
TERMESSOS GYMNASIONLARI 
Yazitlann I§iginda Bazi Gozlem ve Degerlendirmeler 

(Lev. XLII - LV) 

Antalya kent merkezinin 34 km. kuzeybatismda, Gulluk Dagi (antik 
Solymos) uzerinde kurulmu§ eski bir Pisidia kenti olan Termessos'ta XIX. 
yiizyilin sonlanyla XX. yiizyihn basjarmda Avusturyah bilim adamlari 
tarafindan yapilan ara§tirmalar iki gymnasion'un varhgini ortaya cikarrm§, 
Karl LANCKORO0SKI'nin ba§kanligindaki ekipten Arkeolog Eugen 
PETERSEN ve Mimar-Ressam Georg NiEMANN'la daha sonra Rudolf 
HEBERDEY'in ozellikle yazitlar uzerinde yogunla§an cah§malari sonucu 
kentin bu iki gymnasion'\x ilk kez, aynntih bir bicimde bilim diinyasma 
tanitilmi§tir. Ancak, PETERSEN-NIEMANN ve HEBERDEY'den bu yana sdz 
konusu yapilar uzerinde geregi gibi durulmadigini goriiyoruz. Her iki tesis 
yiizyillar boyunca ba§ta depremler olmak iizere dogal etkenlerden biiyuk 
zarar gorrmis. olup, bugiin de, koruyucu onlemler alinmadigindan yogun-
lugunu giderek arttiran bitki ortiisunun ciddi tahribat tehdidi altmda 
bulunmaktadir. Bu yazinin kaleme almmasmdaki ama9, kentin, kahntilan ve 
onemli bilgiler saglayan yazitlanyla dikkati ceken fakat yakla§ik yiiz yildir 
gereken ilgiyi gormeyen, adeta kendi kaderlerine terkedilmi§ haldeki 
gymnasion' lanm yeniden giindeme getirmek ve daha onceki ara§tirmacilarm 
gorii§lerinin yam sira ozellikle yazit buluntulanna dayanmak suretiyle 
tarafimizdan yapilan bazi gozlem ve degerlendirmeleri ortaya koyarak, 
hentiz arkeolojik kazilanna giri§ilmemi§ olan tesislerin kazi oncesi 
durumlanni ce§itli sorunlanyla birlikte gozler oniine sermektir*. 

Makalemizin konusunu olu§turan iki gymnasion''dan biri, oren 
yerindeki kalmtilar uzerinde bilimsel nitelikteki ilk ara§tirma ve incelemeleri 
ger9ekle§tiren LANCKORO0SKI ekibinden F. HAUSNER'in meydana getir-
digi, sonradan HEBERDEY tarafindan hemen hemen turn ozellikleri korun-
mak suretiyle A. LOBER'e yeniden cizdirilen, bugiin bizim de kullanmaya 
devam ettigimiz kent plamnda1 "I" koduyla2 i§aretli yapi olup, surlarla 
§evrili eski (asil) yerle§im alaninda yer almaktadir (Plan 1). Diger gymnasion 

Makaleyi gozden gefirme zahmetine katlanarak bazi degerli tavsiyelerde bulunan Sayin 
Prof. Dr. Biilent iPLiKCiOGLU (Marmara Universitesi) ve manuscriptin bilgisayarda 
yazimim iistlenip titizlikle ger9ekle§tiren, e§im, Saym Prof. Dr. Giiler CELGlN'e (Istanbul 
Universitesi) tes,ekkuru bir bor9 bilirim. 

'1978 yihndaki nekropol arajtirmalanrniz sirasinda topograf Sayin Adnan §AKAR 
tarafindan yapilan kontroller sonucunda bu planin olduk9a saglikh ve giivenilir oldugu 
belirlenmi§tir. 

2HAUSNER'e ait orijinal planda "I" koduyla gosterilmis, olan yapi icin L()BER, kendi 
plamnda "J" kodunu kullanmijtir. 
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ise, ayni planda "H" koduyla gosterilen yapidir ve sur di§inda, Roma 
imparatorluk £agi'nda yerlesjme yeni acilmis, olan alanda kurulmu§tur 
(Plan 1). Topografik konumlan dikkate ahnarak, yapilardan birincisini, 
"Yukan Gymnasion" veya "Giiney Gymnasionu", ikincisini de, "A§agi 
Gymnasion" yahut "Kuzey Gymnasionu" olarak adlandirmak mumkiin-
diir. A§agi Gymnasion, ayni zamanda hamam isjevine sahip olma ozelligin-
den dolayi, "Hamam-Gymnasion" diye de nitelendirilebilir. 

Plan 1 

Termessos'un en onemli yapilan arasmda bulunan gymnasion'larm 
kent alanmdaki yer ve duramlanni boylece genel olarak beliriedikten sonra 
artik kahntilannin aynntilanyla incelenmesine ge^ebiliriz. 
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Yukari Gymnasion (Giiney Gymnasionu) 
Oren yerinin gezilmesi sirasmda, otopark sahasmdan itibaren kuzey-

dogu-giineybati dogrultusunda kent merkezine dogru uzanan ana gezi 
patikasim3 takiben, sirasiyla "A§agi Tahkimat" (Al) ve "Yukari Tahkimat" 
(B) olarak adlandinlan sur duvarlanndaki kapilardan gecilmek suretiyle belli 
ba§h yapilann bulundugu eski (asil) yerle§im alanina vanlmaktadir (Plan 1). 
Ziyaretciler ana patikadan Yukari Tahkimat'a ilisjdn kapiya yakla§ik 100 m. 
uzaklikta giineydoguya aynlan tali bir patikayi gene 100 m. kadar izleyerek. 
kent merkezine ula§tiklannda, ce§itli kalintilar ve yer yer sik bir bitki 
ortiisiiyle kaph, genis, bir diizliikle kar§ila§irlar (Plan 1-2, Res. 1). Zeminini 
yigma dolgu topragin olu§turdugu soz konusu diizlugiin bitkiler ve kalintilar 
tarafindan yogun bir §ekilde 6rtiilmii§ bati kismi, ii? yam stoa'larla. 9evrili, 
ortasinda birbiriyle ili§kili bir dizi sarnicin (D6), gtineydogu ko§esinde de 
i§lenerek heroon (M) haline getirilmi§ dogal bir kaya kiitlesinin yer aldigi, 
trapez bigimindeki agora'ya (K) tekabul etmektedir (Plan 1-2, Res. 2). 
Dolma diizlugiin bitki ortiisiiniin nispeten daha seyrek olarak geli§tigi, 
aynca daha az kahntiya rastlanan, acik, diiz bir meydan goriiniimiindeki 
dogu kismininsa bir gymnasion oldugu anla§ilmi§tir (Plan 1-2, Res. 3-4). 

Plan 2 

Antik Qag'da, kentin ana caddesinin de (C1-C6), a§agi yukari ayni gtizergahi izlemi§ oldugu 
soylenebilir. 
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Bati tarafindan agoraya, dogu tarafindan da tiyatroya (01) kom§u 
olan, giineyinde buleuterion-odeion'un (02) yer aldigi, giiney-dogusunda 
tapinaklar terasimn uzandigi (Plan 1-2) bahis konusu meydandan ilk kez, 
SPRATT-FORBES ekibi, "gymnasion" olarak soz etmektedir4. Adlan gegen 
ara§tirmacilann hakkinda herhangi bir aciklayici bilgi vermedikleri, giinii-
miize gelebilen kahntilanninsa son derece harap, hatta bugiin yogun bitki 
ortiisiinun de olumsuz etkileriyle artik tammlanamayacak durumda bulun-
masi dolayisiyla saghkh ipu9lan saglayamadigi bu mahallin bir gymnasion 
oldugu, LANCKORO0SKI ekibinin arkeologu Eugen PETERSEN tarafindan, o 
zamanlar kismen de olsa izlenebildigi anla§ilan mimari kahntilan, plan 
ozellikleri ve yazit buluntularinm yardimiyla isabetli bir §ekilde saptanarak 
kesinlik kazanmi§tir5. PETERSEN'in bu tanisinda hareket noktasini, bncelikle, 
siitunlu galeriler kapsayan, iistii acik bir meydanin soz konusu olmasi ve 
bunun ali§ilmi§ bir palaistra'yla benzerligi, ayrica bazi mimari parcalar 
olu§turmu§tur. Ancak, yazitlann da oynadigi rol oldukca onemlidir ki, 
a§agida bu hususta kanit te§kil eden yazitlara deginilecektir. 

PETERS EN'in dayandigi yazitlardan ozellikle bir tanesi, alanm 
gymnasion oldugunu a9ik9a gostermektedir. Meydanin batisiyla agora'nm 
dogusunda kiimelenmi§ moloz yigmlan (Res. 5) arasinda bulunan bir heykel 
kaidesi (Res. 6) iizerindeki yazit6, §ampiyon Giire§9i Marcus Aurelius 
Oplesianos'la ilgilidir. Soz konusu yazitin 9evirisi §6yledir: 

"Rahip Aurelius Oplonianos Platon'un oglu Marcus Aurelius 
Oplesianos, diger adiyla Arkhigenes, Simonides oglu Apollonios'un comert-
liginden (saglanmis kaynaklarla) duzenlenen yetiskinlerarasi giires yarisma-
sini kazanmi§tir. Gymnasi(on)." 

Goruldiigii gibi, 9 satirhk yazitin sonundaki "dikilme kaydi", yani 
ba§anh atletin heykelini ta§iyan kaidenin yerle§tirilecegi yerin "gymnasion" 
olarak belirtilmis, olmasi bu hususta higbir ku§kuya yer birakmamakta7 ve 
dolayisiyla ta§a onemli bir beige niteligi kazandirmaktadir. Nitekim, PETER
SEN'in yam sira Rudolf HEBERDEY'in de bunu en kesin kanit olarak deger-
lendirdigini gormekteyiz8. 

Meydanin batisi, agora'nm dogusunda yigili molozlar (Res. 5) i9inde 
ele ge9en diger bir kaidenin, iizerindeki 2 satirhk yazittan9, Tann Kastor'un 
gerousia tarafindan dikilmi§ bir heykelini tagidigi anla§ilmaktadir, ki, 

4SPRATT-FORBES 1847, 238. 
5LANCKORO0SKI 1892,41 v.d. 
6LANCKORO0SKI 1892, 202, No. 53 veTAM III, 1, No. 171. 
7PETERSEN'in bu "dikilme kaydi"yla ilgili degerlendirme notu ifin bk. LANCKORO0SKI 

1892, 202, No. 53. 
8HEBERDEY 1934, 746. 
9LANCKORO0SKI 1892, 202, No. 56 ve TAM III, 1, No. 29. 
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PETERSEN bunun da bir gymnasion i?in uygun bir buluntu oldugu gorii-
§undedir10. 

PETERSEN'in bu hususta kanitlayici buldugu diger bir yazit da, 
gymnasion'nn giris. kismma tekabiil eden kuzeybati ko§esindeki kalp bicimli 
9ifte siitunun (Res. 7) yakininda in situ olarak durdugu belirtilen bir blok1 * 
iizerine kazilmi§ olup, Obrimotes'in torunu, Hermaios oglu ephebarkhos 
Obrimotes yonetiminde zafer kazanmi§ ephebos'lann isimlerini iceren bir 
listenin basjik bolumiine (pmescriptio) ili§kindir12. Yazitm kazildigi ta§m sag 
tarafimn kink olmasi dolayisiyla listenin kendisi korunmami§tir. 

Aynca, meydanin hemen giineyinde yiikselen bouleuterion-odeion'un 
kuzey duvarmin iist kismindaki pilastrlarin (Res. 4) aralarinda kalan duvar 
yiizeylerine kazilmi§ yazitlar gene bu alanin niteliginin belirlenmesi hususun-
da yardunci olmaktadir. Ku§kusuz, vaktiyle kirmiziya boyanarak belirgin-
le§tirilmi§ olan ve boylece belli bir uzakhktan okunabilen, fakat gunumiize 
90k silik vaziyette gelen soz konusu yazitlar'3 da, ce§itli yan§malarda ba§an 
kazanmi§ sporculann isimlerini kapsayan bir listeden14ibarettir. Uzerinde 
yer aldiklan bouleuterion-odeion'la hi9bir ilgisi bulunmayan bu yazitlar, 
Hellenistik £ag'a ili§kin yapmin kuzeyindeki meydandan goriilmek iizere 
sonradan, I.S. 200 yillan civannda15 buraya kazilmi§ olmahdir16. Anla§ilacagi 

1OLANCKORO0SKI 1892, 41. 
"PETERSEN ve HEBERDEY ta§in bulundugu yer hakkinda degi§ik, hatta kendi soyledikleriyle 

dahi 5eli§en bilgiler vermektedirler. PETERSEN gymnasion'u tanitirken, soz konusu 
blokun kuzeydogu ko?ede bulundugunu belirtmekte (LANCKORO0SKI 1892, 41), eserin 
arkasindaki yazitlar katalogundaysa, kuzeybati ko§esinde durdugunu kaydetmektedir 
(LANCKORO0SKI 1892, 202, No. 52). Buna kar§ihk HEBERDEY, bir makalesinde ta§in L3 
stoa'smm giineybati ko§esinde in situ olarak yer aldigini bildirmekte (HEBERDEY 1934, 
746), bir ba§ka eseri, Termessos yazitlan corpus'unda da, ayni stoa'nm kuzeybati 
ko§esinde bulundugunu not etmektedir (TAM III, 1, No. 213). Iki yazann verdigi bilgiler 
dogrultusunda, her turlu olasiligi goz oniinde tutarak yaptigimiz tiim ara§tirmalara kar§in 
soz konusu bloka rastlayamadigimizi belirtelim. 

12LANCKORO0SKI 1892, 202, No. 52 ve TAM III, 1, No. 213. 
13llk kez, LANCKORO0SKI ekibinin genf miman M. HARTEL tarafindan farkedilen 

(LANCKORO0SKI 1892, 41), daha sonra G. E. BEAN'in uygun bir i§ik di§inda belli 
olmadigini kaydettigi (BEAN 1989, 103), dolayisiyla bundan yakla§ik 30 yil oncesine 
degin zor da olsa secilebildigi anla§ilan bu yazitlar, nemli kuzey rtizgarlan ,,ye yagi§larin 
duvar yiizeyinde meydana getirdigi a§in oksidasyonun yam sira likenlerin de etkisi 
yiiziinden bugun artik hie gorulmez durumdadir. 

14LANCKORO0SKI 1892, 204 v.d., No. 65-72 ve TAM III, 1, No. 199. 
I5HEBERDEY 1934, 746. 
16LANCKORO0SKI 1892, 41 ve BEAN 1989, 103. Boylece, orneklerine Attalos Stoasi'mn 

(LI) giiney, bati ve ic duvarlannda, aynca, Osbaras Stoa'sinda (L2) da rastlanan bu tiir 
"galip sporcu listeleri"ni kamu yapilannin duvarlanna yerle§tirme adetinin varhgina tanik 
olmaktayiz ki, bunun belki, ba§anh sporculan heykellerini dikmek suretiyle onurlandirma 
uygulamasindan daha eski ve basit bir onurlandirma tarzi oldugu du§uniilebilir (HEBERDEY 
1923, 196). Gerek "galip sporcu listeleri", gerekse gene 5e§itli kamu yapilannda 
sergilenen, zafer kazanmi§ sporculara ait heykel kaideleri (bunlar ifin en 50k ragbet edilen 
te§liir yeri, kent planinda L5 koduyla igaretli, literatiirde "pazar galerisi" olarak da anilan 
siitunlu caddedir) uzerindeki yazitlar, ba§ka yerlerde oldugu gibi Termessos 'ta da okul 
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iizere, anilan yazitlar da, meydanm gymnasion olarak te§hisini desteklemek-
tedir. 

Son yillarda ara§tirma ekibimiz tarafindan ele gecirilen benzer nitelik-
teki bir yaziti, alanin fonksiyonu hakkmda ipucu saglayan en yeni buluntu 
olarak ozellikle zikretmek istiyoruz17. Meydanm batisi, agora'mn dogusun-
daki moloz yigmlan (Res. 5) arasmda kesfettigimiz soz konusu yazitm, ozel 
bir defin toreniyle ilgili yan§maian kazanan sporcularin adlarmi kapsayan bir 
listenin ba§hk kismini (praescriptio) olu§turdugu anla§ilmi§tir18, Ekibimizce 
yayina hazirlanmakta olan yazitin transkripsiyonu ve cevirisi §6yledir: 

'Ev imxacpioiq aycoaav 
Toiq ctK0eiaiv (sic) kni 
Kivvouvei OPpijiiotot) Kal 

4 Maiaaotei KuM.eivo'O vnb 
TitPapioc; MepXaTOi) TOO icod 
Tei|j.oKpaTOi)<; Moax0-0 oi8e eveiKoov 

(gymnasion) agcm'lanyla genel (kamusal) agon'lann yan yana yer aldigini 
gostermektedir. Gene bu agonistik belgeler sayesinde, giire§, pankras, uzun atlama, ce§itli 
tiir ve nitelikte ko§u (degi§ik mesafe ko§ulan, me§ale ko§ulan, donammh ko§uIar) gibi 
spor dallannda ve farkh ya§ kategorilerinde yan§malann duzenlendigini, aynca, sanat 
alamyla ilgili olarak milzik miisabakalannin ve at yari§larinm yapildigmi ogrenmekteyiz. 
Bu yan§malardan, gymnasion'la ilgili olanlar yamnda kentte bir stadion'un bulunmamasi 
dolayisiyla ko§ularm da, yazimizin konusunu olu§turan iki gymnasion'da gercekle§tigi 
tahmin edilebilir. Termessos'ta hem gymnasion'lardaki egitim ogretim faaliyetleri 
cercevesinde diizenlenen agon'lat (okul agon'lan), hem de resmi (umuma acik) agon'lar 
simfindan olup nitelik aeismdan gymnasion 'la ilgili olarak buralarda icra edilen oyunlar 
konusunda genis. bilgi icin bk. HEBERDEY 1923, 197 v.d; 1929, 36 v.d. ve 1934, 767 
v.d. 

7Elinizdeki makalenin yazannm 1975-1990 yillan arasmda Termessos nekropollerinde 
doktora tezi hazirlamak amaciyla gercekle§tirdigi yiizey ara§tirmalan kentte 
yayimlanmamis. bazi yazitlann bulunabilecegini ortaya koymu§, dolayisiyla, kapsamh bir 
epigrafya projesinin uygulanmasim gtindeme getirmi§ti. 1989 yilmda, bu satirlann 
yazanyla birlikte, Marmara Universitesi Fen-Edebiyat Fakiiltesi Eskicag Tarihi Anabilim 
Dah Bajkam Doc. Dr. Btilent iPLiKCiOGLU ve Istanbul Universitesi Edebiyat Fakiiltesi 
Yunan Dili ve Edebiyati Anabilim Dah Ogretim Uyesi Yrd. Doc, Dr. Guler CELGiN'den 
olu§an ara§tirma ekibi, Avusturya Bilimler Akademisi Kiiciik Asya Komisyonu'nca aynlan 
bir odenekle, hazirladigi projeyi ya§ama gecirerek, kent ve egemenlik alaninda epigrafik 
yiizey arajtirmalarma giri§ti. Termessos yazitlan uzerinde son ara§tirmalan gercekle§tiren 
R. HEBERDEY'dan yaklajik doksan yil sonra, aym gelenegin devami olarak ba§latilan bu 
cah§malar bugun sekizinci sezonunu geride birakmis. bulunuyor. Sekiz yilhk cali§ma 
sonucu 250 civarinda yeni yazitm saptanarak Termessos yazitlan repertuvanna katilmasim 
saglayan aragtirrnalann gelecek yillarda da siirdiiriilmesi planlanmaktadir. 

8Daha once ele gecen birkac agonistik yazittan kentte bazi ki§ilerin olmus, olan 
yakinlarmm amsina (ornegin, bir annenin, oglu, bir kadinm, kocasi veya bir anne 
babanin, iki oglu icin), belirli surelerle tekrarlanan yan§malar kurduklan bilinmekteydi 
(bu hususta bk. HEBERDEY 1923, 198 v.d.; 1929, 56 v.d. ve 1934, 769 v.d.). Soz konusu 
yazitsa, ilk kez, bir defin tdreni vesilesiyle duzenlenmi? yan§malan belgelemektedir. 
Boylece, yazitimiz, agon'lm konusu icin oldugu kadar blti kiiltii aeismdan da 6nemli bir 
beige oIu§turmaktadir. 
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"Obrimotes oglu Kinnunis ve Kyllein//as// km Mamastis igin, Moskhos 
oglu Teimokrates diye de anilan Meratas'in oglu Titbaris tarafindan diizen-
lenen defin toreni yari§malanni su kisiler kazanmislardir: ..." 

Goruldiigii gibi, bu yazit da bize, agora 'nin dogusundaki diizliik 
alamn bir gymnasion olmasi gerektigini gostermektedir. 

Ote yandan, elimizde bu te§hisin dogrulugunu gosteren onemli bir 
yazih beige daha mevcuttur ki bu, daha sonra ele alacagimiz A§agi Gym-
nasion'un (Kuzey Gymnasionu) kuzeybatidaki ana giris, kapismin iizerinde * 
yer alan yazittir19(Res. 17-19). Bir §ahsm20, vatani igin kendi imkanlanyla 
diktirdigi bir Eros heykelinden soz edilen yazitta, "... ve agoranomos ve 
gymnasion'larin epimeletes'i olarak ..." §eklinde bir ibare gecmektedir. 
Anla§ilacagi iizere bu kayit, kentte varligi, hatta kuruculan ve vakfiyesi 
hususunda yazitlar sayesinde kesin bilgi sahibi oldugumuz A§agi Gym-
nasion'dm ba§ka, en azindan ikinci bir gymnasion'xm bulunduguna i§aret 
etmektedir. Boylece, yukanda deginilen diger kanitlann da yardimiyla, 
iizerinde durdugumuz meydanin, kentin ikinci gymnasion'u oldugundan 
artik emin olabiliriz. 

Yukanda da belirttigimiz gibi, tesis giinumiize cok harap durumda 
gelmi§ oldugundan plani ve diger ozellikleri hakkinda fazla bir bilgiye sahip 
bulunmamaktayiz. Ancak, mevcut kalinti ve izlerden bu konuda bir fikir 
edinilebilmektedir. Burada, PETERSEN'in de du§undugii21 gibi, etrafi arka 
kisimlannda ge§itli mekanlar kapsayan stoa'larla gevrili, iistii acik, biiyiik bir 
meydan soz konusudur. Bu goruniimiiyle tesisin, tipik bir palaistra' nin 
belirli plan ozelliklerini yansittigi soylenebilir. 

Bugiin sadece, meydanin bati kenanni sinirlayan stoa (kent planinda 
L3) ile kuzey ve giiney stoa'lannin bununla birle§me yerlerine tekabiil eden 
ku?uk birer pargasi kalintilar arasinda goriilebilmektedir22. Kuzeybati ve 
giineybati ko§elerinde in situ olarak duran kalp bi§imindeki cifte ko§e 
siitunlan, meydanin kuzey, bati ve giiney olmak iizere tic yanini §evreleyen 
galerilere ili§kin siitun dizilerinin kesin bir kamtidir (Plan 1-2, Res. 7). Fakat, 
kuzey ve giiney 5toa'lanmn meydanin dogu tarafina dogru olan uzantilan 
belirgin degildir23 (Plan 1-2). 

Giiney stoa'smm bulundugu kesim bugiin cok sik bir §ekilde bitkiler 
tarafindan sanlmi§ oldugundan buradaki kalintilar iyi secilememektedir 
(Res. 9). Ancak, PETERSEN'in burada 6 kapinin saptandigindan soz ettigini 

,9LANCKORO0SKI 1892, 19, 6, No. 5 ve TAM III, 1, No. 25. 
20Metnin ba§ kismi eksik oldugundan §ahsin adini ne yazik ki ogrenemiyoruz. 
21LANCKORO0SKI 1892,41. 
22Kar§. LANCKORO0SKI 1892, 41. 
23LANCKORO0SKI 1892, 41, No. 2. 
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gdriiyoruz. Kapilann gerisindeki mekanlann yakla§ik 6 m. genisjiginde ve 
hemen hemen aym derinlikte oldugunu belirten PETERSEN, bunlann 
iclerinin enkazla dolu durumda bulundugunu vurgulamaktadir24. 

Bati stoa'sinm bulundugu yer de bugiin oldukca yogun bir bitki 
ortiisuyle kaphdir (Res. 1, 3). Aynca, burada soz konusu stoa'yla yandaki 
agom'nm dogu stoa'smm kalmtilan birbirine kan§mi§ ve biiyiik bir enkaz 
yigini olu§turmu§ durumdadir (Res. 5). Anla§ilacagi iizere, bu §artlar altmda 
saghkli bir gozlem yapmak miimkiin degildir. Fakat, PETERSEN burada, 
esasli bir onanm gecirmi§ ve gunumiize biraz farkh ko§ullarda gelmi§ iki 
mekanin gortildugiinii ifade etmektedir25. 

Ancak meydanin dogu tarafindan giinumiize cok az kahnti ve iz 
gelebilmigtir. PETERSEN burada dar ve uzun bir yapinin mevcut oldugu 
goriisxindedir. Kendisine gore, daha derin bir taban (kaide) kismi iizerinde 
yiikselen bu yapi iki katli olup, alt (zemin) kati, kuzeye ve doguya acilan 
kapilar kapsiyordu; iist katiysa, gymnasion'a ilisjkin bir siitunlu galeri (stoa) 
gibi diizenlenmi§ti26 (kent planinda L4). PETERSEN meydanin kuzeydogu 
ko§esinde, Osbaras adinda bir vatanda§ tarafindan yaptmlmis, btiyuk stoa 
(L2) ile gymnasion'un soz konusu ince uzun dogu galerisinin hemen 
hemen dik agi te§kil ederek birle§tigi kanisindadir (Plan 1-2)27. 

Meydanin kuzey kesiminin de gunumiizde bitkiler tarafindan 
kaplanmi§ olmasma (Res. 3) kar§in PETERSEN, burayla ilgili bir saptamada 
bulunmaktadir. Arastirmaci bir yeralti ge?idinin agzinin buraya agildigmdan 
soz etmekte, ancak kuzey yoniinden geldigini ve yikintilarla dolu olmasi 
yiiziinden devamimn izlenemedigini belirttigi bu ge§idin Osbaras Stoasi'ni 
katedip etmedigi ya da nasil katettigi hususunda bir§ey soylenemeyecegini 
vurgulamaktadir. PETERSEN aynca, anilan gegit agzinin A§agi Gymnasion'un 
kargisindaki bir duvarda yer alan giris, kapisiyla (Res. 31) baglantili diger bir 
gecidin28 obur ucu (ciki§i) olup olmadigi (kendisinin ifadesinden anla§il-
digina gore her ikisinin arasinda gorulen konstruksiyon benzerligi 
dolayisiyla bu miimkundur) konusunda da kesin bir yargiya vanlama-
yacagim belirtmektedir29. 

Orta?ag'da, gorulen gerek uzerine gymnasion alanimn dogu kenan 
(L4 stoa'smm bati cephesi) kuzeydogu-giineybati dogrultusunda ve ba§tan 
sona, diiz bir korkuluk duvan cekilmek suretiyle kapatilmi§ olup, duvann 
in§asinda Antik £ag'a ili§kin §e§itli ta§lar dev§irme malzeme (spoli) olarak 

24LANCKORO0SKI 1892, 41, No. 2. 
25LANCKORO0SKI 1892, 41, No. 2. 
26LANCKORO0SKI 1892,41. 
27LANCKORO0SKI 1892,42. 
28S6zu edilen gefit if in bk. LANCKORO0SKI 1892, 24. 
29LANCKORO0SKI 1892,41. 
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kullamlmistir (Res. 10-11). 
PETERSEN cevreye dagilmis, vaziyetteki kahntilara dayanarak meydan-

da vaktiyle tapinak gibi bir yapinin bulunmasi gerektigi goriigiinu savun-
makta ve boyle bir binanin bir gymnasion icin 50k uygun oldugunu ifade 
etmektedir. Arastirmaeiya gore bu yapi, sarnie veya depo olarak kullanilan 
bir yeralti mekamna (substruksiyon) sahipti. PETERSEN sozunii ettigi 
mekanm icinde, binanin tabammn cokmesi sonucu a9ilan bir gedikten a§agi 
du§tugu anla§ilan, iistyapiya ilisjein cesjtli mimari parcalarm yigilmi§ oldif-
gunu ileri stirmektedir. Kangik durumdaki parcalar arasinda kesme duvar 
ta§larinin, biiyiik iyon stitun govdelerinin, iizerine Dor duzeninde yanm 
siitunlar i§lenmi§ bloklann, kiicuk trigliflerin, dig kesimi kapsayan silmelerin 
ve fascia'h kemer tasjannin (argvoltlerin) bulunduguna dikkati ceken 
PETERSEN, bu elemanlann sadece Dor ve iyon diizenlerinin kan§imindan 
olu§an bir mimarinin degil, ayni zamanda bir kemer mimarisinin varhgina 
isaret ettigi goru§iindedir30. Ancak, bugiin soz konusu meydanin orta kismi 
haric diger taraflan olduk§a sik bir bitki ortiisii altinda bulundugundan ve en 
90k bati kesiminde olmak tizere ?e§itli yerlerindeki kalintilar kansik vaziyette 
yigmlar olu§turdugundan PETERSEN'in bu tespitlerini kontrol ve degerlen-
dirme imkanma sahip degiliz. Yalniz, mevcut ko§ullarda kesin olarak 
yapabileeegimiz bir saptama, meydanin bitkiler tarafindan fazla sanlmamis. 
kuzeydogu ko§esinde (Res. 3) bir yuvarlak yapiya ait oldugu anla§ilan bazi 
mimari par9alann varhgidir. Yiizyillar boyu a?ikta durmaktan yiizeyleri 
epeyce a§inmi§ ve oksitlenmi§ olan bu parcalar, meydanda vaktiyle yuvarlak 
planli bir yapinin (tholos) yer aldigmi a^ik^a gostermektedir (Res. 12). 

Gymnasion alani giineyden bouleuterion-odeion, aynca, bunun ba-
tisindaki, agora ve gymnasion'a gore daha yiiksek bir diizeyde bulunan 
tapinaklar terasiyla sinirlanmaktadir (Plan 1-2, Res. 4). Fakat PETERSEN, 
giineyde gymnasion'un bitimini daha kesin olarak belirleyen bir 
buluntudan soz etmektedir ki bu, birkag diiz ta§ basamaktan olu§an oturma 
banklandir (kent planinda 03). PETERSEN'e gore, geriye dogru gittikge 
yukselecek §ekilde dtizenlenmi§ olan bu banklar bouleuterion-odeion'un 
kuzeybati k5§esine ve yanindaki yiiksek terasa dayandiklanndan, iizerinde 
oturanlar gymnasion alaninin i§ini rahat bir §ekilde gorebiliyordu (Plan 1-
2)3 1 . §imdi bu kesim gerideki terasa ve onun online dev§irme malzeme 
kullanilmak suretiyle in§a edilmi§ ge9 donem duvanna ait yikintilann altinda 
kalmi§ oldugundan, PETERSEN'in soziinii ettigi, bir tiir tribiin isjevine sahip 
basamakh banklar goriilmemektedir (Res. 13). 

Yukan Gymnasion'un (Giiney Gymnasionu) tarihlendirilmesine ge-

3OLANCKORO0SKI 1892, 41. 
31LANCKORO0SKI 1892,42. 
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lince: Oncelikle §unu belirtelim ki, gerek mimari kahntilar, gerekse §imdiye 
dek saptanan yazitlar tesisin ilk kurulus, tarihinin tespitine yardimci 
i lamamaktadir. Nitekim, burayi ilk kez aynntih bir §ekilde inceleyip bilim 
dinyasina tanitan LANCKORO0SKIekibinin arkeologu Eugen PETERSEN 
larihleme hususunda acik bir teklifte bulunmamakta, sadece, bundan sonra 
le alacagimiz A§agi Gymnasion'un (Kuzey Gymnasionu) "daha gee bir 
esis" oldugunu ifade etmektedir32. PETERSEN'in bu kaydindan kendisinin, 

Yukan Gymnasion icin daha erken bir tarih du§iindiigii anlami ?ikmaktadir., 
Rudolf HEBERDEY'inse, gymnasionun ke§finde yardimci olan yazitlardan, 
ephebarkhos Obrimotes yonetiminde zafer kazanmis, ephebos'lar listesinin 
ba§langic kismini iceren yazita dayanmak suretiyle tesisin kurulus, tarihini 
saptamaya cah§tigini goriiyoruz. HEBERDEY'e gore, soz konusu beige 
yakla§ik I.S. 200 yillan civanna ait oldugundan tesisin meydana getirili§ 
tarihinin de hie degilse I.S. I. yiizyila dogru cikmasi gerekmektedir33. Hatir-
lanacagi iizere, tesisin giineyindeki, Hellenistik £ag'a iligkin buleuterion-
odeion'un kuzey duvannin iist kismina, gymnasion alanindan gorulmesi 
amaciyla kazilmi§ bulunan ve ayni §ekilde, galip sporculann adlanni 
kapsayan bir listeden ibaret olan yazitlar da LS. 200 yillanna tarihlen-
mekteydi. O halde, 90k kesin bir tarih olmamakla birlikte I.S. 200 yillanni 
§imdilik, Termessos Yukan Gymnasionu'^nun tarihlenmesinde terminus ante 
quern (en gee zaman sinin) gibi du§unebiliriz. Buna gore de, tesisin en 
azindan I.S. II. yiizyil boyunca faaliyet gostermis, olmasi, ilk kurulu§ 
tarihinin de, HEBERDEY'in hakli olarak dii§undugii gibi I.S. I. yiizyila 
dogru §ikmasi gerekmektedir. Ileride soz konusu alanda yapilacak temizlik 
ve kazi galigmalannin, Yukan Gymnasion'xm kesin olarak tarihlenmesine 
imkan verecek yeni ipuclan saglayacagini limit ediyoruz. 

A§agi Gymnasion (Kuzey Gymnasionu) 

Gymnasion oldugu Eugen PETERSEN tarafindan yazit buluntularimn 
yardimiyla kesin bir §ekilde saptanan bu tesis, eski (asil) yerle§im alanimn 
dogu kenanna, vadiden gelebilecek tehlikeyi onlemek iizere cekilmis, olan 
surlann34 hemen di§mda, sur kapisimn 50m. kadar dogusunda konumlan-
dinlmi§tir. Mevkii itibariyle de, tiyatronun kuzeyine, agora'nm ise kuzey-
dogusuna dii§mektedir (Plan 1, Res. 14). Kentin her alanda "Altin £ag"ini 
ya§adigi ve buyiik bir imar faaliyetine sahne olarak surlannin di§ma ta§tigi, 
diger bir deyi§le, Termessos'un §ehircilik a?isindan geli§iminin doruk 

32LANCKORO0SKI 1892, 61. 
"HEBERDEY 1934, 746. 
34Ayni zamanda bir tiir teras yahut istinat duvan i§levine de sahip bulunan, alt kisminda 

kentin ana kanalizasyon menfezinin yer aldigi bu surlar, literaturde "Yukan Tahkimat" 
olarak anilmakta olup, kent plamnda "B" koduyla gosterilmi§tir (Plan 1, Res. 14). 
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noktasina ula§tigi Roma imparatorluk Devri'nde (ozellikle LS. II. yiizyilda) 
kuzey ve kuzeydoguya dogru (Giilliialan dere vadisi ybnundeki) yayilmasi 
sirasinda in§a edilmi§tir. Deniz diizeyi itibariyle agora ve onun hemen 
dogusundaki Yukan Gymnasion'dm daha a§agi kodda35 bulunan tesis, 
kentin en biiyuk iki yapisindan birini36 olu§turmakta, sur di§inda in§a edilmis. 
binalannsa en biiyiigii olma bzelligini ta§imaktadir (Res. 15-16). ' 
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Antik £ag'da tesise ula§im, kuzeybati cephesinde yer alan, gunumuze 
kismen (ozellikle kuzeydogu kanadimn onemli bir boliimii) korunarak 
gelmis, ana giri§ kapisi vasitasiyla, kentin ana caddesi durumundaki CI'den 
ve onun eski (asil) yerle§im alani i9inde devamini olu§turan C6 caddesinden 
saglanmaktaydi (Plan 1, 3; Res. 14, 16-7)37. Aynca, agora ile hemen dogu
sundaki Yukan Gymnasion'u kuzeyden sinirlayan Osbaras Stoasi'nin (L2) 
arka tarafinda a5ilmi§ bir kapidan ba§layip eski (asil) yerle§im alanimn 
dogusunda uzanan surlan katetmek suretiyle geni§<je bir yay cizerek tesise 
ulagan bir yol (C4), onun, agora ve cevresindeki yapilann yer aldigi kent 
merkeziyle irtibatini temin ediyordu (Plan 1). Bunlann yam sira, yerlegmenin 
di§ baglantismi saglayan tali yollardan biri olan dogudaki C2 caddesinin kent 

^Agora ve Yukan Gymnasion 1043 m., soz konusu A§agi Gymnasion'un iizerinde yiikseldigi 
diizluk ise 1011 m. kodunda yer almaktadir. 

36Diger yapi, literaturde "pazar galerisi" olarak da nitelendirilen, kent planinda "L5" koduyla 
i§aretli siitunlu caddedir (Plan 1). 

37Tesise bugun de, kentin ana caddesiyle (C1-C6) hemen hemen ayni giizergahi izlediginde 
ku§ku bulunmayan esas ziyaret9i patikasindan yuriinmek ve kuzeybati cephesindeki ana 
girig kapisindan gefilmek suretiyle ula§ilmaktadir (Res. 14, 16-17). 
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icinde devamini te§kil eden bir yol, A2 suruna ilisjdn kapidan itibaren 
kuzeybati-giineydogu dogrultusunda diiz bir hat §eklinde yapinin dogu 
cephesine dogru uzanmakta ve ana caddeyle (CI) de baglantili olmak iizere, 
giineydogu ko§esi yakininda tesise ula§maktaydi (Plan 1). Anla§ilacagi iizere, 
tesis ula§im acisindan oldukca elveri§li bir konuma sahipti ki, gym-
nasion,\ann Antik Cag ya§amindaki fonksiyon ve onemi goz onunde tutu-
lursa, bu 50k dogaldir. 

Giinumuze dek oldukga iyi bir durumda gelmi§ olmasi ve zengin 
cephe (fasad) mimarhgi dolayisiyla kentin en ilgi gekici yapilanndan birini 
olu§turdugu gibi Anadolu gymnasion'\ax\ icinde de ozel bir yere sahip 
bulunan A§agi Gymnasion, ce§itli mekan ve salonlan, aynca oniindeki 
palaistra' siyla biiyuk bir komplekstir. Oyle ki, PETERSEN hakh olarak, bu 
dev tesisin Termessos'ta bir benzerinin bulunmadigini vurgulamakta ve 
Pamphylia kentlerinden Perge, Sillyon ve Aspendos'taki bazi yapilarla 
benzerligine dikkati gekmektedir38. 

LANCKORO0SKI ekibinin miman Georg NlEMANN'a gore, yapinin 
plant yapih§ amaci hakkinda belirli hicbir bilgi vermemektedir39. Oysa, 
birka§ yil once A§agi Gymnasion'u genel olarak degerlendiren, dolayisiyla 
bu konuda en yeni goru§ sahibi olan Fikret YEGUL'iin de 50k hakh bir 
§ekilde belirttigi gibi, tesis tipik bir "hamam-g;ym«a.y/0tt"dur40. S6z konusu 
biiyuk kompleks, degi§ik fonksiyonlara sahip bir§ok mekan kapsayan bir 
ana yapi (gekirdek) ile bunun onunde (giineybatisinda) uzanan, iistii aqik bir 
meydan (palaistra) olmak iizere iki kisimdan ibarettir (Plan 3). 

Yapinin giineybatiya bakan ana cephesinde yan yana siralanmis, 
mekanlar yer almakta olup, sadece bir kismimn birbiriyle baglantisi bulunan, 
dikdortgen planh bu derin mekanlann iizerlerinin biiyuk be§iktonozlarla 
ortiilii oldugu anla§ilmaktadir (Plan 3-4). Soz konusu, birbirine paralel 
mekanlar dizisinin di§ yiizii, yapinin en iyi korunmus, kismi olan fasadini 

38LANCKORO0SKI 1892, 60. PETERSEN'in soziinii ettigi yapilar, ekibin Perge kent planinda 
"O" ve "Ol" olarak i§aretli, "Guney" ve "Kuzey" hamamlan (LANCKORO0SKI 1890, 34, 
Res. 26); Sillyon kent planinda "P" koduyla "antik saray" olarak gosterilmekle birlikte, 
Bizans Donemi'nde gymnasion'dan saraya Qevrilmis, olmasi muhtemel yapi 
(LANCKORO0SKI 1890, 64, Res. 51) ve /cspendos kent planinda "X" ve "Y" olarak 
belirtilmi§, "Ku§(ik" ve "Buyiik" hamamlardir (LANCKORO0SKI 1890, 92, Res. 69-70 ve 
1892, XXXVI). 

39LANCKORO0SKI 1892, 103. 
4 0F. YEGUL, -1992 yihnda yayimladigi, Antik Cag'da hamamlar ve yikanmayi konu alan 

kapsamli eserinin ce§itli yerlerinde Termessos A§agi Gymnasionu'na (Kuzey Gymnasiomi) 
da deginmektedir. YEGUL, butiin olarak plani, masif tonozlu konstriiksiyonu ve 
giineydogusundaki payeli buyiik sarmcin, yapinin geleneksel bir Hellen gymnasion'u 
degil, Roma kokenli bir h&mam-gymnasion oldugunu gftsterdigi gbrii§undedir. Gene 
ara§tirmaciya gore, Termessos A§agi Gymnasionu, bu bina tipinin Kiifiik Asya'nin 
giineyine tamamen sokulu§unu orneklemektedir (YEGUL 1992, 273, No. 12, 306). 
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meydana getirmektedir. Dtizgiin kesilmi§ yerli kirectasi bloklardan son 
derece ozenli bir i§gilikle Hellenistik duvar geleneginde in§a edilmis, olan 
fasadin, Dor diizeninde bir dizi pilastr ve bunlarin aralanna belirli araliklarla 
yerle§tirilmi§ aedicula'\ardan olu§an bir kompozisyonla hareketlendiril-
digini gormekteyiz (Plan 4, £iz. 1, Res. 21-22), Pilastrlar, en alttan belirli bir 
diizeye kadar diiz (sade) bir §ekilde yiikselen duvarlan sinirlayan bir kaide 
silmesinin uzerine oturmakta olup, yaklasjk 2,5 m. araliklarla 
yerle§tirilmi§tir. Pilastrlann iizerinde iig fascia'h arsjtrav, friz, di§ kesimi ve 
arslan ba§i §eklinde cortenlerle siislii sima yer almaktadir. Arsjtravla 
iizerindeki sade profilli, ince friz ayni bloktan i§lenmi§tir. Alt kenan di§ 
kesimi §eklinde i§lenmi§ olan sima blogu, arada bir geison bulunmaksizin, 
dogrudan dogruya, iist kismi frizli ar§itrav blogunun uzerine gelmektedir 
(£iz. 1, Res. 22). Anla§ilacagi iizere, burada Dor ve lyon diizenlerinin 
kan§immdan olu§an bir mimari bezeme sergilenmektedir ki, benzeri fakat stil 
kan§imimn daha az belirgin oldugu bir diizenlerneye, kent merkezindeki 
bouleuterion-odeion'da da rastlamaktayiz41. Sadece sima'dan meydana 
gelen korni§in list kenan NIEMANN 'in olciimlerine gore bugiinkii zemin 
diizeyinin en aleak noktasmdan itibaren yakla§ik 5.60 m. yiiksekliktedir. 
Kornis, iq kisimda mekanlari drten be§ik tonozlann ayak (iizengi) 
yiiksekligini kar§ilamakta olup, tonozlann varhgi korni§in Iizerinde yan yana 
siralanan ar§ivoltlerle fasada yansitilmi§tir. Yakla§ik, bir dairenin capina e§it 
agikliga sahip olan, hafifletme kemerlerinin benzeri bu ar§ivoltler duvar 
orgiisiiniin normal yatay siralani§im bozmaktadir. Ar§ivoltlerin ic kisimlannda 
kalan duvar yiizeyleri ya da panolara dikdortgen bi?iminde pencere veya 
ni§ler yerle§tirilmi§tir. Ancak, bu pencere yahut ni§lerden yalniz biri, 
kuzeybati uctaki ar§ivolte ili§kin panoda yer alan ni§ giiniimiize saglam 
olarak gelebilmi§ (Plan 4, Res. 22-3, 25-6), bazilarmin ise izleri (cerceve-

Anilan yapinin gorunum yiizleri olarak beliren dogu ve kuzey yUzUyle bati yiizuntin bir 
boltimunde (kuzey kanadi), alt ve iistte farkh duvar teknikleri kullanilmi§tir. Duvarlar, 
kaideden kabaca yiiksekliginin yansina kadar sade bir teknikte (diiz olarak) in§a edilmi§ 
olup, sbz konusu teknik, yapinin dort bir yuziinu fevreleyen oldukja kalin, duz bir silmeyle 
(korni§) smirlanmaktadir. Duvarlann yakla§ik 6 m. yiikseklikte yer alan bu silme veya 
kornisjn usttinden itibaren catiya dek uzanan diger yansi, yani iist kismiysa, iki ayn 
diizenin kan§imindan olu§an bir cephe mimarisinin ozelliklerini yansitacak §ekilde ve 
aynca degi§ik bir duvar teknigi kullanilmak suretiyle bezemeli olarak in§a edilmi§tir. 
Korni^in iizerinde, Attik lyon tipi kaideler kapsayan, Dor diizeninde bir dizi pilastr yer 
almaktadir (Res. 4). Duvarlann hicbirinde pilastr ba§hklan ve daha iist kisimlar 
korunmamis, olmakla birlikte, giiniimiize gelmis, kahntilardan, bu elemanlann ustunde 
ar§itrav, triglif-metop friziyle geison'vm siralandigi anla§ilmaktadir (bk. TUCHELT 1975, 
Res. 7, 3). Attik-tyon tipi kaideler iizerinde Dor diizeninde pilastrlann ytikselmesi 
(diizenlerin kan§imi), hie ku§kusuz Bergama mimarhginin etkisidir. Pilastrlann yapilarm 
di§ yiizlerinde yan yana siralanmasi §eklindeki mimart diizenlemenin benzeri orneklerini 
Miletos, Latmos Herakleiasi ve Alabanda buleuterion'lannda bulmaktayiz (bk. AKURGAL 
1987, 413, 427, 460; 1995, 378, 400 v.d., 465 ve TUCHELT 1975, 110 v.d.). 
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lerinin yan kenarlan) kalmi§tir (Plan 4, Res. 21). Bundan dolayi, pencere ya 
da ni§lerin sayisi ve yerlestirilis, diizeni hakkmda bugiin icin kesin bir§ey 
soylemek miimkiin degildir. 

Yapinin ic kisminin boliintiileriyle fasadin aksiyal boliintiilerinin birbi-
rine tarn olarak uyumu sadece giineydogu ucta goriilmektedir. Burada, he-
men hemen birbirinin aym olan iic mekan yan yana siralanmaktadir. 
Duvarlanmn iist kisimlannda, iizerlerini orten tonozlann basjangig kisimlan 
giinumuze dek gelmis, olan bu mekanlara iki yandan pilastrlann simrladigi, 
oldukca yiiksek birer kapiyla ula§ilmaktadir (Plan 3-4, Res. 20-21). Birbirine 
paralel olarak uzanan mekanlan ayiran ana duvarlar da kesme tasjardan, 
fakat daha az ozenle in§a edilmi§tir. Bu durum, soz konusu duvarlarda 
mermer levhalardan olu§an bir kaplamanin veya stuko benzeri bir di§ 
yiizeyin kullanilmi§ olabilecegini akla getirmektedir42. Hatta, son zaman-
larda ortaya atilan bir gorii§e gore Adada (Karabavlu) kenti tapinaklanndan 
birinde (C tapinagi) ve Termessos Nl (Korinth) tapinaginda cella i9 duvar
lanmn kaplanmasmda kullanilmi§ olmasi olasihgi bulunan ah§abi43 da, burada 
kaplama malzemesi olarak du§unebiliriz. Nitekim, bazi duvar yiizeylerinde 
rastlanan dizi halindeki kiicuk takoz delikleri, en azindan, duvarlarin bir 
kisminda ah§ap kaplamanin veya raf benzeri ah§ap konstriiksiyonun varligina 
i§aret etmektedir (Res. 24). Paralel mekanlar arasindaki bazi ikincil 

42YEGUL 1992, 258. 
43Ah§abin Pisidia kentlerindeki Antik (Jag yapilannda kullanilmasi konusunda bk. 

BUYUKKOLANCI 1996, 44, 135, 149, 171. 
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duvarlarin orgii teknigindeyse daha degi§ik bir diizenleme goze 9arpmakta 
olup, diizgiin kesilmemis. blok ta§lardan meydana gelen ku§aklarla, kiicuk 
moloz ta§lann olu§turdugu ku§aklar a§agidan yukanya kadar nobetle§e 
siralanmaktadir (Res. 20)44. Fasadda mekan genisjikleri de, iki yandan birer 
pilastrla sinirlandinlmak suretiyle gosterilmi§, aynca, mekanlan birbirinden 
ayiran bolme duvarlarini kar§ilamak iizere, sinirlayici pilastrlar*arasinda daha 
kii5iik pilastrlann ta§idigi arsjvoltlii ni§ler acilarak mekanlann sinirlan kesin 
fizgilerle belirtilmi§tir (Plan 4, Res. 21). 

Giineydogu kesiminde rastlanan bu ic diizen fasad uyum ve ozenine 
kar§ihk, diger paralel mekanlardan daha geni§, ozel bir mekanin bulundugu 
merkezf kisimda sozii edilen uyum ortadan kalkmakta, korni§in iizerinde yer 
alan ar§ivoltler i?teki bolme duvarlarini dikkate almaksizin, geli§igiizel 
siralanmaktadir (Plan 4, Res. 25-26)45. Ayni §ekilde, kuzeybati ucuna dogru 
yakla§ildikca genelde belirgin bir ozensizlik goze 9arpmakta, duvar orgii-
lerinin kalitesi giderek dii§mektedir. Burada yer alan, kabaca birbirine e§it 
genisjige sahip dbrt paralel mekanin on cephe duvarlan tamamen yikilmis, 
olup, onleri enkazla dolu durumdadir (Res. 27-28). Boylece, soz konusu 
kesimde ana cephenin ne §ekilde devam ettigi belli olmadigi gibi, gym-
nasion'un etkileyici fasadinin gbriiniimii de bozulmu§tur (Res. 25). Keza, 
anilan mekanlann arka duvarlan da bugiin yikik vaziyettedir; dolayisiyla, 

44YFGi)L 1992. 258. 
45LANCKORO0SKI 1892, 103 v.d. 
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sinirlan ve geride yer alan ve nasil bir duzene sahip oldugu belirsiz alanla 
(Plan 3-4) ili§kisi gibi hususlar §imdilik gozumsuz kalmaktadir. 

Ar§ivoltlerin iistiinde fasadm ne §ekilde sona erdigi konusunda da 
bugiin i?in kesin bir§ey soylemek mtimkun degildir. Ger?i NIEMANN soru-
nun goziimlenmesine imkan saglayan bir buluntudan soz etmektedir46. 
Ara§tirmacinin yapinin gevresinde ele gegirdigi bu buluntu, iiggen bigiminde-
ki bir alinligin iist ko§esine ait oldugu anla§ilan bir mimari elemandir 
(Ciz. 2). NIEMANN yapinin fasadina iligkin giziminde soz konusu par^aya 
dayanarak ar§ivoltlerin iizerlerine iiggen ahnhklar oturtmu§, ancak, bunlan 
noktali gizgilerle gostermi§tir (Plan 4). Bundan, NIEMANN'in, mekanlann 
iizerlerini orten be§iktonozlann iistiinde, iki yana egimli, ah§ap 9atilar 
du§undiigu anlami 9ikmaktadir. Ger9ekten de, boyle semerdam bi9iminde, 
iistii kiremitlerle kapli ah§ap 9atilar, Termessos gibi agacin bol bulundugu bir 
kent i9in akla gelen ilk ve en giî ltL olasiliktir. Gene de bu sorunun ancak, 
ileride yapilacak kazilar sonucu kesin bir 96ztime kavu§turulabilecegini 
belirtelim. 

Qiz. 2 

Termessos A§agi Gymnasionxx fasadimn yakin bir benzerini Lykia 
kentlerinden Oinoanda'daki (incealiler) biiyiik hamam kompleksinde 
bulmaktayiz. Soz konusu tesisin giineye bakan fasadi da diizgiin kesme 
ta§lardan in§a edilmi§tir; fakat 119 kathdir ve iist iiste gift arkad dizisine 
sahiptir (Ciz. 3). Fikret YEGUL, Oinoanda hamamlanna ili§kin fasadin 
Termessos'takinden kesinlikle daha a§agi kalitede oldugunu ve onun daha 
basit ve 90k daha sade bir ornegi olarak goriindiigunu vurgulamaktadir47. 

46LANCKORO0SKI 1892, 104. 
47YEGUL 1992, 258, 299. 
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in «tc*«»r»i>ctio» fi 

Boylece yapinm fasadiyla birlikte aynntili bir §ekilde gozden ge§irdi-
gimiz, birbirine paralel di§ mekanlar dizisini YEGUL, lsitilan salonlar olarak 
te§his etmektedir. Termessos Hamam Gymnasion kompleksinin plan olarak 
Ephesos'taki Liman Hamam Gymnasiona'ndan daha sade olduguna fakat 
ayni diizeni izledigine i§aret eden ara§tirmaciya gore, soz konusu mekanlar 
dizisinin merkezinde caldarium (sicak boliim) bulunmaktadir48. Gergekten 
de, birbirine paralel sicak mekanlann olu§turdugu dizinin tarn ortasinda 
farkh goriinumuyle digerlerinden aynlan bir mekan yer almaktadir ki, iki 
yaninda siralanan mekanlarla ayni derinlige sahip, ancak onlardan 90k daha 
fazla (yakla§ik 2.5 kat) genis, tutulmus. bulunan bu mekan caldarium 
olmahdir (Plan 3-4). F. YEGUL'e gore, Termessos Hamam Gymnasionu 
Ephesos tipi 119 bolumlu bir caldarium'u benimsemigtir49. Soz konusu 
mekanm uzun ekseninin Ephesos ornegindeki (Plan 5) gibi, yan mekanlara 
dik olmasi, diger bir deyi§le, caldarium'un derinlemesine degil, enlemesine 
yerle§tirili§i nedeniyle YEGUL g6rii§iinde hakhdir. Ancak, LANCKORO0SKI 
ekibinin miman M. HARTEL'e ait olan ve daha sonra R. HEBERDEY 
tarafindan da kullamlan vaziyet plamnda bu mekanm ortasinda, kuzeydogu-
giineybati dogrultulu, ortasinda bir agikhk (kapi ?) kapsayan bir duvar 
mevcuttur (Plan 3). F. YEGUL'un, eserine koydugu, LANCKORO0SKI'den 
alinma planda yer vermedigi (Plan 4) bu duvar, bir bolme duvan gibi 
gorunmektedir. Eger durum dii§undugumuz gibiyse, caldarium'1 un 119 
bolumlu degil, iki bolumlu olmasi soz konusu olacaktir. Bu hususun, anilan 

48YEGUL 1992, 273. 
49YEGUL 1992, 278. 
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mekanda gercekle§tirilecek temizlik ve kazi cah§malan sonucunda kesin 
olarak aydinlanacagi inancindayiz. 

" I t I I I I " " ; 

Yapinin ana cephesinde birbirine paralel olarak yan yana siralanan 
mekanlann gerisinde kuzeybati-giineydogu dogrultusunda, gene birbirine 
paralel iki uzun mekan yer almaktadir. Kesme ta§lardan, birbirine e§it 
uzunlukta insa edilmis, bu mekanlardan kuzeydogudaki (di§taki), digerine 
gore daha dardir. Mekanlardan distakinin sadece kuzeydogu, ictekininse her 
iki (kuzeydogu ve giineydogu) duvannin if yiizlerine birlegik olarak dizi 
halinde cikintih payeler ve arkadh nisjer yapilmis, ve bu suretle mekan 
duvarlan beiirgin kihnmis.tir (Plan 3-4, Res. 29). E. PETERSEN'e gore, tesisin 
ic kisminda muhtemelen sadece, ortada (merkezde) yer alan ve iki§er paye 
arasinda bulunan bir kapi aracihgiyla kuzeydogudaki C salonuyla baglantih 
buyuk B mekanintn ustii acikti (Plan 3, Res. 29)50. R. HEBERDEY'in de bu i? 
mekani, yapinin ana avlusu {aula principalis) olarak kabul ettigini goriiyo-
ruz51. F. YEGUL'se, soz konusu mekanlan ambulacra, yani uzun holler 
(anitsal Koridorlar) olarak degerlendirmektedir52. Daha 90k Kiicuk Asya ve 

-,ULANCKORO0SKI 1892. 60. Bugun yapmin hemen hemen turn iq kismi, ozellikle, burada 
sozii edilen birbirine paralei iki uzun mekan, iistyapiya ili§kin molozlar, yuzyillar boyunca 
binkmij toprak, adeta kiifiik bir orman gorunumiinu kazanmi? bitki ortiisii ve aynca gecmi§ 
yillarda tesisin giineyindeki meydamn periyodik olarak yapilan temizlikleri sirasinda 
kesilip atilmi§ kuru call ve ot yigmlanyla tamamen dolu olup, saglikh bir gozlem ve 
ir.celeme yapmaya elverigli degildir. Hatta, bazi mekanlann ifine girme imkani dahi 
bulunmamaktadir (Res. 27-29). Bu yiizden §imdilik sadece, daha onceki ara§tirmacilarm 
goriijlerini nakletme ve bazi tahminler yapma durumundayiz. 

5iTAM III, 1, 18. 
52YEGUL 1992, 273, 416. 
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Kuzey Afrika Roma hamamlan ve hamam-gymnasion'larma ozgii bir 
miman eleman olan ve i§ atletizm holii, toplanti ya da toren salonu, gezinti 
galerisi gibi 90k degi§ik fonksiyonlara hizmet edebilen, dikdortgen. U ve H 
bicimli ornekleri mevcut53 bu uzun hoi veya galerilerin yakm benzerlerini, 
Ankara Cankmkapi Caracalla Hamamlan (Plan 6). Laodikeia'daki (Goncah) 
Hadrianus Faustina Hamam-Gymnasionu (Plan 7) ve Ephesos Liman 
Hamam-Gymnasionu'nda (Plan 5) bulmak mumkundiir14. Plan bakimindan 
Termessos Hamam-Gymnasionu' nun onculerinden sayilan Ephesos Liman 
Hamam-Gymnasionu dogal olarak, ambulacra konusunda da etkide bulun-
mu§ olabilir. Ancak, Ephesos orneginde soz konusu uzun hoi veya galerile
rin tek siradan ibaret olmasina (Plan 5) kar§ihk, Termessos Hamam-Gjra-
nasionu'nda birbirine paralel olarak uzanan sicak di§ mekanlar ve bunlann 
merkezine yerle§tirilmi§ caldarium, arkadan cift ambulacrum sirasiyla 
cevrilmi§tir (Plan 3-4). Ote yandan, Ephesos Liman Hamam-Gymnasionu'n-
da uzun galerinin merkezi kismi, ortasindaki havuzuyla bir frigidarium 
olarak diizenlenmistir (Plan 5). Bundan dolayi YEGUL, Termessos Hamam-
Gymnasiomj'nda da, orta siramn, yani i? ambulacrum'un merkezT kisminm 
frigidarium olmasi gerektigi goru§iindedir55. Ara§tirmaci bu dii§iincesinde 
hakh olabilir. Bununla birlikte, ic ambulacrum'un merkezi kismmda, komp 
(di§) ambulacrum'a gecit veren kapmm karsjsmda, galeri zemininin ortasinda, 
a§agida aynca deginilecegi iizere yazith iki heykel kaidesinin in situ olarak 
yer almasi (Plan 3)56, frigidarium'^un tarn merkezde bulunmasi olasihgini 
kanimizca zayiflatmaktadir. Bu durumda, frigidarium'un, Ankara Cankinka-
pi Caracalla Hamamlan'ndaki (Plan 6) gibi, galerinin kuzeybati ucunda 
aranmasinin daha gercekci olacagim dii§uniiyoruz. Galerinin sozunii ettigi-
miz kisminda 5ikintih paye ve arkadh ni§Iere rastlanmayip duvarlann diiz bir 
§ekilde uzanmasi (Plan 3-4), bu olasihgi giiclendirmektedir. Gene de bu 
sorunun ancak, ileride yapilacak temizlik ve kazi cah§malanndan sonra kesin 
bir §ekilde 56ziimlenebilecegini vurgulamamiz gerekir. 

I9teki uzun koridorun kuzeydogu duvanmn i? ytizune birle§ik olarak 
in§a edilmi§, arkad ta§iyicisi, ^lkintili be§ payenin onlerine yazith birer heykel 
kaidesi yerle§tirilmi§tir. Aynca iki kaide daha mevcut olup, bunlar soz 
konusu galerinin ortasinda, yandaki diger galeriye a?ilan kapinin kar§isinda 
(giineybatisinda) yer almaktadir (Plan 3). Bazilan halen in situ olarak moloz-
lar arasmda farkedilebilen bu kaidelerin 50gunun, Marcus Aurelius Meidia-

53YEGUL 1992,487 ("ambulacrum" maddesi). 
54YEGUL'e gore, Ku^iik Asya'nin en erken hamam-gymnasion'lanndan biri olan Ephesos 

Liman Hamam-Gymnasionu, uzun galerilerin en eski kullamm ornekleri arasinda yer 
alabilir (YEGUL 1992, 304, 416). 

55YEGUL 1992, 273. 
56HEBERDEY 1929, 77. 
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nos Platonianos Platon ve karisi Aurelia Artemeis'i onurlandirmak amaciyla 
dikilmi§ heykelleri ta§idigi iizerlerindeki yazitlardan57 anla§ilmaktadir. He-
men belirtelim ki, gene bu yazitlar sayesinde soz konusu heykellerin bir 
kisminin, adlari gecen kan kocanin azath koleleri tarafindan dikilmis, oldugu-
nu ogrenmekteyiz. 

Plan 6 

Platon-Artemeis 9iftinin onur iinvanlan arasinda daima ba§ta 
"gymnasiarkhos'hik" ve "gymnasion kuruculugu''nun gelmesine dikkati 
ceken PETERSEN, burada, azath kolenin de katildigi, digerine (Yukan Gym-
nasion'a.) gore daha gee bir gymnasion'la kar§i kar§iya bulunuldugu gorii-
§iindedir. Ara§tirmaci, bu du§iincesinin aynca iki belgeyle desteklendigini 
belirtmektedir58 ki, bunlardan biri, yapinin i9inde, kuzeybatida bulunan 
yazith bir bloktur. Ta§in iizerindeki yazit59, gymnasiarkhos'lak yapan diger 
bir kan kocanin isimlerini vermektedir. Bunlar, ayni zamanda "hiereus" 
(rahip) iinvanini da ta§iyan Tiberius Claudius Teimodoros'la karisi Tiberia 
Claudia Perikleia'dir. 

PETERS EN'in dayanak olarak zikrettigi ikinci belgeyi ise, kuzey-
batidaki, ana caddeden tesise giri§i saglayan ana kapinin di§ duvannda yer 
alan bir yazit60 olu§turmaktadir. Kapinin in situ olarak gunumiize gelmi§ sol 
sovesinin tistiine yerle§tirilmi§ olan, bugiin yikik durumdaki kapi kemerine 

51TAM III, 1, No. 57-58, 121-123. 
58LANCKORO0SKI 1892, 61. 
59LANCKORO0SKI 1892, 197, No. 7 ve TAM III, 1, No. 116. 
6OLANCKORO0SKI 1892, 196, No. 5 ve TAM III, 1, No. 25. 

130 



Termessos Gymnasionlari: Yazitlarin I§igmda Bazi Gozlem ve Degerlendirmeler 

iligkin iizengi ta§rnin di§ yiiziine kazilmis, yazitta (Res. 17-19), agoranomos 
oldugu ve gymnasion'\&nn epimeletes'ligini yaptigi belirtilen bir §ahsin61, 
ayni zamanda rahip olan Platon oglu Marcus Aurelius Oples'in arkhi-
proboulos'lugu sirasinda, bir Eros heykelini kendi imkanlariyla vatani icin 
diktirdiginden soz edilmektedir62. PETERSEN, bunlann yam sira, Atina'daki 
iinlii Akademeia'mn giri§inde Eros'a ait bir sunagin bulunmaSmi ve bundan 
dolayi gymnasion'larda bu tannnin heykellcrine sik rastlanmasim goz oniin-
de tutarak, Termessos A§agi Gymnasionxx yazitlannda ge9en Platon ismiyle 
Atinali Biiyiik Filozof Platon arasinda ili§ki kurmaktadir63. Yazitlarda 
Termessos A§agi Gymnasionu'nun "ktistes"\ (=kurucusu) olarak gosterilen 
ve bir yazitta64 aynca "Neos Herodes" (=Yeni Herodes) lakabiyla amlan 
Platonianos Platon65, "daimi gymnasiarkhos" iinvaninin yaninda, "omiir 
boyu Apollon rahibi" iinvamni da ta§imaktadir. Bu durumu dikkate alan 
PETERSEN, azath kolelerin de katildigi "tam" bir gymnasion olma ozelligine 
sahip Atina'daki diger iinlii felsefe okulu Lykeion'un Termessoslulara 
ornek olu§turmasi ve buna ek olarak Apollon kiiltiinun soz konusu gym-
nasion'da. kurulmasim te§vik etmesi olasihgi iizerinde durmaktadir. PETER
SEN bu gorusjmii desteklemek iizere, Yukan Gymnasion'un (Guney 
Gymnasionu) ortasinda bir tapinagin bulunduguna i§aret etmekte, A§agi 
Gymnasion'un (Kuzey Gymnasionu) guneydogusuna eklenmi§ yapinin da, 
tapinak bi?imli oldugunu belirttigi planina dikkati fekmektedir66. Yani 
PETERSEN'in ifadelerinden anlasjldigina gore, A§agi Gymnasion''da bir 
Apollon Tapinagi'nin yer almi§ olmasi pekala mumkiindiir. Ancak, Yukan 
Gymnasion'un ortasinda PETERSEN'in du§iindiigii §ekilde bir tapinagin 
varligi kesin olarak kanitlanmadigi gibi, ara§tirmacinin A§agi Gymnasion'un 
guneydogusundaki ek yapinin tapinak bi§iminde plana sahip oldugunu neye 
dayanarak ileri siirdugunu anlamak 90k zordur. Zira, altta iki paye dizisinin 
ta§idigi kemerler ve bunlann iizerine yerle§tirilmi§ dikdortgen bigiminde ta§ 
levhalardan olu§an bir ortii sistemiyle ortiilii bir yeralti mekam (substriik-
siyon) ile bunun iistiinde yiikselen, bugiin 90k az bir kismi hari9 tamamen 

6lMetnin ba§ tarafinin eksik olmasi yiizilnden maalesef ismini ogrenemiyoruz. 
62Hatirlanacagi uzere, bu yazita Yukan Gymnasion'u ele ahrken de deginmis. olup, iferdigi 

"... ve agoranomos ve gymnasion'larin epimeletes'i olarak ..." ibaresinin kentte en 
azindan ikinci bir gymnasion'un varhgim gostermesi dolayisiyla onemine i§aret etmi§tik. 

63LANCKORO0SKI 1892, 61. 
64LANCKORO0SKI 1892, 197, No. 11 ve TAM III, 1, No. 123. 
65Termessos A§agi Gymnasion'unun kurucusu Platonianos Platon'un, soz konusu yazitta veo<; 

'Hpa>8r)<; (Yeni Herodes) olarak nitelendirilmesi, hif ku§kusuz, Roma imparatorluk 
C^agi'nda (l.S. II. yiizyil) Atina'yla bazi Kiifiik Asya kentlerini, yaptirdigi gorkemli 
yapilarla siisleyen ve boylece biiyiik bir iin kazanan Yunanh Hatip-Devlet Adami Herodes 
Atticus'a benzetilmek suretiyle onurlandinlmak istenmesinden kaynaklanmaktadir (kar§. 
LANCKORO0SKI 1892, 35). 

66LANCKORO0SKI 1892, 61. 
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yikilmi§ durumdaki bir list mekan olmak tizere iki kath olarak in§a edilmi§, 
dikdortgen planh bu yapi, dev olgiilere sahip bir sarnigtan ba§ka bir§ey 
degildir (Plan 4, £iz. 4). Nitekim, PETERSEN'in bir ifadesi, kendisinin de 
soz konusu yapiyi ashnda bir su deposu, bir sarnie (hydrodokheiori) olarak 
kabul ettigini aciga vurmaktadir67. Aynca, NIEMANN'in ayni g6rus.ii payla§-
tigini68 ve son yillarda Fikret YEGUL'iin de kendilerine katildigiai69 gorii-
yoruz. Ote yandan, A§agi Gymnasion'un ne i?inde ne de §evresinde bir 
tapinaga i§aret edebilecek herhangi bir kahntiya rastlanmaktadir. Zaten 
tesisin kurulu oldugu yer ve civannin topografik a9idan bir tapinagin 
konumlandinlmasma elveri§li ko§ullar sundugu da soylenemez. Bunlari goz 
oniinde tuttugumuzda A§agi Gymnasion'da vaktiyle bir Apollon Tapina-
gi'nin bulunmasi bizce pek mumkiin gortinmemekle birlikte, gene de, ileride 
yapilacak kapsamh temizlik ve kazi ?ali§malan 9er§evesinde aynca ara§tm-
larak kesinlige kavu§turulmasi gereken bir konudur. 

;j a . I:J C • i:;—. b • h a , "p • n n 

i:! ,::! H a ° < \ 

M " Plan 7 

A§agi Gymnasion tesisinin, 9ekirdek kismini olu§turan ana yapi komp-
leksinin giineybatisinda kalan kesiminin plani, diger bir deyisje, fasadin 
oniinde uzanan diizluk alanin nasil bir diizene sahip oldugu heniiz kesin 
olarak belirlenememi§tir. Nitekim, tesisi en son inceleyen F. YEGUL'iin de 
bu hususta herhangi bir goriis, bildirmemesi dikkat 9ekicidir. Soz konusu 
alanin bugiin yapi enkazi, toprak dolgu, ozellikle 9ah, ot ve hatta aga9lardan 
olu§an sik bir bitki ortiisiiyle kapli olmasi burada saghkh bir gozlem yapmayi 
engellemektedir. Yakla§ik on yildir hemen hemen hi^bir temizleme 9ah§masi 
yapilmayan bu alanda bitkiler her ge9en yil biraz daha geli§me gostermekte 

67LANCKORO0SKI 1892, 59 v.d. 
68LANCKORO0SKI 1892, 60, 105. 
69YEGUL 1992, 273, No. 12. 
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olup, eskiden rahatca izlenebilen kahntilardan bir kisminin goriilmesi artik 
oldukca zorla§mi§, bir kismininsa, iistleri tamamen ortulerek izleri ortadan 
kaybolmus, durumdadir (Res. 25-6, 31). Turn bu olumsuz kogullara kar§in, 
halen gorulebilir vaziyetteki bazi miman elemanlar (ozellikle yazith olanlar), 
bu hususta bir fikir edinmemize imkan saglamaktadir. 

Ciz. 4 

Soziinii ettigimiz mimari elemanlar arasinda, ce§itli parcalar halinde 
giiniimuze gelmi§ bulunan ve fasadm oniinde uzanan bir stoa'ya ait olduk-
lan anla§ilan bir dizi arsjtrav bloku biiyuk onem ta§imaktadir. \Jg fascia'h, 
iist kisimlari diiz bir friz §eklinde i§lenmi§, alt yiizlerinde sofit kapsayan bu 
ar§itrav bloklarinin iist fascia'sinin iizerine ba§tan ba§a bir yazit kazilmi§tir 
(Res. 30)70. Bunlan ilk kez aynntih bir inceleme ve degerlcndirmeye tabi 
tutan E. PETERSEN, tasjarin bugiinkii duru§ yerlerine gore yazitin giiney-
dogudan ba§layarak kuzeydoguya dogru devam ettigini ileri siirmekte olup, 
bundan, stoamn on tarafinin gymnasion'a kar§i yoneldigi ve bu kismin 
muhtemelen bah9elik bir alanla ya da bir idman meydaniyla 5evrelendigi 
sonucunu gikarmaktadir. PETERSEN aynca (kendi tamamlamasina gore), soz 
konusu yazitta bu revakh spor alaninin gene Platon adini tasjyan birinin oglu 
tarafindan yaptinlmi§ oldugunun zikredildigini belirtmektedir71. 

Bu argitrav yaziti daha sonra R. HEBERDEY tarafindan, bazi yeni par?a-
lar da eklenmek suretiyle ve gok daha saghkh bir bicimde tekrar degerlendi-
rilmi§tir72. HEBERDEY'in yaptigi rekonstriiksiyon sonucu ortaya gikan met-

™LANCKORO0SKI 1892, 196 v.d., No. 6 ve TAM III, 1, No. 21. 
71LANCKORO0SKI 1892, 61. 
72Bu yeniden degerlendirmeyle ilgili olarak bk. HEBERDEY 1929, 77 v.d. 
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nin cevirisi a§agidadir: 
"Meidias oglu Platon'un torunu, Meidias'in oglu ve Otaneis oglu 

Platon'un evlathgi, omiir boyu Apollon Rahibi ve daimi gymnasiarkhos, 
vatansever, 'Kent'in Oglu' Marcus Aurelius Meidianos Platonianos Platon; 
oglu Platon ve kansi Artemeis'le beraber kendi imkanlarini kullanarak, 
krepis'i, temeli, stoa'lan ve turn tipik bezemeleriyle birlikte bu gymnasion'u 
ulu tannlara ve Termessoslularin pek unlii kentine vakfetti." 

Gdriildiigii gibi, tesisin in§a ve ithaf yaziti niteligini ta§iyan bu onemli, 
ve ilginc beige, soz konusu gymnasion'u yaptiran §ahislann adlanni acikca 
ortaya koymaktadir ki bunlar, yapinin icinde yer alan heykel kaidelerine 
ili§kin yazitlarda da gymnasion'un kuruculan olarak anilan Platon'la kansi 
Artemeis'ten ba§kasi degildir. Termessos'un en varhkh ve saygin 
ailelerinden birine73 mensup olduklan bilinen bu cift, yazittan anla§ildigina 
gore, A§agi Gymnasion'u temellerinden §atisina dek bir btitiin halinde ve 
turn giderleri kendileri tarafindan kar§ilanmak suretiyle yaptirarak, tannlara 
ve kente armagan etmi§tir. 

Dikkatlice incelenirse yazit, fasadin oniinde uzanan, bugiin bir koru 
goriinumunu almi§ diizliik alanin diizeni hakkinda 90k onemli bir ipucu 
vermektedir. "... stoalan ve turn tipik bezemeleriyle birlikte ..." §eklinde bir 
ifadenin kullanilmasi, soz konusu alanda siitunlu galerilerin yer aldiginin agik 
bir kanitidir. Aynca, burada birgok ar§itrav bloguyla pargalanna rastlanmasi 
yazitta ge§en ifadeyi dogrulamakta ve tarti§masiz bir §ekilde stoa'l&rm 
varhgina i§aret etmektedir (Res. 30). Ancak, bu sfoa'lann nasil bir diizen 
i?inde bulundugu, alanin giineybati ve giineydogu kesimlerinin nasil sinirlan-
digi, daha da onemlisi, gymnasion tesisinin bu boliimunun nitelik ve fonksi-
yonunun ne oldugu sorularini kesin olarak cevaplandirmak bugiinkii 
ko§ullarda 50k zordur. Ornegin, alanin giineybatisinda, kuzeybati-giineydo-
gu dogrultusunda yan yana siralanmis, be§iktonozlardan olu§an bir konstriik-
siyon goze garpmakta, aynca, gene bu 5evrede bazi duvarlann varhgi dikkati 
?ekmektedir (Res. 31). Gene yukanda belirttigimiz nedenlerden dolayi, bu 
konstruksiyonla duvarlann fonksiyonunu ve soz konusu alanla ili§kisini de 
bugiin i?in kesin bir §ekilde saptayabilme imkanina sahip degiliz. §imdiye 
dek bu hususta sadece bir oneri ortaya atilmi§ olup, o da PETERSEN'e aittir. 
Ara§tirmaci, gymnasion'un kar§isindaki tepe eteginin a§agisinda yer alan ve 
agizlan kuzeydoguya a?ilan bu dizi halindeki besjktonozlann, on taraflannin 
kapah olmasini ve daha eski bir duvara biti§melerini goz oniinde tutarak, 
sarni? fonksiyonuna sahip bulunmasi olasihgi iizerinde durmaktadir74. 

73HEBERDEY tarafindan hazirlanmi§ olan stemmata gentium'da (= soy cetvelleri) "E" ailesi 
(HEBERDEY 1929, 76 v.d. ve TAM III, 1, 300). 

74Gercekten de, bir dizi olu§turan, be§iktonozlarla ortiilii bu kiigiik mekancik veya hiicreler, 
arka taraflanndan bir duvara dayanmakta, diger bir deyimle, daha eskiden burada mevcut 
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HEBERDEY, yazith ar§itrav bloklannin buluntu yerlerini dikkate almak 
suretiyle, kent planinda bir butiin halinde L6 stoa'si olarak i§aretlenmi§ 
stoa'yi (Plan 1) bazi boliimlere ayirma denemesinde bulunmu§tur (Plan 3). 
Ancak, bu denemenin de dogru olup olmadigim veya gercegi ne dereceye 
kadar yansittigini bilemiyoruz. Nitekim, HEBERDEY'in kendisi de, stoa'mn 
ya da stoa'lann diizenini noktali cizgilerle (tahmini olarak) gostermigtir. 
Sonuc itibariyle, biitun bu hususlan goz oniinde tutarak, tesisin bahis konusu 
kesiminde kismen yahut tamamen stoa'larla cevrili, iistii acik bir idman 
alaninin, yani palaistra'mn, ya da HEBERDEY'in du§iindugu gibi, gene 
stoa'larla sinirlandinlmi§ kuciik birimlerden olu§an bir palaistra komplek-
sinin -ki bu olasilik bize gore de 50k daha gucliidiir- mevcut oldugu soyle-
nebilir. Eger bir palaistra kompleksi soz konusu idiyse, kargilikh uzanan 
stoa'lar arasinda kalan dar ve uzun meydanin bir ko§u alani (bir tiir dromos) 
olarak kullanilmi§ olmasi ihtimal dahilindedir. Ciinkii, bu durumda, ko§u 
mtisabakalan icin kanimizca yeterli uzunlukta ve oldukca elveri§li konumda 
dtiz bir alan olugmaktadir75. Tabi biitiin bunlar ancak, ileride yapilacak 
geni§ kapsamh temizlik, ozellikle kazi cah§malan sonucu aydinliga kavugtu-
rulabilecektir. 

A§agi Gymnasion'la. ilgili olarak gene yazitlardan bir ipucu daha elde 
edilmektedir ki, buna gore, soz konusu tesiste erkeklerin yam sira kizlarin da 
egitim g6rmu§ olmasi gtiflu bir olasihktir. Bu alanda sjmdiye dek kegfedilen 
yazitlarda gymnasion 'un "ktistes'i" (kurucusu) ve "daimi gymnasiar-
khos'u" olarak belirtilen Meidianos Platonianos Platon'un yaninda, kansi 
Artemeis'in de ayni iinvanlarla anilmasi, keza, isimlerini ce§itli yazitlardan 
bildigimiz Tiberius Claudius Teimodoros'la kansi Tiberia Claudia Perik-
leia'nin, iki yazitta76, birlikte "gymnasiarkhos" olarak onurlandinlmalan bizi 

oldugu anla§ilan bir duvann online in§a edilmi§ bulunmaktadir (Res. 31). Cephelerindeyse, 
yerden belirli bir yukseklige ula§an birer korkuluk duvan (balustrad) yer almakta olup, bu 
korkuluklann kapi veya benzeri bir afikhk kapsamamasi mekanciklann, iglerine girilip 
gikilmak amaciyla in§a edilmediklerini gostermektedir. Bu durum goz oniinde tutuldugunda 
PETERSEN'in dii§uncesi akla uygundur. Ancak, gene de kesin hukiim, ileride yapilacak kazi 
ve temizlik cah§malanndan sonra verilebilecektir. 

75HEBERDEY, iki yazitta gecen ve bir ko§u tiirii olan ueiKpog 8p6uo^'un axdSiov'a tekabiil 
etmesi olasiligi tizerinde durmakta; "stadion" tanimlamasimn yapilmamasimn da, ko§ulan 
mesafenin 1 stadion uzunlugunda olmamasiyla agiklanabilecegini vurgulamaktadir. Kentin 
kahntilan arasinda bir stadion'a ili§kin hicbir ize rastlanmamasim goz oniinde tutarak 
ko§ulann da gymnasion'da yapilmi§ olmasi gerektigi goru§iinu savunan ara§tirmaci, 
VEiKT\<jac, oxdSiov yerine, uxiKpov 5ponov'un kullanilmasim da bu baglamda 
degerlendirmektedir (HEBERDEY 1923, 203, 206). Anlasilacagi uzere, HEBERDEY'in bu 
gorii§u, A§agi Gymnasion'un stoa'lan arasinda kalan ince uzun meydanin bir ko§u alani 
(dromos) olarak degerlendirilmi§ olabilecegi §eklindeki dii§tincemizi desteklemektedir. 

76Yazitlardan biri, Eugen PETERSEN'in bir goru§unde dayanak olarak kullanmasi dolayisiyla 
daha once degindigimiz bir yazittir (bk. yuk. No. 59); digeriyse, ekibimiz tarafindan 
tesisin ana giris, kapisimn hemen oniinde ele gefirilen, a§agida aynca tizerinde duracagimiz 
"Zenodotianos Yaziti"dir. 
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bu dii§iinceye sevketmektedir. Fakat, gymnasion'da bu ikili egitimin nasil 
diizenlenip gercekle§tirildigi hususunda mevcut belgelerden herhangi bir 
bilgi edinemiyoruz. Bu konuda akla gelen ihtimallarden biri, gymnasion'un 
bir boltimuniin kizlara aynlmi§ olabilecegidir. Diger bir olasihk da, gymna
sion'un belli zamanlarda, ornegin giiniin belirli saatlerinde kizlann egitimi 
icin hizmet vermis, olmasidir. ileride, belgelerin cogalmasi halinde belki bu 
husus da kesin olarak aydinlanabilecektir. 

Mimari ozelliklerini bu suretle tanimlamaya cah§tigimiz A§agi Gymna-
sion'un benzerleri konusuna daha once ilgili yerlerde deginmi§tik. Bu 
husustaki goru§leri burada toparlayarak genel bir sonuca gitmemiz gerekir-
se: F. YEGUL'iin isabetli bir §ekilde belirledigi gibi, Termessos Hamam-
Gymnasion'u, plan bakimindan daha sade olmasma kar§in Ephesos Liman 
Hamam-Gymnasionu ile (Plan 5) aym diizeni gostermektedir77. Gene YE-
GUL'e gore, Termessos Hamam-Gymnasionu'nun plamnin en yakin paraleli, 
fakat ebat olarak daha buyiigii Laodikeia'da, stadion'un kuzey-dogu ucun-
da yer alan hamam-gymnasion kompleksidir (Plan 7). Gercekten de, Karia 
gelenegini yansitan ve Hadrianus'la kansi Sabina'ya adanmi§ bulunan ve F. 
YEGUL'iin, yanindaki stadion'un etkinlikleriyle ilgili gordiigii bu dev yapi, 
kiigiik, merkezi bir mekanin iki yaninda simetrik olarak cifter §ifter diizen-
lenmi§ sicak di§ mekanlar ve gift caldarium (?) kapsamasi78 gibi farkh 
ozellikler gostermekle birlikte, Termessos Ylamam-Gymnasionu'rm etkile-
yen yapilardan biri olmahdir. Boylelikle, Termessos tesisi iizerindeki Bati 
Anadolu etkileri acik bir §ekilde belirmektedir. YEGUL, Termessos Hamara-
Gymnasion'unun, bati kiyi kentlerinin biiyiik hamam-gymnasion'lan 
ornegine gore in§a edilmesini, kentin zenginligine ve ekonomik guciinun 
yeterli olmasma baglamaktadir79. 

A§agi Gymnasion'la ilgili gozlem ve saptamalanmizi, burada son yillar-
da ke§fedilen, onemli iki yeni yazit buluntusuna deginerek noktalamak 
istiyoruz. Soziinii ettigimiz yazitlardan biri, 1986 yihndaki ara§tirmalanmiz 
sirasinda, tesisin palaistra kismini olu§turdugu kabul edilen diizliik alanda ele 
ge?mi§tir. Ana yapi kompleksinin fasadmin oniinde, yakla§ik ortalanna rast-
layan bir yerde, kismen topraga gdmiilii vaziyette durmakta olan, kirec ta§in-
dan bir heykel kaidesi iizerine kazilmi§ 9 satirlik yazit, Termessos'da varligi 
daha once belgelenen80 "Sebasteioi Solymeioi" oyunlanmn galiplerinden, 
bir giireggiyle ilgilidir (Res. 32)81. Soz konusu yazitin cevirisi §oyledir: 

77YEGt)L 1992, 273, 278, 416. 
78YEGUL 1992, 273. 
79YEGUL 1992, 299. 
mTAMU\, 1, No. 161, 164. 
81Yazit, 1989 yihnda uygulamaya konulan "Epigrafya Projesi"ne ili§kin fahjmalar ger^eve-

sinde ele ahnip degerlendirilmij (kisa tanitimi ifin bk. ABBASOGLU-lPLlKgtOGLU 1991, 
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"Tiberius Claudius Agrippinus oglu, Quirina tribus'una kayitli 
Tiberius Claudius Agrippa, Thoas oglu Hermaios' un torunu, Hermolaos'un 
oglu Hermaios tarafindan masraflari karsilanan 'Sebasteioi Solymeioi' 
(oyunlan), yetiskinlerarasi giires yarismalarini kazanmistir. " 

Goruldugii gibi, yazitimiz kentin resmT (genel) agon'lan arasinda 
onemli bir yere sahip bulunan "Sebasteioi Solymeioi" oyunlannda ba§an 
elde etmis, bir sporcunun ismini belgelemektedir ki, bu §ahis, Tiberius 
Claudius Agrippa'dir. Heykeli dikilerek onurlandinlan Gene Atlet Agrippa, 
Termessos'un en eski ailelerinden "H" ailesine mensup olmahdir. Yazit, gi-
derleri ozel ki§iler tarafindan da ustlenebilen "Sebasteioi Solymeioi" oyun
lan hakkinda bilgi sahibi olmamizi saglayan iki eski yazitin yardimiyla, i.S. 
180-212 yillan arasina tarihlenebilmektedir82. 

Ikinci yazitimizsa, 1990 yihndaki cali§malanmiz sirasinda tesisin di§inda, 
ana giris. kapisinm 5 m. kadar kuzeybatisinda, ana gezi patikasinin kenannda 
saptanmis, olup, digeri gibi kirecta§indan bir heykel kaidesine83 ili§kin, 
agonistik bir belgedir (Ciz. 5)84. 

14 satirdan olu§an bu yazitin cevirisi §6yledir: 
"Tiberius Claudius Florus'un oglu Tiberius Claudius Zenodotianos 

Mollianos; Konon'un torunu, Dioteimos'un oglu Konon'un proboulos'lugu 
zamaninda, Tiberius Claudius Varus ve Tiberius Claudius Asklepiodotos'un 
anisina, ebeveynleri, rahip, gymnasiarkhos Tiberius Claudius Teimodoros ve 
karisi, gymnasiarkhos Tiberia Claudia Perikleia tarafindan ilk kez diizen-
lenen genclerarasi giires yan§masini kazanmistir. " 

211; IPLIKCIOGLU 1993, 258-259 ve 1994, 400) ve 1991'de yayimlanmi$tir (EFiT I, II-
14). 

82Yazitin verdigi larihlerin HEBERDEY'in Ajagi Gymiuision icin tcspit ettigi tarihlerle 
uyujumu konusuna ajagida aynca deginilecektir. 

8;,Yaziti tajiyan prizmatik kaide halen, ilk elc gcctigi konumda, yazitli yCizii ii/erine 
devrilmi§ va/iyette yalmakladir. Ta^in, bulunu^ ^eklinden vakiiyle, kentin ana eaddesi 
durumundaki CI caddesinin kenanna dikilmi§ oldugu anla^ilmaktadir. 

84Yazit, 1991 yilinda bilim dunya.sina kisaca tanitilmi> (Cl-LCilN-CliLGIN-iPLIKViOGI.l' 
1992, 193-194) ve daha sonra. 1990 yilina ait diScr buluntularla birlikte yayimlanmistir 
(EFiTU, 11-13). 
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1 J. 

TI-KAZHNOADTIANOX: 

ffTOAMANOIYiOEil 
JKAfcASPOYNElKH 
EAXnAl i f iNnAAH" 
jATSNAJONAXGEN 

> TAnPHT«*€nirtHmri 
TEPI«NKAAYAI«H°W*l 
<AlAJKAHnW»T«YYn« 
ottHNAYTSKlEPESS-TI 
<A"EIIKaeF»YKAlTiBE 
MAlKMYAIAinEPM 
sXTHEnNAIKOIT** 
"YMNAI1APXSH Ttffi 

K«N«?N»IAIoDfWKo N??NQE 

Yazitin iceriginden anla§ildigina gore bura-
da, Tiberius Claudius Varus ve Tiberius Claudius £_ • -*==—"—-J. 
Asklepiodotos adlanndaki 6lmii§ iki kardesin J_ 
anilarma ana babalan tarafindan diizenlenen <~_ 
oyunlarda ba§an kazanmis, olan Giire§ci Tiberius 
Claudius Zenodotianos Mollianos'un heykelini 
dikmek suretiyle onurlandinlmasi soz konusu-
dur. Bu yazitla ilgili olarak belirtilmesi gereken 
bir husus, kentin tamnmis, bir ailesine ("M" 
ailesi) mensup oldugu bilinen Zenodotianos 
Mollianos'un delikanhhk ya§mda zafer kazandigi 
oyunlann Termessos'un resmi ago«'larindan 
biri olarak ilk kez belgelenmesidir. Ba§ka tiirlii 
soylersek, yazitimiz kentte yeni bir agon'un 
saptanmasini saglamaktadir. Zenodotianos Yazi
ti'yla ilgili olarak belirtmemiz icap eden diger 
bir husus da §udur: Yazitimiz, Teimodoros-Perik-
leia giftinin birlikte ta§idigi "gymnasiarkhos" 
iinvani dolayisiyla, A§agi Gymnasion'un hem 
erkek hem kiz ogrencilerin devam ettigi bir 
gymnasion tesisi olabilecegini dii§unduren ikinci 
belgedir. Bu acilardan onem ta§iyan yazit, eldeki 
verilere gore, I.S. 200 yillanna tarihlenmek-
tedir85. Qz. 5 

A§agi Gymnasion'un tarihinin saptanmasina gelince: Yukan Gymna
sion'un (Giiney Gymnasionu) tarihinin bugiin icin kesin olarak belirlene-
memesine kar§ihk, A§agi Gymnasion (Kuzey Gymnasionu), ieinde ve yakin 
cevresinde ele gecen yazitlar, ozellikle palaistra 'ya ilifkin arsitrav bloklan 
iizerine kazilmi§, in§a ve ithaf yaziti niteligindeki yazit sayesinde oldukca 
saghkli bir bicimde tarihlendirilebilmektedir. Gerci tesisi bilim diinyasina ilk 
kez, aynntili bir bicjmde tanitan LANCKORO0SKI ekibinin iiyelerinden E. 
PETERSEN bu gymnasion'dan, "ikinci, daha gee bir gymnasion" diye, 
belirli bir tarih vermeksizin soz etmekte86, en son inceleyen F. YEGUL ise 
tarihleme konusunda hicbir goriis. bildirmemektedir. 

Oysa R. HEBERDEY'in, yazitlara dayanarak dakik ve isabetli sayilabi-
lecek bir tarihleme denemesinde bulundugunu goriiyoruz87. Bu bilim 
adamma gore, yazitlarda gymnasion'un kurucusu olarak gosterilen Marcus 

JTOmraaag 

5Yazitin verdigi bu tarihin A§agi Gymnasion icin HEBERDEY tarafindan belirlenmi§ olan 
tarihlerle uyu§umu konusu a§agida aynca ele ahnacaktir. 

86LANCKORO0SKI 
87HEBERDEY 1934 

;892, 
746. 

61. 
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Aurelius Meidianos Platonianos Platon'un, I.S. 195/4 tarihinden kisa bir siire 
sonra dogmu§ ve I.S. 220/4 yili probulos'u Marcus Aurelius Meidianos 
Platonianos Varus'un kiiciik karde§i, I.S. 225/4 yili proboulos'u Marcus 
Aurelius Platonianos Otanes'in de iivey kardesj olmasi dolayisiyla tesis, a§agi 
yukan I.S. 220-230 yillan civanna tarihlenebilir. 

6te yandan, 1986 ve 1990 yillannda ekibimiz tarafindan kesfedilen, 
yukanda gymnasion'un yeni yazit buluntulan olarak degindigimiz iki 
agonistik yazit, belgeledikleri oyunlann A§agi Gymnasion'da gercekle§tigi 
varsayihrsa -ki, bulunus. yerleri bunu gostermektedir- tesisin tarihlenmesinde 
dikkate ahnmasi gereken birer kriterdir. §6yle ki, turn kronolojik kriterleri 
bir arada dikkate ahndigmda88, soz konusu iki yeni yazitin kesin olarak I.S. 
212 yihndan sonraya ait olamayacaklan anlasilmakta, dolayisiyla gymna-
sion'xm da 212'den once veya en gee 212'de kurulmus, olmasi gerekmekte-
dir. Ozellikle Atlet Zenodotianos'un onurlandinlmasina vesile olan agon'un, 
Dioteimos oglu Konon'un proboulos'lugu zamamnda89 yapilmasi onemli 
bir dayanak noktasi olu§turmakta olup, ilgili yazit boylece, gymnasion'un 
kurulu§ tarihinin saptanmasinda terminus ante quem'i, yani en gee zaman 
sininni vermektedir. Buna gore, HEBERDEY'in A§agi Gymnasion icin 
belirlemi§ oldugu tarihlerin (I.S. 220-230) biraz daha (on yil kadar) geri 
gotiirulmesi icap etmektedir. Zenodotianos Yaziti icin tespit ettigimiz tarihi 
(I.S. 200 yillan) de, 212'ye kadar ileri alabilecegimizden, A§agi Gymna-
sion'un kurulu§ tarihi olarak ortaya I.S. 210-212 yillan 5ikmakta ve bu 
suretle HEBERDEY'in tarihleriyle Zenodotianos Yaziti'nin verdigi tarih 
uyu§maktadir. Ayrica, HEBERDEY'in gymnasion''un kurucusu Meidianos 
Platonianos Platon'un dogum yili olarak saptadigi I.S. 195/4 tarihinin alt 
sinin dikkate ahndigmda, I.S. 191 yili elde edilmektedir. Bu hesaba gore de, 
Platon'un tesisi 20 yaslan civanndayken yaptirmasi soz konusu olmaktadir ki 
bu murnkundur. Diger taraftan, bu ko§ullarda, gen? giire§5iler Agrippa'yla 
Zenodotianos'un zafer kazandiklan oyunlann, A§agi Gymnasion'un kurulup 
hizmete girdigi siralarda diizenlenen ilk agon'lardan olmalan gerekmek-
tedir. 

Boylece, kentin iki gymnasion''unu yazitlann verdigi bilgilerin i§igi 
altinda, aynntili bir §ekilde gozden gecirerek, coziim bekleyen cesitli sorunla-
nni ortaya koymu§ bulunmaktayiz. Son olarak §unlan vurgulamak istiyoruz: 
Her iki onemli kamu tesisi, ozellikle, kendine ozgii plant, zengin cephe 

;8Agrippa Yaziti'nin kronolojik kriterleriyle ilgili ayrmtilar igin bk. EFiT I, 12 v.d.; 
Zenodotianos Yaziti'nin kronolojik kriterlerine ili§kin detaylar igin bk. EFiT 11, 12 v.d. 

;9HEBERDEY, Konon'un probulos'lugunu Constitutio Antoniniana'ya gore belirleyerek, I.S. 
212'den onceye koymaktadir (HEBERDEY 1929, 129, 131 ve TAM III, 1, 295). Ancak, 
ara§tirmaci adi gegen edictum'un (fermamn) Termessos'ta I.S. 212 yihmn ortalannda 
yuriirliige girmi§ olmasi gerektigini dusiindiigunden (HEBERDEY 1929, 15 v.d.), Konon'un 
probulos'luk gorevi de en son smir olarak, 212 yili ortalanna kadar tarihlenebilir. 
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mimarligi ve gecmi§ine tamkhk eden ilginc yazitlanyla yalmz Termessos 
degil, tiim Kiicuk Asya Roma Cagi yapilari arasinda onemli bir yere sahip 
olan A§agi Gymnasion (Kuzey Gymnasion'u) acil ilgi beklemektedir. Tesi-
sin, daha fazla zaman kaybedilmeksizin genis, kapsamh bir proje cerceve-
sinde ele ahnarak oncelikle, her tarafini istila etmi§ -deyim yerinde ise, 
"yutmu§"- olan bitki ortusiiniin tahribatindan kurtanlmasi9 0 , aynca, ba§ta 
fasadinin en kiicuk bir yer sarsintisinda dahi yikilabilecek duruma gelmi§ 
bulunan giineydogu ko§esi olmak iizere, restorasyon gerektiren yerlerinin 
onanlmasi ve bu onlemlerle birlikte, arkeolojik kazilanmn bir an once 
basjatihp temizleme ve diizenleme cahgmalan yapilmak suretiyle biitiin 
olarak gun i§igina cikanlmasi kacinilmaz bir zorunluluktur. Dogal olarak, bu 
saptamalanmiz, hakkinda 50k daha az bilgiye sahip bulundugumuz Yukan 
Gymnasion (Guney Gymnasion'u) icin de gecerlidir. 

Gercekle§tirilecek bu operasyonlar sonueunda, soz konusu tesislerin, 
ce§itli sorunlannin coziimlenerek her yoniiyle geregi gibi degerlendirilecegi 
ve Roma Cagi Anadolu gymnasion'lan icindeki yerlerinin daha saghkli bir 
§ekilde belirlenecegi inancindayiz. 
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P L A N , C I Z I M VE R E S I M L E R 
PLANLAR 

Plan 1 Termessos kent plani. A. LoBER'in planindan (TAM III, 1, Tab. I), lejand 
Tiirkcelejtirilerek ve bazi cografi adlar eklenerek. 

Plan 2 Termessos kent merkezi: agora, Yukan Gymnasion (Guney Gymnasion'u) ve 
cevrelerindeki yapilar. A. LoBER'in planindan (TAM III, 1, Tab. I), 
fotokopiyle buyiiltiilerek ve kismen sadele§tirilerek. 

Plan 3 A§agi Gymnasion (Kuzey Gymnasion'u) vaziyet plani. M. HARTEL'C ait 
orijinal planin R. HEBERDEY tarafindan bazi degisjkliklerle yenilenmis, hali 
(HEBERDEY 1929, 78, Res. 15). 

Plan 4 A§agi Gymnasion fasadi (bugiinkii goriiniim uzunlamasina kesit) ve plani. 
M. HARTEL'e ait orijinal planin F. YEGUL tarafindan bazi kiicuk degisjkliklere 
ugratilmis, hali (YEGUL 1992, 274, Res. 338). 

Plan 5 Ephesos Liman Hamam-Gymnasion'u vaziyet plani (YEGUL 1992, 273, Res. 
336). 

Plan 6 Ankara Cankinkapi Caracalla Hamamlan vaziyet plani (YEGUL 1992, 280, 
Res. 350). 

Plan 7 Laodikeia'da, stadion'un yanindaki Hadrianus-Sabina Hamam Gymnasion'u 
vaziyet plani (YEGUL 1992, 276, Res. 341). 

CIZlMLER 

£iz. 1 A§agi Gymnasion fasadmdan detay: pilastr-nis, diizeni, gortiniim ve enine 
kesit (LANCKORO0SKI 1892, 104 Res. 67). 

£iz. 2 A§agi Gymnasion fasadina ait detay: bir alinhgin iist ko§esi (LANCKORO0SKI 

1892, 103, Res. 66). 
£iz. 3 Oinoanda hamamlan fasadi: bugiinkii goriiniim, enine kesil ve 

rekonstruksiyon (YEGUL 1992, 298 Res. 389). 
£iz. 4 A§agi Gymnasion''un giineydogusuna eklenmi§ yapi (sarmc): uzunlamasina 

ve enine kesit (LANCKORO0SKI 1892, 60 Res. 13). 
Qiz. 5 A§agi Gymnasion'un hemen di§inda, tesisin ana giris, kapisi yakininda ele 

gecmis, olan "Zenodotianos Yaziti"nm facsimile's! (EFiT'II, facs. 1). 
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RESIMLER* 

Res. 1 Termessos kent merkezindeki dolma diizliigiin bugiinkii goruniimii (dogudan 
bati ve kuzeybatiya dogru): on planda, Yukari Gymnasion meydanimn orta 
kismi; arka planda, yogun bitki ortiisiiyle kapli agora; en geride, Kagnikertigi 
sirtina ait kayahklar ve N5 nekropol alani. 

Res. 2 Dolma diizliigiin bati kismina tekabiil eden agora ve ortasindaki sarnie 
dizisinin genel gorunumii (Foto: A. YARAS). 

Res. 3 Dolma diizliigiin dogu tarafi: Yukari Gymnasion (palaistra). Meydamn 
giineyden kuzey ve kuzeydoguya dogru bugiinkii goriiniimu, en geride, 
PETERSEN'in "Sarniclar Vadisi" adini verdigi vadi. 

Res. 4 Yukari Gymnasion alaninin orta kismi, kuzey-kuzeybatidan; arka planda, 
meydamn giineyinde yiikselen buleuterion-odeion (kuzey cephesi). 

Res. 5 Yukari Gymnasion'un batisiyla agora'mn dogusunda kumelenmis. moloz 
yiginlanndan genel bir goriiniim. 

Res. 6 Yukari Gymnasion'un batisiyla agora'mn dogusundaki moloz yiginlan 
arasinda bulunan, §ampiyon Giire§ci Marcus Aurelius Oplesianos'a ait yazith 
heykel kaidesi. 

Res. 7 Yukari Gymnasion'un kuzeybati ko§esinde in situ olarak duran kalp bicimli 
cifte siitun. 

Res. 8 Yukari Gymnasion'un batisiyla agora'mn dogusundaki moloz yiginlan 
arasinda ele ge§en ve bir "galip sporcular listesi"nin basjik kismmi kapsadigi 
anla§ilan yazitin kalip fotografi (Foto: S. TASKIN). 

Res. 9 Yukari Gymnasion'un giiney stoa'smm bulundugu kesimin giineydogudan 
genel gorunumii. 

Res. 10 Yukari Gymnasion alaninin dogu kenarina Ortacag'da cekilmis. olan korkuluk 
duvari, batidan. 

Res. 11 Ayni duvann, gerideki buleuterion-odeion'un kuzey duvanna dayanan 
giineybati ucu. 

Res. 12 Yukari Gymnasion'un kuzeydogu ko§esinde rastlanan, bir yuvarlak yapiya 
(tholos) ili§kin mimart eleman (iist kisminda kivnk dal frizi kapsayan iic 
fascia'h ar§itrav blogu). 

Res. 13 Yukari Gymnasion'un giineyinde uzanan tapinaklar terasinin oniine insa 
edilmis, gee donem duvari ve cevreye yayilmis. yikintilari. 

Res. 14 Ana caddenin (C1-C6) giizergahini izleyen ve bugiin kent merkezine ula§imi 
saglayan ana patika; solda, A§agi Gymnasion'un ana giris, kapisinin 
korunagelmi§ duvari; arka planda, "Yukari Tahkimat" olarak adlandinlan sur 
duvari (B) ve kapisi; en geride, yogun bitki ortiisiiyle kapli siitunlu cadde 
(L5). 

Res. 15 A§agi Gymnasion'un (Kuzey Gymnasion'u) genel goriiniimii, giineydogudan 
(tiyatrodan). 

Res. 16 A§agi Gymnasion'un genel gorunumii, kuzeybatidan. 
Res. 17 A§agi Gymnasion'un ana giris kapisinin onemli bir boliimii korunmus olan 

kuzeydogu kanadi, kuzeybatidan. Kaynagi gosterilmemi? olan fotograflann tumii bizzat yazar tarafindan cekilmi§tir. 
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Res. 18 A§agi Gymnasion ana giris. kapisinin, bugiin iist ortii sisteminin enkaziyla 
dolu gecit kismi, kuzeybatidan; sol iistte, in situ olarak korunmu§ sol kapi 
sovesinin iizerinde yer alan, yikik durumdaki kapi kemerine ili§kin, di§ yiizii 
yazith iizengi ta§i; arka planda, palaistra'ya tekabiil eden, sik bitki ortiisiiyle 
kaph meydan. 

Res. 19 A§agi Gymnasion ana giri§ kapisinin in situ durumdaki sol sovesinin 
iizerinde yer alan uzengita§inin di§ yiiziine kazilmi§ yazit. 

Res. 20 A§agi Gymnasion'un giineybatiya bakan ana cephesinde birbirine paralel 
olarak yan yana siralanmi§ mekSnlar dizisinin genel goriiniimii, 
giineydogudan kuzeybatiya dogru (YEGOL 1992,259, Res. 309). 

Res. 21 A§agi Gymnasion fasadinin giineydogu k6§esi, giineybatidan (YEGOL 1992, 
259, Res. 308). 

Res. 22 A§agi Gymnasion fasadinin merkezi mekanin di§ yiiziine tekabiil eden 
kuzeybati ko§esi, guneybatidan. 

Res. 23 A§agi Gymnasion fasadinin kuzeybati ucundaki, kismen korunmu§ ar§ivoltiin 
arka yiizii, kuzeybatidan. 

Res. 24 A§agi Gymnasion'daki birbirine paralel di§ meksmlari ayiran ana duvarlardan 
biri: bazi duvar yiizeylerinde rastlanan ah§ap takoz deliklerine ornek. 

Res. 25 A§agi Gymnasion fasadinin kuzeybati ko§esi ve kuzeybatiya dogru devam 
eden mekanlardan birinin yikik durumdaki cephesi; on planda, palaistra'ya 
tekabiil eden meydan (yakla§ik 10 yil onceki hali), kuzeybatidan; en geride, 
Giilliik dagi ana kiitlesinin zirvesini olu§turan Top tepe (YEGOL 1992, 275, 
Res. 339). 

Res. 26 A§agi Gymnasion fasadinin kuzeybati ko§esi ve palaistra'ya tekabiil eden 
meydamn bugiinkii durumu, kuzeybatidan. 

Res. 27 A§agi Gymnasion'un giineybatiya bakan ana cephesinde birbirine paralel 
olarak yan yana siralanmi§ mekanlar dizisinin genel goriiniimii, kuzeybatidan 
giineydoguya dogru. 

Res. 28 A§agi Gymnasion'un ana cephesinde yer alan paralel mekanlar dizisinin 
kuzeybati kesimi, giineydogudan. 

Res. 29 A§agi Gymnasion yapisinin ana cephesinde yan yana siralanmi§ mekanlann 
gerisinde yer alan, birbirine paralel uzun holler (ambulacra), giineydogudan 
kuzeybatiya dogru (YEGOL 1992, 275 Res. 340). 

Res. 30 A§agi Gymnasion'un fasadinin giineybatisindaki diizliik alanda (palaistra) 
rastlanan yazith ar§itrav bloklanndan biri. 

Res. 31 A§agi Gymnasion'un palaistra'simn giineybatisinda bir dizi be§iktonozdan 
olugan, sarnig olmasi muhtemel konstriiksiyon, kuzeydogudan. 

Res. 32 A§agi Gymnasion'un fasadinin oniinde, palaistra'ya tekabiil eden diizliik 
alanda ele ge?mi§ olan "Agrippa Yaziti". 

A. V. £elgin 
Istanbul 1997 
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