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KAUNOS

SONDAJLARI

(1966 - 1967)*
BAKI Ö G Ü N
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi Eski Anadolu ve Akdeniz
Medeniyetleri Enstitüsü adina Milli Egitim Bakanligi Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlügünün müsaadeleri ile 1966
yilinda Kaunos'ta ba§lanan sondajlara 1967
yilinda da devam edilmi§tir. Bu ara§tirmalar makalenin yazari tarafmdan yönetilmi§tir. Heyetimizin 1966 yilinda epigrafi
D09. Dr. Peter Herrmann Hamburg'taki
i§lerinin goklugu yüzünden 1967 mevsiminde kazilara katilamami§tir. Oktay Pasinli, Süheyl Ünal, Seyhan Doruk 1966 ve
1967 yillarmda, Ali Dagdeviren, inci Uger,
Seving Yilmaz 1966 mevsiminde, Orhan
Gürman, Atilä Tulga, Safiye Orsan, Gönül
Ku§ 1967 yilinda kazilanmizda gali§mi§
olan üyelerimizdir. Bunlardan ba§ka Fakültemiz Arkeoloji Asistani Dr. Ümit Serdaroglu, Mimar Emre Madran ve Murat
Elagöz Kaunos tiyatrosu ve diger mimarhk
kalintilan üzerinde 9ah§mi§lardir. Dr. Ümit
Serdaroglu'nun tiyatto hakkmdaki raporu
a§agida aynca sunulmustur.
Eski Kaunos §ehri bu günkü Köycegiz gölünü denize baglayan Dalyan <?ayi
üzerinde, Dalyan köyünün kar§ismdadir.
* Kaunos'ta arastirmalara karar vererek bu
vazifeyi bize tevdi eden Fakültemiz Eski Anadolu ve
Akdeniz Medeniyetleri Enstitüsü ile Profesörler
Kurulu'na ve bu hususta yardimlarda bulunan Dekanimiz Prof. Dr. Emin Bilgic/e; arasürrr.alar icin
gerekli izni veren ve bu a r a s t i r m a l a r i i r i 2 i dcstekleyen
Milli Egitim Bakanligi Eski Eserler ve Müzeler Genel
Müdürü sayin Hikmet Gürcay'a ve Kazi Yayin §b.
Müdürü sayin Burhan Tezcan'a, Köycegiz Turizm
Dernegi yetkilileri ve bize her türlü yardimlarmi esirgemeyen Köycegiz kaymakam vekilleri ile Ilk Ögretim Müdürü sayin Izzet Akgül'e te§ekkürü borg biliriz.

Kaunos daha önceleri ba§ka ara§tincilar
tarafmdan da ziyaret edilmi§, burada bulunan yazitlar yaymlanmi§tir .Fakat, Lykiya
ve Karya'nm hudutlannda bulunan ve
gerek Pers harpleri sirasmda ve gerekse
daha sonralan oldukga geni§ hinterlanda
sahip önemli bir merkez oldugunu Herodot'tan ve diger bazi eski yazarlardan ögrendigimiz Kaunos'ta §imdiye kadar herhangi bir kazi yapilmami§tir. Son bir ka<?
yildan beri Isve^'in Lund Üniversitesi asistanlarmdan Paavo Roos bu civardaki kaya
mezarlanni incelemektedir. Fakat Kaunos
igin bu türlü münferit ara§tirmalar 50k yetersizdir. Daha geni§ ölgüdeki ara§tirmalarm lüzumlu ve verimli olacagina inandigimiz igin 1966 yilinda Kaunos'ta sondajlara ba§ladik. Kisa süren bir mevsimde alinan önemli sonuglardan dolayi 1967 yilinda bu ara§tirmalanmiza devam ettik.
1966 yilinda Kaunos'taki ara§tirmalara üg ayn yerde ba§lanmi§tir :
A : L i m a n civarinda HekatomnicTlere
a i t i k i yazit ile diger bir gok yazitin
bulundugu bölgede, sonradan stoa oldugu anla§ilan
yerde.
la

B : B a l i - Güney §ehir

kapmnda

C : Mezarlarda
1967 yilmda bu saydigimiz yerlerden
ba§ka, tapmak oldugunu tahmin ettigimiz
bir yapida $ali§ilmi§ ve aynca tiyatroda
yikilmak üzere olan analemmata duvannin
tamamen gökmesini önleyecek ilk tedbirlerin almmasi i?in lüzumlu restorasyon ön
hazirliklan yapümi§tir.
1

a G . E. Bean, Notes and Inscriptions from
Caunua. JHS 73, 1953 s. 10-35; 74, 1954 s. 85-110.
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A.

Stoa:

larin kahnligi 0,75 m. dir. Tabani siki§tiAntik limamn(Res.l) kar§ismda güm- rümi§ topraktir. Bati tarafta in situ olarak
rük binasmin 60-70 m. kadar batismda, bulunan dor tarzi bir sütunun kaide gapi
Dalyan'dan £andir Köyüne giden patika- 0,75 m. dir. Gerek arka duvari, gerekse
nin kenannda, bir Roma duvarimn altmda dogu tarafi tamamen agilmi§ olan dogu
hargsiz eski bir duvar vardir (Res. 2). Ka- yan duvari, ig yüzleri muntazamdüz, keziya ba§lamadan önce satihta, bu duvarm silmi§, di§ yüzleri bosajh olan ta§larla ya2,5-3 m. uzunlukta ve 15-20 cm. yükseklik- pilmi§tir. Bu stoa tek gemilidir. Buna
te bir kismi görülüyordu. Hargh bir Roma ragmen arka duvari, iki kath Assos agorasi
birinci kat arka duvari
duvarmm altmda bulunan büyük ve mun- kuzey stoa'smm
tazam ta§larla örülmü§ bu duvar, Roma kadar geni§tir. Sütunlann alt gaplan
devrinden daha eski önemli bir yapiya ait da birbirinin aynidir . Bu sebeplerle tek
olmahydi. Bu yapiyi ortaya gikarmak ama- gemili olan Kaunos stoa'smm iki kath
ci ile Kaunos'taki sondajlara burada ba§- oldugunu tahmin ediyoruz.
lanmi§tir. Duvarm güneye, limana bakan
1966 yilinda Kaunos stoa'smm
önünyüzü gayet düzgündür (Res. 3). Kaziya de, dogu - güney kö§esinde in§a edilmi§
önce bu tarafta ba§lanmi§tir. Agildikga iki tane dikdörtgen plänh anit kaidesi orduvarm dogudan batiya dogru tahminimiz- taya gikarümi§tir (Res. 5). Bunlardan biriden fazla uzadigi görüldü. Neticede önce nin önünde bulunmu§ olan yazitta Kautapmak veya ona benzer bir yapiya ait ol- nos halkmm Roma halkmi yücelttigi yazidugunu dü§ündügümüz bu yapimn 94 m. lidir. 1967 yihnda onlarin biraz daha batikadar uzunlukta bir stoa'mn arka duvari sinda, biri daha büyük at nah §ekilli, digeri
oldugu anla§ümi§tir. 1966 yilinda stoa'mn daha kügük dikdörtgen bigiminde olmak
dogu ve bati kügük yanlan ile kö§eleri agi- üzere yeniden iki anit kaidesi ortaya gikaga gikanlmi§tir (Res. 4). Iki dar yanlarda nlmi§tir (Res. 6). Bu kisimda daha geg
giri§i bulunmasi bakimmdan Atina ago- devirlerde in§a edilmi§ yapilara ait temel
rasmdaki IL Attalos stoa'sma, benzemek- kahntilarina rastlanmi§tir; aynca ba§ka yatedir. Stoa'mn ortaya gikanlan arka du- zitlar da bulunmu§tur. Stoa'mn önünde orvarmdan temel üzerinde, bir sira ince taya gikanlan bu kaideler Milet , Priene ,
(28 cm.), bir sira kalm (51 cm.) ve sonra Assos ve diger §ehirlerin agoralannda göbir sira ince olmak üzere üg sira munta- rülenler gibi ge§itli anitlara ait kaidelerdir.
zam kesme ta§ kalmi§tir (Res. 3). Ayni Limana kar§i in§a edilmi§ olan bu stoa'tarz duvar örgüsünü yine IL Attalos
stoa'- mn gerek §ehrin topografyasi, gümrük bisi duvarimn ig yüzünde ve Milet'te ku- nasma yakm olmasi, bir gok önemli yazitzey agoranm aslanlar limamna bakan larin bu bölgede bulunmasi ve gerekse
stoa'smm
bati kanadma ait arka duvar- bahsi gegen anit kaidelerinin bu stoa önünda görüyoruz. 1966 ve 1967 yillarmda de agiga gikanlmasi ve bizzat stoa'mn ölgüyapilan gah§malarla henüz bir kismi agiga leri, bakimindan gok önemli bir eser oldugu
gikanlmi§ olan Kaunos stoa'si ig genisligi aniasilmaktadir. Bu itibarla ortaya gikar6,30 m. tek gemili iki kügük yanlarmda iki
kapisi bulunan bir stoa'dir.
Uzunlugu
J. T. Clarke, F. H . Bacon, R. Koldewey, In94 m. civanndadir. Arka duvarimn kahnvestigations at Assos s. 35.
hgi 0,98 m., kapüarm yanlanndaki duvar1
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G . E . Bean, Notes and Inscriptions from
Caunus. JHS 74, 1954 s. 97-105; H . W. Pieket, Note
on a Customs-law from Caunus. Mnemosyne 11,
1958 s. 128-135.
2

Hesperia 20, 1951 Lev. 24 a.
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Milet I. 6 Lev. 1/1, 9/2, 24/2.

5

Krsl. a. g. e. s. 45.

6

Milet I. 6 Abb. 1 Taf. 11, 22, 25-28.

7

T. Wiegand-H. Schräder, Priene. Lev. 12-13;
M. Schede; Die Ruinen von Priene (Durchgesehen
und verbessert von G. Kleiner und W. Kleiss) res
57, 68-69.
8

Investigations at Assos s. 21/cc, 33 Res. 4/7-11,
35 Res. 3/7-11.
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makta oldugunuz amta herhangi bir stoa
degildir; daha ziyade §ehrin agorasina ait
bir stoa olmahdir.
Kaunos'ta ortaya gikarmakta oldugumuz stoa'mn güney cephesi kadar, arkasmda kalan alanin da ara§tirilmasi önemli
olabihrdi. £ünkü Bean tarafmdan yayinlanmi§ olan yazitlann gogu burada bulunmu§tur. Bu kisimda önce stoa duvanna
dik kuzey - güney yönünde dar ve uzun
bir deneme gukuru agüdi. Bu gukurda tarihi tesbit edilemeyen fakat geg devirlerden
oldugu anla§ilan bir yapinin temeli iginde
Hellenistik devriden kalma bir 50k
üzeri yazih heykel kaidesi agiga gikarildi (Res. 7). Bunlar bu alanda evvelce
satihta bulunup yayinlanrni§ heykel kaidelerine benziyorlardi. Sonradan geni§letilen kazi alaninda (Res. 8) daha ba§ka yazih
heykel kaidesi bulunmu§sa da maalesef elimize hig bir heykel gegmemi§tir. Bu alanda yapilacak kazüarin özellikle yazih beige elde edilmesi bakimindan verimli olacagini tahmin ediyoruz. Fakat mimarhk
kalintilarmin daha geg devirlere ait yapilar tarafmdan tahrip edildigi anla§ümaktadir. Esasen satihtan itibaren 0,80-1,5 m.
derinlikte ana kayaya rastlanmaktadir.
9

10

B. B a t i - Güney §ehir kapisi:
Kaunos'taki §ehir surlari bazi kisimlarda hälä 5-6 m. belki de daha fazla yüksekligini muhafaza eden saglam yapih duvarlardir (Res. 9). Önemli bir kisminin erken Hellenistik devirden veya IV. yy. dan
oldugu anla§ilan bu duvarlarm diger bazi
kisimlaninin tarihi hayli tarti§mahdir .
Bu durumu aydinlatmak igin §ehir surlannm tetkik edilmesi lüzumlu idi.
Dalyandan £andir Köyüne giden patikalar, eski §ehrin batisim geviren sur
duvarimn güney ucuna yakin bir yerde
birle§ir ve burada antik devirden kalma
bir §ehir kapismdan gegerek £andir'a ula§ir. Kapmin iki tarafindaki duvarm di§
yüzü bosajh, isodomik, kenarlari muntazam tira§lanarak gergevelenmi§, bir kismi
dikdörtgen §ekilli karakteristik Hellenistik
n

devir özelliginde ta§lardan (Res. 10) yapilmi§tir . Kapinin kuzey yanini te§kil
eden duvar 1,5 m. kadar kuzeye dogru
gittikten sonra batiya dönmü§ ve burada
kapmin yamnda bir kule gibi ileri dogru
gikmi§tir (Res. 12). Bu duvarm yapüi§ tarzi kapinin iki yanmdaki duvardan farkhdir.
Bu duvar poligonal teknikte yapilmi§tir
(Res. 11). Bu yüzden bazi ara§tiricilar tarafmdan daha eski bir devirden kalma oldugu söylenmi§tir . Fakat Bean ve Scranton, poligonal teknikte yapilmi? olan bu
duvarm ta§lanndan bazilannm kenarlari
muntazam tira§lanarak gergevelenmi§, ortalari ise kabaca yontularak birakilmi§ olduklanndan eski poligonal duvarlardan
aynldigini, bu sebeple muhtemelen geg
Hellenistik devirde yapilmi§ olacagini ileri
sürmü§lerdir . Bu kapida yapmi§ oldugumuz ara§tirmalar henüz tamamlanmami|
olmakla birlikte kapmm yanlan ile batiya
yönelmi§ kule vaziyetindeki poligonal taslardan yapilmi§ olan duvarin aym tarihte
yapilmi§ olmalari gok mümkündür. £ünkü her iki duvarin ta§lari birle§tikleri kö§ede birbirine o kadar iyi intibak ettirilmi§lerdir ki her ikisinin beraber yapildigina
hemen hemen §üphe birakmamaktadirlar
(Res. 12).
2,13 m. geni§ligindeki kapimn iki yani
ilk giri§te 1,90 m. kahnhginda bir duvar
vücuda getiren büyük bloklarla in§a edilmi§tir. Buna dayah olarak daha kügük ta§larla yapilmi§ olan igteki duvarin kalinhgi ise 4,30 m. dir. Kapinin iki yanlanndaki duvarlarm iki kule gibi 6,20 m. kahnhga sahip oldugu anla§ümi§tir. Bu kapi
gegidinde yapilan kazilarda I. Ö. III. yy.
dan iki kandil (Res. 13) , bir kag kügük
12
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15

1 2

Krsl. R. L . Scranton, Greek Walls (1941)
s. 183, D. 16/2; Lanckoronski, Städte Pamphyliens
und Pisidiens I (1890) s. 60-61 Res. 47-48.
M . Collignon, Emplacement et Ruines de la
ville de Caunos. BCH 1, 1887, s. 339; A. Maiuri,
Escursioni nella Caria. Rovine die Caunos. Annuario
3, 1921 s. 272.
JHS 73, 1953 s. 12.
Bu kandiller Howland'in 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 (a. g. e. s. 99 Lev.
41 N o . 425, 429, 432).
1 3

1 4

1 5

9

1 0

1 1

JHS 73, 1953 s. 10-35; 74, 1954 s. 85-110.
a. g. eserler.
Bean, JHS 73 s. 11-13.
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Megara käsesi pargasi, muhtemelen I. S.
I. yy. dan cam vazo pargalan ve daha geg
Roma devrinden cam vazo kaideleri ve
ganak - gömlek bulunmu§tur.

iginde 7 tane pi§mi§ topraktan gözya§i §i§esi
(unguentaria) bulunmu§tur (Res. 16). "Fusiform unguentarium" denen bir tipte yapilmi§ olan bu gözya§i §i§eleri, daha dogC. M e z a r l a r d a y a p i l a n ara§tirmalar : rusu koku §iselerinin benzerleri Tarsus'Kaunos'ta Lykiya ve Karya igin ka- ta ve Atina agorasinda bulunmu§tur.
rakteristik olan kayalara oyulmu§ ge§itli Buna göre bu mezarlar I. Ö. II. yy. dandir .
1967 yilinda yukarda bahsettigimiz
tiplerdeki mezarlann (Res. 14) yanmda
diger gömme mezarlann da bulunmasi gibi bir yandan stoa'da gah§ilmi§ ve stoa'mn önünde yeni anit kaideleri bulunmu§beklenir.
Nitekim 1963 yilinda yazimizm B tur (Res. 6). Öte yandan §ehir iginde ba§ka
kuzebölümünde bahsettigimiz kapmin di§inda, ara§tirmalar yapümi§tir. Stoa'nm
£andir yolu üzerinde ve kapidan 20 m. yinde evvelce görülüp yayinlanmi§ yakadar ileride, kapidan sonra batiya dogru zitlara, 1966 yilmda bu alanda yapilan
giden §ehir surunun tekrar kuzeye döndü- kazilarla bir gok yenileri eklenmi§tir (Res.
gü kö§enin önünde bulunmu§ olan arkaik 7-8). Her biri ayn bir heykel kaidesi olan
bir Kuros, Yunan ädetleri geregince böyle bu yazitlar her halde aym bir yapi kompbir mezarhga dikilmi? bir adak heykeli leksinin pargalan idiler ve ait olduklan
olabilir. Fakat halen Bodrum Müzesin- yapi önemli bir yapi olmahydi. Halbuki
de sergilenen bu heykelin bulundugu yerde bunlann gogu ortaya gikanldiklan yerde,
veya yakminda bu türlü mezarlara dair basit evlerin temellerinde geli§i güzel
herhangi bir ize rastlanmami§tir. Buna kullanilmi§lardir. Bu evleri in§a eden
kar§ihk köylülerin, limanin (Bu günkü kimseler oradaki ta§ bollugunda aleläde
Sülüklü gölü) dogusundaki tepenin dogu - yapilan in§a etmek igin bu büyük
güney yamacmda , §ehir surunun di§in- bloklan pek uzaklardan ta§imi§ olamazda bazi gömme mezarlar agtigi haber ahn- lardi. Bu itibarla yazith heykel kaimi§ ve burada heyetimiz tarafmdan da ba- delerinin ait oldugu yapiyi yakinlarda arazi mezarlar kazilmi§tir. Bu kazilarda bir mak läzimdi. Heykel kaidelerinin ortaya
sira altta ve bir sira da onun üzerinde ol- gikanldiklan alanm kuzeyinde ve dogumak üzere yan yana mezarlar bulunmu?- sunda kalan arazi, ara§tirma yapilan yere
tur. Bunlardan üsttekiler satha 50k yakin göre oldukga yüksek bir seviyede idi ve
ve bulunduklan yamacm da hayli sarp ol- sik galüar ve dikenli girpilarla örtülüydü.
masi yüzünden gok tahrip olmu§lardir. tg- Bu gah - girpilar arasindan gegerek araziyi
lerinin hargla sivandigi mü§ahede edilen bu gözden gegirmek gok gügtü. I§te bu sebeple
mezarlar iginde hig bir §ey bulunamami§ Kaunos'u ziyaret etmi§ olan ara§tincüar
§imdiye kadar bu gahlann arasmda gizve mezarlann tarihi tesbit edilememi§tir.
Alttaki mezarlar : Dogu - Bati yö- lenmi§ in situ gibi görünen iki sütunu ve
nünde olan bu mezarlar yanlan üg sira ta§- buradaki bir gok mimarhk pargalarmi
la örülmü§, üzeri iki veya üg büyük kapak görmemi§lerdir. Bunlar arasinda muhta§i ile kapatilmi§, 135 cm. boyunda 55 temelen cella duvarma ait büyük bioklar
cm. geni§lik ve 55 cm. yükseklikte mezar- ve ba§taban'a ait triglif ve metoplarla süslardir (Res. 15) . Bu mezarlardan biri lü bir blok vardir. I§te bu mimarhk par19
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JHS 73, 1953 s. 11.
Bu böige Bean'm "Built Tomb" dedigi ve
haritasinda B ile gösterilen yer ile "Piegon - hole
tombs" dedigi P ile gösterilen (JHS 73, 1953 s. 12
Res. 3) yer arasinda bulunan yamacür.
1966 yih Kaunos sondajlan ve bu mezarlar
hakkinda daha mufassal bir raporumuz Belleten'de
yayinlanmaktadir.
1 6

1 9

1 7

1

H. Goldmann, Tarsus I S. 230 Res. 135 ve

187. No. 235-236.
2 0

H . Tompson, Hesperia 3, 1934 s. 473 ve s.

368 Res. 52 de C 76 ve C 77.

1 8

2 1

Krsl. Belleten

2 2

Bk. n. 9.
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galari ve sütunlar burada büyük bir
ihtimal ile bir tapinakla kar§i kar§iya oldugumuzu ima etmektedirler. Kazmin son
günlerine dogru ke§fedilen sütunlar ve diger mimarhk kahntilarim ortaya gikarmak
igin buradaki gah - girpi kesilmi§tir. Sütunlann kismen olsun ortaya gikarilmasi
gayesiyle burada da bir sondaj gukuru agilmi§tir. Sütunlarm i n s i t u olduklari anla§ilmi§tir (Res. 17). Önümüzdeki mevsimde
bu yapmin ortaya gikarilmasina gah§ilacak

125

ve yazili heykel kaidelerinin bu civardan
götürülüp götürülmedigi ara§tirilacaktir.
Bunlardan ba§ka turistik yönden de
önemli olan Kaunos tiyatrosu 1967 mevsiminde ele almmi§tir. Bir yandan tiyatronun pläm yapihrken öte yandan analemmata'da meydana gelen büyük bir gatlak
dolayisi ile tiyatro'nun gökme tehlikesi
gösteren bir yanmin restorasyonu igin lüzumlu ke§if arkada§lanmiz tarafmdan hazirlanmi§tir.

Baki

Ögün

Res. 4 — K a u n o s Stoanin dogu-kuzey köscsi, dislan.

Res. 5 — Stoa'mn D o g u - G ü n e y

k ö s c s i n d e ortaya c t k a n l a n anit kaideleri.

Res. 6 — K a o n o s : Stoa'mn ö n ü n d e 1967 mevsiminde agiga
«jikanlan diger anit kaideleri.

Baki

Ögün

Res. 7 — K a u n o s : Stoa'mn kuzeyindeki b i r temeldc agiga
c j k a n l a n heykel kaideleri.

Res. 9 — K a u n o s : Sehir S u r u .
128

Baki

Ögün

Baki

Ögün

R

e

s

13 _

Kaunos : Bati-Güney

a r a § t i r m a l a r d a bulunan

130

kapisindaki

kandiller.

liaki

Res. 15 — G ü n e y - D o g u d a k i § e h i r surunun disinda
g ü n c y - d o g u y a bakan

yamacta acilan b i r mezar.

Res. 17 — K a u n o s : Tapinak (?)

Ögün

Res. 16 — K a u n o s : M e z a r l a r d a
bulunan uygucntariumlardan ikisi.

sütunlan.
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