1966 YILI KAUNOS SONDAJLARI
BAKI Ö~ÜN
Milli E~itim Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ünün de yard~mlar~~ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co~rafya
Fakültesi ad~na 1966 y~l~nda Kaunos'ta sondajlara ba~lanm~~ t~r. Ekim
ay~~içinde fiili olarak üç hafta devam eden ara~t~rmalar makalenin
yazar~~ taraf~ndan yönetilmi~ti'.'. Epigraf~m~ z Dr. Peter Herrmann
bu y~l k~sa bir zaman için çal~~malara kat~lm~~t~r. Oktay Pasinli,
Süheyl Ünal, Seyhan Doruk, Ali Da~deviren, Inci Uçer, Sevinç Y~lmaz, Orhan Gürman kaz~~hey'etinin di~er üyeleri idiler.
Antik Kaunos ~ehri, bu günkü Köyce~iz gölünü denize ba~layan
eski "Kalbis" ~imdiki Dalyan çay~~üzerinde ve Dalyan köyünün kar~~s~n.dad~r. Co~rafi bak~ mdan Karya ile Lykia hududunda bulunan
Kaunos ~ehri Herodot'tan ö~rendi~imize göre Pers harpleri s~ras~nda
ba~~ms~z ve önemli bir merkezdi 2 . Kendisine ba~l~~civar ~ehirlerin
ihraç liman~~vazifesini gördü~ünü çe~itli kay~tlardan ö~reniyoruz.
Fakat eski yazarlarda I. Ö. 4. yüzy~l ortalar~nda Karya'mn bir ~ehri
olarak geçer 3.
Kaunos'ta ara~t~ rmalara karar vererek bu vazifeyi bize veren fakültemiz
Anadolu ve Akdeniz Medeniyetleri Enstitüsü ve Profesörler kuruluna, gösterilen
kolayl~k ve yap~lan yard~mlardan dolay~~ Milli E~itim Bakanl~~~~Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlü~üne te~ekkürü borç biliriz. Mu~la Valisi ve Milli E~itim
Müdürü ile Köyce~iz kaymakam vekiline ve ~lkö~retim Müdürüne i~lerimizi kolayla~t~ran yard~mlar~ndan dolay~~ te~ekkür ederiz. Köyce~iz Turizm Derne~i
yetkililerinin kaz~lar~m~za kar~~~gösterdi~i ilgi ve derne~in mütevazi bütçesinden
yapt~klar~~yard~m hey'etimizi mütehassis etmi~tir. Bunun için kendilerine ayr~ca
te~ekkürü vazife say~yoruz.
2 Herodot 2, 172.
3 Pseudo- Skylax 99.
Hekatomnid'lerin Karya'da hâkimiyetleri s~ras~nda bir tak~m yap~c~~faaliyet
gösterdikleri (L. Robert, Le Sanctuair d'Amyzon, CRAI -1953 S. 414) ve çe~itli
yollardan kendilerini halka sevdirdikleri (Droysen, Geschichte des Hellenismus.
Tübingen 1952, I. s. 137) ve bu suretle hâkimiyetlerini Kaunos'u da içine alan daha
geni~~bir alana yayd~klar~~ anla~~lmaktad~ r. Pseudo - Skylax'm Kaunos'u Karya
~ehirlerinden sayan yukar~da bahsi geçen yerdeki ifadesi ve son olarak Bean taraf~ndan yay~nlanm~~~olan ( JHS 73, 1953, s. 20 de 3 ve 4 No. yaz~tlar) Mausollos'un
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Bean'in bir çok defa buraya yapt~~~~gezilerden sonra yay~nlad~~~~yaz~ tlarla dikkati çeken Kaunos, daha önceleri çe~itli bilginler taraf~ndan ziyaret edilmi~tir 4. Fakat yine Bean'in de dedi~i gibi Kaunos
her nedense hâfirler taraf~ ndan ihmal edilmi~tir.
Kaunos'taki ara~t~ rmalara üç ayr~~ yerde ba~lanm~~t~r :
Liman civar~ nda sonradan Stoa oldu~u anla~~lan eski bir
yap~~ etraf~nda,
~ehir surunun ara~t~r~lmas~~maksad~~ile ~ehrin bat~s~n~~ çeviren
surlar~n güneyinde bulunan Bat~~- Güney ~ehir Kap~s~nda,
Mezarlarda.
A. Stoa :
~ehir hayli büyüktür. Tiyatro, hamamlar ve yan~ndaki di~er yap~larla liman civar~ndaki çe~itli yap~~kal~nt~lar~, yaz~ tlar ve antik devir
ekonomisi için önemli bilgiler veren gümrük binas~~ kal~nt~lar~=
gösterdi~i gibi Roma devrinde de geni~~bir iskâna maruz kalm~~t~r.
Bir çok defa iskan edilmi~~geni~~bir ~ehirde yap~lacak ara~t~rmalardaki
ve hele çal~~malara ba~ lanacak yerin seçilmesindeki güçlük bilinen
bir olayd~ r. Bununla birlikte antik devirde zincirle kapat~larak 6
emniyet alt~na al~nan liman (Res.
7 civar~nda bulunan yaz~tlar
babas~~Hekatomnos ve Mausollos'un kendisine ait heykel kaideleri bu fikri teyit
etmektedir.
G. E. Bean, Notes and Inscriptions from Caunus. JHS 73, 1953, s. ~~o-35;
74, 1 954, s. 85-110 ve orada ad~~geçen bibliyografya.
5 H. W. Pleket, Note on a Custorns-law from Caunus. Mnemosyne 11, 1958,
S. 128-135. Bu gümrük binas~n~n yaz~t~~özellikle antik gümrük nizamlar~na dair bilgiler veren hemen hemen tek belge olmas~~ bak~m~ndan önemlidir.
Strabo 14, 651; Kr~ l. JHS 73, 1953 s. 14 ve n. 13.
7 Bu resimde bir göl gibi görünen su birikintisinin bulundu~u yer bahsi geçen
eski limand~ r. Bu gölün sa~~ nda ve solundaki tepelerin yamaçlar~na kadar gelen
~ehir suru bu yamaçlarda her iki tarafta sona erer (Kr~l. JHS. 73, 1953, S. 12 'deki
kroki). I~te bu ~ehir surunun iki ucu birle~ tirilerek liman kapat~llyor olmal~yd~.
Bununla birlikte bu gün bu ~ehir surunun iki ucu aras~ndaki mesafenin kolay kolay
zincirle kapat~lam~ yacak kadar geni~~göründü~ünü de belirtmek gerekir. Fakat
Kat~nos'ta zincirle kapat~ lan bir liman (Bk. n. 6) bahis konusu ise bu liman ancak
buras~~olabilir. Öte yandan bu gölün sa~~ nda ve solundaki yamaçlarda iki ucu sona
eren ~ehir suru bu fikri teyit eder durumdad~ r. Resimde gölden daha ötede Kalbis
(Dalyan çay~) k~vr~larak denize ula~ maktad~ r. Çay~n etraf~ndaki arazinin çok alçak
ve sazl~k oldu~u da resimde görülmektedir. Böylece ço~u yeri hâlâ batakl~k olan bu
arazinin vaktiyle denize ait oldu~u tahmin edilebilir. Kaunos akropolisinin (Res. 2)
eteklerinde do~u ve kuzey - do~uda görülen arazi ayn~~ ~ekilde alçak bir düzlük
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ve yine burada, antik ~ehrin içinden geçerek bu günkü Çand~r köyüne giden patikan~n kenar~nda, bir Roma duvar~n~n alt~nda pekaz bir k~sm~~ görünen düzgün ve daha eski devirden oldu~u anla~~lan
bir duvar (Res. 3) kaz~ya ba~lanacak en uygun yerin buras~~olaca~~na i~aret ediyorlard~. Yukar~da bahsi geçen gümrük binas~~ da 8 bu
duvara yak~n bir yerde bulunmaktad~r. Bu sebeple biz de bu duvar~~9
takip edip ortaya ç~karmak amac~~ile i~e buradan ba~lad~k. Duvar~n
güneye, limana bakan yüzü gayet düzgündü. Kaz~ya önce bu tarafta
ba~lanm~~t~r. Aç~ld~ kça duvar~n do~udan bat~ya tahminimizden fazla
uzad~~~~mü~ahede edildi. Neticede bu duvar~n 94 n~. kadar uzunlu~a
sahip bir stoan~n arka duvar~~oldu~u anla~~lm~~t~ r. Do~u ve bat~~kö~eleri ve yanlar~~ aç~~a ç~kar~lm~~t~ r. ~ki k~sa yanlarda giri~i bulunmas~~
(Res. 4) bak~m~ndan Atina Agoras~ndaki 2. Attalos stoas~ nail> benzemektedir. Attalos stoas~ nda oldu~u gibi bizim stoada da exedra bulunup bulunmad~~~n~~henüz bilmiyoruz. Do~u tarafta böyle bir ~ey
görülmemi~tir (Res. 5). Fakat bat~~ küçük yan~nda, kap~n~n kenar~nda, bat~ya do~ru uzanan bir duvar (Res. 4) tesbit edilmi~tir.
Bunun, bu yandaki exedran~n bir duvar~~olmas~~mümkündür. Stoan~n yönü güneye, limana do~rudur. Stoan~n aç~~a ç~kar~lan arka duyar~ndan temel üzerinde bir s~ra ince, bir s~ra kal~n (0.51 m.) ve tekrar bir s~ ra ince (0.28 m.) (Res. 6) olmak üzere üç s~ra ta~~kalm~~t~r.
Bu iki ince ta~~s~ras~~ aras~na yüksek ta~~konulmak suretiyle yap~lan
duvar sistemini 2. Attalos stoa duvar~n~n iç yüzünde n ve Milet'te kuzey agoran~n Aslanlar liman~na bakan stoas~mn bat~~kanad~na ait arka duvarda 12 görüyoruz. Gerek 2. Attalos stoas~~ ve gerekse
olup k~~~n bir çok k~s~mlar~~ su alt~nda kalan sazl~k durumundad~ r. Bu durum, Ege
k~y~lar~ndaki bir çok antik ~ehirler gibi Kaunos'un da vaktiyle bir yar~m ada üzerinde kurulmu~~oldu~unu ima eder.
Bk. n. 5. Bu gümrük binas~n~n — daha geç bir devirden olsa bile—eskiden beri
agora v. s. gibi genel binalar~n bulundu~u bir yerde veya yak~n~nda olmas~~akla yak~nd~ r. Nitekim daha ilk mevsimde küçük ölçüde yap~lan ara~t~rmalar~m~zla al~nan
sonuçlar bu fikirlerimizi do~rulam~~t~r.
9 JHS 73. 1953. S. 12 'deki krokide M ile i~aret edilen nokta civanndad~ r.
1° W. Judeich, Topographie von Athen 1931. Handbuch der Altertumswissenschaft III. 2. II S. 354-356, Res. 44; Hesperia 20, 1951, Lev. 24; 25, 1956,
Lev. 25 b. Eski bibliyografya : Judeich, op. cit. s. 354 n. 3.
~~~Hesperia 20, 1951, Lev. 24 a.
12 Milet I. 6, Lev. ~~ /1, 9/2, 24/2.
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Milet'teki liman stoaszn~n bat~~kanad~~bizimki ile kar~~la~t~r~ld~~~nda
ilgi çekici rakamlar ve özellikler mü~ahede edilmektedir :
Attalos stoas~~: ~ki katl~~13 ve biri 6.57 m. di~eri 6.27 m. Geni~li~inde iki gemilidir. ~ki küçük yanlarda kap~s~~ vard~r. Exedralar~~
ile birlikte uzunlu~u 116 m. kabul edilmektedir. Fakat hakiki
uzunlu~unun 97.35 m. oldu~u da söylenmi~tir
Milet liman stoas~~ bat~~ kanad~ : Tek katl~, 6.29 m. geni~li~inde
ve taban~~ s~k~~t~r~lm~~~toprak 15 , arka duvar~n~n kal~nl~~~~0.59 m.
sütunlar~n alt çap~~0.67 m. dir 17 .
Kaunos stoas~~ (Res. 4) : ~ç geni~li~i 6.30 m. tek gemili, iki küçük
yanlar~nda kap~s~~vard~r (Res. 4 ve 5). Uzunlu~u 94 m. dir 18 . Arkaduvar~n~n kal~nl~~~~0.98 m., kap~lar~n yanlar~ndaki ante duvarlar~n~n
kal~nl~~~~0.75 m. dir. Taban~~s~k~~t~r~lm~~~toprakt~r. Bat~~tarafta in situ
olarak bulunan dor tarz~~sütunun (Res. 7) kaide çap~~ 0.75 m. dir.
Burada verilen rakamlardan ~u sonuçlar~~ ç~karabiliriz : Kaunos
stoas~~ Atina'daki 2. Attalos stoas~n~nkine yak~n bir uzunlu~a sahiptir ". Geni~li~i dükkanlar hariç tutulursa, Attalos stoas~~ ve Milet liman stoas~ n~n geni~liklerinin hemen hemen aynidir. ~ki yanlar~nda
giri~i bulunmas~~bak~m~ndan yukar~da da söyledi~imiz gibi 2. Attalos
13 Depo k~sm~~ da hesaba kat~l~rsa üç katl~d~r (Hesperia 26, 1957, Lev. 30
restorasyondan sonraki son durum).
14 jtlue~C~~,
T .1 1. op. cit. S. 355.
13 M~IC1 I, 6, s. 13. Ba~lang~çta tek gemili ve aynen Kaunos stoast gibi arkas~nda dükkanlar~~yoktur (Milet I, 6, Lev. 23). Sonradan bat~s~na dükkanlar ve yeni
bir stoa eklenmi~tir (Milet I, 6. Lev. 24 ve 27).
Milet I, 6, s. 13-14 Lev. 8 ve 24/1.
1° Milet I, 6 s. 5.
la Burada verilen bütün rakamlar kesin olmay~ p, çok mahdut imkânlarla
üç haftal~k çal~~malardan elde edilen ilk sonuçlar~~bilim alemine hemen sunmak
için yaz~lan bu ilk raporla stoa hakk~nda daha aç~k bir fikir edinmek için verilmi~tir.
Bununla birlikte bu rakamlar~n do~ruya çok yak~n olduklar~n~~da kaydetmek
isteriz. Heyetimizin teknik ressam~~Seyhan Doruk taraf~ndan yap~lan kroki (Res. 4)
ve al~nan ölçüler kendisiyle birlikte taraf~m~zdan yeniden gözden geçirilmi~tir.
IS R. Martin, Thasos agoras~ndaki kuzey - bat~~stoasmdan bahsederken "ölçüleri dolay~siyle bu stoa, tap~naklar ve agoralarda oldu~u gibi klasik Yunanistan'~n
mimarl~k kompozisyonlar~ nda çok karakteristik olan âbidevi sütunlu galerileri aras~nda yer al~r" demektedir. Thasos stoas~~çok geni~~(13. 98 m.) olmas~na ra~men
tek gemilidir. Bu sözler tabii her~eyden önce stoan~n bu özelli~i için söylenmi~tir.
Fakat bu ibare ayn~~zamanda Stoan~n uzunlu~una (97,41 m.) da raci olmal~d~r
(R. Martin, L'Agora. tudes Thasiennes VI. s. to).
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stoas~na benzemektedir. Her üç stoan~n duvar örgüsünün birbirlerine benzediklerine yine yukar~da i~aret etmi~tik. Tabii bu münferit
benzerlikler fazla bir ~ey ifade etmeyecektir. Kaunos stoas~~ hakk~nda
daha kesin söz söyleyebilmek için elimize geçmemi~~olan sütun ba~l~klar~, ar~itrav v. s. gibi yap~n~n üst k~s~mlar~n~n bulunmas~n~~beklemek gerekir. ~imdilik arka duvar~n (0.98 m. kal~nl~kta), Milet stoas~~
duvar~n~n (0.59 m.) kahnl~~~na göre çok fazla, sütunun alt çap~=
(0.75 m.) yine Milet stoas~~ sütunlar~n~n alt çaplar~ndan (0.67 m.)
(bk. n. ~~7) büyük olmas~~2° dolay~siyle Kaunos stoas~n~n iki katl~~olmas~~
gerekti~ini söyleyebiliriz. Nitekim 12.42 m. geni~li~inde, iki gemili
ve iki katl~~olan Assos stoas~n~n 21 da birinci kat arka duvar~~ ~~m.
civar~nda bir kal~nl~~a sahiptir 22 ve öndeki sütunlar~n alt çap~~ a~a~~~
yukar~~0.75 m. dir 2°.
Öte yandan Kaunos stoas~~ duvarlar~n~n d~~~yüzleri Hellenistik
devir duvarlar~nda genellikle görüldü~ü gibi bosajl~d~r (Res. 5, 8
a - b). Nitekim Priene tiyatrosu sahne duvar~n~n içten ve d~~tan görünü~ü 24 Kaunos stoas~n~n içten ve d~~tan görünü~üne duvar tekni~i
bak~m~ndan benzemektedir. Ancak Kaunos'un ta~lar~~daha kaba
yontulmu~tur.
Kaunos stoas~n~n fonksiyonu hakk~nda ~imdi fazla bir ~ey söylemek erken olur. Arkas~nda dükkânlar veya alt~nda depolar~~olmad~~~na
göre do~rudan do~ruya yaln~z ticari bir maksatla kullan~lm~~~olamaz. Fakat Milet'in kuzey agoras~~ Aslanlar liman~na bakan stoas~nda oldu~u gibi bu da limana kar~~d~r. Gümrük binas~~bu stoan~n
çok yak~n~ndad~r (Bk. n. 8). Bouleuterion v. s. gibi resmi idare binalar~~da yak~n~nda olmal~d~r.
Stoan~n do~u - güney kö~esinde in~a edilmi~~iki kaideden (Res. 9)
küçü~ünün önünde, tersine dönmü~~olarak aç~~a ç~kar~lan ta~~üzerindeki kitabede Kaunos halk~n~n Roma halk~n~~tebcil etti~i yaz~l~20 Gerçi Thasos kuzey - bat~~stoas~~sütunlarm~n alt çaplar~~da 0.74-0.745 m.
dir (R. Martin, L'Agora. tudes Thasiennes VI S. 14), fakat bu stoan~n çok geni~~
(13.98 m.) olmas~~(Kr~l. n. ~ 9) sütunlar~n bu kadar kal~n olmas~n~~gerektirmi~tir.
Hattâ bu kadar geni~~bir yap~n~n üstünün örtülmesi çok güç oldu~u için, bir istisna
te~kil eden bu durum Martin (L'Agora s. ~ o v. a.) taraf~ndan münaka~a edilmi~tir.
21 J. T. Clarke, F. H. Bacon, R. Koldewey, Investigations at Assos s. 33-45.
22 op. cit. s. 35.
23 op. cit. S. 45.
24 T. Wiegand - H. Schrader, Priene Lev. 16 ve 18 ve Res. 231.
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d~r 28. Bütün bunlardan hakikaten, büyük bir ihtimalle, halen agorada çal~~makta oldu~umuz sonucuna var~lmaktad~r. Kaunos'ta
ortaya ç~kar~lmakta olan stoa, Assos'taki agoran~n kuze_y stoas~~ gibi
bir yer ve fonksiyona sahip olmal~d~r.
Stoan~n önünde aç~~a ç~kar~lan kaideler, Milet 26, Priene 27,
Assos 28 ve di~er ~ehirlerin agoralar~nda oldu~u gibi çe~itli an~tlar~n
benzerlerine ait kaidelerdir.
R. Martin'in 29 bahsetti~i ~ekilde, agoraya ait bu devir için daha
karakteristik olan di~er stoalar~n, gelecek y~llarda yap~lacak kaz~larla
di~er yanlarda aç~~a ç~kar~lmas~~mümkündür. Fakat ~unu unutmamal~d~ r ki Kaunos, ne Atina ve ne de Milet büyüklü~ünde bir merkezdir. Bununla birlikte stoam~z~n büyük bir ihtimal ile iki katl~~
olu~u, Martin'in Hellenistik devirde çok katl~~stoalar~n agoralarda
önemli bir yer ald~klar~na dair fikrini teyit etmektedir".
Kaunos'ta ortaya ç~kar~lan stoa duvar~n~ n güneydeki ön k~sm~n~n
ara~t~r~lmas~~kadar arkas~n~n, yani kuzeyinde kalan alan~n ara~t~r~lmas~~da önemli görünüyordu. Çünkü, Bean taraf~ndan yay~nlanan
yaz~tlar~n 31 bir ço~u burada bulunmu~tur. Bu alanda, önce stoa duyar~na dik, kuzey - güney yönünde uzun ve dar bir deneme çukuru
aç~ld~. Ortaya ç~kar~lan geç devirlerden kalma bir yap~~ temeline
ait ta~lar~n ço~unu, muhtemelen t. O. 3. yüzy~ldan 82 kalma bir
çok üzeri yaz~ tl~~heykel kaidesi te~kil ediyordu (Res. ~~oa). Maalesef
bir çok kaide bulunmu~~olmas~na ra~men burada elimize hiç bir
25 Bu yaz~t Dr. Herrmann kaz~dan ayr~ld~ktan sonra ortaya ç~kar~lm~~t~r. Bu
ve di~er sonradan ortaya ç~kar~lan yaz~tlardan estampaj~~ ç~kart~labilenler kendisine
gönderilmi~tir. Arkada~~m~z Herrmann'~n mektubunun bir cümlesini buraya aynen
al~yorum : "...auch diese neuen Texte lassen vermuten, dass Sie in der I•TW~e eines
öffentlichen Platzes sind, vielleicht doch der Agora."
24 Milet I. 6 Abb. ~~ Taf. ~~~ , 22, 25-28.
27 T. Wiegand - H. Schrader, Priene Lev. 12-13; M. Schede, Die Ruinen
von Priene2. Berlin 1964 (Durchgesehen und verbessert von G. Kleiner und W.
Kleiss) Res. 57, 68-69.
28 Clarke, Bacon, Koldewey, Investigations at Assos. s. 21/cc, 33 fig. 4/7-11,
35 fig. 3/7-~ l.
29 R. Martin, Recherches sur l'Agora Grecque, Paris 1951, s. 454 v• a•
30 ibid. s. 482.
31 Kr~l. n. 4.
22 Bu tarihleme yaz~~ karakterine göre arkada~~m~z Herrmann taraf~ndan
yap~lm~~t~r.
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heykel geçmemi~tir. Bu alanda yap~lacak kaz~lar~n özellikle yaz~l~~
döküman elde edilmesi yönünden verimli olmas~~çok mümkündür.
Fakat mimarl~k kal~nt~lar~n~n Res. o'da görüldü~ü gibi daha geç
devre ait yap~lar taraf~ndan tamamen tahrip edildi~i anla~~lmaktad~r. Esasen sat~htan itibaren 0.843-1,5 m. derinlikte ana kayaya
rastlanmaktad~r.
B. Bat~~- Güney ~ehir Kap~s~ :
Heyetimiz, stoamn bulundu~u alandan ba~ka, hayli problematik 33 ve o nisbette ilgi çekici olan ~ehir duvar~n~n ara~t~r~lmas~na da
önem vermi~tir.
Dalyan'dan Çand~r köyüne giden çe~itli patikalar, Kaunos'un
bat~s~n~~çeviren sur duvar~n~n güney ucuna yak~n bir yerde birle~ir
ve buradaki eski bir ~ehir kap~s~ndan geçerek Çand~r'a ula~~r. Bu kap~n~n durumunu incelemek için yap~lan ara~t~rmalarda, d~~ardan
içeriye ilk giri~te 2.13 m. geni~li~inde olan kap~n~n iki yanlar~n~n
büyük bloklarla in~a edildi~i tesbit edilmi~tir. içeriye do~ru 0,46 m.
lik bir derinlikten sonra kap~~geçiti her iki yanda 15 er cm. daha geni~lemi~tir (Res. ~ o b ve ii b). D~~~taraftaki bu ilk k~sm~~büyük bloklarla in~a edilmi~~olan duvar~n buradaki kal~nl~~~~1.91 m. dir. Arkada,
iç k~s~mda kap~n~n iki yan~ndaki duvarlar küçük ta~larla örülmü~tür.
Küçük ta~larla in~a edilmi~~bu ikinci k~s~m 4.30 m. kal~nl~~~ndad~r.
Böylece kap~n~n iki yan~ndaki duvarlar~n bir kule gibi, 6.20 m. kal~nl~~a sahip oldu~u anla~~lmaktad~r.
Kap~n~n iki yan~ndaki duvar~n d~~~yüzü bosajl~, isodomik, kenarlar~~muntazam t~ra~ lanarak çerçevelenmi~, ço~u dikdörtgen ~ekilli
karakteristik Hellenistik devir özelli~indedir (Res. ~~~~a). Kap~n~n
sol taraf~ndaki duvar bat~ya yönelerek, herhalde kap~y~~korumak
için, bir kule gibi ileri do~ru ç~km~~t~r. Buradaki duvar~n tekni~i ilk
bak~~ta kap~n~n yanlar~ndan farkl~d~r. Polygonal teknikte yap~lm~~~
olan bu duvar~n baz~~ ara~t~r~c~lar taraf~ndan", dikdörtgen ~ekilli
Bean, JHS 73, 1953 s. 1-13.
R. L. Scranton, Greek walls (Cambridge Mass. 941) s. 183, D. 16/2 ;
Lanckoronski, Stte Pamphyliens und Pisidiens I (Wien 1890) s. 6o-61 Res. 47-48.
35 M. Collignon, Emplacement et Ruines de la Ville de Kaunos. BCH 1, 1887,
s. 339; A. Maiuri, Escursioni nella Caria. Rovine die Caunos. Annuario 3, 1921,
33
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bosajl~~karakteristik Hellenistik devir duvarlar~ndan so daha eski oldu~u kabul edilmi~tir. Öte yandan, Bean ve Scranton, polygonal
teknikteki bu duvar~n ta~lar~ndan baz~lar~n~n kenarlar~~muntazam t~ra~lanarak çerçevelenmi~, ortalar~~ise kabaca yontularak kabar~k b~rak~lm~~~oldu~u için eski polygonal teknikten ayr~ld~~~, bu sebeple
bunun dikdörtgen ~ekilli, bosajl~~duvardan 37 da daha geç —muhtemelen geç Hellenistik— bir devirde yap~lm~~~olaca~~~kanaatindedirler 38. Ara~t~rmalar~m~z Scranton'un bu fikrini teyit eder görünmektedir. Ancak ayr~~teknikte yap~lm~~~olmalar~na ra~men bu duvarlarm ça~da~~olmalar~~daha çok mümkündür. Çünkü bir yandan,
Res. ~~2a'da görüldü~ü gibi kap~n~n kenar~ndaki dikdörtgen ~ekilli,
etraf~~ çerçeveli, bosajl~~ ta~larla yap~lm~~~duvar ile, polygonal
teknikteki duvar~n ta~lar~~birle~tikleri kö~ede birbirine o kadar
iyi intibak ettirilmi~ler ve birbiri içine girmi~lerdir ki bu iki
duvar~n ayni zamanda yap~ld~~~na dair bir ~üphe b~rakmamaktad~r.
Öte yandan, kap~n~n iç taraf~nda duvar~n iç yüzü (Res. ~~~~b) yap~l~~~~
bak~m~ndan yukar~da bahsi geçen dikdörtgen ~ekilli bosajl~~duvar~n 39 tamamiyle ayn~d~r. Yaln~z buradaki ta~lar~n boyutlar~~daha
küçüktür. Res. ii b ve ~~2 b'de mü~ahede edilece~i ~ekilde kap~n~n iki
kenar~nda sur yanyana veya arka arkaya in~a edilmi~~iki ayr~~duvardan
müte~ekkil gibi görünmektedir. Nitekim Res. 12 b de arka plândaki
polygonal duvar, öndeki dikdörtgen ~ekilli bosajl~~duvar~n üzerinde
ve ondan sonra yap~lm~~~gibidir. Maalesef, yan yana ve üst üste in~a
edilmi~~iki ayr~~duvar gibi duran bu duvarlar~n, ayr~~duvarlar olup
olmad~~~n~~henüz tahkik edemedik. Ancak, burada dikdörtgen ~ekilli
bosajl~~duvar~n" Scranton'un Pseudo-isodomic dedi~i gruptaki"
duvarlar aras~ndan, özellikle Herakleia ( Latmos ) 41 ve Priene "
duvarlar~na benzedi~ine i~aret etmek yerinde olacakt~r. Fakat Herakleia ve Priene duvarlar~mn iç~ili~i çok daha üstündür. Scranton'un
JHS 73, 1953, s. 13 Res. 5.
op. cit.
38 op. cit. s. 12 ve n. 9 ve ii.
39 n. 36'da i~aret edilen duvar ile bizim Res. 12 b. de öndeki duvar.
40 R. L. Scranton, Greek Walls. s. 181-182 Grup "D ~ o. Pseudo - Isodomic
Quarry to Hammer Face".
41 F. Krischen, Die Befestigungen von Herakleia am Latmos. Milet III. 2
(Berlin 1922) bilhassa Lev. 8, ~ o, ~ i, 13 ve passim; tarihi için Bk. s. 51.
42 Wiegand - Schrader, Priene (Berlin 1904) bilhassa s. 41 ve 42.
36
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bu grupa akraba sayd~~~~bir gruptaki baz~~Miletos duvarlar~ " da
Kaunos'taki bu duvarlara benzemektedir. Herakleia, Priene ve Miletos'taki, bahsi geçen duvarlar t. Ö. 4. yüzy~l sonuna veya 3. yüzy~l
ba~~na tarihlenmi~lerdir. Bu devre ait, pseudo - isodomic teknikte
yap~lm~~~olmakla birlikte ta~lar~~ yine Kaunos'tan çok daha düzgün bir ~ekilde yontulmu~~olan di~er bir duvar Alinda stoas~n~n"
duvar~d~r.
Kap~da yap~lan ara~t~rmalarda ~. Ö. 3. yüzy~ldan bir kandi145
(Res : 5/1), birkaç küçük megara kâsesi parças~, 1. S. 1-5. yüzy~ldan
cam vazo parçalar~~(Res : 15/2) ile daha geç bir devirde yap~lm~~~
olmas~~mümkün Roma çanak- çömle~i, ele geçmi~tir.
C. Mezarlar:
1963 y~l~ nda Kaunos'ta t. Ö. 6. yüzy~l~n üçüncü çeyre~ine
tarihlenebilecek bir kuros bulunmu~tur. Halen Bodrum müzesinde sergilenen bu heykel köylüler taraf~ndan ortaya ç~ kar~ld~ktan
sonra antikac~lar~ n eline geçmi~, daha sonra da ad~~geçen müzeye
mal edilmi~ tir. Köylülerden al~ nan bilgiye göre heykel B bölümünde
bahsetti~imiz ~ehir kap~s~n~n d~~~nda, Çand~ r yolu üzerinde kap~dan
15-20 m. kadar ilerde ~ehir duvar~n~ n tekrar kuzeye yöneldi~i noktadaki kö~ enin önünde bulunmu~ tur. Ç~ plak vaziyette tasvir edilmi~~
olan kuros mezarl~k veya tap~ nak v. s. gibi bir yere dikilmi~~bir adak
heykeli olmal~d~r. Bulundu~u yer kayahkt~ r. Buraya nereden, nas~l
geldi~i belli de~ildir. Köylüler, bir k~sm~~sat~ hta duran heykelin fark~na varmadan uzun y~llar üzerine basarak geçmi~~olduklar~n~~söyCivarda, yak~nlarda bir tap~ nak veya bir mezarl~k bulundu~una dair herhangi bir ip ucu elde edilmemi~tir. Tap~nak v. s.
gibi umuma ait di~er yap~lar yukar~ da A bölümünde bahsetti~imiz
liman yak~n~nda aç~~a ç~kar~ lan stoa ile gümrük binas~~ civar~nda
yap~lm~~~olmal~d~ r. Öte yandan, Kaunos hakk~ndaki yay~nlarda
A. v. Gerkan, Die Stadt Mauern. Milet II. 3 s. 92 Res. 6o ve s. 97 Res. 68.
R. Martin, Recherches sur L'Agora Grecque (Paris 1957) Lev. 7 ve 1;
tarihi için Bk. s. 426-427 ve cetvel t.
45 Bu pi~mi~~toprak kandil Howland'~ n 29 B tipi (R. H. Howland, The Athenian Agora IV. Greek Lamps and Their Survivals (Princeton 1958) s. 96 Lev. 41
No. 415-416) veya 32 tipindedir (ibid. s. 99 Lev. 41 No. 425, 429, 432). Bunlardan
birinciler Howland taraf~ndan I. O. 3. yüzy~l~n ilk çeyre~i ve ikinci çeyre~ine do~ru
(ibid. s. 96), ikinciler "geç ikinci çeyre~i ve hiç olmazsa asr~n sonuna, belki biraz
daha geç" (ibid. s. 99) olarak tarihlenmi~tir.
43
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mezarlara dair bilgiler hemen hemen yaln~z kaya mezarlar~~ve di~er
Lykia tipi mezarlara inhisar etmektedir. Fakat ~ehrin bunlardan ayr~~
di~er devirlere ait bir mezarl~~~~olmal~yd~ . Bu mezarl~~~n bulunup
ara~t~r~lmas~~ laz~md~.
Liman~n do~usundaki tepenin do~u - güney yamac~nda, ~ehir
surunun d~~~ nda köylüler taraf~ ndan gömme mezarlar~n aç~ld~~~n~~
haber alan heyetimiz bu hususta bilgi edinmek için orada ara~t~rma
yapmay~~kararla~t~rm~~t~r. Yap~lan kaz~larda yanyana bir s~ ra altta,
bir s~ ra üstte olmak üzere mezarlar aç~~a ç~kar~lm~~t~r (Res. 13 a).
Ustteki mezarlar~n içi harçla s~vanm~~t~r (~~3 b). Satha çok yak~n ve
oldukça sarp bir yamaçta bulunan bu mezarlar çok tahrip olmu~tur
(Res. 13 a ve b). Alttaki s~ rada bulunan mezarlar hakk~nda daha yak~ ndan fikir edinebilmek için bunlardan biri örnek olarak a~a~~da
tasvir edilmi~tir :
~~No. lu Mezar (Res. 4) :
Içten içe uzunlu~u 135 cm., geni~li~i 55 cm. dir. Bat~~ yönünde
olan mezar~n ba~~taraf~~ana kayaya dayanmaktad~ r. Taban~nda küçük çak~llar mü~ahede edilmi~ tir. Içinin 25 cm. yüksekli~inde bir
toprak tabakas~~ile dolu oldu~u görülmü~tür. Yan duvarlar~~pek muntazam olmayan üç s~ra ta~la örülmü~tür. Mezar~ n içi 55 cm. yüksekliktedir. Üzeri ~~o cm. kadar kal~nl~ kta, biri 8o cm. di~eri 65 cm.
uzunlu~unda iki beyaz kapak ta~~~ile kapat~lm~~t~ r. Her iki kapak ta~~n~n aras~~ve yanlar~~harçla örtülmü~tür 46 . Mezar~n içinde bir çocu~a
ait kafatas~~parças~~ile küçük parmak kemikleri bulunmu~tur. Iskeletin di~er k~s~mlar~ na ait kemikler çok küçük ve tan~nmayacak ~ekilde ortaya ç~kar~lm~~t~ r. Mezarda 7 tane pi~mi~~topraktan göz ya~~~
~i~esi (unguentaria) ele geçirilmi~tir.
Bu mezar~n yan~ nda onun hemen tamamen ayni olan fakat
baz~lar~~üç kapak ta~~~ile kapat~lm~~~bulunan üç mezar daha aç~lm~~t~ r. Bunlardan biri içinde karakteri bilinmeyen pi~mi~~toprak
bir vazo parças~~ele geçmi~tir. Di~erinde hiç bir ~ey bulunmam~~t~r.
lüstteki mezarlar hemen hemen tamamen tahrip olduklar~~için (Res.
13) bunlar~n yap~s~~hakk~ nda hiç bir fikir edinilememi~tir.
46 Alttaki mezarlar~n kapaklar~~ üzerinde mü~ahede edilen bu harç muhtemelen usttekilerden eski bir tarihte yap~lm~~~olan mezarlarla ilgili de~ildir. Içleri
gayet muntazam bir ~ekilde harçla siyah ve daha geç bir devirden olan üstteki mezarlar~n dö~emesini düzlemek için kullan~lm~~~olabilir.
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~~No. lu mezar içinde bulunan unguantarium'lara (Res. 15/3)
göre" alttaki mezarlar I. Ö. 2. yüzy~ldand~ r. üsttekilerin ne kadar
geç bir devirden olduklar~n~~söylemek ~imdilik mümkün de~ildir.
Son y~ llarda Isveç Lund üniversitesinden Paavo Roos, bölgedeki
di~er kaya mezarlar~~ ile birlikte Kaunos'takileri de etüd etmi~tir.
Bu etüd "Opuscula Atheniensia" VIII, 1968 de yay~nlanmaktad~r.
Roos esas itibariyle bu mezarlar~n mimarl~ k yönünü incelemi~ tir.
Kaunos'taki mezarlar~n içinden toplad~~~~seramik taraf~m~zdan görülmü~ tür. Halen Dalyan Ilkokulunda ve Bodrum Müzesinde saklanmakta olan bu çanak-çömlek siyah glazurlu Attika serami~idir;
muhtemelen 4. yy. 2. yar~s~ ndan krater parçalar~~olup Kaunos'taki
bu kaya mezarlar~n~n önemine i~ aret etmektedirler. Bu itibarla kaya
mezarlar~~ içinde yap~ lacak kaz~ lardan da verimli sonuçlar almak
mümkündür.

47 "Fusiform unguentarium" denen bu tip unguetarium'lar Hellenistik devir
içinde çok rastlanan karakteristik göz ya~~~~i~eleridir. Bunlara mezarlarda bulundu~u
için göz ya~~~~i~esi denmekte ise de asl~ nda esans ~i~eleridir. Fusiform unguentaria I.
O. 4. yüzy~lda kaybolma~a ba~l~ yan lekythoslar~n yerini alm~~t~r. 4. yüzy~l sonundan
itibaren çok miktarda imâl edilmege ba~lanan bu vazolar bütün Hellenistik devir
boyunca görülürler. Önceleri gövde yuvarlakt~ r. Sonra incelir, uzar, i~e benzer bir
~ekil al~ r. Geç Hellenistik devirde ince - uzun güzel bir ~ekil gösterirler (F. F. Jones,
Tarsus ~~(Princeton 1950) s. 171-172). Bizim burada verdi~imiz örnek (Res. 15/3)
~ekil bak~m~ ndan Tarsus'ta bulunmu~~olan —Geç Hellenistik— 235-236 No. lar
(Tarsus 1. s. 230. Res. 135 ve 187) ile Thompson'un ~. Ö. 2. yüzy~l ba~~na tarihledi~i C 76 ve C 77 No. lar (Hesperia 3, 1934, S. 473, s. 368 Res. 52) aras~nda yer al~r.
Atina agoras~ nda bulunmu~~olan I. O. I. yüzy~ ldan bir örnek 34. cm. yüksekli~indedir. Gövdesi büyümü~, ~i~kinle~mi~~ve boyu uzam~~, ona kar~~l~k alt k~sm~~
hayli k~salm~~t~ r. Boyunun büyüklü~ü ve halka kaidesiyle eski Hellenistik örneklerden ayr~l~ r (H. S. Robinson, The Athenian Agora V. Pottery of the Roman Period
(Princeton 1959) s. 15 Lev. 2 F 48). Hellenistik devir unguentarium'lar~~7.5-20 cm.
boyunda ve düz kaidelidirler. Roma devrinden di~er unguentariumlar (ibid. Lev.
2/F 49 ve F. 5o; Lev. 5/G 96-G 98 ve Lev. 18/M 6-M8) ~ekil bak~m~ ndan bizimkilerden tamamiyle farkl~d~rlar. Bu sebeplerle Kaunos'ta ~~ No. mezarda bulunmu~~
olan unguentariumlar~~I. Ö. 2. yüzy~l~ n ortas~~veya ikinci yar~s~ na tarihlemek müm

kündür.

