F. K. Dörner — Th. Goell, Arsamlia am JV:ymphaios. Die Ausgrabungen im Hierothesion des Mithradates Kallinikos, von 1953 - 1956.
(Istanbuler Forschungen, Hrsgb. von der Abteilung Istanbul des
Deutschen Archaologischen Instituts, Bd. 23), Berlin, Verlag Gebr.
Mann, 1963 40 . XIX -1- 340 s., 8o lev. resim, 12 lev. plan.
Bu an~ tsal eser halen Münster üniversitesinde klasik filoloji ve epigrafi kürsüsünü i~gal eden F. K. Dörner ve Amerikal~~arkeolog-mimar Mis Th. Goell'in mü~terek olarak Eski Kâhta'da 1953 ile 1956 y~llar~~aras~nda yapm~~~olduklar~~kaz~lar
ve ara~t~rmalar~n yarm~~olup bu iki ara~t~r~c~dan ba~ka baz~~fas~llar kaz~ya kat~lan
di~er üyeler taraf~ndan kaleme al~nm~~~bulunmaktad~r. Eser Dörner'in kaz~y~~mümkün k~ lan Alman ve Amerikan bilim müesseselerinden bahseden bir önsözü ile ba~lamaktad~r. II. fas~lda ayn~~müellif esas itibarile F~ rat ile Göksu kuzeyindeki bölgeye tekabül eden Kommagene'de yap~lm~~~olan bilimsel gezileri kronolojik s~raya
göre birer birer saymakta, bunlarda elde edilen sonuçlar~~ortaya koymakta ve kendisi taraf~ndan 1951 y~l~nda Eski K'âhta'n~n güneyinde Kâhta çay~n~n kar~~~k~y~s~nda yer alan Eskikale üzerinde Arsameia'n~n tesadüll olarak ke~fini heyecanl~~
bir surette anlatmaktad~r. Bugünkü Eski Kal~ta köyünün güneyinde ve Kâhta çay~n~n kenar~nda Yenikale ad~n~~ta~~yan bir tepe yükselmekte, bu tepenin üzerinde
Memlilklar zaman~ndan kalma bir kale yer almaktad~r. Bu tepenin kar~~s~nda ve
Kâhta çay~n~n k~y~s~nda güney-do~uya do~ru uzanan daha büyük bir kayal~k tepe
bulunmaktad~r ki Eskikale ad~m ta~~yan bu tepenin nisbeten hafif meyilli güney
yamac~nda, çe~itli teraslar üzerinde Kommagene k~ rah Mihtradates Kallinikos'un
"hierothesion" olarak gösterilen kutsal alan~~yer almaktad~r. Bu kutsal alana ula~t~ran yollar~~kesin olarak tesbit edememekle beraber hâfirler (s. 100 V. dd. ) arazinin ~eklini gözönünde bulundurmak suretile, ana yolun tepenin güney-do~u ete~inden, bugün dahi yol kav~a~~~olan bir s~rt~n yan~ndan geçti~ini kabullenmekte,
hatta "kaya kaidesi II" (Sockelanlage II) olarak gösterdikleri platforma yak~n
olarak yapt~klar~~bir sondajda bir kald~r~ma rastlad~klar~m da yazmaktad~rlar ki bu
husus ana yolun buradan geçmi~~oldu~u faraziyesini destekliyecek mahiyettedir.
"Kaya kaidesi II" ye gelince buras~~kayal~~~~oymak suretile vücude getirilmi~~
gayr~muntazam bir platform olup (ortalama uzunlu~u 4,50 m., geni~li~i 2,70 m.)
üst sath~nda iri delikler kapsamaktad~r ki bunlar~n içine bir stelin ç~k~nt~~halinde
i~lenmi~~alt ayaklar~n~n girdi~i anla~~l~yor. Ön taraf~nda tanr~~Mithras'~~ba~~nda
al~nl~~n ve ~ual~~ tac~~ ile tasvir eden, arka taraf~ nda ise grekçe bir yaz~t kapsayan bu
stelin ancak üst k~sm~~mevcut olup bu alan~n kutsal bir yer oldu~unda ~üphe b~rakmamaktad~r.
Daha önemli tesisler ise ayn~~seviyede, fakat tepenin bat~s~ nda yer almaktad~r.
Burada kayal~~~n içine oyulmu~~üzeri kemerli (ortalama yüks. 9 m.) büyük bir
mekan göze çarpar ki (s. 110 v. dd.; pl. 6-7) 5,90 x 5,20 m. eb'ad~nda olan ve bir
dehliz vazifesini gördü~ü anla~~lan bu mekan~n içinde ta~~bir bank ve bir havuz,
yan~nda bir höcre ve gerisinde zemini kademeli bir tünel (uzunlu~u ~~o m.,
1,8o m.) bulunmakta, bu tünelden ise hemen hemen kare planl~~ bir
kaya odas~na (8,5o x 8,8o m., yüks. 9 m.) geçilmektedir. Dehlizin cephesinde ta~-
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tam bir korkulu~un kal~nt~lar~~ göze çarpmakta, onun önünde ise 3,50 m. geni
~li~inde k~smen kayal~~~~i~lemek, k~smen de bo~~yerleri moloz ta~
larla doldurmak suretile yap~lm~~~bir teras bulunmaktad~ r. Bu teras~ n kaidesinin, kenarlar
~~ düz ~eritler
halinde i~lenmi~, ortalar~~ ise ta~k~ n tablalar halinde b~ rak~lm~~~
kesme ta~larla kaplanm~~~olmas~~ buradaki in.~aat~ n hellenistik devirde yap
~ ld~~~na i~ aret etmektedir.
Teras~ n önünde ve daha alçak bir seviyede bir platform yer almaktad
~r ki (Sockelanlage I) bunun üzerinde de, deliklerin aç~~a vurdu~u gibi, bir stel duruyordu.
Her ne kadar bu stel parça halinde bize kadar gelmi~~ise de üzerinde Kommagene
k~yafetinde bir ~ahs~ n tasvir edildi~i anla~~ l~ yor. Bütün bu tesislerin mahiyeti hakk
~ nda
kaz~~ esnas~ nda kesin ipuçlar~~elde edilememekle beraber buras~ n~n k~
ral Mithradates'in mezar~, ya da bir Mithras tap~ na~~~oldu~u kabul olunabilir.
Tani' etti~imiz bu tesisin takriben 30 m. üstünde yine bir kaya platformu (Sockelanlage III) bulunmakta (s. 123 v. dd., pl. 8), 5 basamakl~~ bir merdivenle üzerine ç~k~ lan bu platformda ise, kaz~ n~ n en önemli heykeltra~ l~k
buluntusunu te~kil
eden kabartmal~~ bir stel yükselmekte idi. Hemen hemen tam olarak muhafaza
edilmi~~olan ve Herakles ile k~ ral Mithridates'in el s~k~~~ n~~ (dexiosis) tasvir eden bu
stel a~a~~ya dü~mü~~ve platformun alt~ndaki tünelin giri~ini kapam~~ t~.
Fakat hafirler 8-9 ton a~~rl~~~ nda olan bu parçay~~ yukar~ ya naklederek onu eski yerine oturtmu~lard~ r ki bu husus kaz~~ tekni~i bak~m~ ndan bir ba~ar~~ olarak kabul olunabilir.
Platformun önünde, 3,50 m. a~a~~da yuvarlak bir çukur görülmekte, onun gerisindeki dikey bir kaya sath~n~ n üzerinde, sonralar~~ itinal~~ bir surette kaz~ lm~~~ bir
yaz~ t yer almakta idi.
As~l büyük yaz~ t ise platformun alt~ nda, düz sat~h haline getirilmi~~olan ve
birbiriyle 90 derecelik bir aç~~halinde birle~en iki kaya duvar~ nda uzun bir yer alt~~
yolunun giri~inin üzerinde yer almaktad~r. Be~~kolon halinde yaz~ lm~~~256 sat~
rl~ k
bu an~tsal yaz~ t, kaya duvar~n~ n çatlamas~~ ve baz~~ parçalar~ n kopmas~~ yüzünden
ufak tefek noksanlar göstermekle beraber, umumi heyeti bak~m~ ndan gayet iyi bir
durumda bize kadar gelmi~~bulunmaktad~ r. Dörner (s. 36 v. dd.) bu yaz~t~n grekçe
metnini bir sayfaya, almanca tercümesini ise onun kar~~s~ ndaki sayfaya koymakta,
ayr~ ca lev. g v. dd. daki foto~raflar transkripsiyonu her an kontrol etmek imkanlann~~vermektedir. Metnin bu suretle ne~ rinden sonra müellif s. 6o v. dd. da yaz~ t~ n
tahlil ve tefsirine geçmektedir. Bu mahallin Nymphaios (Kal~ taçay~ ) üzerindeki
Arsameia oldu~unu aç~~a vuran bu yaz~ tta, civardaki Nemrudda~~üzerinde kendisine tümülüs ~eklinde bir mezar ve onun yan~nda bir kult alan~~ (hierothesion) yapt~rm~~~olan Kommagene k~ ral~~ Antiokhos I buradaki hierothesion'un babas~~ k~ral
Mithradates Kallinikos taraf~ndan Arsameia ~ehrinin varo~ lannda yapt~ r~lm~~~oldu~unu, kendisinin ise birtak~ m yap~ lar, sunaklar, kult heykelleri ve saire ile bu
hierothesion'u güzelle~tirdi~ini beyan etmekte, babas~~ ve kendisi için burada yeni
bir kült ihdas ederek onu te~ kilatland~ rd~~~n~~ ve bunun için de ebedi ve kutsal bir
kanun (nomos) vazetti~ini bildirmektedir. Ondan sonra yap~lacak kült i~leri
madde madde zikrolunmakta, rahipler heykellerin bak~ m~~ve süslenmesi, her ay
kendisi ve babas~~ için yap~lacak "do~um günü" bayramlar~n~~ tertiplemekle görevlendirilmekte, bu bayramlarda yap~lacak masraflar için gelirler sa~lanmakta, hierothesion'da devaml~~ olarak bulunacak mlizikçi kad ~nlardan bahsedilmekte, son
k~s~mda ise alana yap~lacak tecavüzleri önleyici tedbirlere geçilmekte, bunlar~~
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ihlal edenler için cezalar tesbit edildi~i gibi bu kanunu koruyanlar için de rmikâfatlar vaadolunmaktad~ r. Dörner bu yaz~t~n tahlilinde s~k s~k Antiokhos'un Nemrudda~~nda heykellerin arkas~ na yazd~rm~~~oldu~u kutsal kanuna at~flar yapmakta,
bu iki kanun aras~ ndaki benzerlikler ve farklar~~ aç~klamakla bize M. ö. ~ . yüzy~l~n
ortalar~nda Kommagene k~rall~~~ mn sosyal te~kilât~ , dini ve dini hayat~~hakk~nda çok
önemli bilgiler vermekte, bundan ba~ka ayn~~alanda platform I-III üzerinde duran
stellerin arkalarmdaki yaz~ tlar~~ da incelemek suretile (s. 92 v. dd.) çizdi~i tabloyu
tamamlamaktad~r.
Bu yaz~t~n alt~ ndaki kayalar içine oyulmu~~tünelin kaz~lmas~~ burada yap~lan
ameliyenin en enteresan, fakat ayn~~zamanda en güç safhas~n~~ te~kil etmi~tir. Yaz~t~ n 3 üncü kolonunun alt~ nda üzeri kemerli bir kap~~meydana ç~kt~kta ve onun gerisinde bir tünelin bulundu~u anla~~ld~ kta hafirler yaz~ tla tünelin birbiriyle ilgili
oldu~unu kabul etmi~ler (yaz~ tta bu hususta bir sarahat bulunmamakla beraber),
bu yap~n~n esrar~n~~çözmek, buras~n~n k~ ral Mithradates'in mezar~~olup olmad~~~n~~
tesbit etmek için büyük fedakârl~klar~~göze almak suretile buras~n~~ba~~ndan sonuna
kadar kazm~~lard~ r. Dörner'in bu kaz~~ile ilgili sayfalar~n~~(s. 129 v. dd.) okurken
heyecan duymama~a imkân yoktur. Pl. 9'da plan~~ve kesiti verilmi~~olan bu yeralt~~yolu kap~ dan itibaren 35 derecelik bir meyil ile a~a~~ya do~ru gitmekte, ilk k~sm~nda geni~li~i 1,35 - 1,55 m. yi, ortalama yüksekli~i ise 2 m. yi bulmakta idi.
Fakat tünelin oyuldu~u kalkerta~~, tepeden s~zan sulardan dolay~ ,yer yer çatlam~~,
birçok kaya parçalar~~tavandan ve yan duvarlardan koparak tünelin baz~~k~s~nalanm
tamamile ya da k~smen t~kam~~t~. Bunlar~~ d~~ar~ya ç~karmak, zeminin kayg~n bir
kil tabakas~~ile örtülü olmas~, son k~s~ mlarda 45 dereceyi bulan meylin fazlal~k' ve
yan ve üstten her an kopmas~~muhtemel kaya parçalar~n~ n gösterdi~i tehlikeden dolay~, gayet güç bir i~~haline gelmi~, tünelin havaland~r~lmas~~ ise ayr~ca büyük
bir problem olarak ortaya ç~km~~t~ . Onun için tünelde muayyen bir mesafeye gidildikten sonra i~i durdurmak gerekmi~ , ancak Almanya'dan, Ruhr havzas~ ndan
maden uzmanlar~~ve gerekli araçlar getirildikten sonra kaz~~ ameliyesine tekrar ba~lanm~~~ve giri~ten itibaren 158. metrede tünelin sonuna var~lm~~, fakat bu son k~s~mda bir mezar odas~~yahut ba~ka herhangi bir tesisin bulunmad~~~~görülmü~tür.
Bu büyük te~ebbüsün böylece bir hayal k~r~kl~~~~ile sona ermesine ra~men bu kutsal
alanda Anadolu'da halen bilinen yeralt~~yollar~n~n en an~tsallar~ ndan biri meydana
ç~kar~lm~~t~r ki (giri~~ile son k~s~m aras~ndaki seviye fark~~95 m. yi bulmaktad~r)
buras~mn Kommagene k~rall~~~nda önemli bir rol oynad~~~~anla~~lan ve bir ma~ara
içinde do~du~u ileri sürülen tanr~~ Mithras kültü ile ilgili bir tesis oldu~u kabul
olunabilir.
Eskikale üzerinde bir saray, yahut kutsal alanda görevli rahipler ve hizmetkârlar~n ikametgahlar~~ ve di~er baz~~tesisler bulunabilece~ini dü~ünen hâfirler bu
yap~lar için en elveri~li yer olan tepenin zirvesine yak~n bir platformda (do~udan
bat~ ya uzunl. 8o m., kuzeyden güneye gen. 30 n~.) kaz~lar yapm~~lar (s. 146 v. dd.,
pl. 3), zamanla büyük tahribata u~ram~~~olan bu platformun do~u k~sm~nda üst
üste iki yap~~tabakas~~tesbit etmi~lerdir. Üst tabakada (tabaka II) bir avlunun
etraf~nda gruplanan çe~ itli mekânlardan meydana gelen bir bina bulunmu~, bu binan~n, keramik buluntular~~sayesinde, Selçuklu-Memlûk devrine (13. yüzy~l) ait
oldu~u anla~~lm~~t~r. Onun alt~ ndaki tabakaya (tabaka I) ait bina ise, kal~n istinad
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duvarlar~~ ile geni~letilmi~~bir alan üzerinde yap~lm~~~olup depo k~sm~~ ve oturma
mekanlan olmak üzere iki daireden meydana gelen bir saray karakteri ta~~makta,
mimari parça ve keramik buluntular~~ bak~m~ ndan Mezopotamya (Samarra) ve
Suriye ile ili~ kiler gösteren bu bina 9. - ~~ o. yüzy~ la tarihlenmektedir. Fakat hiçbir
yaz~t~n bulunmay~~~~ Kahtaçay~~ bo~az~ na hakim bir tepede in~ a edilmi~~olan bu
yap~ n~n kimlere ait oldu~unun tesbitini imkans~z k~lmaktad~ r. Bu k~s~mda, yeter
derecede toprak kapsayan baz~~ yerlerde yap~ lan derine giden sondajlarda (s. 162
v. dd.) bozulmam~~~kültür tabakalar~~ bulunmamakla beraber platformun bu k~sm~ n~n çe~ itli devirler ve kültürlere ait yap~ lar ve ba~ka kal~nt~lar kapsad~~~~tesbit
edilmi~tir. Bu sondajlar~n d~~~nda çe~ itli yerlerde bulunan dam kiremitleri, kaval
silmeli kaideler, akant yapraklar~~ile süslü ba~l~ k ve yivli sütun parçalar~~hellenistik
devirde bu yerin iskan görmü~~oldu~una i~ aret etmektedir. Hellenistik devir yap~lar~n~ n daha önemli kal~nt~lar~ na plâtonun bat~s~ nda rastlanm~~~(s. 152 v. dd. pl.
~~ o), bu k~s~ mda hellenistik duvarlar ve sütun temelleri meydana ç~kar~lmakla beraber tam bir bina plan~~ elde etmek mümkün olmam~~t~ r. Bununla beraber birbirinden uzak olm~ yan iki yerde iki mozayik zemin bulunmu~tur ki bunlardan birincisi oldukça iyi korunmu~~olup (pl. 1) mavi-siyah, beyaz ve k~rm~z~~ ta~lardan
yap~lm~~~çe~itli çerçevelerin ortas~ nda, sa~~ nda ve solunda birer yunus bal~~~~bulunan
bir amphora tasviri kapsamakta ve uslübu bak~m~ndan M. ö. 2. yüzy~l~n sonu yahut
I. yüzy~l~n ba~lar~ na ait bulunmakta, binaenaleyh Eskikale üzerinde kutsal alan~n
yan~ nda bir de iskan yeri bulundu~unu aç~~a vurmas~~ bak~m~ndan büyük bir önem
ta~~maktad~ r. Bu mozayikler esasl~~ bir surette I. Lavin taraf~ ndan incelenmi~tir
(s. 191 v. dd.).
Kaz~da bulunmu~~olan heykeltra~l~ k eserleri, bilhassa platform I-III de duran
steller J. H. Young taraf~ ndan itinal~~ bir tetkike tabi tutulmu~~bulunmaktad~r (s.
197 v. dd.). Müellif burada platform III de durdu~u anla~~lan "dexiosis' steli üzerinde en çok durmakta, bu stelin Antiokhos taraf~ndan yapt~nlm~~~oldu~unu kabul
etmekle beraber Herakles'in kar~~s~ndaki figürün onun babas~~ Mithradates'e ait
oldu~unu tebaniz ettirmektedir. Bu fasl~ n ilgi çekici bir ciheti burada figürlerin k~yafetlerinin, bunlar~n ta~~d~klar~~ suslerin, silahlar~n ve di~er tezyini motiflerin s~k~~
bir incelemeden geçirilmi~~olmas~d~r. Muellif yaln~z sanat bak~m~ndan de~il, fakat
kültür tarihi bak~m~ ndan da özel bir önem ta~~yan bu k~s~ mda Nemrudda~~heykeltra~l~k eserlerine s~k s~k at~ flarda bulunmakta ve Arsameia eserlerinin büyük bir
k~sm~n~ n Antiokhos I'e ait oldu~unu ortaya koymaktad~r.
Eserin son fas~llar~ nda prehistorik, hellenistik ve romen keramikler, ortaça~~
keramikleri (s. 228 v. dd.), madeni eserler (s. 275 v. dd.) ve sikkeler (s. 282 V. dd.)
büyük bir dikkat ve dakiklikle incelenmekte, jeolojik ve meteorolojik bahisler de
ihmal olunmamaktad~ r (s. 289 v. dd.). Eserin sonuna ilave edilmi~~olan iki fas~ldan
birincisinde (s. 305 v. dd.) evvelce Dörner ve Naumann taraf~ndan tetkik ve ne~redilmi~~olan Yenikaledeki Memlük ~atosuna ait (F. K. Dörner - R. Naumann,
Forschungen in Kommagent. Istanbuler Forschungen, Bd. ~~o, Beri. 1939, s. 70 v. dd.,
97 v. dd.) yaz~ tlar tekrar ele al~nmakta ve daha geni~~bir tarih çerçevesi içine oturtulmakta, ikincisinde ise (s. 317 v. dd.) Yenikale ile Eskikale aras~ndaki yeralt~~ geçidi gözden geçirilmekte ve bu geçidin Memlakler zaman~na ait oldu~u ortaya konmaktad~r.
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~~ te bu eser sayesinde Kommagene bölgesinde daha önceleri tesbit edilmi~~
olan hierothesion'lara (bk. s. 88 v. dd.) bir yenisi kat~lm~~~bulunmaktad~r ki bu
Arsameia hierothesion'u da di~erleri gibi Kommagene'nin hellenizm dünyas~~ile
/ran Part dünyas~~ aras~nda i~gal etti~i mutavass~t yerin gerek din, gerek kültür
ve sanat alanlar~nda yank~lann~~ta~~makta, bu bak~mdan melez bir karakter göstermektedir. Bu kadar önemli sonuçlar veren bir kaz~ya lay~k örnek bir yay~n haz~rl~yan kaz~~heyetini, ba~ ta Miss Th. Goell ve F. K. Dörner olmak üzere, tebrik eder,
bilhassa Döner'in çe~itli müellifler taraf~ndan ingilizce olarak yaz~lm~~~ fas~llan
almancaya çevirmek, fas~llar aras~nda bir ahenk sa~lamak suretile eseri bir bütün
haline getirmek için sarfetti~i gayreti tebarüz ettirmek isteriz. Bu eserin Istanbul'daki Alman Arkeoloji Enstitüsü yay~nlar~~serisinck bas~lmas~n~~ sa~layan o zamanki
müdür Prof. Dr. K. Bittel'i de, arkeoloji literatürüne böyle önemli bir eser kazand~rd~~~ndan dolay~, ~ükranla yad ederiz.
Ord. Prof. Dr. ARIF MÜF~D MANSEL

