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SIDE'DEKI "VESPASIANUS ANITI"
Ord. Prof. Dr. ARIF MUFID MANSEL
Side ~ehrinin 1 üzerinde bulundu~u yar~madan~n a~a~~~yukar~~
ortas~nda, tiyatro ile ana direkli cadde üzerindeki kemerli tak aras~nda, büyük konglomera bloklar~~ve bunlar~n aras~na s~k~~t~ r~lm~~~küçük
ta~~ve tu~la k~r~klar~ndan yap~lm~~~4,30 m. kalml~~~nda bir duvar
bulunmaktad~r. E~ik aç~lar meydana getirmek suretile bir taraftan
tiyatro, di~er taraftan taka ba~lanan bu kal~n duvar~n M. s. 4. yüzy~l
ortalar~nda ~ehri yar~~yar~ya küçülten surun bir parças~~oldu~u anla~~l~yor (res. 1-2) 2 . Bu duvar~n sol taraf~nda (yani tiyatro cihetinde)
üstte dikdörtgen bir pencere, onun alt~nda üzeri kemerli bir kap~~
görülmekte, arkada daha yüksek bir seviyede bulunan cadde portikinden bu kap~ya bir merdivenle inilmektedir. Duvar~n sa~~taraf~nda
ise içi sonradan doldurulmu~~ve ortas~ nda küçük bir kap~~aç~lm~~~olan
tak 3 yer almaktad~r. Duvar~n kuzey üst k~sm~nda, sokak seviyesinden
Side'de Türk Tarih Kurumu, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü,
Istanbul Edebiyat Fakültesi Antalya Arkeoloji Ara~t~rmalar~~ Istasyonu taraf~ndan
sa~lanan tahsisatla yap~lan ve bu sat~rlar~n yazar~~ taraf~ndan idare olunan kaz~~ ve
ara~t~rmalara dair toplu yay~nlar için: A. M. Mansel, lahrbuch des Deutschen Archh'ologischen Instituts, Archilologischer Anzeiger 1956, s. 34 v. dd. ve Belleten 22, 1958,
s. 213 v. dd.; en son olarak A. M. Mansel, Die Ruinen von Side (Deutsches
Arch.ologisches Institut, Abteilung Istanbul), 1963.
2 Bu kal~n duvar için bk.: A. M. Mansel - G. E. Bean -J. Inan, Side Agoras~~
ve civar~ndaki binalar. 1948 y~l~~kazdar~na dair rapor (Antalya Bölgesinde Ara~t~rmalar
No. 4), 1956, s. 14 ve levha 49-5o. A. M. Mansel, Die Ruinen von Side, s. 70.
3 Roma ~mperatorluk devrinde caddeler üzerinde yap~lagelmekte olan taklar
serisine giren Side tak~~ için; A. M. Mansel - G. E. Bean -J. Inan, ad~~geçen eser, s.
14-15, res. 49 v. dd., lev. 49-50. A. M. Mansel, Archliologischer Anzeiger 1956, s. 51 ve
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a~a~~~yukar~~6,50 m. yükseklikte yar~m daire ~eklinde bir höcre bulunmakta (çap~~4,50 m.), bu höcrenin içinde bir mermer heykel kaidesi,
gerisinde ise kemerli bir pencere göze çarpmaktad~r.
I~te bu höcrenin alt~nda, tiyatrodan ve taktan dü~en büyük konglomera bloklar~~ kald~r~ld~ktan sonra bir hayli mimari parça ile
birlikte bir an~t meydana ç~km~~t~r ki yaz~t~na göre imperator
Vespasianus'a (ve ayn~~zamanda Titus'a) ithaf edilmi~~olan bu an~t
tarafim~zdan "Vespasianus an~t~" olarak adland~r~lm~~t~r. An~t o
zamanlar kaz~~mimari olan M. Beken tarafindan yap~lm~~~plan ve
restitüsyon resimleri ile birlikte taraf~m~zdan muhtasar bir ~ekilde üç
defa ne~redilmi~tir 4. Fakat 1961 y~l~nda k~smen Türk Tarih Kurumu
ve Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~ünden, k~smen de kaz~lar~m~za kar~~~öteden beri büyük ilgi göstermi~~olan bayan ve bay H.
Weidtrnann'~n ba~~~lar~ndan sa~lanan paralarla Viyanadan getirtilen Dr.-Ing. A. Machatschek'in nezareti alt~nda bu binan~n üçte ikisi
restore edilmi~, bu sayede binan~n üst k~s~m ölçüleri ve oranlar~~hakk~nda kesin bir fikir edinmek mümkün olmu~~oldu~undan ve Side kaz~s~~epigrafya uzman~~Prof. G. E. Bean amt~n yaz~t~~hakk~nda incelemelerini tamamlam~~~ve bu hususta bir rapor haz~rlam~~~bulundu~undan
bu an~t~~tekrar ele alma~~~ve yeni ölçüler, planlar ve resimlerle ne~retrne~i faydal~~bulduk. Bu vesile ile bayan ve bay Weidtmann'a, Prof.
G. E. Bean'e, Dr. Machatschek'e, foto~raf uzman~~A. Albek'e ve bu
restorasyon i~i ile yak~ndan ilgilenrni~~ve teknik tecrübe ve bilgisinden geni~~ölçüde faydalanmanuz~~sa~lam~~~olan Y. Müh. bay Rag~p
Devres'e te~ekkür etme~i borç bilirim.
Bina alt tabakas~~ortalama 0,34 m. yükseklikte konglomera bloklar~ndan, üstü ise 0,40 ve 0,27 m. yüksekli~inde merrnere yak~n iki
kalkerta~~~tabakas~ndan meydana gelen bir platform (6,72 X 2,20 M.)
res. 12. A. M. Mansel, Belleten 22, 1958, S. 218, res. 7. ve Die Ruinen von Side, s. 24. Yukar~da zikrolunan eserlerdeki foto~raflarda lentosu asl~nda bir pencere sö~esi olan
kitabeli bir mermer blok taraf~ndan te~kil olunan, ayr~ca lentonun üzerinde bir
kemer ihtiva eden bu kap~~1959 y~l~nda, y~k~lma tehlikesi gösteriyor bahanesi ile,
köylüler taraf~ndan ortadan kald~r~lm~~, o esnada kitabeli lento k~r~ld~~~~gibi Side'nin en pitoresk bir kö~esi de tahrip edilmi~tir. Kap~n~n bu son durumunu res. 28'de
görmek mümkündür.
4 A. M. Mansel, Türk Arkeoloji Dergisi X-1, ~~96o, s. 54, res. 53 v. dd. A. M.
Mansel, Festschrift Max Wegner zum sechzigsten Geburtstag, s. 38 v. dd. res. ~~~v. dd.
A. M. Mansel, Die RuMen von Side, s. 70 v. dd. res. 53 v. dd. Bu kitaba ekli olan ~ehir
plan~nda bu an~t (I 3) harfi ile gösterilmi~tir.
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üzerinde yükselmektedir (res. 2, 4, 29-30). ~lk üst tabaka kademelidir. Bu suretle meydana gelen basama~~ n cephede geni~li~i 0,16,
yanlarda ise 0,24 m.'dir. Üst tabaka bloklar~~fascial~d~r (önceki resimlerden ba~ka bk. res. 7). Öyle anla~~l~yor ki bina yap~ld~~~~zaman alt
konglomera ta~~tabakas~~topra~~n alt~nda kal~yor ve görünmüyordu.
Daha sonralar~~ise bu k~s~mda meyilli olan cadde seviyesinin alçalrnas~~sonunda bu tabaka meydana ç~km~~t~r.
Esas bina U ~eklinde bir plana sahip olup genel uzunlu~u 6,40 m.
yi bulmakta, 3,20 m. uzunlu~unda bir orta k~s~m ve 1,60 m. uzunlu~unda ve 1,32 m. derinli~inde iki yan pk~nt~dan meydana gelmektedir (res. 3). Binan~n özü konglomera ve kumta~~~bloklanndan, gözle
görülebilen d~~~k~s~mlar~~ise, platformun üst tabakalar~~gibi, mermere
yakla~an kalker ta~~ndan yap~lm~~~bulunmaktad~r. Binan~n çe~itli
büyüklükte konglomera ta~lar~ndan itinas~z bir tarzda yap~lm~~~olan
arka duvar~n~n sol yan tarafinda 1,24 m., sa~~yan tarafinda ise sadece
0,20 m.. derinli~e sahip olu~u, an~t~n tiyatro ile tak aras~ndaki kal~n
duvara çarp~k bir surette yaslanmas~na yol açm~~t~r (bk. res. 3).
An~t alt k~sm~nda ~ ,~ 5 m. yüksekli~inde, iki tabaka halinde geni~~
mermer levhalarla kapl~~bir kaideye sahip bulunmaktad~r ki (bk. res.
4) bu kaide sa~~taraf glunt~s~ndan sarfinazar, iyi bir durumda bize
kadar gelmi~tir (bk. mesela res. ~~ve 7). Kaide altta 0,20 m. yükseklik
ve o,o8 m. kal~nl~kta, üstte ise o, ~~o m. yükseklikte bir silme ile çerçevelenmi~tir (res. 4); yaln~z üst silmenin üstünde yüksekli~i o,' o m.'yi
bulan düz bir ~erit vard~r. Alt silmede binan~n yan taraflar~nda görülen çubuklar~n cephede devam etmemesi dikkat çekicidir. Bu k~s~m
silrneleri bitirilmemi~~hissini vermektedir.
Dr. Machatschek mevcut mimari parçalar~~esasl~~bir tetkikten
geçirdikten, bunlar~n rölevelerini yapt~ktan ve bunlar~~snufland~rd~ktan sonra parçalar~n büyük bir k~sm~n~n solda ç~k~nt~~ te~kil eden
kaidenin üzerindeki aedicula'ya ait oldu~unu tesbit etmi~~ve bu aedicula'y~~hemen hemen tam olarak restore etme~e nuwaffak olmu~tur
(res. 28 v. dd.). Bu aedicula uzunlu~u 1,60 m., derinli~i içte 1,19 m.,
d~~ta 1,31 m. olan bir kaide üzerinde yer almakta, cephede iki sütun,
arka duvarda ise bunlara tekabül eden iki yar~ m sütun ve bunlar~n
ta~~d~klar~~saçakl~k ve çat~dan meydana gelmektedir (res. 3-4). Dr.
Machatschek ilk i~~olarak arka duvar ta~~levhalar' ile ayn~~ta~tan yap~lm~~~olan 5 adet yivli yar~m sütun parças~n~~k~r~k k~n~a biti~tirmek
(bunlar res. 5'de yukar~dan a~a~~ya gelmek suretile 1-4 numara ile
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gösterilmi~ tir), bu suretle meydana gelen yar~ m sütunun üzerine
Korint nizam~ nda bir hayli zedelenmi~~yar~m sütun ba~li~~n~~(res. 6)
oturtmak suretile (bk. res. 32, sol taraf) sütun yüksekli~ini 3,17 m.
olarak tesbit etmi~, ayn~~zamanda bu yar~m sütunun aedieula'n~n
d~~~(sol) arka tarafinda yer ald~~~ m ortaya koymu~tur. Aym aedicula'n~ n iç arka tarafinda oldukça büyük bir yar~m sütun parças~~ in situ
duruyordu ki (res. 7 sol taraf ve res. 8) bunun vâk~a üst k~s~mlar~~
bulunamam~~, fakat ba~l~~~~çok harap bir durumda ele geçerek eski
yerine konmu~ tur (res. 30-31, orta höerenin solundaki yar~ m sütuna
bak~n~ z). Öndeki sütunlara gelince bunlar~ n Korint nizarrundaki
iki ba~l~~~~(yüks. 0,34 n~.) oldukça zedelenmi~~ve d~~~sat~hlar~~a~~nm~~~
olarak bize kadar gelmi~ tir (res. 9-10). Bu ba~l~ klarda akant (kenger)
yapraklar~~damarl~~ve uçlar~~sivri olarak gösterilmi~~olup ortadaki
yüksek akant yapra~~n~n sa~~ndan ve solundan k~vr~lan saplar~n bir
taraftan abakus'un alt~nda, di~er taraftan orta k~s~mda k~vr~mlar meydana getirdi~i göze çarpmaktad~r. Genel rnanzaras~~bak~m~ndan ise
ba~l~k basit bir ~ ekil göstermektedir. Fakat bu ba~l~klar~~ ta~~yan ve
arkadaki yar~ m sütunlar gibi yivli olmalar~~gereken sütun gövdelerinden hiçbir parça bize kadar gelrnemi~tir. Buna kar~~l~k geç antik
devirde Side'de çok kullan~lm~~~oldu~u anla~~lan yivsiz, alt~~tek, üstü
ise çift bilezikli mermer sütun gövdeleri ve yine geç antik devri ima
eden kaideler (res. 11-12) bulunmu~ tur ki bunlar~ n sonraki bir tâniir
esnas~nda buraya vazedildi~i anla~~l~yor. Bunlar restorasyonda aedicula'run cephesinde aynen kullan~lm~~, aradaki noksan k~s~ m.lar ise
çimento ile doldurulmu~ tur (res. 29 v. dd.).
Aedicula'n~n saçakl~~~~ise hemen hemen tam olarak bulunmu~tur.
Sütunlar~n üzerinde ayr~l parçadan yap~lm~~~ ar~itrav-friz bloklar~~
oturrnaktad~r ki bunlar~n yüksekli~i 0,46 m.'yi bulmaktad~r. Ar~itrav
üç fascia'h olup frizden kuvvetli bir silme ile ayr~lm~~t~r (res. 13
v. dd.). Friz ise hafifçe konkav bir sat~ h üzerinde birbirini takip eden
yedi yapraktan müte~ekkil geni~~ve dar palmetlerden ibaret bir bezeme kapsamakta, bu frizin üstünde ise bir yumurta ~eridi yer almaktad~r. Geni~~pahr~etlerde yaln~ z ortadaki dikey yaprak yumurta ~eklinde bir kaideden yukar~ya fi~k~rmakta, onun sa~~nda ve solundaki
üçer yaprak, palmetleri alt k~s~ mda birle~tiren k~vr~k dal~n uçlar~~
üzerinde yer almaktad~ r. Dar palmetlerde ise yapraklar akant yaprakl~~
bir kaideye sahip bulunmaktad~r. Ar~itrav-friz'den k~r~k k~r~~a uyan
ve ar~itrav'~ n iki üst fascia's~~üzerinde bir yaz~ t kapsayan üç parça
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aedicula'n~n cephesinde duruyordu (res. 13). Üçüncü parçan~n (res.
14) kö~esi hakk~nda res. 15 bir fikir verir. Aedicula'n~n sol yan tarafinda duran ar~itrav-friz dört parçadan terkip edilmi~tir ki (res. 16
da görülen üç parçadan ba~ka arka tarafta dördüncü bir parça daha
vard~r) bu blok bir taraftan ön sütun ba~l~~~, di~er taraftan arka
yar~m sütun ba~l~~~~üzerinde oturuyordu. Iç (yani sa~) yan tarafa ait
ar~itrav-friz bloklar~n~~kesin olarak tesbit etmek mümkün olmad~~~ndan 5 buras~n~~ bir beton hat~lla tamamlamak mecburiyeti has~l olmu~tur (bk. res. 30-31). Cephe frizi ile yan taraf frizini kar~~la~t~racak olursak yan taraf~n cepheye nazaran daha itinas~z yap~ld~~~n~,
yapraklar~n orta k~s~mlar~mn çukurlat~lmad~~~m, buna kar~~l~k gerek
yapraklar~~ d~~ar~ya, gerek içeriye k~vr~k palmetlerin geni~lik bak~m~ndan birbirine a~a~~~yukar~~e~it oldu~unu, bunlar~n aras~nda ise birçok
hallerde bâriz bir ba~~bulunmad~~~n~~görmekte gecikmeyiz.- Ar~itravfriz bloklar~~arka taraflar~ nda herhangi bir bezeme kapsamamakta,
sadece basit fascia'lar ve düz silmelerle teçhiz edilmi~~bulunmaktad~r
(bk. res. 34-35). Ar~itrav'lar~n alt~ndaki sofit'lerde de bezeme yoktur
(ayn~~resimlere bak~lmas~).
Bu k~srrun üzerinde oturan ve aedicula çat~sm~~meydana getiren
levhalar~~birle~tirmek suretile aedicula'y~~hemen hemen tamamile
örtmek mümkün olmu~tur. Tavan levhalar~n~n ortas~nda yüksek
kabartma halinde i~lenmi~~bitki motifleri ile süslü dört kaset bulunmakta (res. 34), bu levhalar~n yan kenarlar~nda di~~kesimi (yüks. g
sm.), onun üzerinde yumurta ~eridi ile süslü bir geison (yüks. 10
sm.) ve onun üzerinde de, frizlerde oldu~u gibi, bir palmet ~eridi ve
ayr~ca aslan ba~lar~~~eklinde çörtenlerle mücehhez bir sima yer almaktad~ r. D~~~(yani sol) yan tarafa ait iki blok (res. 22-23), iç (sa~) yan
tarafa ait ise arka taraf~nda kaset kal~nt~lar~~gösteren bir parça (res.
24) mevcut olup bunlar restorasyonda eski yerlerine oturtulrnu~tur
(res. 31, 33). Res. 24'teki blokun sa~~tarafinda di~~kesimi ve geison'un
go derecelik bir dirsek yapmak suretile bir kö~e te~kil etti~i görülmektedir ki bu kö~eye orta k~sm~n üzerindeki al~nl~~~n ve onun alt~ndaki
di~lerin son ucunun intibak etti~i anla~~l~yor. Aedicula'n~n cephesinde
di~~kesimi, kö~elerde küçük bir erkek ba~~~ihtiva etmek suretile, devam
ediyor, bunun üzerindeki geison ise ikiye ayr~lm~~~olmakla beraber
5 Bu parçalar~n yaz~t~n muhteviyat~na göre Prof. G. E. Bean taraf~ndan tertiplenmesine dair bk. s. 196.
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oldukça iyi bir durumda bize kadar gelmi~~olan üçgen al~nl~~~ n alt
çerçevesini meydana getiriyordu (res. 20-21). Alinl~~~n üst çerçevesini
te~kil eden meyilli geisonlar~ n üzerinde yumurta ~eridinden ba~ka bir
palmet ~eridi motifi görülmektedir. Al~nl~k bas~k bir üçgen ~eklinde
olup azarni yüksekli~i (çerçeveler dahil) 0,44 m.'yi bulmaktad~r.
Oldukça derin oyulmu~~olan al~nl~k sath~n~n içinde hiçbir bezeme
yoktur. Zirvesinde ve kö~ elerinde görülen kaideler (bk. res. 21) bunlar~n üzerinde akroterler bulundu~unu göstermekteler ise de bunlara
ait hiçbir parça bulunamam~~t~r. Bu suretle cephede aedicula yüksekli~inin kaide ete~inden al~nl~ k zirvesine kadar 5,31 m.'yi buldu~u kesin
olarak söylenebilir (bk. res. 4).
Içeriye do~ru bir girinti te~kil eden orta k~s~mda ta~~kaide ayn~~
yükseklik ve ayn~~silmelerle ve arka duvara nazaran 0,15 m. d~~ar~ya
ta~mak suretile devam etmekte, bu kaidenin üzerinde ve tam ortas~nda
1,02 m. derinli~inde bir höcre yer almakta, bu höcrenin an~t~n yasland~~~~kal~n duvar~~biraz yontmak suretile buraya oturtuldu~u görülmektedir (bk. res. 3 'teki plana bk.). Höcrenin sol tarafinda in situ olarak
duran 0,325 m. derinlik ve 0,27 m. kal~nl~~~ndaki paye kal~nt~s~~(res.
ve 7) ve höcrenin üstünü örten yar~m kubbenin d~~~k~sm~na ait üst
k~sm~~silmeli iki yuvarlak parçan~ n gösterdi~i gibi (res. 30), orta höcre
ar~itektonik bir çerçeveye sahip bulunmakta idi. Kubbenin cephesindeki kemerin çap~n~ n o,8o m. oldu~u ve üzerindeki kavisli çerçevenin
zirvesi ile ar~itrav'a temas etti~i pek muhtemel oldu~una göre höcrenin
yüksekli~inin 2,10 m.'yi buldu~u hesaplanm~~~(bk. res. 4), ona göre
çerçevesi ile birlikte restore edilmi~ tir (res. 29 v.dd.). Bugün mevcut
çerçeve ta~lar~n~ n üzerindeki delikler bunlar~ n ayr~ca bir kaplamaya
sahip olduklar~na i~aret etmektedir; fakat bunlardan hiçbir parça elde
etmek mümkün olmarru~t~ r. Höcrenin yan payeleri ya Dr. Machatschek'in restore etti~i gibi düzdü (res. 4 ve 29 v. dd.), yahutta Side'de
baz~~binalarda rastlanan höcre çerçeveleri gibi 6, aediculagarm yivli
arka yar~ m sütunlarma uygun olarak, yivli olup Korint tarz~nda ba~l~klar ta~~yorlard~~ki bu ikinci ~ ekil, mimar M. Beken taraf~ndan bu
1/ Roma Imperatorluk devri mimar~sinde çok kullan~lm~~~ olan ar~itektonik
çerçeveli duvar höcreleri için bizim an~t~n höcrelerine en yak~n analojiler olarak
Side ve Perge ~ehir kap~lar~~ avlularm~ n duvar höcrelerini gösterebiliriz : A. M.
Man.sel, Archdologischer Anzeiger 1956, res. 29; Be/1am 22, 1958, MS. 30, 59; Die
Ruinen von Side, res. 22.
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an~ ta dair yapt~~~~restitüsyon resimlerinde 7 (bk. res. 37) kabul
edilmi~tir.
Bizanshlar zaman~ nda bir hayli tadilat gördü~ü anla~~lan ve
~ ekil ve yükseklikleri de~i~en ta~lardan yap~lm~~~olan höcrenin içinde,
bina çe~me haline geldi~i zaman aç~ lm~~~oldukça geni~~deliklerden
ba~ka, kal~ nca bir harç tabakas~~ve onun üzerinde çivi delikleri göze
çarpmaktad~ r ki (mesela res. 7) bunlar höcre içinin ince uzun mermer
levhalarla kapl~~oldu~una i~aret etmektedir 8. Bugün ortadan kalkm~~~
olan kubbenin içinin ise mozayikle süslü oldu~u kabul olunabilir.
Kaplama ta~lar~~kalmad~~~ ndan dolay~~betonla restore edilmi~~
olan bu orta k~s~ m duvar~n~ n üzerinde hiç ~üphesiz aedicula saçald~~~n~n devam~n~~te~ kil eden bir saçakl~ k oturuyordu ki bundan hiçbir parça bulmak mümkün olmad~~~ndan bu k~s~ m (sadece silmeleri tebarüz
ettirilmek suretile) betonla tamamlanm~~t~ r. Bu orta kis= üzerinde
oturan, kaide uzunlu~u 3 m. yi, azami yüksekli~i ise (çerçeveler dahil)
m yi bulan al~nl~ k dört parça halinde bize kadar gelmi~tir. Al~nl~~~n alt~ nda, aedicula'larda oldu~u gibi, ayn~~parçadan i~lenmi~~bir
di~~kesimi bulunmaktad~r. Üst k~s~mlar~~bir hayl~~zedelenmi~~olan
çerçeveler ise aedicula al~rd~k çerçevelerinin aymd~ r (res. 25). Fakat
aedicula al~ nliklanndan farkl~~olarak burada al~nl~~~ n içinde kabartma tezyinat vard~ r (res. 26) : Ortada dolgun oval çehreli bir Medusa
ba~~~yer almaktad~ r ki bunun kabar~ k saç kütleleri yanlara do~ru
da~~lmakta ve çenenin alt~nda dü~ümlenmi~~olduklar~~anla~~lan y~lanlar birbirine mütenaz~r olarak ba~lar~n~~sa~a ve sola çevirmi~~bulunmaktad~ r. Bu merkezi ba~ tan yine simetrik bir ~ekilde al~nl~~~ n kö~elerine do~ru k~smen yivli akant k~l~f~~ içine al~nm~~~ k~vr~ k dallar ve
bunlar~n aras~na yerle~tirilmi~~dört yaprakl~~iri çiçekler uzanmaktad~r.
Soldakinin ayn~~olmas~~gereken sa~~aedicula'ya ait sadece üç
ar~itrav-friz parças~~(res. 7-19) ve bir de üst çerçevesi hayl~~zedelenmi~~bir al~nl~ k (res. 27) bulunmu~~oldu~undan bu aedicula'n~n restorasyonundan vazgeçilmi~, yukar~ da bahsetti~imiz fragmanlar yine
çok harap bir durumda bize kadar gelmi~~olan aedicula kaidesinin
önüne vazolumnakla yetinilmi~tir (res. 29 V. dd. da sa~~tarafta).
A. M. Mansel, Festschnft M. Wegner, s. 4o'daki resim ve Die Rumun von
56-57.
res.
Side,
kaz~lm~~~bulunan
8 Agora'n~ n kuzey-bat~~kö~esinde yer alan ve taraf~m~zdan
idi.
Bk.
A. M. Mansel ~~
ekilde
mermer
levhalarla
kapl
"eksedra" n~ n içi ayn~~ ~
G. E. Bean -J. Inan, ad~~geçen eser, s. 3, res. 12-13, lev. 41.
7
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Orta höcrenin içinde bir zamanlar bir imperator heykelinin durmu~~oldu~u kabul olunabilir. Fakat bu heykele ait hiçbir kal~nt~ya
rastlanmam~~t~ r. Yan aedicula'lardan birinin içinde durmu~~oldu~u
anla~~ lan bir erkek heykeli ise iyi bir durumda (yaln~z ba~, sol el ve sa~~
aya~~~yoktur) bize kadar gelmi~~olup (yükseklik 1,15 m.) derli toplu
ve sade vücut ve elbise ~ ekilleri ile Flavius'lar devri üslübuna uymaktad~ r (res. 36).
An~t~n ilk ve zann~ nuza göre esas ~ekli hakk~ nda M. Beken tarafindan yap~lm~~~restitüsyon resmi bir fikir vermektedir 9 (res. 37).
Geç bir devirde bu an~t esasl~~bir tamir görmü~~ve bir çe~me
haline getirilmi~ tir. An~t~ n önünde ve platformun üzerinde iç uzunlu~u
6,40 n~., geni~li~i aedicula'lar önünde o,6o m., orta k~s~ mda ise 1,8o m.
olan bir havuz yap~ lm~~t~ r (res. 3). Havuzun ön cidar~n~~te~kil eden ta~~
levhalarm, bunlar~n platform üzerinde b~rakt~klar~~izlerden o, ~~6 m.. kalinl~~~nda oldu~u anla~~lmaktad~ r. Bu havuzun önünde ve daha alçak
bir seviyede ikinci bir havuz (uzunl. 6,18 m., geni~l. 1,10 m.) yap~lm~~~
ve bunun da üç tarafi 0,16 m. kal~nl~~~nda ta~~levhalarla çevrilmi~ tir
ki bunlardan bir tanesi sa~~yan tarafta in situ olarak durmaktad~r
(res. ~~ve zg' da sol alt kö~ ede). Orta höcrenin arkas~~delinerek buraya
künk yahut kur~ un boru ile su getirilmi~, orta k~sma herhalde bir
çörten yerle~ tirilmi~, buradan akan suyun höcreden havuza kolayca
ula~abilmesi için kaidenin üst k~sm~nda ve ortas~ nda, a~a~~ya do~ru
geni~liyen büyük bir yar~ k vilcude getirilmi~ tir (res. 7). Bundan ba~ka
aedicula'lar~n zerr~inlerini oymak suretile bu zemini bütün derinli~'ince
kateden ince uzun su kanallar~~(geni~lik 0,15 ~n.) da yap~lm~~, böylece
aedicula'lar~ n arkas~ ndan geçen suyun bu kanallardan havuza ak~nas~~
sa~lanm~~ t~ r. Üst havuzun ön korkuluk levhalar' herhalde yandakilerden biraz daha alçakt~ ; bu suretle su bu havuz dolduktan sonra ikinci
havuza ak~ yordu. Bundan ba~ ka ön sütunlar herhangi bir sebepten
de~i~ tirilerek yivli sütunlarm yerine geç antik devirde Side'de çok
kullan~lm~~~olan yivsiz mermer sütunlar vazedilmi~tir (res.
Ba~ ka bir ihtimal bu amt~n ba~ ka bir yerden sökülerek burada
yeniden monte edilmi~~ve bir çe~me haline getirilmi~, o esnada da
zarar gören baz~~mimari parçalar~n~n de~i~tirilrni~~olmas~d~ r. ~ehri
a Bundan önce ayn~~mimar taraf~ ndan yap~lm~~~
restitüsyon resimleri (bk. A. M.
Mansel, Festschnit M. Wegner, s. 4.0'daki resim ve Die Ruinen von Side, res. 56-57),
o zamanlar sütun yüksekli~i tam olarak bilinmedi~inden, biraz bas~k olmu~tur.
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ikiye bölen sur ve tak~n içine oturtulan kap~, yukar~da i~aret etti~imiz
gibi, M. S. 4. yüzy~l~n ortalar~na do~ru yap~ld~~~na göre bu nakil
ameliyesinin de ayn~~devirde vukubuldu~u dü~ünülebilir. Amt~n kar~~~
tarafinda, surla ayn~~devreye ait üst k~sm~~höcreli bir duvar~n alt~nda
bir yuvarlak çe~me yer almakta ", bu çe~me biraz ileride, yine direkli
cadde üzerinde duran üç havuzlu bir çe~menin u bir çe~it devam~n~~
te~kil etmektedir. I~te bu surede geç antik devirde ~ehir kap~s~n~n
iki taraf~n~n çe~melerle süslenmi~~oldu~unu görüyoruz ki böylece bu
kap~, önünde amtsal bir çe~me binas~~(Nymphaeum) 12 bulunan esas
~ehir kap~s~n~~13, tabii çok daha küçük ve daha mütevaz~~bir ölçüde,
taklid ediyordu.
Bu yaz~m~zda bu an~t~n Anadolu sanat~~içinde ald~~~~yeri tesbite
çal~~acak de~iliz. Yaln~z ~unu söyliyebiliriz ki U plan~nda ve podium
üzerinde yap~lm~~~olan bu an~t Hellenizm devrinden itibaren giri~~
binalar~~ve sunaklarda kullan~lm~~~olan bir yap~~tipini devam ettirmektedir". Fakat bu an~t~~Roma Imperatorluk devrinde tiyatrolar~n
scaenae fronslar~ndan ba~lamak suretile çe~itli binalar~n iç ve d~~~fasadlar~m süslemi~~olan sütun, aedicula ve höcre mimarisinin" bir parças~~
olarak ta telakki edebiliriz. Mesela zaman ve mekan bak~m~ndan bizim an~ta en yak~n binalardan Ephesos (Selçuk) tiyatrosunun alt kat
scaenae frons'unun iki kap~~aras~ndaki k~sm~~sa~da ve solda yüksek bir
kaide üzerinde ç~k~nt~~te~kil eden birer aedicula ve bunlar~n ortas~nda
yer alan yayvan kavisli bir höcreden ibaret bulunmaktad~r 16 (tarihi
M. s. 66). Her nekadar burada ön sütunlarda ton, arka payelerde
Korint ba~l~klan kullan~lm~~, ayr~ca orta höcrenin önüne iki ton sütunu ve bunlar~n üzerine kavisli bir saçakl~k ve höcrenin içine bir
heykele çerçeve te~kil eden küçük bir aedicula oturtulmu~~olmas~~bir
10 A. M. Mansel, Türk Arkeoloji Dergisi X-1, 1960, S. 4, lev. VII res. 14-15.
II A. M. Mansel, Türk Arkeoloji Dergisi X-~, 1960, S. 4, lev. VII res. 15 ve Die
Ruinen von Side, s. 66 v. dd. res. 47, 49.
12 En son ne~riyat : A. M. Mansel, Die Ruinen von Side, S. 53 v. dd. res. 35 v. dd.
13 En son olarak: A. M. Mansel, Die Ruinen von Side, s. 36 v. dd., res. 2o v. dd.
14 Birçok ve çe~itli misaller arasmda birkaç tanesini zikredelim : Ephesos
agora'smm bat~~kap~s~~(F. Miltner, Ephesos, Stadt der Artemis und des johannes, 1958,
s. 19 res. 13). Priene Athena tap~na~~~suna~~~: (M. Schede, Die Rumun von Priene,
1934, s. 36, res. 43-44)•
15 W. Zschietzschmann, Die Antike Kunst II, 2 : Die hellenistische und rörnische
Kunst, 1939, s. ~ o6.
~e Forschungen in Epheos II (1912), S. 57, TCS. 107, ~CV. IV.
Benden C. XXVIII, ~3
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fark meydana getirmekte isede ~ekil benzerli~i üzerinde tesir etmemektedir. Ayn~~fasad motifini birçok defalar tekrarlanm~~~ve iki katl~~hale
getirilmi~~olarak Side'de (M) binas~n~n orta salon sütun mimarisinde
de buluyoruz 17. Bu binan~n Antoninus'lar devrine ait oldu~u tesbit
edilmi~~bulunmaktad~r. Vespasianus an~t~~ onun kar~~s~ndaki üç havuzlu çe~meye de örnek te~kil etmi~~olsa gerektir; yaln~z orada dört
aedicula aras~na oturtulmu~~üç havuzla kar~~la~~yoruz 18. Bu çe~menin, bezemelerinden dolay~, M. s. 3. yüzy~l~n son yar~s~na ait oldu~u
anla~~lmaktad~r.
Bu yaz~m~zda an~t~n bezemelerini incelemek niyetinde de~iliz.
Çünkü böyle bir inceleme ancak Roma Imperatorluk devri Anadolu
tezyinat tarihi yaz~ld~ktan sonra ba~ar~l~~sonuçlara varabilir ". Yaln~z
~unu söyliyebiliriz ki Side arut~mn sade ve oldukça sathi bezemeleri
Flavius'lar devrinin Roma, Italya ve bat~~eyaletlerindeki gölge-~~~k
oyunlar~na göre tertiplenmi~~yüksek kabartmah zengin tezyinat~~ile 20
bir tezad te~kil etmekte ve M. s. ~ . yüzy~lda Anadolu'nun bat~dan
ayr~ld~~~n~~ve kendi yollar~ndan gitti~ini aç~~a vurm.aktad~r. Vespasianus an~t~~tezyinat~m zaman ve mekan bak~m~ndan ona yak~n olan
Anadolu binalar~n~n tezyinat~~ ile kar~~la~t~rmak, genel bir Anadolu
bezeme tarihi yaz~lmadan dahi, belki enteresan olurdu. Fakat yukar~da zikretti~imiz Ephesos tiyatrosunun ilk iki kat tezyinat~na dair
kaz~~püblikasyonunda, G. Niemann'~n el resimlerinden ba~ka hiçbir
foto~raf yoktur 21 . Kezâ M. S. 50 senesine do~ru yap~ld~~~~anla~~lan
Mileeteki Vergilius Capito hamam~n~n plaestra's~n~~çeviren iki katl~~
sütün mimarisi ve onun yan~ndaki bn portikinin hiçbir detay foto~rafi mevcut de~ildir 22 . Ephesos'taki Do~rnitianus mâbedinin önün" A. M. Mansel, Die Ruinen von Side, s. 113, res. 90.
18 A. M. Mansel, Die Rumun von Side, s. 65, res. 47; s. 68, res. 49.
19 Istanbul'daki Alman Arkeoloji Enstitüsü eski müdürü Prof. M. Schede taraf~ndan uzun seneler boyunca toplanm~~~olan zengin tezyinat malzemesi ikinci
cihan harbinde yok olmu~tur.
2° Flavius'lar devri mimarlsi ve tezyinat~na dair bak~n~z : P. H. v. Blanckenhagen, Flavische Architek tur und ihre Dekoration, untersucht am Nervaforum, 1940. Anadolunun ötedenberi en çok bezemede d~~ar~dan gelen cereyanlara kar~~~koydu~u ve
kendi geleneklerine ba~l~~kald~~~~birçok defalar yaz~lm~~t~r. Mesela bk. E. Weigand,
Wiener jahrbuch für Kunstgeschichte 5, 1928, s. ii, ve D. Krencker M. Schede, Der
Tempel in Ankara, 1936, s. 48.
21 Forschungen in Ephesos Il, s. 6o, res. 112-114.
22 A. v. Gerkan - F. Krischen, Thermen und Palaestren (Milet, Bd. I, Heft 9),
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deki suna~~n podium'u ete~indeki kal~ n silme üzerinde görülen anthemion motifi 23 palmetleri bak~m~ndan Side'deki an~t~n bezemelerine
yakla~makta ise de burada Side palmetlerinin ortas~ nda dikine duran
ve onun eksenini te~kil eden yaprak mevcut de~ildir. Fakat bu suna~a
dair bugüne kadar esasl~~ ne~riyat yap~lmam~~t~r. Bununla beraber
bu mukayese malzemesinin Side an~t~= bezemelerine tam bir analoji te~ kil etmemesi Pamphylia'mn bezeme alan~ nda Anadolu'nun
di~er bölgelerinden ayr~ld~~~~ve mahalli geleneklerine ba~l~~kald~~~~
ihtimalini hat~ra getirdi~i gibi Prof. G. E. Bean'in yaz~ t bahsinde
i~aret etti~i veçhile, binan~ n Vespasianus'tan önce yap~lm~~~oldu~u
faraziyesinin de teemmüle ~ayan oldu~una i~aret etmektedir.
Eserin bir zamanlar bir hayli uzun oldu~u anla~~lan yaz~t~na dair
Side kaz~s~~epigrafya uzman~~Prof. G. E. Bean'in etüdünü a~a~~ya
aynen dercediyorum. :
Ortadaki höcre ve iki yanda öne do~ru glunt~~te~kil eden kanatlar~n üzerindeki ar~itrav'da iki sat~rl~ k bir yaz~t vard~r. Yaz~~an~tsal
olmakla beraber fazla zarif de~ildir. -üçü k~r~k k~n~a birle~tirilebilen
yedi parça bulunmu~tur. Bunlar ~u ~ekilde okunuyor:
Aiyroxpderop!. KaLcrocp1 OûLo~taertocv4) E4
(a-c)
(res. 13-15) ~'y~rchtp TÖ y', TC t p.7)-(t xat AiYmxpcieropo; Eo
ME FIETS2
vacat
(res. 17)
EAP
P
AZIANS2 AYTO
(f)
ITANOT
(res. 18)
EEE.OYEI
- - TQ
(g)
1.0EMH - -E
(res. 19)
Bu parçalar~n yaz~t içindeki durumlar~ , biçimlerine ve an~t üzerinde alm~~~olmalar~~gereken yerlere göre hemen hemen kesin olarak
tesbit edilebiliyor. A~a~~daki ~ekil mimarlar~ n tertibini gösteriyor
(A, B, C, D, E cephenin be~~yüzüdür) :
1928, s. 23 v. dd. res. 31, 34 v. dd. bn nizam~ndaki stoa: ayn~~yerde, s. 36 v. dd., res.
53, 56, 59, 62.
23 J. Keil, Oesterreichische jahreshefte 27, 1932, Beibl. 57 V. d. res. 38 = F. Miltner, Ephesos, s. 38, res. 28.
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e
D
A

E

a-c
(a-c) sol kanat A'mn bütününü kaplay~p B yüzünde de k~saca
devam ediyordu; (d) B'nin dip kö~ esinde duruyordu; C yüzünden
hiçbir ~ey kalmam~~t~r; (e) D'nin dip kö~ esinde, ( f ) de ayn~~yüzün d~~~
ucunda bulunuyordu; (g) sa~~kanat E'nin sa~~ucunda, yani yaz~t~n
bitiminde yer al~yordu.
Metnin uzunlu~u ve Vespasianus isminin (a-c) ve ( f )'de tekrarlanmas~, an~t~ n sadece Vespasianus'a olmay~p Titus'a da ithaf edildi~ini gösterir; (a) ve (g) parçalar~ ndaki memurluk ve konsüllük say~lar~~da böylece Vespasianus'a de~il, Titus'a ait olmu~~oluyor.
Yaz~t~ n ortadaki C yüzünde devam etmi~~oldu~u a~ikârd~r ve harf
aral~klar~n~ n dikkatli bir hesaplan~~~~sonunda Vespasianus ve Titus'un
ad ve ünvanlarm~n bu bo~~sahaya rahatça yerle~ece~i görülür; böylece
üst sat~r~ n restorasyonu kesin olarak yap~labilir.
Yaz~ tm bize kadar gelen parçalar~~aras~ nda imperatorlarm ad ve
ünvanlarma ait olnuyan k~s~ mlar (e), ( f ) ve (g)'nin alt sat~rlar~d~r.
Bunlar~~tamamlamak ise kolay de~ildir. ( f )'deki ITANOY herhalde
vakfi yapan~ n isminin, daha do~rusu "patronymicus" unun (yani baba
isminden i~ tikak ettirilmi~~bir ad) bir parças~d~ r. Bunu takip eden
EHI de o zaman papponymicus'unun (yani büyükbaba isminden i~tikak ettirilmi~~ad) ba~lang~c~~olmu~~olur: Side'de bu durumlarda normal olan Töri bazan dü~ er; fakat daha muhtemel olarak ya ~rq•rpont>
Tar> Ec[3ccaTo3l gibi bir ünvana, ya da ~tc[p.Ek~Mv-roç veya entlaxEuc'eaaç]
gibi bir partisip'e ait olabilir. Ihtimaller çok fazlad~r. (g) parças~~çok
a~~nm~~t~ r; OZMH - - E harfleri okunabiliyor; bunlar~n önünde ya
K ya da P vard~ r; ikinci E'dan sonra iki harflik yer kal~yor, fakat
hiçbir ~ey okunam~yor. Bunun xocrgMaccb partisipi .oldu~unu dü~ünüyorum, fakat tabii bu da kesin de~ildir.
(d) parças~xda alt sat~r bo~tur; böylece A~'yroxp&Topö EzpaaToi3
genitifi ile bo~luk aras~ nda az say~ da bir kaç kelime için yer vard~r;
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ncopri.
ot~ccp buraya uygun dü~er. C yüzünden hiçbir parça kalmad~~~ndan ikinci sat~rdaki bo~lu~un nereye kadar devam etti~ine dair
elimizde bir ipucu yoktur; fakat D yüzünde vakfi yapan~n isminin
önüne ba~ka bir ~ey koymak gerekmedi~inden, ikinci sat~rdaki bo~lu~un bütün C yüzü boyunca devam etti~ini dü~ünmek akla çok
yak~nd~r.
Bunlara göre a~a~~daki restorasyonu, sat~r ~~için oldukça kesin,
sat~r 2'nin ikinci yar~s~~için ise deneme kabilinden ve exempli gratia
olarak teklif ediyorum: 24
A

B

Oaaa~ zvi Er3za , ~kpx~eper. geylerrep
Airroxp&ropt
Kataap~~
otx9 vacat
IS~rc'ercp •vb y', Te41211Tr/5, xat Airroxpörropoç Eer3aa wo navrt
Airroxpek-rop~~

~a'(?), ~S~sdercp .r2) e', 87IlLetPXLx5jç

o~>a(aç 1. . e', TC 4.1.711-71, XCCt Uscp

t

E
D
accp~~ 01'.~ecnsaa~avq.) Airroxpa Top'. 'Tf) Ç'(?), 87)gapx~ d5c Zouato~c •rt~~ y'
tp
LTaVOU kn~axeu &erac xat nept x6xXq.~~ bz~xoalAcrac

B yüzünde gcy(cmo nun alt~ndaki bo~lu~un D yüzünde ayn~~yerde
tekrarlanmas~ndan dolay~~bu yaz~t simetrik de~ildir. E~er restorasyon
mimarlarm~n mevcut yap~~bloklar~n~~yerle~tiri~~~ekli do~ru ise bu sonuca varmamak imkâns~zd~r. Bunun sebebi herhalde vakf~~yapan~n
ismini birbirinden 3 m. mesafede bulunan iki yüz aras~nda bölmek istenmemesinde aranabilir. lIcc~rri •rc7.) otxcp 'dan sonra tabii bir bo~luk
vard~r.
M. s. 73 y~l~n~n I Haziran~nda Vespasianus trib. pot. V., Titus ise
trib. pot. III. oldu. ~~Ocak 74'de Vespasianus be~inci, Titus ise üçüncü
konsüllü~üne ba~lad~. Buna göre ithaf M. s. 74 y~l~n~n ilk yar~s~na tarihlendirilir.
E~er m[axEudcaccçl tamamlamas~~ do~ru ise (ki bu kesin olmaktan çok uzakt~r) amt M. s. 73'de tamir edilmi~tir ve ilk ~ekli ile bu tarihten daha eskidir. Her ne hal ise, tamirat (e~er hakikaten tâmirat
ise) mükemmel bir surette yap~lm~~~ve böylece yeni bir arut meydana gelmi~tir.
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Yaz~tm bugün elimizde bulunan parçalar~n~n alt~~çizilmi~tir.

