AYASOFYA HARABESI HAKKINDA KISA RAPOR
AZIZ ALBEK
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Ankara Ziraat Fakültesi asistanlar~ndan Hüseyin ~ahinkaya ve
e~i Rezan ~ahinkaya'n~n 1953 yaz~nda yapm~~~olduklar~~bir gezi
s~ras~ nda Alanya ile Gündo~mu~~aras~nda raslad~klar~~Ayasofya harabesi hakk~ nda Türk Tarih Kurumu'na vermi~~olduklar~~rapor üzerine,
Profesör A. M. Mansel buran~ n tetkiki ile beni vazifelendirdiler.
Ayasofya harabesi Gündo~mu~~ile Alanya aras~ ndaki Susuz
da~~n~n bat~~ ete~inde denizden 15oom. yükseklikte bulunmaktad~r.
Kuzeyi gayat dik yamaçl~~Balkan tepesi Kandilcik ve Hisariçi tepeleri ile kapanmaktad~ r. Kal~nt~ lar toplu bir halde Hisariçi tepesinin do~u güneyindeki kayalarla çevrilidir. Res. ( ) Kroki. (2) Vadiye
do~u bat~~istikamatinden girdi~imizde görülen ilk kal~nt~, Balkan
tepesi önünde, poligonal ta~larla örülü, dörtgen ~eklinde bir bina temelidir Res. (3).
Kandilcik tepesi önünde kayalar içine oyulmu~~üstleri aç~k
odalar bulunmaktad~ r. Harabeyi gezdikten sonra bunlar~n ta~ocaklar~~oldu~u anla~~lm~~t~ r. Kandilcik tepesinin güneye bakan yamac~n~n
vadiye yak~ n bir yerinde, bir yan duvar~~ve kap~~söve ta~lar~~ayakta
duran bir bina kal~nt~s~~mevcuttur. Yan duvar~~fundal~klar içerisinde
uzanmaktad~ r. Ve uzun bir yap~~karakteri gösterir Req. (4).
Daha bat~ da Kandilcik boynunda büyük blok ta~lardan yap~lm~~~
ve bir ucu yuvarlak bir plan gösteren bir duvar bulunmaktad~r. Bu
belki bir kap~~veya sur duvar~~olabilir Res. (5-6).
HS1 ve HS tepelerine do~ru yürüdü~ümüzde, ilk göze çarpan ~ey
güney bat~ da Hisar içi tepesi ve H kayal~klar~~aras~ndaki çukur bir
alanda toplanm~~~olan bina kal~nt~land~r Res. (7).
Bu k~sm~ n izah~n~~daha sonraya b~rak~yoruz. HS tepesi üzerinde
~u kal~nt~ lar bulunmaktad~ r: Hellenistik bir duvar, bunun üstündeki
düzlükte mimari parçalar, sütunlar ve sütun kaideleri. Res.(8, 9, ~~o, ~~ )
* AYASOFYA, Türkiye Cumhuriyeti Har~talar~ nda AYASOF~~mahal ismi
olarak geçmektedir. (Gündo~mu~~Kazas~ na dahildir.)
R. Kiepert'de harabe i~aret edilmemi~tir.

348

AZIZ ALBEK

HS1 tepesi üstünde ise kayaya oyulmu~~ni~~ve duvarlar vard~ r.
HS tepesi üzerinden bat~ya do~ru inen tatl~~meyil takip edildi~inde bir
çok bina kal~ nt~lar~ na, ve yuvarlak bir binaya raslan~lmaktad~ r.Buras~~
yuvarlak, moloz bir duvardan ibarettir. Res.(12) Bu yap~n~n önünde
fundal~ klar içinde uzun lento ta~lar~~görülmü~~tür. Yukar~ da bahsetti~imiz düzlü~e indi~imizde antik bir kuyu ve yanyana iki kitabe ta~~~
görülmektedir Res. ( ~~3).
Kitabenin ancak bir tanesi üzerindeki yaz~~k~smen tesbit edilebilmi~tir.(*)
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Senato ve halk genç Aurelios
Polemiamos Obrimos'u tebcil
etti. Babas~~Obrimos ....nos'un
o~lu Aurelios muhabbeti yüzünden
heykelini dikti.

Alan ortas~nda agora ~eklini and~ ran dört kö~ e bir yer bulunmaktad~ r. Muhtemelen a~~ l için yap~lm~~~olan ~imdiki duvarlar~~toplama mimari parçalardan müte~ ekkildir. Bunun antik bir temel
üzerinde kurulmu~~olabilece~i derhal hat~ ra gelmektedir Res. (14).
Duvann güney k~sm~nda yar~s~~toprak içinde bir kitabe ta~~~bulunmaktad~r Res.~ 5). Biraz daha üst tarafta h~ristiyanl~ k devrine ait
mimari bir parça vard~r Res. ( ~ 6).
Krokide noktalarla gösterilmi~~olan agora duvar~n~ n hemen güneyinde KM ile gösterilen küçük mabet bulunmaktad~ r. Mâbedin
sella duvarlar~n~ n bir k~sm~~ile pronaos'~n bir k~sm~~ayaktad~ r. Mevcut
lus~ mlardan mâbedin plan~n~ n Templum in antis tipinden oldu~unu
söyliyebiliriz. Mabedin pronaos'u bat~~yönündedir. Dar taraf~~takriben, 6, 6o m. uzun taraf~~ ise II, 27 m. kadard~ r. Alçak bir podium
dan sonra hafif bir silme üstünden, muntazam blok ta~larla tek s~ral~~
bir sella duvar~~yükselmektedir. Mabedin pronaos'unda bulunmas~~
icap eden sütunlara ve di~er k~s~mlar~ na ait mimari parçalara raslanmam~~t~ r. Res. (17, 18, 19, 20, 21, 22.)
* Kitabeler Mr. Bean taraf~ ndan çözülmü~tür.
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Hemen hemen küçük mâbedin aks~nda, 70-80 metre bat~da hafif
bir yükseklik üstünde bulunan büyük mâbede BM giderken yol üstünde (Res. 23, 24) görülen mimari parçalara tesadüf edilmi~tir. Büyük
mabet yüksekçe bir podium üstünde bulunmaktad~r. Do~uda dar bir
pronaos'u vard~r. Bunun iki yan duvar~~ve kuzey sella duvar~n~n podium üstündeki k~sm~~mevcuttur. Bat~~ante duvar~~iyon ba~l~~~~ve üç
küçük kademeli ar~itrav~na kadar ayakta durmaktad~r. Yap~~krokideki prostilos tipini gösterir. Res (25) Yap~ya ait di~er mimari parçalar iç avluda ve kenarlarda bulunmaktad~ r. Düz ve yivli sütunlar
dantiküllü saçakl~k parçalar~~kavisli ar~itravlar yap~n~n üst k~sm~n~n
de~i~ik bir tarzda oldu~unu dü~ündürür. Res (26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 )•
Mâbetle Hisariçi tepesi aras~nda bir çok bina kal~nt~lar~~ve büyük
blok ta~lardan yap~lm~~~duvarlar tabii kayalarla birle~tirilmi~tir.
(Res. 42, 43. 44).
Kayaya oyulmu~~bir merdivenden Hisariçi tepesinin güneybat~s~ndaki vadiye inilmektedir. (Res. 45, 46) Buras~~antik ~ehrin
nekropolünü te~kil eder. Merdivenin bitimi vadinin en dar yerine
rastlar. Merdivenin kar~~~yamac~ndaki kaya blokuna i~lenmi~~olan
kaya mezarma takriben onbe~~basamakl~~bir merdivenle ç~k~lmaktad~r.
Kayamn sath~~düzeltilmi~~alt k~sm~na küçük bir kap~~ile gi~ilen mezar
odas~~oyulmu~tur. Kap~n~n üstünde iki yandaki konsollarda kartala
benziyen figürler bulunmaktad~r. Mezar abidesinin en üstünde içerlek
burç ~eklinde bir k~s~m mevcuttur. Res. (47, 48, 49).
Nekropol'ün bundan sonraki k~sm~~bat~ya do~ru geni~liyen vadi
üzerindedir. Ve yüksekçe kaideler üzerinde oturtulmu~~lâhitler bulunmaktad~r. Ço~u devrilmi~, kapaklan k~nlm~~t~r. Baz~lar~n~n sanduka k~sm~nda meduz ba~~~vard~r. Res. (50, 51, 52, 53).
Nekropol'de bulunan bir lâhit parças~ndaki kitabenin bir k~sm~~
tesbit edilmi~tir.
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Alexandros ve....
TO.4Ç L-Otrr[oil] ? ?
Nekropolü de inceledikten sonra Ayasofya harabesinin büyük bir
k~ •m~m tamamlam~~~oluyoruz.
Yukar~da bahsetti~-'imiz Ayasofya harabesi, Bat~~Kilikya ile Do~u
Pisidia aras~nda bulunmaktad~r. Küçük bir da~~~ehridir. Kal~nt~lardan anla~~ld~~~na göre Hellenistik, Roma ve H~ristiyanl~k devirlerini
ihtiva etmektedir.

