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1966 KAZISINA DAIR ÖNRAPOR
Ord. Prof. Dr. ARIF MOFID MANSEL
Türk Tarih Kurumu ad~ na mezkar kurumun ve Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine ba~l~~Antalya Arkeoloji Istasyonunun
sa~lad~klar~~tahsisatla yap~ lan Side kaz~s~ na 25 Eylülden 28 Ekime kadar devam edilmi~, heyet, ba~kanl~~~m alt~ nda Prof. Jale Inan, asistan
Dr. Somay Onurkan, y. mimar Berge Aran, desinatör Akif Dâi,
foto~raf uzman~~Aziz Albek ve ileri sömestrelerden üç ö~renciden
te~ekkül etmi~tir.
1966 çal~~malar~~1964 y~l~ nda üzerinde silah kabartmal~~levhalar
ve Side dili ve yaz~s~~ile yaz~lm~~~bir yaz~t~ n bulunmas~~üzerine, muazzam kum kütleleri ile örtülü olmas~na ra~men (res. ), k~ smen
aç~lm~~~olan ~ehrin do~ru kap~s~n~n 2 tümü ile meydana ç~kar~lmas~~
üzerinde teksif edilmi~, kaz~lar~m~ za kar~~~öteden beri büyük ilgi
gösteren ve yard~mlar~n~~bizlerden esirgemiyen Antalya bölgesi Karayollar~~Sui~leri idaresinden sa~lanan araçlar sayesinde kap~n~n önünden ve arkas~ ndan yakla~~ k olarak r0000 m3 kum kald~r~ld~ ktan sonra
eski toprak seviyesine inilerek gerek kap~, gerek arkas~ ndaki avlu
meydana ç~kar~lm~~~ (res. 2), ayr~ ca gerekli yerlerde derine inen
Side'de ~ehrin do~u k~s~mlar~n~~tamamiyle kaplam~~~olan ve her sene içerlere do~ru bir miktar ilerleyen kum kütlelerinin te~ ekkülü için bk. L. Robert, Hellb
nica 5, 1948, s. 69 v. dd. A. M. Mansel, Die Ruinen von Side, S. 45 v. dd.
2 A. M. Mansel, Belleten 30, 1966, S. 351 v. dd.
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sondajlar yap~larak binan~n temelleri ve zeminini te~ kil eden toprak
tabakalar~~hakk~nda bir fikir edinmek mümkün olmu~tur.
Kap~~ 0,55 - o,6o m yüksekli~inde düzenli yatay tabakalar meydana getiren konglomera bloklar~ndan harçs~z olarak in~a edilmi~~
olup üzerleri a~a~~~yukar~~ayr~l eb'adda konglomera kama ta~lar~ndan
müte~ekkil be~ ik kemerlerle örtülü üç mekândan (A, B, C) ibaret
bulunmaktad~r (res. 3-4). Kap~n~ n ön ve arka cephesinin düz bir hat
~eklinde olmayup bat~ya do~ru hafif ç~ k~nt~~yapan bir yayvan e~ri
hat meydana getirmesi sonunda bu mekanlar düzenli bir dörtgen
plana sahip bulunmamaktad~r. Iç geni~likler A mekan~nda 6,75,
B de 3,05 ve C de 6,45 m dir; derinlikler ise 8,70 ile 8,8o m aras~nda
de~i~mektedir. Tonoz kemerleri ta~~yan d~varlar~n kal~nl~~~~ortada,
yani B mekan~n~n sa~~ nda ve solunda 1,25, yanlarda ise 3,25 m yi
bulmaktad~ r. A ve C mekanlar~ nda yan duvarlar antik zeminden
2,75 - 2,80 m ye kadar dikey olarak yükselmekte, ondan sonra 0,50 m
yüksekli~inde d~~ar~ya do~ru hafifçe ta~k~ n bir dizi meydana getiren
özengi ta~lar~~gelmekte, bunlar~ n üzerinde ise tonoz kemerler oturmaktad~ r (res. 5-6). Geçit olarak kullan~ld~ klar~~ anla~~lan A ve C
mekanlar~n~n d~~~cepheleri yakla~~k olarak ~~ m geni~li~inde dolgu
duvarlar~~ ile kapat~lm~~t~. Bunlar~n ortas~nda yer almas~~gereken
kap~lar~n eski ~ekilleri hakk~ nda bir fikir edinemiyoruz. Çünkü bu
dolgu duvar~~ A mekan~nda temellere kadar sökülmü~~(res. 7), C
mekan~nda ise binan~ n konstrüksiyonuna nazaran çok daha düzensiz
bir surette ve konglomera bloklar~ n~n aras~na küçük ta~~ve tu~la
k~r~klar~~ s~k~~t~ r~lmak suretiyle yap~lm~~~bir Bizans duvar~~ halinde
bize kadar gelmi~ tir (res. 8). Ortada alt geni~li~i 2,30, üst geni~li~i
ise 1,75 m olan 4,90 m yüksekli~inde bir kap~~ yer almakta, fakat
ayr~ca yan sö~elerle bu kap~n~n daralt~lm~~~olup olmad~~~~bugünkü
durumda anla~~lamamaktad~r. Büyük bir blok halinde olan kap~~
lentosunun üzerinde ise yuvarlak bir çerçeve içinde bir Isa monogram~~
vard~r. A ve C mekanlar~n~ n zeminleri dö~ülmü~~topraktan ibarettir.
A zeminin hemen alt~ nda bir su kanal~~ ve onun içinde su künkleri
bulunmu~ tur ki bu kanal arka avludan gelüp meyilli olarak A mekan~n' katetmekte ve kap~ run d~~~na do~ru uzanmaktad~r (res. 9).
üzeri 3,05 çap~nda bir be~ik kemerle örtülü olan B mekan~n~n
ilk zamanlar ne kap~s~ , ne de penceresi vard~ . Arka cephede binan~n
eksenine rastlamayan küçük bir pencerenin (res. 10-12) Bizansl~lar
zaman~nda bir tamir esnas~nda aç~ld~~~~anla~~l~yor.
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~ki geçit ve bir kapal~~mekândan ibaret olan kap~~binas~n~n üzerinde, alt plana uygun olarak düzenli bir dörtgen plana sahip bulunm~yan 8,70 m geni~lik ve 26,60 m uzunlukta bir teras bulunmaktad~ r
ki bu teras~ n üzerinde evvelce etrafl~~bir surette inceledi~imiz 3 silah
kabartmalar~~bulunmu~ tur (res. 13). Teras~n etraf~m çeviren 0,85 0,90 m kal~nl~~~ ndaki siper duvar~~ altta ve üstte ç~k~nt~~ te~kil eden
ta~~dizilerin meydana getirdi~i sade silmelerle s~n~ rlanm~~, arka
arkaya dizili iki s~ ra ortosthatlar'dan meydana gelmekte, yüksekli~i
1,65 m yi bulmaktad~r. Alt~~k~sm~ n üzerinde hellenistik devirde pencereli bir duvar (epalksis) 4, Bizansl~lar zaman~ nda ise muayyen fas~lalarla birbirini takip eden mazgal payeleri yükseliyordu. Kap~n~n tüm
yüksekli~i (toprak seviyesinden siper duvar~n~n bugünkü üst k~sm~na
kadar) 9 m yi bulmaktad~r.
Teras~ n zemini Bizans devrinde iri siyah ve beyaz ta~lardan
yap~lm~~~mozayiklerle süslenmi~ ti ki bunlar~n kal~nt~lar~ na güneyde
rastlanm~~t~r. K~vr~k dal ~eklinde tertiplenmi~~sarma~~k yapraklar~~
ve iri boncuk dizilerinden ibaret bir bordür ile çerçevelenmi~~orta panonun içinde birbirini kesen dairelerin yer ald~~~~anla~~l~yor (res. 3).
Teras~n do~u taraf~nda, siper duvar~ ndan 1,6o m mesafede teras~ n
boyunca devam etti~i anla~~lan 0,40 m geni~li~inde bir duvar temeli
bulunmu~~(res. 4), siper duvar~n~n hemen gerisinde bir s~ ra halinde
dizili duran ve ayn~~geni~likte olan ta~~bloklar~n 5 (res. 14) bu temeller
üzerinde durdu~u anla~~lm~~t~r. Yukar~ da tarif etti~imiz mozayik
zemin duvar~ n hemen gerisinde ba~lad~~~ na ve mozayiklerin üzerleri aç~kta kalam~yaca~~na göre Bizansl~ lar devrinde do~uda bu ta~~
bloklar~n, bat~ da ise arka siper duvar~n~ n üzerinde oturan hafif bir
konstrüksiyon (belki ah~ap bir sundurma) kabul etmek gerekir.
Teras~n k~sa taraflar~n~ n ortas~nda bulunan kap~ lardan, kap~~binas~n~n
sa~~nda ve solunda yer alan kulelerin arkas~ndan geçti~i anla~~lan
se~irdim yoluna giriliyordu ki kuzeyde bu kap~n~n yan sö~eleri in
situ olarak zamanun~ za kadar gelmi~tir 6. Güney kap~s~ na ait olmas~~
A. M. Mansel, ad~~geçen makale, S. 356 v. dd.
Hellenistik devir surlar~~için karakteristik oldu~u, F. Krischen'in çal~~malar~ndan sonra ortaya aç~ kca ç~km~~~olan "epalksis" ler için: A.M. Mansel, Pamphylia
~ehir surlar~~ve ~ehir kap~lar~ , Atatürk Konferanslar~~ (1964), S. 224/25'
5 Belleten 30, 1966, s. 356, res. 2 ve 7.
6 Ayn~~ yerde, s. 352153.
3
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muhtemel bulunan bir sö~e ta~~~teras~n üzerinde, bir di~eri ise arka
avluda bulunmu~tur.
Kap~n~n sa~~nda ve solunda dikdörtgen plânl~~birer kule yer
almaktad~r. Güneydeki 12 no.l~~kulenin Bizansl~lar zaman~nda dev~irme malzeme ve bol kireç harc~~kullanmak suretiyle yap~lm~~~olan
do~u ve güney duvarlar~~hellenistik temeller üzerinde yükselmekte,
cephe geni~li~i ~~ ,o8, derinli~i 12 ve duvar kal~nl~~~~ortalama 1,35 m
yi bulmaktad~r (res. 15 - 16). Kuzeydeki ila no.l~~ kulenin kal~nt~lar~na ise çok harap bir durumda kum kütlelerinin alt~ nda rastlanm~~,
bu kulenin büyüklük bak~m~ndan di~erine hemen hemen e~it oldu~u
(geni~lik 10,96, derinlik 11,50 m) tesbit edilmi~ tir (res. 7). Bu kulenin
gerisinde ve üst kat~nda yan duvarlar~~halen ayakta duran 1,30 m
geni~li~inde bir kap~~ve onun arkas~nda 7,30 m çap~nda ve 2,50 m
geni~li~inde bir kemer taraf~ndan ta~~nan se~irdim yolu vard~r
(res. 18). Fakat kule ile se~irdim yolu aras~nda 3,60 m lik bir bo~lu~un
bulunmas~~kuleden buraya ancak bir tahta köprü ile geçildi~ine
i~aret etmektedir.
Enteresan olan husus kap~n~ n gerisinde dikdörtgen bir avlunun
yer almas~d~ r. Tam düzenli bir dörtgen meydana getirmeyen bu
avlunun ortalama geni~li~i 18,50, derinli~i ise ~~7 m olup dört taraf~ndan konglomera kesme ta~lar~ndan yap~lm~~~bir duvarla çevrili
bulunmaktad~ r (res. 3-4). Yan (yani kuzey ve güney) duvarlar~n
geni~li~i kap~~ taraf~ndan, yani do~udan bat~ya do~u k~s~ m k~s~m
azalmakta (3,50 — 1,40 — o,8o m), arka (yani bat~) duvar~n~nki ise
1,20 m yi bulmaktad~r. D~~ta her iki tarafta avlunun yan duvarlar~na
biti~ik, üst k~sm~nda 1,97, alt k~sm~nda ise 2,57 m geni~likte, konglomera ta~~ndan yap~lm~~~birer merdiven bulunmaktad~r ki bu merdivenler avlu duvarlar~n~ n üzerine ve oradan kap~n~n üzerindeki terasa
ula~~lmas~ n~~sa~l~yordu 7 . Merdivenler tamamiyle kaz~lmam~~~olmakla
beraber (daha iyi korunmu~~olan kuzey merdiveninden 14 basamak
bulunmu~tur) basamak say~s~n~n 28 i buldu~unu hesaplamak mümkün olmu~tur (res 9-21). Basamak yüksekli~i 0,20, geni~li~i ise 0,40
m dir. Kuzey merdiveninin alt~nda yüksekli~i a~a~~~yukar~~4 m yi
bulan, üzeri bindirme tekni~inde yap~lm~~~bir kemerle örtülü bir
Bu ta~~merdivenler ~u bak~mdan önemlidir ki bütün kara surlar~~boyunca
hiçbir yerde hellenistik devre ait ta~~merdivenlere rastlanmam~~t~ r. Bk. A. M. Mansel, Die Ruinen von Side, s. 32 ve Pamphylia ~ehir surlar~, S. 219.
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höcre tesbit edilmi~tir (res. 20) ki ayr~l ~ekilde bir höcreyi güney
taraf~~için de (res. 22) kabullenmek gerekir. Esas~nda 3,50 m kal~nl~~~nda olan yan duvarlar~n do~u k~sm~nda ve üst seviyesinde konsol
~eklinde d~~ar~ya ta~k~n baz~~ ta~lar in situ olarak bulunmu~, bunlar
sayesinde herhalde se~irdim yolu olarak kullan~lm~~~olan bu k~sm~n
4,20 m ye kadar geni~letilmi~~oldu~u anla~~lm~~t~r (res. r). Fakat
antik devirde bu geni~li~in daha da fazla oldu~unu kabullenmek
herhalde yerinde olur.
Avlunun A ve C esas geçitlerinden ba~ka üç tane kap~s~~ daha
vard~r. Eksenden güneye do~ru hafifçe kaym~~~olan (inhiraf 0,20 m
dir) arka kap~n~n geni~li~i 3,55 m dir. Kar~~l~kl~~konsol ~eklinde
ç~k~nt~~te~kil eden iki blokun üzerinde oturdu~u anla~~lan büyük bir
blokun (uzunluk 3,65, yükseklik 0,55, kal~nl~k 0,75 m) kap~n~n lentosu
oldu~u kesinlikle söylenebilir. Bir devlet agora's~~oldu~u anla~~lan
(M) binas~~ve onun gerisindeki al~~~veri~~agora's~na kadar uzanan
(b) soka~~na 8 aç~lan bu kap~n~n iç k~sm~nda, sa~da ve solda 1,16 m
geni~likte yass~~payeler yer almaktad~r (res 23-24.). Bu k~sm~n eski
hali hakk~nda res. 25 bir fikir vermektedir.
A ve C giri~lerinin hemen gerisinde iki yan kap~~daha vard~r ki
3,60 m geni~lik, 3,80 m derinlik ve 5,50 m azami yükseklikte olan bu kap~lar~n üzerleri ince grenli ve aç~k renk konglomera bloklar~ndan müte~ekkil tonoz kemerlerle örtülüdür (res. 26 V. dd.). Cepheleri birbirinin
üzerinden ta~an iki fascia ve bir kuvvetli üst silme kapsayan bu kemerler 9 kal~nl~klar~~ 1,20 yi bulan payeler üzerinde oturmaktad~r. 0,55 m
yükseklikte olan paye ba~l~klar~~ise (res. 31-32) orta k~sm~~oyulmu~,
üst ve alt k~s~mlar~~ise kenarlar~~ düz silmelerle s~n~rl~~ olup avlu
duvar~ndan 0,75 m kadar d~~ar~ya ta~maktad~r. Güney kap~s~n~n
yan~nda bulunmu~~olan ayn~~ ta~tan bir al~nlik parças~~(uzunluk o,8o,
azami yükseklik 0,48, üst kal~nl~k 0,94, alt kal~nl~k o,66 m) (res. 35)
kemerin üstünde bir ar~itektonik çerçeveye i~aret edebilirsede kap~~
kemerleri ile A ve C geçitleri tonozlar~n~n do~u uçlar~nda birbirini kesmesi bu ihtimali uzakla~t~rmaktad~r. Surlar~n hemen arka(b) soka~~~için: A. M. Mansel, Die Rumun von Side, ilâve büyük ~ehir plân~~
ve Pamphylia ~ehir sur/art, res. I. - Ayn~~ ~ekilde bir kap~~ M.ö. 4. yüzy~l sonlar~na ait oldu~u anla~~lan Assos'un bat~~ surlar~ndaki 3 no.lu kap~da görülür: F.
T. Clarke-F. H. Bacon - R. Koldewey, Investigations at Assos, s. ~ go, 203, 205 res. 2.
9 Benzer kap~lar Perge ~ehir kap~s~n~n sa~~nda ve solunda yer alan yuvarlak
kulelerin yanlar~nda mevcuttur. Bk. A. M. Mansel, Pamphylia ~ehir surlar:, res. 25.
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s~nda ve bunlar~~takiben giden yollara geçit verdikleri anla~~lan
bu yan kap~lar Bizansl~ lar devrinde duvarla örülmü~, hattâ güney
kap~s~n~n içinde, duvar s~valar~run ve bir kap~~ kal~nt~s~n~n gösterdi~i
gibi (res. 27-28), buras~~bir müddet belki bir dükkân olarak kullan~lm~~, fakat sonralar~~içerisi çok miktarda çanak çömlek k~r~~~~kapsayan toprakla doldurulmu~tur.
Avlu duvarlar~nda, toprak seviyesinden itibaren üçüncü ta~~
s~ras~nda, duvarlar~n derinli~ince devam eden ince uzun menfezler
(yükseklik 13,55, geni~lik 43,20 m) vard~r ki (res. 23-26, 33) bunlar~n
mazgal delikleri oldu~u anla~~l~yor "). Bunlardan yan duvarlarda
üçer, arka duvarda ise, kap~n~n sa~~nda ve solunda olmak üzere 6
delik bulunmaktad~r. Bunlar herhalde, dü~man avluya girdi~i takdirde, ~ehir müdafilerine duvarlar~n arkas~ndan onu cephe ve yanlardan oklarla vurmak imkân~n~~veriyordu. Bu menfezler geç devirde
küçük ta~lar, tu~la ve harçla doldurulmu~tur.
Duvarlar~n avluya bakan cepheleri çepeçevre ince grenli ve aç~k
renk konglomera ta~~ndan yap~lm~~~ar~itrav, triglif frizi ve arslan ba~lar~~ile süslü geison-sima'dan meydana gelen bir saçakl~k ile çevrili
idi. Bir ar~itrav-friz parças~~avlunun güney-do~u kö~esinde, güney
duvar~n~n A mekân~~ ile birle~ti~i kö~ede in situ olarak bize kadar
gelmi~tir (res. 34). Saçakl~~a ait parçalara duvarlar~n eteklerinde
ve antik toprak zemin seviyesinde rastlanm~~t~r (res. 33). Çok az
say~da mahfuz kalm~~~olan ar~itravlar (tam bir parçan~n yüksekli~i
0,44, uzunlu~u o,g6 ve geni~li~i 0,70 m dir) normal olarak üst k~s~mlar~nda bir taenia ve trigliflerin alt~na gelen yerlerde alt~~damlal~~bir
regula'ya sahip bulunmaktad~r. Triglif-metop bloklar~~ ve bunlar~n
ölçülerine dair res. 36-37 ve 40 bir fikir vermektedir 11. Bunlar~n
özelli~i gerek trigliflerin, gerek metoplar~n üzerinde ince uzun devaml~~~erit halinde bir silmenin mevcudiyeti ve geni~lemesine kesitleri
üçgen olan glif'lerin üst k~s~mlar~= düz hat ~eklinde kesilmi~~olma" Fakat hemen ~unu da söyliyelim ki bu menfezler Side'nin kara surlar~nda
0,55 m yükseklik, 0,30 m d~~~ve o, ~ o m orta geni~likte olan menfezlerden ~ekil bak~m~ndan ayr~lmaktad~r: A. M. Mansel, Die Ruinen von Side, s. 31 ve Pamphylia ~ehir
surlar:, S. 218.
°I 6 blokta ~~triglif+ 2 metop, dört blokta 2 triglif~ + ~~ metop vard~ r. Uzunluklar 1,13 ile 1,30 m aras~nda de~i~mekte, kal~nl~klar ise ortalama 0,65 m yi bulmaktad~r. Yaln~z bir parçan~n kal~nl~~~~0,90 m dir.
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s~d~r 12 . Düz bir geison ve profili S ~eklinde bir sima'ya sahip olan,
fakat di~~kesimi kapsamayan korni~~bloklar~~0,32 - 0,36 m yüksekli~indedir (res. 38 - 39, 41). Siman~n üst sath~nda bir su olu~u bulunmamas~~ve arslan ba~lar~n~n delinmemi~~olmalar~, yani bunlar~n çörten
vazifesini görmemeleri bu bloklann s~rf dekoratif mahiyette oldu~unu
göstermektedir 13 . Triglif eksen aç~ kl~klar~n~n ortalama 0,82 m olu~u,
1,Tc) hattâ 1,29 m uzunlu~undaki baz~~geison-sima bloklar~n~n arslan
ba~~~kapsamay~~~~ her triglif üzerinde de~il, fakat her ikinci triglif
üzerinde bir arslan ba~~n~n oturmu~~oldu~una i~aret etmektedir. Bütün
bu bloklar~n üst sat~hlar~nda düzensiz bir tarzda oyulmu~~delikler,
ayr~ca çe~itli geni~lik ve uzunlukta oyuntular vard~r ki bunlar saçakIlg~n üzerinde ayr~ca bir siper duvar~n~n yer alm~~~oldu~una i~aret
etseler gerektir.
Side'nin do~u kap~s~~yüzy~llar boyunca depremler ve sava~lardan
bir hayl~~zarar görmü~~olacak ki Bizansl~lar zaman~nda müteaddit
defalar tamir ve restore edilmi~tir. Bugünkü ~ekilleri ile büyük bir
k~sm~~bizanten olan kulelerden ba~ka C geçidinin ön dolgu duvar~~
(res. 8) ve B mekan~n~n arka, yani bat~~cephesi ve onun üzerindeki
siper duvar~~hellenistik i~çilikten ayr~lan itinas~z in~a tarzlar~~bak~m~ndan (res 'o) oldukça geç devirlere i~aret etmektedir. Yine Bizans
devrinde avlu duvarlar~ndaki mazgal delikleri örülmü~, yan kap~lar
da örüldükten ba~ka arkalan toprakla doldurulmu~tur. Bundan
ba~ka silah kabartmalar~~yerlerinden sökülerek mozayik zeminli
teras~n üzerinde vücude getirildi~i anla~~lan bir sundurman~n alt~nda muhafaza alt~na al~nm~~t~r. Daha sonralar~~ise B ve C mekanlar~n~n üzerindeki tonozlar k~smen çökmü~, bu olay birtak~m silah kabartmalann~n yok olmas~na yol açm~~t~r.
Avlu, ~ehrin büyük kap~~avlusu gibi, Romal~lar zaman~nda iç
duvarlar~~mermerle kaplanmak ve önüne çok katl~~bir sütun mimarisi
12 Normal olarak bu silme trigliflerin üzerinde d~~ar~ya ta~makta, metoplar~n
üzerinde ise biraz içeriye girmektedir. Fakat baz~~Dor saçakl~klar~nda devaml~~
~erit halinde düz silmeler de vard~ r. Meselâ: Aigai'da Demeter ve Kore mabedi
(M.ö. 2. yüzy~ l) (R. Bohn - C. Schuchhardt, Altertü~ner von Aegae. jahrbuch des
Deutschen Archdologischen Instituts, Ergiinzungs - Heft Il, s. 40 v. d. res. 49). Yine
ayn~~~ehirde tiyatro teras~ndaki galeriler (ayn~~eserde, s. 42. res. 51). Bunlar da hellenistik devre aittir.
13 Kaz~da bulunmu~~olan ~~ o parçan~n uzunluklar~~ 0,83 ile 1,29 m aras~nda,
kal~nl~klar~~ ise 0,83 ile 0,90 m aras~nda de~i~mektedir. 6 blokta, her zaman tam
ortada yer alm~yan bir arslan ba~~~vard~r. 4 blokta ise arslan ba~~~mevcut de~ildir.
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oturtulmak suretiyle bir ~eref avlusu haline getirilmemi~~oldu~undan,
mimari ya da heykeltra~i eserlere rastlanmam~~t~r. Yaln~z güney
duvar~~boyunca çok say~da günlük çanak çömlek k~r~klar~ndan ve geç
Roma devrine ait bak~r sikkelerden ba~ka küçük bir sunak yahut bir
~apele i~aret eden ve duvara ankastre edilmi~~olduklar~~anla~~lan
mermer konsollar, bunlar~n üzerinde oturan narin sütün gövdeleri,
iyon nizam~nda ba~l~klar ve palmetlerle süslü yass~~levha parçalar~~
bulunmu~tur. Fakat bu suna~~n yerini tesbit etmek mümkün olmam~~t~r.
Bu suretle Pamphylia bölgesi için karakteristik olan hellenistik
devir avlulu ~ehir kap~lar~na 14 bir yenisi ilâve edilmi~~bulunuyor 15.
Bunlara dair bk. A. M. Mansel, Pamphylia ~ehir surlar~, s. 228 V. dd.
A ve C mekanlar~~üzerindeki 6,45 - 6,75 m çap~nda ve a~a~~~yukar~~ 9 m
derinlikteki tonoz kemerler ilk bak~~ta kap~n~n hiç olmazsa do~u k~sm~n~n Roma
imparatorluk devrine ait oldu~u zehab~n~~uyand~rabilir. Fakat bizzat Side'de
VI no.11 kurtinden itibaren alt kat se~irdim yolunun 6,30 m çap~nda ve 2,10 geni~li~inde kemerler taraf~ndan ta~~nmas~~hakiki kemer tekni~inin Side'de M.ö. 2.
yüzy~lda mükemmelen kullan~ld~~~n~~göstermektedir (A. M. Mansel, Die Ruinen
von Side, S. 32, res. 16, 17 c. Pamphylia ~ehir surlar~, S. 218, res. ~ o, ~~~ c). Ba~lang~çlar~~
M.ö. 4. yüzy~la ç~kt~~~~ve Do~unun etkisi alt~nda vücut buldu~u anla~~lan kama
ta~lanndan müte~ekkil kemer ve tonozlar (en eski örnekler Mezopotamya'da DuraEuropos ~ehrinin ana kap~s~nda ve 17 no.11 kulenin kuzeyindeki kap~da bize kadar
gelmi~tir: Excavations at Dura-Europos, Preliminary Report of the 71h and 8 th Seasons of
Work 1933134 and 193415,s. 5, res. ; s. g, res. 3 ve s. 12) M.ö. 3. yüzy~lda az say~da,
2. yüzy~lda ise (herhalde ~ehir surlar~n~n geli~mesi sonunda) daha s~k ve daha geni~~
ölçüde kullan~lmaktad~r (R. Delbrück, Hellenistische Bauten in Latium II, s. 64 v. dd.,
72 v. dd.). M.ö. 3. yüzy~la ait örnekler: Makedonya tümülüs-alt~~mezar odalar~~
(Delbrück, ad~~geçen eser, s. 65. G. Mendel, Catalogue des Sculptures I, S. 353. St. Casson,
Macedonia, 77~race and Illyria, S. 122, 246 Ph. Petsas, Atti del VIL Congresso Internazionale di Archeologia Classica (Roma), I, s. 401 v. dd lev. I-III). Mesela Th.
Makridy taraf~ndan Selanik yöresinde Langaza'da kaz~lm~~~olan bir tümülüsteki
önoda 5,38 m çap~nda ve 2,55 m derinli~inde, as~l mezar odas~~ise 4,07 m çap~nda
ve 4,41 m derinli~inde tonoz kemerlerle örtülü idi (Th. Macridy, Archdologischer
s. 145 no. 6 ve jahrbuch des Deutschen Archdologischen Instituts 26, 1911,
Anzeiger 1910,
S. 193 v. dd. lev. 2. v. dd.). M.ö. 3. yüzy~l~n ortalar~na ait oldu~u anla~~lan Efesos
yöresindeki Belevi mezar an~t~nda (Y. Boysal, Anatolia II, 1957, s. 123 v. dd. G.
Kleiner, Diadochengröber, s. 8o v. dd.) gerek mezar odas~nda, gerek önodan~n üzerinde
3,40 m çap~nda tonoz kemerler oturuyordu (J. Keil, Österreichische jahreshefte 29, 1935,
Beibl. 133 v. dd. res. 51. C. Praschniker, Anzeiger der Wiener Akademie 1948, No. 20,
S. 289 v. dd.). - M.ö. 2. yüzy~la ait örnekler: Bergama'da Selinus çay~~üzerindeki
köprünün ortas~~8,10 m çap~nda ve 3,75 m geni~li~inde bir kemerden meydana
gelmi~ti (W. Dörpfeld, Athenische Mitteilungen 33, 1908, s. 359 v. dd. res. 7, lev. 22,2).
14

14
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Bu kaplar~n planlar~ nda, Pamphylia gibi oldukça küçük bir bölgede
bile, büyük bir çe~itlilik göze çarpmaktad~ r. Hattâ Side'de, yaz~ tlarda "büyük kap~" olarak gösterilen ~ehrin ana kap~s~~°6 ile do~u
kap~s~~aras~ nda plan ve mekanlar~n tertibi bak~m~ ndan farklar görülmekte, orada giri~in, muhtemelen bir tonoz kemerle örtülü dikdörtgen
bir mekân halinde olmas~na, onun arkas~nda yar~ m daire ~eklinde
bir avlu ve onun da gerisinde oda ~eklinde bir geçidin yer almas~na
kar~~l~k do~u kap~s~ nda tonozlu iki geçit ve onun gerisinde hemen
hemen kare planl~~bir avlu bulunmakta, bu avlunun iki yan~ndaki
merdivenler ise Side tahkimat sisteminde yepyeni bir unsur olarak
ortaya ç~kmaktad~ r. Perge'de yine dikdörtgen bir mekan halinde olan
ve üzeri arka arkaya dizilmi~~üç kemer ve bunlar~ n aralar~nda yer alan
kasetli levhalarla örtülü giri~in gerisinde oval bir avlu 17, Sillyon'da
ise yar~m daire ~eklinde önü tamamiyle aç~ k bir meydana sahip bir
kap~~18 yer almaktad~ r. Bütün bu kap~larda mü~ terek olan nokta
bunlar~ n aksial bir plana sahip olmas~, avlu duvarlar~n~ n üst k~s~mlar~nda ise ar~itrav, triglif frizi ve geison-sima'dan ibaret bir saçakl~~~n bulunmas~d~ r. Side'nin büyük kap~s~nda bulunmu~~olan böyle
bir saçakl~~a ait parçalar do~u kap~s~~saçakl~~~~ile büyük bir benzerlik
göstermektedir. Bunlar yaln~z eb'ad bak~m~ ndan bunlardan biraz
daha büyüktür (triglif frizinin yüksekli~i 0,55, geison-sima'n~n yüksekli~i 0,46 m). Keza bu ~ekilde bir saçakl~k Sillyon ~ehir kap~s~~duvarlar~n~n üst k~sm~n~~süslüyordu. Bu saçakl~~a ait bir parça avlu duvar~n~n do~u kulesi ile birle~ti~i yerde in situ olarak bize kadar gelmi~tir ". Perge'de bir saçakl~~a ait parçalar bulunmam~~~olmakla
Yine Bergama'da gymnasion'da alt teras~~orta terasla birle~tiren k~smen iyi bir
durumda zaman~m~za kadar gelmi~~olan ve iki çe~itli seviyede olup birbiri ile dikey
olarak temas eden iki merdiven k~sm~n~n üzerleri 2,65 m çap~nda tonoz kemerlerle
mücehhez idi W. Dörpfeld, Athenische Mitteilungen 29, 1904, s. 130 v. dd., res.
v. dd. lev. ~~~~v. dd. P. Schazmann, Altertümer von Pergamon VI, S. 20 V. dd. lev.
24 v. dd.).
16 A. M. Mansel, Die Ruinen von Side, s. 33, res. 20 ve Pamphylia ~ehir surlar~,
s. 228 v. dd. res. 29 V. dd.
17 K. Lanckoronski, Stödte Pamphyliens und Pisidiens I, s. 40, res. 28; s. 59,
res. 46 (burada yanl~~~olarak duvarlardaki höcreler yuvarlak gösterilmi~tir). A. M.
Mansel, Pamphylia ~ehir surlar~, s. 229 V. d. res. 35 v. dd.
la K. Lanckoronski, ad~~geçen eser I, s. 64, res. 51, 73. A. M. Mansel, Pamphylia ~ehir surlar~, s. 230 v. d. res. 40 v. dd.
19 A. M. Mansel, Pamphylia ~ehir surlar~, res. 43.
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beraber kap~n~n sa~~nda ve solundaki yuvarlak kulelerin üst kat~nda
pencerelerin üzerinde böyle bir saçakl~~~n mevcudiyeti 2° avlu duvarlar~n~ n üzerinde de bir saçakl~ k oturmu~~oldu~unu çok muhtemel
k~lmaktad~r.
Pamphylia'n~ n d~~~nda, Pisidia da~l~ k bölgesinde Selge'dc (Zerk)
güneydeki A kap~s~n~ n hemen yan~ nda Bizansl~lar zaman~nda dev~irme malzeme ile yap~lm~~~dikdörtgen bir kule, gerek kulenin, gerek
ona biti~ik olarak yap~lm~~~sur duvar~n~ n gerisinde ise birtak~ m silah
kabartmalar~~ve bir Dor saçakl~~~ na ait çe~itli mimari parçalar göze
çarpmaktad~ r ki bunlardan triglif-metop bloklar~~Side'ninkiler ile
büyük bir benzerlik göstermektedir 21.
Kap~~binas~n~ n aksial ya da frontal, arka avlunun ise dikdörtgen
bir plan göstermesi bak~m~ndan Assos'un do~u ve bat~~ kap~lar~~22
Side'nin do~u kap~s~na en yak~ n analojiler olarak gösterilebilir. Her
ne kadar Bergama'daki Eunemes II devri ~ehir kap~s~~dikdörtgen bir
avluya sahip bulunmakta ise de 23 bu kap~, geçitlerin ve bunlar~~
koruyan kulelerin tertibi bak~m~ ndan aksial plandan ayr~ lmakta ve
H. Kahler'in "tangential" planl~~ kap~lar olarak adland~rd~~~~grupa
girmektedir 24.
Do~uda Mezopotamya'da Dura-Europos ~ehrinin hellenistik
kap~s~~bu arada zikrolunabilir ki burada geçidin arkas~nda iki avlu
yer almakta, bu avlular ise üzeri bindirme tekni~inde yap~lm~~~üçgen
bir kemerle örtülü bir kap~~ taraf~ndan birbirinden ayr~lmaktad~r 25.
2° K. Lanckoronski, ad~~ geçen eser I, s. 61, rcs. 48. A. M. Mansel, Pamphylia
~ehir surlar~, res. 26.
21 Ekim 1966 da Selge'ye yapt~~~m~ z bir inceleme gezisinde bu mimari parçalar~~ölçmek ve foto~raflar~n~~çekmek mümkün oldu. Bunlar~~ayr~~bir makalede
ne~retme~i dü~ünüyoruz. Kap~n~ n gerisinde bir avlu bulunup bulunmad~~~n~, bu
k~s~m çok harap olmu~~ve enkaz la dolmu~~oldu~undan, tesbit etmek mümkün
olmad~. ~imdilik bk. Lanckoronski, ad~~geçen eser II, s. 178.
22 F. T. Clarke - F. H. Bacon - R. Koldewey, Investigations at Assos, s. 189 v. dd.
197, ~~9g, 201 (bat~~kap~s~); s. 209, 217, 219 (do~u kap~s~). Ayr~ca bk. Mansel, Pamphylia ~ehir surlar~, s. 231.
23 W. Dörpfeld, Abhandlungen der Berli~~er Akademie, Anhang ~~ gol. H. 1“hler,
jahrbuch des Deutschen Archdologischen Instituts 57, 1942, S. 34 v. d. res. 3424 H. KW~ler, ad~~geçen makale, s. 30 v. dd. "Frontal" kap~lar için ayn~~yerde,
S. 36 v. dd.
25 The Excavations at Dura-Europos. Prelimina~y Report of the 71h and 8th Seasons
of Work 1934134 and 1933135, s. 5, TCS. 1.
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Yunanistan'da keza plan bak~m~ ndan büyük bir çe~itlilik gösteren
ve M.ö. 4. yüzy~ ldan itibaren kullarulma~a ba~land~klar~~anla~~lan
~ehir kap~lar~~aras~ nda Mantineia'daki A kap~s~~gösterilebilir. Burada
yuvarlak kuleler taraf~ndan korunan konkav hilal ~eklinde bir ön
avlu, onun gerisinde ise bir dikdörtgen avlu vard~r 26. Korint'te
trapez ~eklinde bir arka avlu görülmektedir ki buna benzer avlulara
Atina'da Dipylon kap~s~ nda, ya da Stratos'ta ana ~ehir kap~s~ nda
rastl~yoruz 27.
Side'nin do~u ~ehir kap~s~~bu Anadolu, Yunanistan kap~lar~~
ve hattâ Side'nin büyük kap~s~~kar~~s~ nda orijinal bir kap~~vasfin~~
ta~~ makta, mesela avluya giren dü~man~~vurmak için se~irdim yolunun
bütün avlunun etraf~ m çevirmedi~i 28, yaln~z do~u k~sm~ na müns~r kald~~~, fakat se~irdim yolu bulunm~yan yerlerde duvar~ n içinde
mazgal delikleri bulundu~u ve böylece bu k~s~ mlar~n müdafaas~mn
sa~land~~~~göze çarpmaktad~ r ki bu husus bu kap~n~ n müdafaa bak~m~ndan ne kadar iyi dü~ünülmü~~tertibata sahip oldu~unu gösterme~e
yeter. Di~er taraftan bu kap~, arka avlusunun dikdörtgen plan~~bak~m~ndan, bukabil kap~larm Do~udaki ~ehir kap~lar~n~ n etkisi alt~nda
meydana geldi~ini öne süren faraziyemizi teyit eder bir mahiyet
ta~~maktad~r 29.

28 G. Fougeres, Mantin et l'Arcadie Orientale, S. 153, res. 27 (kap~~A). H. Kahler, ad~~ geçen makale, S. 40. Mansel, Pamphylia ~ehir surlar~, s. 233.
Korinth: Corinth ili, 2, s. 94 v. dd. lev. 5. KUller, ad~~geçen makale, s. 36,
37 res. 36. Atina: W. Judeich, Topographie von Athen 2, s. :35, s. :37, res. ~ o.
ad~~geçen makale, s. 36. Mansel, Pamphylia ~ehir surlar:, s. 233. Stratos: F. Courby - Ch.
Picard, Recherches archlologiques Stratos d'Acarnanie, s. 95, res. 59, lev. 17. KM~ler,
ad~~geçen makale, s. 36. Mansel, Pamphylia ~ehir surlar:, s. 233. Arka avlulu ~ehir kap~lar~~
için genel olarak: P.-M. Duyal, Cherchell et Tipasa (Institut Archeologique de Beyrouth, Bibliotheque archeologique et historique 43), s. 47 v. d.
28 Perge'de de oval avl~mun duvarlar~n~ n üzerinde bir se~irdim yolunun
bulunmad~~~~anla~~l~yor.
29 Do~udaki arka avlulu ~ehir kap~lar~~ R. Naumann, Architektur Kleinasiens,
s. 28o res. 350 v. d. da toplu olarak gösterilmi~tir. Bu serinin tipik örneklerinden
biri olan Zincirli ~ehir kap~s~~için bk. Naumann, ad~~geçen eser, s. 271, res. 334. DuraEuropos ~ehir kap~s~~(bk. not 25) bu Onasya tradisyonunun hellenistik devirde de
ya~amakta devam etti~ini göstermektedir.
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Bundan ba~ka bu kap~~iki geçit kapsamas~ndan dolay~~yukar~da
sayd~~~m~z kap~lardan ayr~lmakta, yaln~z Atina'daki Dipylon kap~s~~
ile benzerlik göstermektedir. Bu çe~it kap~lar~ n erken Imparatorluk
devrine ait Yukar~~ ~ talya ve Güney Fransa iki geçitli ~ehir kap~ lar~n~~
ne dereceye kadar etkilemi~~oldu~u problemi üzerinde ise durnuyaca~~z
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Bk. liM~ler, ad~~ geçen makale, s. 52.
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Res. 6 — ~ehir kap~s~n~n do~u cephesin in eski hali (A. Dâi)
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Res. 21 — Ayn~~ merdivenin eski halini gösteren resim (A. Dâi)
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Res. 25 — Avlunun bat~~ duvar~n~ n ve ortas~ndaki kap~n~n eski hali (A. Dâi)
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Res. 30 — Güney yan kap~s~ ndan avlunun içine ve kuzey yan kap~s~na bak~~~
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Res. 31 — Kuzey yan kap~s~~
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Res. 36 — Triglif-metop bloku
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Res. 41 — Geison-sima bloklar~ n~ n ölçülerini gösteren resim (A. Dâi)

