ISSIZ BIR ADACI~IN KOYNUNDA UYUYAN ANTIK ~EHIR

KEDREA ~~(CEDRAE)
Doç. Dr. MÜKERREM ANABOLU
1963 y~l~~Eylül ay~n~n sonlar~na do~ru yapmakta oldu~umuz bir
Bat~~- Güneybat~~Anadolu inceleme gezisi s~ras~ nda küçük bir Karla
~ ehri olan Kedreai (Cedrae) y~~da ziyaret edip çal~~ ma yapmak imkân~n~~bulduk. Yaz~ ma ba~lamazdan önce bize bu imkâru ba~~~layan
~.T.U. Mimarl~ k Fakültesi Dekan~ na ve Profesörler Kurulu üyelerine ve bu yaz~ n~n Belleten sayfalar~na girmesini sa~layan Türk Tarih
Kurumu idarecilerine te~ekkür etme~i kendime bir borç bilirim.
Heyetimiz, ikisi ö~retim üyesi, üçü ö~retim üyesi yard~ mc~s~~ ve
sekizi de mimarl~ k ö~rencisi olmak üzere onüç ki~iden müte~ekkildi
ve kara yoluyla seyahat ediyorduk. Lâkin tabiat~ yla adaya deniz
vas~tas~yla gidildi.
Motörümüz antik devirde Keramos körfezi ( xEpoy.:to x6X7ro )
(Sinus ceramicus) ad~ n~~ ta~m ~~~olan bugün ise Kerme veya Gökova
(ecnebi seyahatnamelerinde Djova veya Diova) ad~yla an~ lan körfezin
hakikaten gök (mavi) olan sular~n~ n üzerinde kayarken körfezin Bat~~
bitirnindeki Akyaka buca~~n~~hareket noktas~~olarak almakta göstermi~~oldu~umuz isabeti dü~ ünüyorduk. E~er biz de, bizden önce birçok
ba~kalar~n~ n yapm~~~oldu~u gibi, Bodrum'dan hareket etmi~~olsayd~k
yola pek fazla zaman verecek, adada geceleyemeyece~imizden çal~~ma~a imkân bulamayacakt~ k.
Kedreai veya Sedre (Cedrae) ~ehrinin y~k~ lan, halen oral~lar~n
da "Sedre adas~" veya "Karaada" ad~yla and~klar~~k~y~ya çok yak~n,
~ss~z bir adac~~m üzerindedir. 800 m. lik bir uzunlu~a malik olan bu
adac~ k da kendisine nisbetle daha Kuzeyde bulunan ve daha küçük
olan iki ba~ ka adac~ lda beraber talurnadalar te~kil etmektedir'.
Bu tak~madalann mevkii Ingilizlerin Admiralty haritalann~n 1533 tarihli
nüshas~ nda gayet güzel bir ~ekilde gösterilmi~ tir. Uç adac~ ktan bina kal~nt~s~~ ihtiva
eden iki tanesi Mediterranean Pilot, IV (1918) s. 339'da Ch. Diehl ve G. Cousin,
Villes Inconnues du Golle C&amique, Kedreai et Idyma, BCH. X (1886) s. 423 428; G. Guidi, Viaggio di Esplorazione in Caria, Ann. IV - V (1921 - 1922) S. 378 385'de gösterilmi~~ve anlaulm~~t~ r. G. Guidi (ad~~zikrolunan makale, Ann. IV - V
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(Res. 1 Gökova körfezi. Sedre adas~ yla onun Kuzeyinde yer alan iki
adac~~~ n mevkii.)
Lâkin Kedreai veya Sedre (Cedrae) ~ehri kurulu~ undan terkolunu~una kadar hep bu adac~~~n üzerinde kalm~~~de~ildir. En parlak
zamanlar~n~~ya~am~~~oldu~unu yap~ lanndan ve kitabelerinden 2 anlamakta oldu~umuz helenistik devirde ve Roma devrinde k~y~ya, sonralar~~Bizansl~lar zaman~ nda ise kuzeyinde yer alan ikinci küçük adac~~a ta~m~~t~ r (Res. 2 Sedre adas~n~ n Kuzeyinde bulunup üzerinde
Bizans devri kal~ nt~lar~~ihtiva eden ikinci adac~k. Arka planda Sedre
adas~~ görünmekte). XIX. yüzy~l~n sonlar~ nda ve XX. yüzy~l~n ba~lar~nda Kedreai kal~ nt~lar~n~~ziyaret etmi~~olan Ch. Diehl ile G. Cousin'in 3, Ch. Diehl ile G. Deschamps'~n 4 ve G. Guidi'nin 5 seyahatnamelerinde bu iki ada "~ehiro~lu adas~" ve "~ehir adas~ " olarak geçer.
1954 y~l~~Haziran ay~ nda buras~n~~ziyaret etmi~~olan G. E. Bean ile
J. M. Cook 6 ise ~imdi oldu~u gibi "Sedre adas~" "Cedrae" ad~ m kullarum~lard~ r. Anla~~lan "~ehiro~lu adas~" "~ehir adas~ " adlar~~ o y~llarda da art~ k kullan~ lmaz olmu~ tu. Bütün bu adlar~ n aras~nda halen
en fazla tan~nan.' "Sedre adas~" ad~d~ r ve Kuzeyinde bulunan ikinci
adac~ k için de özel bir ad mevcut de~ildir.
(1921 - 1922) S. 384 - 385) ve G. E. Bean ve J. M. Cook (The Carian Coast, III.
BSA. LII (1957) S. 64 - 65) karada bulunan kal~nt~lar~ n tarifini de yaparlar. Ayr~ca
Philippson, Petermann's Mitt. Erg. - Heft, S. 183, 87, lev. 6'ya da bak~labilir.
2 Ch. Diehl ve G. Cousin, Villes Inconnues du Golfe Ceramique: Kedreai
et Idyma, BCH. X (1886) s. 425 - 428; G. Cousin ve G. Deschamps, Voyage en Asie
Mineure, BCH. XVIII (1894) s. 27 - 30; Ch. Michel, Recueil d'Inscriptions Grecques, S. 872 no. 1305; A. Maiuri, Nuove Iscrizioni dalla Caria, Ann. IV - V (1921 1922) s. 478 - 48o no. 31 - 33; G. E. Bean ve J. M. Cook, III, BSA. LII ( 1 957) s.
76 - 77 no. 6. Kitabeler daha ziyade dor lehçesini göstermektedirler. Tap~nak da dor
nizam~ndad~ r. Bu çok normaldir. Zira Kedreai Rhodos'a ait olan bir demosun makam idi. Küçük Asya üzerindeki Rhodos hâkimiyetine eski yazarlar genel olarak
Peraia (• ~rlependc)ad~n~~vermi~lerdir. Lâkin bu ad resmi olarak Peran
~repav) idi.
M. O. IV. yüzy~l~n ortas~ nda Rhodos'lular Knidos'tan Kaunos'a kadar uzanan
k~y~yla Megiste adas~n~, M. Ö. II. yüzy~l~n ikinci yar~s~ nda da Telmessos körfezindeki Daedala'y~~ ald~lar ve buralar~ n ahalisine Rhodos vatanda~l~~~~hakk~n~~verdiler
(D. Magic, Roman Rule in Asia Minor, c. II, s. 878 - 879 not. 72).
a Ch. Diehl ve G. Cousin, ad~~geçen makale, BCH. X (1886) s. 423.
Ch. Diehl ve G. Deschamps, Voyage en Asie Mineure, BCH. XVIII (1894)
s. 27 no. 6.
5 G. Guidi, ad~~geçen makale, Ann. IV - V (1921 - 1922) s. 379.
G. E. Bean ve J. M. Cook, ad~~geçen makale, BSA. LII (1957) S. 64 - 65.
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~o~rendi~imize göre Kedreai (Cedrae) ~ehri ad~n~~ sedir a~ac~~
( xSpo ) (juniperus exycedrus) ndan alm~~t~r 7. Bu m~nt~kada sedir
a~ac~n~ n o zamanlar mebzul oldu~u muhakkakt~ r. Bugün ise yabani
zeytin a~ac~~ekseriyeti te~ kil etmektedir.
Kedreai ~ehrinin ad~~en eski Yunan kaynaklar~nda bile zikredilmektedir 8 . Tarihçesi hakk~ nda bunlardan ve kitabelerden ç~kar~lma
birtak~m malümat 9 vard~ r. Lâkin kal~nt~ lar ilim dünyas~~ taraf~ndan
hemen tan~nmam~~lard~ r. Ancak 1885 y~l~ nda Ch. Diehl ile G. Cousin
bulmu~~olduklar~~bir kitabenin yard~m~ yla ziyaret etmi~~olduklar~~ bu
y~k~lar~ n Kedreai y~k~lan oldu~unu tesbit edebilmi~lerdir1°. 92o'de
Kedreai makalesi (Bürchner), PW. RE. XI (1922) S. 111 - 112.
Hekataios (K. Müller, Fragmenta Historicorum Graecorum, I, s. 16 no.
234); Xenophon, Hellenica, II, ~~, 15.
geçmekte oldu~una göre (K. Müller,
9 Miletos'lu Hekataios'da Kedreai ad~~
~
6
no.
234) ~ ehir M. O. VI. yüzy~ lda mevFragmenta Historicorum Graecorum, I, s.
cuttu. Kedreai M. O. 454 - 428 y~llar~~ aras~ nda Kana Birli~ine dahildi (C. I. A.
I. 237, 239). Sonralar~~Kedreai Attik - Delos Deniz Birli~ine de dahil olmu~ tu ve
buna y~ll~ k 3000 drahmi aidat veriyordu (Köhler, Urkunden zur Geschichte des
delischen attischen Bundes, Abh. Akad. Beri. (1870) s. 188). M. O. 439'da aidat
miktar~n~n 2000 drahmiye dü~mü~~oldu~u tesbit olunuyor (Pedroli'nin makalesi,
Stori di Storia Antica, I. s. 181; Köhler, ayn~~makale, s. 127). Kedreai Atina'ya
sonuna kadar sad~ k kalm~~t~ r (Xenophon, Hellenica, II, 1, 15). M. O. 406, Kedreai
için felâketli bir y~ld~r. ~ehir Lysandros'un muhasaras~na dayanamam~~, zaptolunmu~~ve ahalisi esir pazarlar~nda sat~lm~~t~ r. Bundan sonra Kedreai eski parlak günlerine bir daha kavu~amam~~t~r. Anla~~ld~~~ na göre Xenophon'un zaman~nda Kedreai'da ~ehrin esas sakinlerinden ba~ka bir miktar Karyal~~da vard~. Zira Xenophon
ahali için Kedreati LopapPloepoL demektedir (Xenophon, Hellenica, II, 1, 15).
Ada M.O. II. yüzy~ lda tam manas~ yla Rodos hakimiyetine girmi~tir ve bu hakimiyet dinde de kendisini göstermekte gecikmemi~ tir. Kedreai'da M. O. II. ve
I. yüzy~ llarda iki önemli kült olan Apollon Pythios (Iluesioç) kültüyle Apollon
Kedrieus (Kcapfet4) kültü ayn~~rahibin idaresi alt~ndayd~ . M.O. 17o'de Rodos
Peraia's~ mn strategosu olan önemli bir ~ahsiyet ayn~~ zamanda her iki kültü birden idare etmekteydi (A. Maiuri, Nuove Iscrizione dalla Caria, Ann. IV - V
(1921 - 1922) S. 479; Ayn~~kitabe ilâveleriyle SEG. IV, 178'de de var. P. M.
Fraser ve G. E. Bean, The Rhodian Peraea and the Islands, Oxford, 1954, s. 45
no. 42'ye de bak). Kitabelerden ö~rendi~imize göre M. O. II. yüzy~lda ya~am~~~
olan Rhodos'lu heykeltra~~Simias burada çal~~m~~t~r ve ayn~~yüzy~ lda Kedreai'lllar
olan
birtak~ m oyunlar tertip etmi~lerdir (Ch. Diehl ve G. Cousin, ad~~ verilmi~~
makale, BCH. X (1886) s. 424 - 426 no. 2). M. S. I. yüzy~lda Kedreail~lar imparator Vespasianus'a bir ~eref payesi de vermi~lerdir (G. Cousin ve G. Deschamps,
Voyage en Asie Mineure, BCH. XVII (1894) s. 30 no. 8).
1° Ch. Diehl ve G. Cousin, Villes Inconnues du Golfe Ceramique; Kedreai
et Idyma, BCH. X (1886) s. 426 - 428 no. 3.
7
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buras~n~~ ziyaret etmi~~olan Italyan heyetinden G. Guidi kal~nt~lar~n
etrafh bir tarifini yapm~~ ", A. Maiuri de üç yeni kitabeyi çözülmü~~
~ekliyle ne~retmi~ tir 12 . G. E. Bean ile J. M. Cook'un 1954 y~l~ndaki
ziyaretleri bilinen kitabelere bir yenisini ilave etmi~tir 13. Biz, bunlara
ilaveten, bol mikyasta foto~raf çektik ve rölöve yapt~ k. Bununla beraber ada hala esasl~~ bir ~ekilde taranm~~~
Kedreai ~ehrinin y~k~ lar~n~~ üzerinde ta~~ makta olan esas ada
ortas~ nda bulunan bir isthmos'la iki k~sma ayr~lm~~. Y~k~ lar bunun
Do~u taraf~ nda ve yuvarlak bir plana malik olan bir tepenin üzerinde
yer al~ yorlar. Adan~ n çorak olan Bat~~taraf~nda yap~~kal~nt~s~na rastlanm~ yor". Karada ve Kedreai kal~nt~larm~ n tam kar~~s~ na isabet
eden k~y~ da ayn~~ devre ve müteakip devirlere ait olan kal~nt~lar
var 13 (Res. 3 K~y~ da bulunan fakat Kedreai ~ehrine ait olan surlar).
~ehrin nekropolisi Romahlar devrinde daha çok bu tarafa yay~lm~~.
Helenistik devir, yap~lar~ n ekserisinin ait oldu~u devir. Romahlar ve Bizanshlar devrinde de Kedreai oldukça büyük bir ~ehir olmakta devam ediyor. Lâkin a~~rl~k merkezi de~i~ mi~, Kuzeyde bulunan ikinci adac~~a geçmi~. Esas adadaki y~k~ lar~n Kedreai ~ehrinin
kalesinin, din ve idare merkezinin y~ k~lan oldu~u muhakkak. Lâkin
ikametgâh izine rastlanamad~~~ ndan klasik devir Kedreai ~ehrinin
hakiki yerini gene de kaz~lar belli edecek.
Adada isthmos'un Kuzeyinde çok mahfuz bir koy var. Lâkin sular
çok s~~~oldu~undan buras~~liman olarak kullan~ lmam~~~(Res. 4 Sedre
adas~ nda isthmos'un Kuzeyinde bulunan koy), o zaman~n gemileri
daha ziyade kalenin Kuzey tarafina yana~~p demir atma~~~tercih etmi~ ler. Nitekim eski liman~n kal~nt~lar~~burada sular~n alt~nda gayet
belirli bir ~ ekilde gözükmekte (Res. 5-8 Eski liman~n kal~nt~lar~). Bu
kal~nt~lar tabiat~ yle arkalannda bulunan surlar ve tesislerle de ba~lamyorlar. Kedreai agoras~~uzaklarda olmamal~. Zaten biz hemen
G. Guidi, Viaggio di Esplorazione in Caria, Ann. IV - V (1921 - 1922) s.
378 - 385 metin, Res. 40 - 42 foto~raflar, Res. 43 mezar binas~n~n plân~.
12 A. Maiuri, Nuove Iscrizioni daha Caria, Ann. IV - V (192 - 1922) s.
478 - 48o no. 31 - 33.
12 G. E. Bean yel M. Cook, The Carian Coast, III, BSA. LII (1957) s. 76 - 77
no. 6.
11 Admiralty haritas~~ buras~n~n etraf~n~~
da Kiklop duvarlanyla çevrili olarak
göstermi~.
12 Biz, kendimiz, k~y~ ya ç~karak ara~t~ rma yapmad~
k. Bunun için buradaki
kal~nt~lar hakk~ nda G. Guidi ile G. E. Bean yel M. Cook'tan fazla bilgi verebilecek
vaziyette de~iliz. ~ehrin giri~~kap~sn~ n bu tarafta oldu~u anla~~l~yor.
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k~y~da ve kumlar~ n içerisine gömülü vaziyette baz~~mimari parçalar~yla az ilerisinde çok güzel ve muntazam bir i~çilik gösteren bir duvara rastlad~k (Res. 9 Kumlar~n içerisine gömülü vaziyette duran
postament'la attik-iyon tarz~ndaki sütun kaidesi). Bu parçalarla tipik
bir M. Ö. IV. yüzy~l i~çili~i gösteren bu duvar~n agoraya ait olmalar~~
çok mümkün. Bizden önce buras~n~~ ziyaret etmi~~olanlardan Ch.
Diehl ve G. Cousin buras~n~~ agora olarak kabul etmi~ler 16 . G. Guidi
de ayn~~duvar~~ uzun uzun tarif ediyor, fotograf~m veriyor ve ayn~~
yerde ba~s~z bir Hermes heykelinin bulundu~undan da bahsediyor".
Lâkin bugün bundan eser yok.
Antik Kedreai ~ehri gayet muhkem olan surlarla çevrilmi~. Esas
itibariyle k~y~p takip eden ve istl~ mos'un hizas~na gelince de k~y~dan
ayr~l~ p Güney taraf~ndaki k~y~ya geçen surlar ortalama olarak 350 m.
uzunlukta (Res. ~~o Surlardan bir parça). Burçlar kare plan üzerinde
yükseliyorlar. Bunlar adan~n Do~u taraf~nda daha itinah bir i~çili~e
malik. Ayr~ca adan~n Güneyinde dört kademeli bir kaidenin üzerine
oturmu~~olan amtsal bir burç var ki helenistik devir i~çili~inin en güzel
örneklerinden birisi olarak kabul edilebilir (Res. ~~ , 12 An~tsal burcun deniz taraf~ndan al~nm~~~olan iki fotograf~, Res. 13, 14. An~tsal
burcun rölövesi). Bunun zemin kat~~ oldukça yüksek bir seviyeye kadar
ayakta kalm~~~(Res. ~~ An~tsal burcun Güneydo~u kö~esinden bir
görünü~). Bat~~cephesindeki mazgal da hiç bozulmam~~~(Res. 16 An~tsal burcun Bat~~cephesinde bulunan mazgal. Içeriden d~~ar~ya bak~~,
Res. ~ 7 Amtsal burcun Bat~~cephesinde bulunan mazgal~n rölövesi).
Burç, geni~likleri ayn~~ olan ta~~s~ralar~ndan yap~lm~~. Uzunluklar~~
çe~itli olan bloklar~n yüzeyleri bossage'll. Cephe nihayetini te~kil
eden keskin kenarlar kendilerine paralel giden pervazlarla büsbütün
tebarüz ettirilmi~.
Kedreai surlar~n~n, çok daha geç devirde in~a edilmi~~olduklar~~
i~çiliklerinden belli olan k~s~mlar~~da var (Res. 18, 19 Geç devre ait
olan burç kal~nt~lar~).
Surlardan ayr~l~p ta adan~n içerilerine do~ru giderken bir tak~m
ba~ka duvarlar da kar~~m~za ç~kmakta. Lâkin kaz~~yapmad~kça bunlar~n hangi binalarla ilgili olabileceklerini kestirmek mümkün olmuyor (Res. 20, 21 iki ayr~~muntazam duvar kal~nt~s~).
18 Ch. Diehl ve G. Cousin, Villes Inconnues du Golfe Ceramique: Kedreai et
Idyma, BCH. X (1886) S. 424.
17 G. Guidi, Viaggio di Esplorazione in Caria, Ann. IV-V (1921-1922) s. 384.

250

MÜKERREM ANABOLU

Kedreai kal~nt~lar~~ aras~nda elemanlar~n~n birço~unu tesbit
etmi~~oldu~umuz dor tap~na~~yla tepenin Kuzey yamac~nda ve oldukça yüksek bir seviyede yer almakta olan tiyatro, en önemlileri.
Dor tap~na~~, özel bir surette haz~rlanm~~~olan bir teras~n üzerinde ve kendisine ait olan kutsal bir sahan~n ortas~nda yer almakta.
Kutsal sahan~n çevre duvar~~arazinin üzerinde büyük bir rahatl~kla
takip edilebiliyor. Sonradan kiliseye çevrilmi~~oldu~u a~ikâr bir surette görülen tap~na~~n plan~~kaz~~yap~lmad~kça tam manas~yla anla~~lam~yor (Res. 22 Tap~nak sahas~ndaki duvarlar~~gösterir plan).
Tap~na~~n çevre duvar~~farkl~~uzunluklardaki dikdörtgen bloklardan yap~lm~~. Bunlar~n yüzeyleri bossage'll. Derzler esas itibariyle
dü~ey istikamette iseler de baz~~yerlerde ~akulden ayr~llyorlar (Res.
23-25 Tap~na~~n peribolos duvar~).
Kutsal sahadaki giri~~kap~lar~n~n e~ikleri ve yan sö~eleri in situ
olarak yerlerinde duruyorlar (Res. 26 Kutsal sahadaki kap~lardan
birisi, Res. 27 Planda A, B, C harfleriyle gösterilmi~~olan kap~~detaylar~, Res. 28 ba~ka bir kap~~ve önünde tap~na~a ait olan bir triglif
frizi bloku).
Tap~nak sahas~nda temel duvarlar~ndan ba~ka birtak~m mimari
elemanlar, kitabeler, sunaklar ve üzerleri dekoratif kabartmalarla
süslü olan baz~~geç devir parçalar da y~~~l~~duruyorlar.
Bir tak~m kaideler var (Res. 29 - 30 Kaideler). Hakiki yerleri
belli de~il.
Yekpare sütun gövdesi kullan~lmam~~~oldu~undan trommel'ler
mevcut (Res. 3 ~~, 32 Trommel'ler, Res. 33 ve 40 Trommellerden baz~lar~n~n rölöveleri).
Sütun gövdelerindeki yivlerin biçimi ve triglif frizi dor nizam~n~n
en belirli i~aretleri. Triglif frizinin i~çili~i sade. Metoplar da kabartma.larla süslenmi~~de~il (Res 34 Triglif frizi, Res 35 Triglif frizinin
rölövesi)
Kö~e sütununa mahsus olan yürek biçimindeki trommel bilhassa
ilgi çekici (Res 36, 37 Kö~e sütununa ait olan trommel, Res 38 Yürek biçiminde bir plana malik olan kö~e trommel'inin rölövesi).
Ba~l~~a benzer bir elemandan ba~ka üzerlerinde silmeler ihtiva
eden birtak~m mimari parçalar da var (Res. 39 Ba~l~k (?), Res. 40
Birtak~m mimari parçalar~n rölöveleri). Lâkin bu sonuncular~n nerelere ait olmu~~olduklar~~pek belli olmuyor. Yerlerde herhalde daha
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geç devirlere ait olmalar~~gereken künk parçalar~ na rastlan~yor (Res.
41 Künk parçalar~).
Kitabeler okunamayacak kadar çok tahrip görmü~ler. Ch. Diehl
ile G. Cousin'in buras~n~~ziyaret etmi~~olduklar~~s~rada bunlar~n çok
daha iyi vaziyette olmu~~olmalar~~beklenir (Res. 42 - 44 Kitabeler).
Silindir biçiminde üç tane sunak var. Bunlardan iki tanesi üzerlerinde bukranion ve ask~~(guirlande) motifi ta~~ yorlar (Res. 45 Buk
ranion ve ask~~(guirlande) motifli sunaklardan birisi, Res. 46 Ayn~~
suna~~ n rölövesi, Res. 47 Bukranion ve ask~~(guirlande) motifli sunaklardan daha fazla tahrip görmü~~olan ikincisi, Res. 48 Ayn~~suna~~n
rölövesi). Üçüncüsü büyük bir y~lan kabartmas~yla süslü (Res. 49
Y~lan kabartmal~~ sunak, Res. 50 Ayn~~ suna~~n rölövesi). Bilindi~i
gibi bukranion ve ask~~(guirlande) sunaklarda her zaman görülen bir
motif. Y~ lan ise Yunan mitolojisine göre tanr~ lardan bilhassa Apollon'la ilgili kutsal bir hayvan, Zaten bütün tahminler bu tap~na~~n
Kedreai'~n ba~~tanr~s~~olan ve Kedreai'da ayn~~zamanda Apollon
Kedrieus (x.s4teuç) ad~ yla amlmakta olan Apollon Pythios (nuOioç) a
ithaf olunmu~~bir tap~nak oldu~u merkezinde ".
Tap~na~~n Hristiyanl~ k devrinde kilise olarak kullan~lm~~~oldu~unu gösterir delil de çok. Üzerlerinde Hz. ~sa'n~n monograrn~yla
haç ihtiva eden parçalar bunlar~ n en ileri gelenleri (Res. 51 Üzerinde
Hz. ~sa'n~n monogram~n~~ihtiva eden parça, Res. 52 Ayn~~parçan~n
bir ucu olmas~~muhtemel olan bir ta~~k~r~~~, Res. 53 üzerinde haç
ihtiva eden parça).
Ayr~ ca küçük bir hücre (niche) nin üst k~sm~n~~te~kil etmekte olan
bir blok var ki parçalara ayr~lm~~~olmas~na ra~men d~~~yüzeyindeki
asma dallar~, asma yapraklar~~ve üzüm salk~mlar~~kabartmalar~~ yüzünden ilgi çekici olmaktan geri kalm~ yor. Burada klasik rinceau motifinin bizansl~la~m~~~olan ~ eklini görüyoruz (Res. 54 - 57 Üzerinde
asma dallar~, asma yapraklar~~ve üzüm salk~mlar~~ihtiva eden blokun
parçalar~). Bu blok kilise binas~n~ n bünyesindeki herhangi bir hücre
(niche) ye ait olabilece~i gibi do~rudan do~ruya bir vaaz kürsüsü
il Italyanlar taraf~ndan bulunmu~~olan kitabelerden iki tanesi bize bu bilgiyi
veriyor (A. Maiuri, Nuove Iscrizioni dalla Caria, Ann. IV - V (1921 - 1922) s.
478 - 48o no. 3 ~~ve 33. 33 no. lu kitabe Peraea s. 45 no. 42 olarak tekrar ne~redilmi~tir). G. E. Bean ve J. M. Cook taraf~ndan k~y~daki nekropoliste bulunan kitabe
de ayn~~hususu teyid etmektedir. (G. E. Bean ve J. M. Cook, The Carian Coast, III,
BSA. LII (1957) s. 76, 77 no. 6).
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(ambone) ne de ait olabilir. Bu ikinci ihtimal akla daha yak~n
gelmekte.
Kedreai tiyatrosu halen yabani zeytin a~açlarlyla kaplanm~~~
vaziyette (Res. 58 - 6o. Yabani zeytin a~açlarlyla kaplanm~~~vaziyetteki tiyatro). Yap~, Kedreai'~n di~er yap~lar~~gibi, mahalli kalker ve
konglomera bloklar~ndan in~a edilmi~. Bunun az ötesinde ayn~~cinsten
olan büyük bir kaya kütlesi yer almakta. Tiyatronun arka k~sm~nda
bulunan ve yer yer cavea duvar~na ba~lanan duvarlar da ayn~~ cins
ta~tan (Res. 61. Dikdörtgen bloklardan in~a edilmi~~olan duvar, Res.
62 Poligonal teknikte in~a edilmi~~olan duvar).
Cavea k~sm~~ oldukça iyi vaziyette kalm~~~(Res. 63 Cavea'n~n
d~~ar~dan görünü~ü). Orkestra k~sm~~ belirli bir yüksekli~e kadar
y~k~nt~larla dolmu~~oldu~undan orkestran~n zemininden ba~lamak
suretiyle cavea'n~n yukar~s~na kadar kaç adet oturma kademesi s~ ras~n~n mevcut oldu~unu tesbit etmek mümkün olmuyor ". Bununla
beraber bu yap~n~ n Kedreai gibi ufak bir ~ehir için bir hayli büyük
bir yap~~oldu~u belli. Lâkin buna hiç ~a~mamak gerek. Zaman zaman
oyunlar tertip etmekte olan bu ~ehir muhtemelen tiyatrosu için bu
kadar büyük bir kalabal~k bulabiliyordu".
Tiyatro yar~ m daireden epeyce büyük olan at nah ~eklindeki
bir plâna malik (Res. 64 Tiyatronun Cavea k~sm~n~ n ve onun arkas~nda yer almakta olan duvarlar~n plân~). Sekiz merdiven Cavea'y~~geni~likleri e~it olmayan dokuz cunei'ye ay~rmakta. Ta~lar yerlerinden
oynam~~~olduklar~ndan merdivenlerin geni~liklerini tam olarak ölçme~e imkân olmuyor. Diazoma mevcut de~il. Oturma kademelerini
meydana getirmekte olan ta~~bloklar~n~n uzunluklar~~çok farkl~. Rastgele bir yer seçip ölçtükte 1,25 m., 0,64 m., 1,48 m. gibi uzunluklar
buluruz. Derinlikler de o,8o m., 0,85 m., 0,95 m. aras~ nda oynuyorlar.
Oturma kademelerinin üzerinde oturma~a ve ayak koyma~a mahsus
olan k~s~mlar birer çizgiyle birbirlerinden ayr~lm~~lar, ayak koyma~a
19 Cavea'n~n d~~~duvar~~muntazam bir daire yay~~ vaziyetinde e'~il. Bu sebepten
cavea'n~n her taraf~ndaki oturma kademeleri s~ras~~ say~s~~ da e~it de~il. Sa~~tarafta
toprak seviyesinin üzerinde 13, ortada 15, sol tarafta ise 14 oturma kademesi s~ ras~~
say~labiliyor.
2° Ch. Diehl ve G. Cousin, ad~~ zikrolunmu~~olan makale, BCH. X (1886) s.
424 - 426 no. 2'den ç~karmakta oldu~umuz neticeye göre.
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mahsus olan k~s~mlar çukurlat~lm~~ lar (Res. 65 Oturma kademeleri,
Res. 66 Oturma kademelerinin profili).
Tiyatronun çevresi 120 m. kadar. Plânda simetri ekseninin iki
taraf~ nda birbirlerine göre simetrik olmayan parados duvarlar~~çok
itinah bir i~çilik gösteriyorlar (Res 67 Sa~~taraftaki parados duvar~n~n
d~~ar~dan ve kö~eden görünü~ü, Res. 68 Ayn~~ duvar~n rölövesi, Res.
69 Sa~~taraftaki parados duvar~n~n d~~ar~dan ve tam kar~~dan görünü~ü). Sa~~taraftaki parados duvar~ ndaki ta~~bloklar~n~n uçlar~~itinah
bir surette birbirlerinin içerisine yerle~ip güzel bir örnek meydana
getiriyorlar (Res. 70 Sa~~taraftaki parados duvar~n~ n içeriden görünü~ ü). Sol taraftaki parados duvar~n~n i~çili~i de temiz (Res. 71 Sol
taraftaki parados duvar~n~n d~~ar~dan görünü~ü, Res. 72 Ayn~~duvar~n
ayn~~cephesinden bir detay). Lâkin iç taraf~nda böyle bir örnek meydana getirmiyor (Res. 73 Sol taraftaki parados duvar~n~n içeriden
görünü~ü). Parados duvarlar~n~n uzunlu~u ~~o, 50 m.
Skene k~sm~~tamamiyle topra~~n alt~ndaysa da birtak~m kal~nt~lar burada bir porticus post scaenam'~n mevcut oldu~unda ~üpheye
yer b~ralcm~yorlar (Res. 74 ~ki taraf~nda iki yar~m sütun ihtiva eden
küçük paye, Res. 75 Postament). Lâkin bu k~sm~n teferruat~~hakk~nda
bilgi edinebilmek için muhakkak kaz~~yapmak gerekmekte.
Adadaki kal~nt~lar~n aras~nda dola~t~kça birtak~m ba~ka parçalara da rastlan~ yor. Meselâ geç devre ait oldu~u pek belli olan küçük
bir iyon ba~l~~~~bunlar~n aras~nda (Res. 76 Küçük iyon ba~l~~~).
Kilise olmalar~~muhtemel olan küçük yap~lar var (Res. 77 Geç
devir yap~s~, Res. 78 Ayn~~yap~n~n içeriden görünü~ ü). Mahiyetleri
pek anla~~lamayan yap~ lar var (Res. 79, 8o Geç devir yap~lar~ ).
Üzerlerinin be~ik tonozla örtülmü~~oldu~u belli olan yap~ lar göze
çarpmakta (Res. 81, 82 Üzerlerinin be~ik tonozla örtülmü~~oldu~u
anla~~lan yap~ lar). Ve nihayet içenleri k~ rm~z~mtrak renkteki bir
harçla s~vanm~~~olan sanuçlar var (Res. 83 Sarruç).
Yerlerde helenistik devir ve Roma devri kerami~-i (terra sigillata)
fragment'lan mevcut. G. E. Bean ile J. M. Cook makalelerinde siyah
vernikli fragment'lar bulmu~~olduklar~n~~söylüyorlar 21. Lâkin biz bu
cins fragment'a rastlamad~ k. Zira onlar~ n dedikleri gibi klâsik devir
sonras~~tabakalar~~daha önceki devir tabakalar~n~n üzerlerini örtmü~ler ve bunlar~~daha zor bulunur bir hale getirmi~ler.
21

G. E. Bean ve J. M. Cook, The Carian Coast, III, BSA, LII (1957) s. 64.
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Kedreai sikkesi de tan~m~ yoruz. Zaten müzelerde ve koleksiyonlarda böyle bir sikke mevcut olmad~~~~gibi bizden önce burasnu ziyaret etmi~~olanlar da sikke bulamam~~ lar. ihtimal ~ehir kendi ad~na
para basm~yordu.
Sedre adas~n~ n Kuzeyindeki ikinci küçük adac~~a gelince:
Biz, vaktimizin darl~~~ ndan ötürü, çal~~malar~m~z~~ as~l Sedre
adas~na teksif ettik ve bu ikinci adac~~a gitmedik. Sadece ben, motörle
adac~~~n etraf~m dola~t~m ve italyanlar taraf~ndan etrafl~~bir surette
incelenmi~~olan kiliseleri uzaktan gördüm ve fotograflarnu çektim 22 .
(Res. 84 Sedre adas~n~ n Kuzeyinde bulunan ikinci adac~~~n üzerinde
yer alan kiliselerin uzaktan görünü~ü, Res. 85 - 87 Kiliselerden fotograflar). Bu s~ rada su seviyesinden birkaç metre kadar yüksek olan kayal~k k~y~ da, su seviyesinde, insan eliyle yontulmak suretiyle aç~lm~~~
oldu~u pek belli olan bir girintiyle kar~~la~t~m. içerisine küçük bir
gemi alabilecek bir büyüklükte olan bu girinti bende bir tersane intiba~n~~uyand~rd~~(Res. 88 Tersane (?). Bir k~y~~ ~ehri olan ve sedir
a~ac~n~n bollu~~mdan ad~n~~bile bu a~açtan alm~~~bulunan Kedreai'~n
ve bunun Romal~ lar ve Bizanshlar devrinde bir parças~n~~ te~kil etmi~~
olan ikinci adac~~~n böyle bir tersaneye malik olmas~ndan daha normal bir~ey yok. Zanrumca bu husus ayd~nlat~lma~a de~er.
Son olarak ~u sözleri de ilave edeyim:
Biz, Kedreai'da, bir inceleme gezisi süresinin ve imkanlar~n~n
müsaadesi nisbetinde kald~k ve çal~~malar yapt~k. Bu çal~~malar~n
ileride yap~lacak olan çal~~ malara bir önçal~~ma olmaktan ba~ka bir
iddialar~~yoktur. Karia'n~n en eski ~ ehirlerinden birisi olan ve bilhassa
oldukça eski bir tarihte in~a edilmi~~bulundu~u anla~~lan tiyatrosu
sebebiyle dikkati çeken Kedreai ~ehrinin kal~nt~lar~~esasl~~ ve et~~afl~~
bir ~ekilde ara~t~r~lmal~d~r. Böyle bir ara~t~ rma yap~ld~kta mesela
liman~n etraf~nda, agorada, tap~ nak ve tiyatroda kaz~ lar yapmak uygun olur. K~y~ daki nekropolisteki mezarlar~ n kaz~lmas~~da bilgi ufkumuzu çok geni~letecektir. Kuzeyde bulunan ikinci adac~~~n üzerinde
daha fazla durulmal~d~ r. Ben, ~ahsen, Türk Tarih Kurumu'nun bu
son derece ilgi çekici olan kö~eyle daha yak~ndan ilgilenmesini temelini
eder ve böyle bir çal~~ ma yapt~rd~~~~takdirde bana da ödev verirse
burada çal~~ maktan büyük bir zevk duyaca~~m~~bildiririm.
82 G. Guidi, Viaggio di Esplorazione in Gana, Ann. IV - V (1921 - 1922) s.
379 - 380.

