~geçen eser, lev. 18 ve Durm, ad: geçen eser,
res. 580. Winter, Kunstgeschichte in Bildern P, s. 187, no. t.
55 Lanckoronslci I, s. 139 .v. dd. lev. 30/31. RE. XVII 2, S. 1518 V. dd. (Reuther). K~sa kaz~~raporlar': Mansel, Belleten 18, 1954, s. 400 V. d., Anadolu 2, 1955,
s. 59 v. d.; Anatolian Studies 5, 1955, s. 22 ; Türk Arkeoloji Dergisi 6/1, 1956, s. 7.
Mellink, American journa/ of Archaeology 59, 1955, s. 238.
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olan parçalar aras~nda bo~a ba~lar~~ile mücehhez Korint ba~l~klar~,
bal~ klar (res. 44) ve IEPOE ve OIKOYMHNIKOE yaz~lar~n~~ihtiva
eden mükâfat torbalar~~(res. 45) ile süslü tavan levhalar~~zikrolunabilir.
Havuzun önünde kurnalar ve bunlar~ n yanlar~ ndaki yivlerin içine
geçirilmi~~kabartmal~~levharlar vard~~ki Petersen taraf~ndan görülmü~~
ve târif edilmi~~olan bu levhalara 58 bir yenisini katmak mümkün
olmu~ tur: bu levhada I~cion'un tekerle~e gerilerek cezaland~r~lmas~~sahnesi tasvir edilmi~ tir (res. 43) 57. Roma'daki Septizonium'un
bir prototipi oldu~u anla~~ lan bu enteresan nymphaeum yak~nda
Prof. Verzone taraf~ ndan yay~nlanacakt~ r.
Nymphaeum civar~ nda, surun hemen önünde, Bizans devrine
ait bir kap~n~n yan~nda bulunmu~~olan tabii büyüklü~tin üstünde üç
Nike heykeli (res. 46), üsliiplar~~bak~m~ ndan, hellenistik olup bir zamanlar ya Nymphaeum'da, yahut ta daha büyük bir ihtimalle, ~ehir
kap~s~ nda duruyorlard~.
1954 te A. Akarca'n~ n idaresi alt~nda M. ö. 7. yüzy~la kadar
ç~kt~~~~anla~~lan ~ ehrin muhtelif yerlerinde, eski kültür tabakalar~n'
tesbit etmek üzere, baz~~sondajlar yap~lm~~t~r 58. Fakat hiç bir yerde
bozulmam~~~tabakalara rastlamak mümkün olmam~~t~r. Bu ameliye
esnas~ nda çok miktarda Roma kerami~i(bilhassa "Bergama" nev'inden
keramikler), az miktarda hellenistik keramik bulunmu~tur. Daha
eski devirlere ait yaln~z birkaç parça elde etmek mümkün olmu~tur.
~imdilik öyle görünüyor ki Romahlar zaman~nda geni~~ölçüde vukubulan imar faaliyeti pek kal~n olmad~~~~anla~~lan daha eski tabakalar~~
tahrip etmi~tir. Belki ileride yap~ lacak ara~t~ rmalar bu hususta bizi
daha fazla ayd~nlatacakt~r. Side'de ~ imdiye kadar bilinen en eski
eser deniz kenar~ nda, mâbedlerin civar~ nda duran bir bazalt kazan
olup d~~~cephesini süsleyen lotos çiçek ve goncalar~~ile temayüz etmekte
" Lanckoronski I, S. 140 v. dd., res. 101 v. dd.
67 Say~lar~~pek fazla olm~yan Ixion tasvirleri son zamanlarda E. Simon taraf~ndan bir araya getirilmi~~ve incelenmi~tir: E. Simon, Oesterrekhische jahreshefte
42, 1955, s. 5. v. dd. Bütün bu tasvirlerden baz~~noktalarda ayr~lan Side kabartmas~~
taraf~mdan ~u dergide yay~nlanm~~t~r: Anatolia, Revue annuelle d' Archlologie de
d'Ankara 2, 1957, S. 79 v. dd., lev. VII v. dd.
58 Strabon'a göre (XIV, 668) Side Aiolis'teki Kyme'nin bir kolonisidir. Arrianus taraf~ndan naklolunan hikaye (Anabasis 1, 26, 4) ilk zamanlar Yunan halk~n~n
bu ~ehirde say~ca pek az oldu~unu gösterir. Bk. 1947 Side raporu, s. 14 ve RE. II A 2,
S. 2208 V. d. (Ruge).
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(res. 47), muhtemelen Kuzey Suriye'den ithal edilmi~~M. ö. 8.-7. yüzy~la ait bir eser olarak kar~~m~za ç~kmaktad~r 59.
1955 senesinde Dr. Jale Inan, bay R. Devres'in maddi yard~m~~ile
tiyatronun sahne binas~ n~n fasad~n~~temizleme~e ba~lam~~t~r. Muhtemelen iki katl~~bir sütun mimarisi ile süslü olan bu fasad~~açmak,
mimari parçalar~n çoklu~u ve büyüklü~ü yüzünden (res. 48-49), ilk
zamanlar büyük mü~küllerle kar~~la~m~~t~ r. Fakat aktörlerin üzerinde
oynad~klar~~sahnenin alt~nda kap~lar ve bunlar~n arkas~nda agora
meydan~na aç~lan menfezler bulunmas~~ve buralardan enkaz~n d~~ar~ya
nakledilmesi üzerine fasad~n bir k~sm~~aç~ld~~~~gibi binan~n bodrum
kat~na girilmi~~ve buralar~n iyi bir durumda oldu~u tesbit edilmi~tir.
Önümüzdeki senelerde bu ameliyeyi daha geni~~ölçüde devam ettirebilece~imizi ümid ediyoruz.
Ayn~~sene zarfinda nisbeten iyi bir durumda bize kadar gelmi~~
olan ve payeler yahut kemerler taraf~ ndan ta~~nan iki katl~~se~irdim
yollar~~ile temayüz eden kara surlar~~60 y. mimar M. Beken taraf~ndan
incelenmi~~ve röleve edilmi~ tir. Bu sayede Anadolu'nun bu önemli
tahkimat manzumesinin karakteristik vas~ flann~n meydana ç~kaca~~n~~ümid ediyoruz.
Bu on senelik kaz~~faaliyeti esnas~ nda yüzlerce kitabe bulunmu~tur ki bunlar Prof. C. E. Bosch ve onun ölümünden sonra Prof. G. E.
Bean taraf~ndan incelenmi~~ve k~smen mufassal kaz~~ raporlar~nda
ne~redilmi~ tir 61 . Bunlardan ~ehrin topo~rafyas~~için bilhassa önemli
olan bir kaç~n~~zikredelim : ~ehrin muhtelif yerlerinde su yolunu tamir
eden Bryonianos Lollianos ve kar~s~~ Quirinia Patra' n~n heykelleri yaz~l~~
kaideler üzerinde duruyordu. Büyük direkli cadde üzerindeki tak~n
civar~nda (bk. s.2 ~~8) "Tetrapolit"leri zikreden üç kaide bulunmu~tur.
"Megalopylit'ler" taraf~ndan rekzolunan bir heykel ~ehir kap~s~n~n
59 Petersen (Lanckoronslci I, s. 133) bu eserin deniz kenar~ ndaki mâbedin
bir akroteri oldu~u kanaatindedir. Paribeni-Romanelli ise (Monumenti Antichi 23,
1914, s. 120 V. dd.) bir ba~l~ktan bahsetmektedirler. Zann~m~ za göre burada bir
ta~~kazan bahis mevzuudur ki bu kabil, fakat daha sade kazanlara Sisam'da Hera
ilâve lev. XI /XII).Malzeme
mâbedinde rastlanm~~t~r (Athenische Mitteilungen 55, 1930,
ve ~ekil bak~m~ndan Kuzey Suriye geç Hitit sanat çevresine ait oldu~u anla~~lan Side
kazanma benzer bir parça için bk. B. C. Woolley, Carchemish III, lev. 69 e. Bu enteresan eseri yak~nda ne~retme~i ümid ediyorum.
0° Lanckoronski I, S. 129 V. d. da bunlar~n k~sa bir târifi vard~r. Ayn~~ zamanda
bk. RE. III. ~ , s. 192 (Droysen). Surun Beaufort' da (Karamania, s. 193) yanl~~~
bir resmi vard~r.
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yan~ nda, "Bomeites"ler tarafindan vakfolunan di~er bir heykel ise
tiyatronun güneyinde duruyordu 61. Ayn~~senden üçüncü bir heykel
kaidesine ~ehrin do~usunda, ikinci direkli cadde üzerinde rastlanm~~t~ r ki kitabesinden üzerinde duran heykelin "Büyük imalâthane"
gerusia's~~tarafindan yapt~r~ld~~m~~ ö~reniyoruz 62. Bu kitabelerden
Side'nin M. S. 3. yüzy~ lda (çünkü kitabeler bu zamana aittir) birtak~m
mahallelere ayr~ld~~~, bu mahallelerin ~ehrin ba~l~ca an~tlar~na göre
(dört ko~ umlu araba, büyük kap~ , sunak, büyük imalâthane) adland~r~ld~~~, her mahallenin ~ehir gerusia's~~(ihtiyarlar meclisi) ile kar~~t~r~lmamas~~ gereken özel gerusia'lara sahip oldu~u anla~~l~yor.
Bu mahalle taksimat~na paralel olarak ~ehir ahalisinin "phyle"lere
ayr~lm~~~olup olmad~~~~kesin olarak bilinemiyor 63.
Büyük direkli cadde üzerindeki tah~l yan~nda, ikinci ~ehir suruna
ait bir kulenin üzerinde bulunan kulplu bir levha içindeki kitabe 64 bu
kulenin (ve muhtemelen bütün bu sur k~sm~n~n)Attius Philippus ad~nda
bir ~ah~s tarafindan yapt~ r~lm~~~oldu~unu bildirmektedir. Ba~ka bir yerde ismi geçmeyen bu zat~ n "birinci derecede parlak komes" (~cit~ p.e
~rpd)=) Pcc.ago~i) olarak gösterilmesi onun Büyük Konstantin zaman~na
ait bir vali oldu~unu ve ikinci suru yapt~rd~~~n~~ aç~klamaktad~r.
Di~er bir kitabe ~ehir kap~s~n~n d~~~ nda, Nymphaeum'un civar~nda
durmakta ve Nymphaeum ile kap~~ aras~ndaki meydan~n M. S. 5.
yüzy~ lda "Arkadius forum'u" ad~n~~ ta~~d~~~n~~bildirmektedir 65. Bu
husus, M. S. 4. yüzy~lda yar~~yar~ya küçülmü~~olan ~ehrin 5. yüzy~lda
yeniden geli~ti~i ve geni~ledi~ini, hatta surun d~~~na ta~t~~~n~~ispat
etmesi bak~m~ndan büyük bir önem ta~~maktad~ r.
Side liman~~dalgalar~n getirdi~i kumlarla doldu~undan onu
temizlemek darb~ mesel haline gelen güç ve neticesiz bir i~~telâkki
1947 Side raporu, s. 46 v . dd. (no. 1-44); 1948 Side raporu, S. 79 v. dd. (no. 45-80)
1947 Side raporu, S. 48 v. dd., 54 v. dd. (t, 2, 6, 7 no.11 kitabeler) ve bu hususta
J. ve L. Robert'in mütalâalan: Revue des .6udes Grecques 64, 1951, S. 193 v. dd. ve
1948 Side raporu, S. 79 v. d. (45 no.11 kitabe).
83 1947 Side raporu, s. 57 v. d. Bk. L. Robert, Comptes-rendus de l'Acad6mie des
Inscriptions et Belles-Lettres 1951, s. 254 V. d. R. Martin, L'Urbanisme dans la GrPce
antique, S. 203, not 4.
64 1947 Side raporu, s. 75 v. d. (kitabe no. 29).
85 1947 Side raporu, s, 77 (kitabe no. 32). Bu hususta J. ve L. Robert'in mulâhazalanna da bk.: Revue des tudes Grecques 64, 1951, S. 194 ve L. Robert, Comptesrendus de l'Acadimie des Inscriptions et Belles-Lettres 1951, S. 254. Burada -r6 96pov (vergi)
de~il, fakat bir 6 96poç (forum, agora) bahis mevzuudur.
81
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ediliyordu. Fl. Areianos Alypios ad~ nda bir ~ah~s Side için hayati bir
önemi olan liman~~ temizletmek üzere büyük bir ba~~~ta bulunmu~~
olacak ki ona bir heykel dikilmi~tir 66 .
En nihayet agora'n~ n do~u kap~s~~civar~nda bulunan iki dilde
yaz~lm~~~bir kitabeyi (bilinguis) zikredelim. Burada hellenistik devre
ait, fakat Romal~lar zaman~nda kullan~lm~~~bir heykel kaidesi bahis
mevzuudur. Bu kaide bir sat~rl~ k Side, dört sat~rl~ k Yunan kitabesi
ihtiva etmekte ve Apollodoros'un o~lu Apollonios'un kendi heykelini
) vakfetmi~~oldu~unu bildirmektedir.
bütün tanr~lara ( .rzacr~.
Tek sat~rl~~üçüncü bir kitabe ise heykeli yapan sanatkâr~~aç~klamaktatad~r: Artemon'un o~lu Sideli (M)naseas. 1914 te Paribeni ve Romanelli taraf~ ndan Side'de bulunmu~~olan ikinci bir "bilinguis"
ve Side sikkeleri üzerindeki yaz~ lara ba~vurmak suretile bu kitabeyi ne~retmi~~olan Prof. T. H. Bossert baz~~harfleri tesbit etmek
ve böylece yaz~~ karakterine daha fazla yakla~ mak imkânlar~n~~elde
etmi~tir 67.
PERGE
Pamphylia'n~n önemli iç ~ehirlerinden Perge'de 68 (res. 50) çal~~malar 1946 senesinde bat~~ nekropolünde yap~ lan küçük bir sondajla
ba~lam~~t~r 69 . ~ehrin bat~~ kap~s~ndan bat~~ istikametinde uzanan
66 1948 Side raporu, s. 87 v. d. (kitabe no. 54). Side liman~n~ n temizlenmesinin
ne kadar güç bir i~~oldu~u ve darb~~mesel ~eklini ald~~~na dair: L. Robert, Hellenica
5, 1948, s. 69 v. dd.
Fasti Archaeologici
67 Belleten 14, 1950, S. ~~ v. dd., lev. ~~ v. dd. Bk. Mansel,
4, 1949, S. 294, no. 2984; 5, 1950, s. 251, no. 2847. Jet L. Robert, Revue des tudes
Grecques 64, 1951, S. 191 v. d. Ilk bulunan daha k~sa bilinguis Paribeni-Romanelli
taraf~ndan ne~redilmi~tir: Monumenti Antichi 23, 1914, s. 128 v. d., res. 25. Bu yaz~ya
dair toplu olarak: J.Friedrich, Entzifferung verschollener Schrif ten und Sprachen, s. 95 v. dd.
6 a RE. XIX 1, s. 694 v. dd.; XVIII 3, S. 394 v. d. (Ruge). Magic I, 262 V. d.;
II, s. 1134 V. d., not 7. A. M. Mansel, Rkçagda Antalya bölgesi (Antalya üniversite
Haftas~), S. 15 V. dd. ve s. 40 V. d. deki bibliyografya. ~ehrin harabeleri için: Lanckoronski I, s. 33 V. dd. H~ ristiyanl~k devri an~ tlar~~için: H. Rott, Kleinasialische Denk-

möler, s. 46 v. dd.
69 K~sa kaz~~raporlar~ : Mansel, Belleten tl, 1947, s. 166 v. d., 378; Afetinan,
Belleten 13, 1949, s. 491 V. d.; Mansel, Fasti Archaeologici 2, 1 947, s. 231 V. dd., no.
2064; Anadolu 1, 1950, s. 45 V. d. Mellink, American Journal of Archaeology 59, 1955,
Esas ne~ riyat: A. M. Mansel - A. Akarca, Perge' de kaz~lar ve ara~t~rmalar (Antalya
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bir yolun sa~~nda ve solunda, 2 - 2,5 m. kal~nl~~~ nda bir toprak
tabakas~~alt~ nda 35 tane Ulak bulunmu~tur ki bunlar~n büyük bir k~sm~~
kalker ta~~ ndan, bir kaç tanesi ise mermerden yap~lm~~t~~(res. 51).
Bu lahitler sade, yaln~ z istisnai hallerde altta silmeli sandukalar ve
yumurta ~eklinde akroter'lerle süslü semerdam ~eklinde kapaklardan
ibaret bulunmaktad~ r. Kabartmal~~lâhitler aras~nda (bunlar sekiz
parçad~r) iki uzun tarafinda madalyon içinde bir Medusa ba~~~ta~~yan Eros'lar yahut Nike'lerle süslü ve kiremitlerle örtülü semerdam
~eklinde bir kapa~a sahip "Pamphylia" tipinde bir lâhit bilhassa
dikkate de~er 70 (res. 52). Bundan ba~ka bukranion ve koç ba~lar~~
tarafindan ta~~nan girlandlar~~ve k~ sa tarafinda girland'~n üzerinde
güzel bir kitabeyi muhtevi bir lâhit 71 (res. 53) yahut bir k~sa taraf~nda kal~n bir meyva girland~mn sa~~nda ve solunda biribirine
mütenaz~r olarak duran Eros gruplar~~gösteren di~er bir lâhit 72
zikrolunabilir. Bütün bu lâhitlerin cadde taraf~na rastl~yan k~sa taraflar~~üzerinde kitabeler mevcuttur. Bu kitabelerden lâhit sahiplerinin
grekçe ve baz~~istisnai hallerde latince isimler, praenomen (önad) olarak Aurelius, Aurelia yahut Markus adlar~n~~ta~~d~klar~n~~ ö~reniyoruz ki bu suretle bütün bu grupun Karakalla lakab~~ile tan~nan
imparator Markus Aurelius Antoninus tarafindan M. s. 212 senesinde
ne~ rolunan "Constitutio Antoniniana"dan sonra, yani 3. yüzy~l~n
ilk çeyre~ine ait oldu~u meydana ç~km~~~oluyor. Bundan ba~ka
lahit sahiplerinin kendilerine kay~ts~z ve ~arts~ z ait bir mülk, öldükten
sonra içinde ba~ ka bir hayat sürecekleri bir ev telâkki ettikleri lâhdin
kapat~lmas~ , kapa~~ n sandukaya kenedlenmesi (xopocxoriv yahut
xcerocxopaxo5v fiili, yahut ivxovei)uv 'm~:~ç ~rsXzxetvouç formülü ile
bölgesinde ara~t~rmalar no. 2). Bu esere dair yaz~lan tenkidler ve tahliller: Adamesteanu, Archeologia Classico 2, 1950, s. iog v. d.; Dunbabin, journal of Hellenic Studies
70, 195o, s. 93; Furlani, Oriente Moderno 30, 1950, S. 104; Metzger, Revue dee tudes
Anciennes 52, 1950, s. 336 v. d.; Bradford-Welles, American journal of Archaeology 55,
1951, s. 213 v. d.; Çambel, Fasti Archaeologici 4, 1949, S. 294, no. 2977. Kitabeler
için bk. J. et L. Robert, Revue dee tud~s Grecques 63, 1950, s. 81 v. dd.
7° Perge s. 7 v. d., 47 v. d. (No. 7A), lev. 5; Mansel,
Fasti Archaeologici 2, 1947,
s. 233, res. 49. Pamphylia tipinde lâhitler için G. Rodenwaldt, journal of Hellenic
Studies 53, 1933, s. 181 v. dd. ve Perge, s. 55 v. dd.
71 Perge, s. ~ o v. dd. (no. 8), lev. 8. Mansel, Fasti Archaeologici
2, 1947, S. 231,
res. 47.
72 Perge, s. 5 v. d., 46 v. d. (no. 6), lev. 4, res. 13-15. Mansel,
Fasti Archaeologici
2, 1947, s. 232, res. 48.
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ifade olunmaktad~r) hususunda ne kadar titiz davrand~klar~n~, lâhitlere tecavüzde bulunacaklar, bunlar~n içinde yabanc~~cesetler vazedecekler için ~ehir yahut imparator kasas~na ödenmesi gereken ne gibi
para cezalar~~tesbit ettiklerini bu kitabelerden ö~reniyoruz 73.
~ehrin do~u nekropolünde, Toparlar köyü civar~nda iki lâhit
daha bulunmu~tur. Birincisinde girland'Iar, Eros'lar ve kö~e Nike'leri
taraf~ndan ta~~nmakta, girland'Iar~n üzerinde çe~itli ifadelere sahip
tiyatro maskeleri, k~sa taraflarda Medusa ba~lar~~görülmektedir 74 .
Dört taraf~nda stilize girland'Iar gösteren ikinci lâhdin, latince kitabesinden Aulus Junius Pastor ad~nda bir "scriba librarii"nin hât~ras~na
ithaf edilmi~~oldu~unu ö~reniyoruz 75.
Me~hur Artemis Pergaia mâbedini bulmak üzere A. Akarca
taraf~ndan gerek akropolde, gerek Iyilik Belen'in yamac~ndaki bir
kilise harabesinde, Pace'nin bir zamanlar mâbed envanterini muhtevi
me~hur kitabeyi buldu~u yerin yak~nlar~nda yap~lan sondajlardan
bir netice al~namam~~t~r 76 .
Daha geni~~ölçüde kaz~~ve ara~t~rmalara 1953 den itibaren ba~lanm~~t~r. ~lk olarak sa~~nda ve solunda birer yuvarlak kule (res.
55-56) bulunan ve hellenistik oldu~u anla~~lan ~ehir kap~s~~ ele
al~nm~~, kap~n~n arkas~ndaki oval avlu ve onun gerisindeki
abidevi tak kaz~lm~~t~r 77. ~ki kule aras~nda bulunan kap~~
odas~n~n (5,50 m. x 3,70 m.) duvarlar~~yass~~payelerle süslü olup her
iki cephesi silmeli üç münferit kemer ta~~yor, kemerlerin aralar~~ise
alt k~s~mlar~~kasetlerle süslü tavan levhalar~~ile örtülü bulunuyordu.
Perge, s. 29 V. dd. 32 V. dd.
Perge, S. 22 V. dd. (no. 34), lev. 15/16. Mansel, Fasti Archaeologici 2, 1 949,
S. 234, res. 50.
75 Perge, S. 21 V. d. (no. 33), lev. 14, res. 6o-61.
78 Perge, S. 35 V. dd., 62 v. dd. Mâbed envanterini ihtiva eden kitabeye dair:
B. Pace, Anatolian Studies presented to Sir W. Ramsay, s. 313 v. dd. Yaln~z arapça tercümesi zamanmuza kadar gelmi~~olan hatip Polemon'un "De physiognomia liber" adl~~
eserinden mâbedin Akropol'de de~il, ~ehrin d~~~nda yüksekce bir yerde bulundu~u
kesin olarak anla~~l~yor. Buna dair bk. L. Robert, Hellenica 5, 1948, s. 64 V. dd.
77 Perge ~ehir kap~s~na dair: Lanckoronski I, s. 39 v. d., 6o v. d., res. 46 v.d.
K~sa kaz~~raporu: Mansel, Belleten 17, 1953, s. 435; 18, 1954,s. 40 ; Anatolian Studies
4, 1 954, s. 20; 5, 1 955, S. 22 V. d.; Anadolu 2, 19559 S. 60 v. dd. Türk Arkeoloji Dergisi
6/x, s. 7 v. dd. res. g V. dd. Mellink, American _Durnal of Archaeology 59, 1955, S. 237.
~ehir kap~s~~mefhumu ve onun dini karakterine dair: E. B. Smith, Architectural
Symbolis~n of Imperial Ro~ne and the Middle Ages, s. ~ o v. dd. Perge için : s. 40 V. d.,
TCS. 13.
73

74
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Arkadaki oval avlunun bugün ortalama olarak ii m. yükseklikte
ayakta duran duvarlar~n~ n içinde ilk zamanlar (avlunun derinli~i
20,35 m.; arka geni~li~i 17,80 m.), her tarafta 6'~ ar tane olmak üzere
12 adet üzerleri kavisli dikdörtgen höcre vard ~~ ki bunlar~n 12 tanr~~
heykelini ihtiva etti~i söylenebilir 78 (res. 58). Roma Imparatorluk
devrinde, Side'de oldu~u gibi, bu kap~~ avlusu da bir ~eref aylusu haline
getirilmi~, yaln~z burada, duvarlar~ n önüne ikinci bir duvar ilave
edilmeyip yumu~ak kalker ta~~~oyulmak suretiyle kap~ n~ n sa~~na ve
soluna birer höcre kat~lm~~, bu suretle alt katta bir tarafta elde edilen
7 höcreye paralel olarak ikinci katta üzerleri düz yahut kavisli 7 höcre,
yine ta~~~yontmak suretiyle, meydana getirilmi~tir (bk. res. 58). ~u halde
burada da her iki tarafta 14' er olmak üzere 28 höcre ile kar~~la~~yoruz.
Bütün duvar satlu ve hücrelerin içi beyaz veya ye~il mermerle kaplanm~~, bunun önüne ise Korint nizam~ nda iki katl~~bir sütun mimarisi
oturtulmu~tur ki bu zengin duvar dekorasyonu hakk~nda (res. 59) bir
fikir vermektedir.
Bu höcrelerin içinde yer alan heykellerden baz~larun iyi bir durumda bulmak mümkün olmu~ tur. Alt katta tabii büyüklü~ün üstünde
tanr~~heykellerinin durdu~u anla~~l~yor: hemen hemen tam, yaln~z
ba~s~z bir Hermes; Frig külah~~ve omuzlar~~üzerine at~lm~~~bir pelerinle
tasvir edilmi~~Dioskur karde~ler (res. G ; ba~~nda defne çelengi izleri
görülen ç~ plak bir Apollon; bir Herme üzerine dayanan ve narin vücut ~ekilleri ile temayüz eden yar~~ ç~ plak bir Afrodit (res. 62) ; bir
Pan heykelinin tüylü ayak parças~ ; ba~~~k~smen aslan postu ile örtülü
sakall~~Herakles'in üst k~sm~ ; k~r~~~k saçl~~bir erkek ba~~,
78. Bu
heykellerden ba~ka alt ve üst k~s~mlar~~profilli ve üzerleri yaz~l~~heykel
kaideleri de elde edilmi~ tir ki bunlar belki üst kat höcrelerinde duruyor
ve Perge ~ehrinin efsanevi kurucular~n~ n (x-ri,a7at) heykellerini ta~~yordu. Bu kitabelerde adlar~~geçen kurucular ~unlard~r: Thestor'un
o~lu Kalkhas, Argos'Iu ;Apollon'un o~lu Mopsos, Delphi'li; Koronos'un
o~lu Lapith Leonteus; Pandeion'un o~lu Lykos'un o~lu Rixos, Atinal~~
(res. 60) ; Asklepios'un o~lu Makhaon, Tesalyal~~; Ialmenos'un o~lu
78 Lanckoronski'nin plan~nda (s. 5g, res. 46) bu hörcreler yanl~~~olarak yar~m
daire ~eklinde gösterilmi~tir.

Dioskur'lardan biri, Hermes, Apollon, Aphrodite ve genç erkek ba~~~ ~u
eserde ne~redilmi~tir: Türk Arkeoloji Dergiyi 6/1, 1956, lev. 5, res. 15-19.
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(M)inyas, Orkhomenos'lu;
un o~lu Labos, Delphi'li 80. Bu
efsanevi ~ah~slar~n aralar~nda ~ehrin tarihi kurucular~, daha do~rusu
~ehre iyilikleri dokunan ~ah~slar~n heykelleri duruyordu. Bunlar~n
kaidelerine ait kitabeler Perge'li M(arkos) Plankios Varos (Marcus
Plancius Varus) ve G(aios) Plankios Varos'u (Gaius Plancius Varus)
zikretmektedir ki bunlardan birincisi kendini Plankia Magne'nin
(Plancia Magna) babas~, ikincisi ise ayn~~kad~n~n karde~i olarak göstermektedir 81 . Marcus Plancius Varus tan~nm~~~bir ~ahsiyettir: Vespasianus zaman~nda Bithynia valili~inde bulunmu~~ve Nikaia'da
(Iznik) kemerli bir tak in~a eylemi~tir 82. Bu son kitabeler Plankia
Magna'n~n önemli bir kad~n oldu~unu ve ~ehir kap~s~n~n bir ~eref
avlusu haline getirilmesinde ba~l~ca rolü oynad~~~n~~gösteriyordu ki
1954-1955 senelerinde avlunun gerisinde kazd~~~nuz âbidevi taka
ait kitabeler bu hususu tamamiyle teyid etmi~lerdir.
Oval avlunun arka taraf~n~n hellenistik devirde ne ~ekilde oldu~unu bilmiyoruz. Büyük bir ihtimale göre bu taraf kapal~~idi ve Side'de
oldu~u gibi bir geçit odas~~ihtiva ediyordu. Avlu bir ~eref avlusu haline
getirildikten sonra bu k~s~m kald~r~lm~~, onun yerine üzerine dört
80 ~u halde burada, herhalde Kyklos nostos'lar~ndaki (RE. XI. 2, S. 2426)
efsanevi ~ah~slarla ilgili birtak~m kahramanlar gösterilmi~tir ki bunlar Truva harbinden sonra kara yolu ile güney-bat~~ve güney Anadolu bölgelerine gitmi~ler ve
bu bölgelerde birtak~ m ~ehirler kurmu~lard~r. Perge kap~s~ ndaki tasvirlerin bu
efsanelerin mahalli bir versiyonu ile ilgili oldu~u anla~~l~yor. Çok eski oldu~u anla~~lan ve belki de Argos kolonizasyonu ile münasebeti bulunan bu versiyon baz~~
kahramanlar' Perge'ye mal etmek gayesini gütmektedir (bk. O. Gruppe, Gritchische
Mythologie und Religionsgeschichte, s. 64.1). Makhaon kitabesinde akropolde duran bir
Zeus Mahkaonios mâbedinden, Rixos kitabesinde "Rixos'un aya~~ndan" ,(mücesssem bir parça? Kaya kabartmas~ ?) bahsolunmakta, bu suretle bütün bu ~ah~slar~n
Perge'de pek eski zamanlardan beri mevcut olduklar~~anla~~lmaktad~r. ~imdiye
kadar hiç bilinmiyen Rixos ve Labos gibi efsanevi ~ah~slar da enteresand~r.
81 Bu kaidenin resmi: Türk Arkeoloji Dergisi 6/1, 1956, lev. 6, res. 20.
82 M. Plancius Varus'a dair: Prosopographia Imperii Ro~nani II, s. 42, no. 334
ve RE. XX 2, S. 2015 V. d. (Hoffmann). Baz~~ müdekkikler ve bu arada Hoffmann
taraf~ndan da ileri sürülmü~~bir fikir, yani Varus'un Asia valisi (proconsul Asi~~e)
oldu~u keyfiyeti, Bosch'un tesbit etti~i gibi, bir Nikaia sikkesi üzerindeki yaz~n~n
yanl~~~okunmas~ndan ne~'et etmi~ tir (NEIKAIEIE yerine AHAMEIE); bk. C. Bosch,
Die kleinasiatischen Mü~tzen der römischen Kaiserzeit Il, ~ , 1, s. 87, not 83. Ayn~~eserde
87 de Varus'un M. s. 78/9 senelerinde Bithynia valisi oldu~u bildirilmektedir. Var~z
taraf~ndan Iznik'te yapt~r~lan kemerli kap~~(bugünkü Lefke kap~s~) ve kitabesi için
A. M. Schneider—Karnapp, Die Stadt~nal~er von Iznik (Istanbuler Forsch ungen.
IX), s. 22 v. d. ve s. 45 deki ~ l no.l~~kitabe.
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kademeli bir merdivenle ç~k~ lan bir platform üzerinde abidevi bir tak
bina edilmi~tir (res. 57, 63). 20 m. uzunluk ve 9,10 m. geni~likte olan
an~t iki büyük ve bunlar~n aras~nda iki dar filaya~~n~n meydana
getirdi~i ortada 3,40 m., yanlarda 2,50 m. geni~li~inde üç kap~ya
sahip bulunmakta, kap~ larm üzerlerinin kasetlerle süslü tonoz
kemerlerle örtülü oldu~u anla~~lmaktad~ r. Kalker ta~~~bloklar~ndan
yap~lm~~~ve mermerle kaplanm~~~olan yan ayaklar~n cephelerinde
yüksek pluteum üzerinde aedicula'lar, yan taraflar~nda yuvarlak ve
dikdörtgen höcreler yer al~yordu. Orta ayaklar~ n önünde Korint
nizam~ nda sütunlar yüksek postamentler üzerinde duruyor ve bunlar~n
hizas~nda ç~k~nt~~yapan saçakl~~~~ta~~yordu. Tezyinat ve ölçüleri bak~m~ndan iki grupa ayr~ lan mimari parçalar bu tak~ n iki katl~~oldu~unu,
üst katta kesik bir al~nl~ k bulundu~unu göstermektedir. Tropaion'lar
ta~~yan Nike'ler bu üst k~s~mlarda duruyordu.
Bu tak Antalya'daki Hadrianus kap~s~~ile büyük bir benzerlik
göstermektedir 83 ; yaln~ z Perge'de orta kap~~yan kap~lardan daha
geni~, dolay~sile daha yüksektir ve yan ayaklar cephelerinde aedicula'larla teçhiz edilmi~tir.
An~ t her iki cephesinde ve herhalde al~nl~~~ n içinde bir "tabula
ansata" içine tunç harflerle yaz~l~~biri latince, di~eri grekçe birer
kitabe ihtiva ediyordu ki bu kitabelerden Plankia Ma gna'n~n bu tak~~
ana~ehrine (patriae, ncerp(8L) ithaf etti~ini ö~reniyoruz 84. Kaz~~esnas~ nda grekçe ve latince kitabeli kaideler üzerinde durduklar~~anla~~lan
z~ rhl~~elbiseli (res. 64) yahut ç~ plak erkek ve giyimli kad~n heykellerine (res. 65) rastlanm~~t~ r. Kitabelerden bu heykellerin Plankia
Magna tarafindan "Diana Pergensis", "Genius Civitatis", "Divus
Nerva", "Divus Traianus", "Diva Marciana", "Diva Matidia",
83 Lanckoronski I, S. 20 v. dd., lev. 5 v dd. Bibliografya için:
RE. A ~, S. 452
v.d. (1111er).
84 Avlu mimarisi ile yak~ n ilgisi bulunan bu tak daha ziyade an
~tsal üç gözlü
bir kap~~olarak kar~~m~za ç~kmakta, imparatora de~il, Perge ~ehrine ithaf edilmi~~
bulunmaktad~r. Antalya'daki Hadrianus kap~s~ nda da ar~itrav üzerine tunç harflerle
yaz~lm~~~bir ithaf kitabesi bulunuyordu (Corpus Inscr~ptionum Latinarum III, no. 4339.
Lanckoronski I, S. 154 v. d., no. 4). Petersen taraf~ ndan (Lanckoronski'nin eserinde)
kitabenin bozuk olan son k~s~ mlannda [rcon-pi] nct-cpWoç] yerine ncerp(S[~]
okunmas~~husususnda ileri sürülmü~~olan bir faraziye, zann~m~ za göre, Perge kap~~
kitabesi taraf~ ndan teyid edilmektedir. Binaenaleyh Antalya kap~s~~da zengin bir
vatanda~~taraf~ndan yaln~ z imparator Hadrianus'a de~il, fakat vatan~na yahut ana
~ehrine ithaf edilmi~ti.
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(res. 67) "Plotina (Augusta)" (Diva de~il) (res. 68), "Sabina Augusta"
ve "Hadrianus Augustus"a ithaf edilmi~~oldu~unu ö~reniyoruz. Mevcut heykelleri kitabeli kaidelerle birle~tirmek, böylece imparatorluk
devri Anadolu ikonografyas~~için önemli ipuçlar~~elde etmek enteresan, fakat halli oldukça güç bir mesele olarak kar~~ m~za ç~kmaktad~r.
Kitabeler sayesinde tak~n ve avlu dekorasyonunun tarihini kesin olarak tesbit etmek mümkün oluyor ki bütün bu in~aat Traianus ile
kar~s~~ Plotina'n~n ölüm seneleri, yani M. s. 117 ile ~~22, yahut daha
dakik olarak, Plotina ile Matidia'n~n ölüm seneleri, yani ~~19 ile 122
seneleri aras~na rastlamaktad~r 85. Plankia Magna hakk~nda biri
"ihtiyarlar" taraf~ ndan, (bu kitabe civarda hamam oldu~u anla~~lan
bir binan~n önünde durmaktad~r) di~eri ise "bule" ve "demos" taraf~ ndan (bu kitabe tak~n arka cephesinde bulunmu~ tur) rekzedilmi~~
heykellere ait iki kitabeli kaide bilgi vermektedir: bu kitabelerde bu
7c6Xzwç),
kad~n M. Plancius Varus'un ve "~ehrin k~z~"86 (»uyc'4.r~2p
"demiurgos" (k.~.loupy6ç)87, Artemis'in ve kayd~~hayat ~artiyle Tanr~lar
&C< 8i.ou)88
anas~n~n rahibesi (iEpsia
'Ap74.1.18oç, ispeicc 11(hyrpt~ç
oldu~u bildirilmektedir. Su halde kesin olarak tarihlendirilmi~~olan
bu an~ tlar ve bunlar~n heykeltra~l~ k süsleri Anadolu'nun sanat
tarihinde önemli bir yer alma~a namzed bulunmaktad~r.
~~955 senesinde tak~n gerisindeki kald~r~ml~~meydan temizlenmi~, bu
arada taka ait yeni mimari parçalar bulundu~u gibi bir Tykhe ba~~ndan (res. 66) ba~ka imparator Hadrianus'un bir ba~~na da rastlanm~~85 Bu tarihleme 4 sat~r~nda (trib. b)otestate 1N7 (yani M. S. 120 ibaresini muhtevi, Harianus'a ithaf edilmi~~bir heykel kaidesi kitabesi taraf~ndan teyid edilmektedir.
88 ~ehre büyük ba~~~larda bulunmu~~olan kad~nlar için kullan~lan terim. Bk.
RE. XIX 1, S. 698.
87 ~ehrin bu en yüksek memurlu~unu kad~nlar~n da i~gal edebilece~ini bu
suretle tesbit etmi~~bulunuyoruz. Bk. RE. XIX 1, s. 6g8.
88 Hemen ayn~~ kitabeyi ihtiva eden, fakat "geraios'lar" (Fepato~) taraf~ndan
Plancia Magna için rekzedilmi~~bir heykel kaidesi kap~~civar~nda hamam oldu~u
anla~~lan büyük bir binan~n (Lanckoronski I, s. 40, res. 28 deki planda G) giri~inin
sa~-m(1a durmaktad~r. Bu kaide üzerinde Plancia Magna'mn heykelinin alt k~sm~~
in situ olarak bulunmu~tur. Plankia'n~n mezar~~ise antik devir ~ehir kap~s~n~n güneyinde (Lanckoronski I, s. 34, res. 26 da V harfi ile gösterilen yerde) bulunmu~ tur.
Podiunflu bir mâbed ~eklinde oldu~u anla~~lan bu binan~n üst las~mlarn~a ait parçalar bugün ortadan kalkm~~t~r. Sadece iki mermer ar~itrav parças~~mevcuttur ki
bunlar~n üzerinde ~u kitabeyi okumak mümkündür:
— — — — IIXav~ciou Oûck[pou ~scd] [7:]6Xecaç ,yci[r~lp].
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t~r. Halen devam etmekte olan ameliye 20 m. geni~li~inde bir orta
k~s~m, iki tarafta 5 m. derinlikte portilder ve onlar~n gerisinde dükkanlar, ortada bir su kanal~~ihtiva eden büyük direkli caddenin (res.7o)
aç~lmas~n~~istihdaf etmektedir 89. Bu cadde üzerinde ve direkler aras~nda kitabeler ve heykeller duruyordu. Kaz~~esnas~nda bulunan en
önemli eserler aras~nda kuca~~nda bir çocuk tuttu~u halde bir koltukta
oturan bir kad~n (res. 67), Polyklet üslübunda bir erkek torsu, nefis
bir i~çilikle temayüz eden ve M. ö. 4. yüzy~l orijinalini taklid eden bir
erkek ba~~, M. s. 3. yüzy~la ait bir erkek portresi ve en nihayet 1956
da bulunmu~~olan "Kapitol Afroditi" tipinde bir Afrodit heykeli
zikrolunabilir.
Bütün bu buluntular, zan~um~za göre, Anadolu'nun yalmz arkeolojisi ve antik sanat~~için de~il, ayn~~zamanda eski kültürü için birinci
derecede belgeler te~kil etmekte ve Anadolu topraklar~ndan ne gibi
önemli eserler ç~karmak mümkün oldu~u hakk~nda bize bir fikir
vermektedirler. Bu kaz~lar~n yap~lmas~n~~mümkün k~lan müessese ve
~ah~slara bir kerre daha te~ekkürlerimizi sunar~z.

11° Bk. Lanckoronski I, s. 41 ve R. Martin, L'Urbaninne dans la Grke antique S.
210, 217.

