
AiOLIS'DE BIR ANIT 
(Lev. XXXVI-XXXVII) 

Aiolis bolgesi i9inde yer alan Yukari §ehit Kemal Koyii (eski adi: 
dktiz Koy), cografi konumu itiban ile, hemen 3 km batisinda bulunan ve 
Aiolis'in en biiyiik kenti olan Kyme'nin antik donemdeki topraklan ifinde 
yer almi§ olmahdir. Anadolu'daki Roma egemenliginin ba§lannda (L O. 
129) eski bir yolun iizerinde yeniden in§a edilen Smyrna ile Pergamon 
arasindaki karayolu, Hermos'u yakla§ik 8 km guneyde bulunan Larissa'da 
a§tiktan sonra, Kyme'ye ugramadan, §ehit Kemal koyiiniin yamndan 
gecmekteydi. §ehit Kemal koyiinden sonra bu yolun iki kola aynldigi 
goriilmektedir1: Bunardan biri, Kyme yakimna kadar modern Menemen -
Aliaga karayoluna paralel gitmekte ve Kaymakam Gegidi'nden sonra 

,doguya yonelerek Samurlu iizerinden Giizelhisar 9ayina ula§maktaydi. 
Sozkonusu yolun 19. yiizyilin sonlanna dek kullanilmis, oldugu, 
guniimiizde "Eski Bergama Yolu" olarak anilmasindan da anlasilmaktadir. 
Diger kol ise, yine §ehit Kemal koyiiniin yakimndan gegerek Arap Deresi 
vadisi boyunca doguya dogru ilerlemekte ve Giizelhisar 9ayina 
ula§maktaydi. Antik donemde hangisi kullanihrsa kullamlsin, her iki 
rotanin da Dumanh Dagi'mn bati uzantisi gibi goriilen Karahasan Dagi'nin 
eteklerine yerle§mi§ §ehit Kemal koyiiniin hemen yamndan gegtigi 
goriilmektedir (Fig.l). 

Daha once, buradaki yazitli bir heykel kaidesi nedeniyle ziyaret 
ettigimiz §ehit Kemal koyiinde bulunan soz konusu yapi, oldukga tahrip 
edilmi§ olmasi nedeniyle uzaktan bir kaya yigini gibi goriinmektedir (Fig.. 
2). Aiolis bolgesinde 100 yildan bu yana yiiriitiilen ara§tirmalar ile ilgili 
yayinlarda rastlayamadigimiz ve olduk9a biiyiik ve ozensiz (yakla§ik 3x2 
m) kyklopik trahit bloklanndan (Fig. 3) yapilmi§ olan bu yapi, ka9ak 
kazilar tarafindan olduk9a tahrip edilmi§ olup, plani gugliikle 
anla§ilmaktadir. Yakla§ik olarak kare bir plana (19x19 m) sahip olan (Fig. 
4-5) yapiya giri§, bati kenardaki, muhtemelen birka9 basamak merdivenle 
9ikilan ama bugiin hi9bir izi kalmayan bir koridorla yapilmaktaydi. Yapinin 
belki de en iyi i§9ilik gosteren yeri olan kapi pervazlari, diizgiin i§lenmi§ 
bloklarin iist iiste konmasiyla olu§turulmu§ olup, iistii yine diizgiin ve 
biiyiik bir blokla kapatilmi§tir (Fig. 6). Kapidan hemen giri§te, saga (II 

Antik yolun degi§ik iki rota teklifi ile ili§kili olarak bk. Guiseppe Ragone, "II 
Tempio di Apollo Gryneios in Eolide", Studi Ellenistici III (1990), Tav. VI. 
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no.'lu odaya) ve sola (I no.'lu odaya) olmak iizere iki adet kapi bo§lugu 
yer almaktadir. Ana giri§, dogu - bati dogrultusundaki ince ve uzun bir 
koridora acilmaktadir. icine girilemeyen bu koridorun sonunda olasilikla, 
III ve IV no.'lu odalara acilan kapilar bulunmaktaydi. Yukarida da 
anlatildigi gibi, dort odadan olu§an bu yapi, kiiciik bir tepenin iizerinde II 
ve III no.'lu odalar yamaca gelecek bir §ekilde yapilmi§tir. Ta§lan 
tutturmak icin har5 veya kenet kullanilmayan bu yapi oldukca tahrip 
edilmis,, ozellikle bati ve giiney duvarlan olu§turan biiyiik bloklar a§agi 
yuvarlanmi§lardir. 

Fig. 1: Yukan §ehit Kemal Koyii ve Civan 
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Yapinin dikkati 9eken bir ozelligi de, kuzey ve doguda tek 
kademeliyken, bati ve giineyde iki kademeli olarak yapilmasidir; giiney ve 
batidan bakildiginda anitin piramidal bir formda oldugu anla§ilmaktadir 
(Fig. 7-8). Yapinin bu formu, giiney ve batida alcalan arazinin durumuna 
da uyum gostermektedir. 

Yapinin hemen batisinda, giineyden gelip yapinin kuzeyine ula§an 
antik ta§ do§eme yol da mutlaka yapi ile ili§kili olmahdir (Fig. 9). Yapinin 
kuzeyinde sona eren bu yol iizerinde, topraga gomulmtis, olarak, 1. 6 . 4. 
yiizyila tarihlenen canak c5mlek parcasi ile ticari amphoralar 
goriilmektedir. Bu malzemenin yola gomulmiis. olarak bulunmasi ve 
cevrede ba§ka herhangi bir yapi veya yerle§menin olmamasi da, yol ve 
yapi arasinda bir ili§ki oldugu anlamini ta§imaktadir. Yol iizerinde goriilen 
daha basit duvar kalintilari ise bir temenos duvanm andirmaktadir. Aynca 
yapinin hemen dogusunda yer alan ve bugiin de hala kullamlan su kaynagi 
da muhtemelen bu yapiyla ili§kilidir. 

Tarihi ve i§levi agisindan fazla bilgi vermeyen bu yapiyi 
anlayabilmek igin, bolgenin tarihine bir goz atmak gerekmektedir. Bati 
Anadolu'nun L O. 546 yihnda Pers egemenligine gecmesiyle, Pers krali 
Kyros (t. O. 559 - 529), Lydiahlarla Sardeis onlerinde yaptigi sava§ta 
kendisine biiyuk yararlan dokunan Misirhlara odiil olarak bir miktar mal 
ve kole ile yoredeki bazi kentleri vermi§ti (Ksenophon, Cyropaedia, 7.1. 
43-5). Bu kentlerden ikisi, Aiolis bolgesinde yer alan ama heniiz kesin 
lokalizasyonlan yapilamami§ olan Kyllene ile Larissa'dir. Bu kentlerin 
Misirhlara verilmesindeki amag, Bati Anadolu'yu ele gecirmi§ olan 
Perslerin, batidan gelebilecek tehlikelere kar§i giivenilir bulduklan 
Misirhlar sayesinde bir savunma seti olu§turma gayretidir. 

Ote yandan, Kserkses'in I. 6 . 480 yihndaki Yunanistan seferine 
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katilan Sandokes adh komutanin Kyme'de gorevli bir Pers yoneticisi 
oldugu bilinmektedir (Herodotos, VII. 194)2. Bu da, Ionia 
ayaklanmasindan sonra Perslerin ve ozellikle Kserkses'in Yunanistan 
iizerine yaptigi sefer sirasinda, Pers donanmasinin konu§landinlmasi 
a?isindan onem ta§iyan Kyme limanina verdikleri onemi gostermektedir. 
Zaten Pers donanmasinin Yunanistan seferinden sonra ki§i Kyme 
limaninda gegirmesi de, bu topraklarin Persler a§isindan ne kadar onem 
ta§idigim gostermektedir (Herodotos VIII. 130)3. 

I. O. 480-79 yihnda agir bir yenilgi alan Perslerin Ege Denizi ile 
iligkileri kesilmi§ti. Daha sonra Perslerle Yunanhlar arasinda yapilan 
Kallias Ban§i da (I. 6 . 449), Perslerin denizdeki etkinliklerini uzun sure 
engellemi§ti4. Bu sirada Misirlilann ellerinde bulunan Aiolis kentlerinin 
nasil bir politika izlediklerine ili§kin bilgimiz yoktur. Ama varliklanni hala 
koruyabildiklerine gore, onlarin bu stirec. iginde Yunanilar ile uzla§maci bir 
politika izlediklerini dii§unmek mumkiindur. 

L 6 . 5. yiizyilin ba§lanndaki Ionia ihtilalinden sonra, Pers krali 
Dareios I (L O. 522-486) ve daha sonralan Artakserkses I (t. O. 465-
425), imparatorluk topraklannda yeni bir yapilanmaya gitmi§lerdi. Kyros 
ve Dareios I donemlerinde, merkezleri Sardeis ve Daskyleion olan iki 
satraphkla yonetilen Bati Anadolu, Ionia ihtilali ve L O. 480 yihndaki 
yenilgilerden sonra, siyasi olarak yeniden diizenlenmi§ti (Herodotos, VI. 
42 ve Diododos, II. 69-71. 1). Ozellikle I. O. 465 yihndan, yani Pers krali 
Artaxerxes I doneminden itibaren Persler Bati Anadolu'da daha iyi 
organize olmaya ba§lami§lardi. Diodoros'un anlatimina gore (67-71. 1) 
Artaxerxes I, kralhgin i§lerini kendisini destekleyenlerin yararina yeniden 
diizenlemi§ ve hasmi olan satraplan kovmu§tu. Yukanda sozti edilen iki 
satraplik merkezinine ek olarak, topraklarin daha ku?uk idari birimlere 
aynldiklan ve bunlann yonetiminde de Pers memurlann bulunduklan 
anla§ilmaktadir. Son yillarda yogun tarti§malara neden olan bu yeni 
yapilanma, eski satraplik merkezlerinin yanisira yeni satraphklar ortaya 
5ikarmi§ ve bu satrapliklann her biri de kendi i?inde, Pers asiller veya 
giivenilir yerel hanedanlar tarafindan yonetilen, daha kii§iik parcalara 
aynlmi§lard. Artakserkses I'e maledilen bu yeni toprak reformu, olasihkla 
vergilerin daha kolayca toplanabilmesini ve bu tiir kirsal yerle§imlerden 
gelen askeri destegin arttinlabilmesini amaclamaktaydi5. 

2 G. E. Bean, Eski £agda Ege Bolgesi, 85 (Cev. I. Delemen), Arion Yayinevi, 
Istanbul, 1995. 

3 J. M. Cook, The Persian Empire, London 1983, 167 -183, 
4 E. Badian, "The Peace of Callias", Journal of Hellenic Studies CVII (1987), 1 - 39. 
' J. M. Balcer, "The Ancient Persian Satrapies and Satraps in Western Anatolia", 
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L O. 5. yiizyilin Attika - Delos Deniz Birligi listelerinde bazi Aiolis 
kentlerinin isimlerine de rastlanmaktadir6. Hatta listelerde bu donemde 
Misirlilarin elinde bulundugu bilinen, Larissa kentinin adinin da gecmesi, 
Yunanhlann Bati Anadolu kiyi kentleri uzerindeki etkilerini 
gostermektedir7. Ancak Atina'nin Peloponnesos Sava§i'nda yenilmesi ve 
Sparta'nin Pers tarafini desteklemesi iizerine, Persler bolgeye yeniden 
hakim olmu§lardi8. Nitekim, I. O. 405 yilinda Pers kralimn bir Aiolis 
kenti olan Gryneion'dan vergi aldigi bilinmektedir9. 

Peloponnesos Sava§i'ndan hemen sonra, Ionia kentlerinin 
savunucusu duruman gelen Spartah komutan Thibron, L 6. 399 yilinda, 
kendisine kar§i koyan Larissa'yi ku§atmi§ ancak ele gecirememi§tir 
(Ksenophon, Hellenika, II. I. 4-7). O halde bu bolge I. O. 4. yiizyilin 
ba§lannda Perslerin egemenligindeydi10. 

I. O. 366-60 yillan arasindaki Btiytik Satrap isyanlari sirasinda, 
Sardeis satraphgi icersinde kalan bu topraklarda 9ikan isyanlari bastirmak 
iizere batiya gonderilen, fakat daha sonra kendisi de ba§kaldiran ve bazi 
ara§tirmacilar tarafindan Mysia satrapi oldugu du§iiniilen Orontes'in 
Pergamon'da iislendigi, Kyme'ye hakim oldugu ve Sardeis satrapligina 
saldirmak icin hazirhklar yaptigi bilinmektedir11. 

Yukarida anlatilanlardan da anla§ilacagi gibi, yakla§ik olarak 200 yil 
Pers egemenliginde kalan bu bolgede Misirlilarin da ya§adiklan 
bilinmektedir. Bu yiizden, Pers donemine tarihlenen ve Pers mimarisi 
ozellikleri ta§iyan benzer anitlann bu bolgedeki ba§ka orneklerini bulmak 
da miimkun olmaktadir. Bunlardan en onemlilerinden biri, Phokaia 
yakinlarindaki Ta§kule'dir. Piramidal bir yapiya sahip olan bu anit, L O. 
5. yiizyilin sonu ile L O. 4. yiizyilin ba§lanna tarihlenmektedir12. Yine 
Pers ozellikleri ta§iyan bir diger anit da, Ephesos yakinlarindaki 

Archaeologische Mitteilungen aus Iran 26 (1993), 81 - 90. 
6 B. D. Merit - H. T. Wade- Gery - M. F. McGregor, The Athenian Tribute Lists, 

Vol. III. 
7 G. E. Bean, a.g.e., 78. 
8 Peloponnesos Sava§i sirasinda, Daskyleion Satrapi Pharnabazos ve Sardeis Satrapi 

Tissaphernes'in , Sparta vs Atina'ya kar§i uyguladigi akilli politika sonucunda, uzun 
suren sava§larla birbirlerini yipratarak zayif du§meleri sonucu Persler yeniden Bati 
Anadolu'daki en biiyiik giic haline gelmi§lerdir. 

9 G. E. Bean, a.g.e., 91. 
1 0 G. E. Bean, a.g.e., 79. 
1 ! M. Weiskopf, The So- Called Great Satraps' Revolt 366- 360 B. C, 63. 
12 N. Cahill, "Ta§kule: A Persian Period Tomb Near Phokaia", AJA 92 (1988), 481 -

501. 
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Belevi'deki Mausoleum'dur13. Bunlarin di§inda, Larissa'da goriilen bir 
sarayin dogu ozellikleri ta§idigi14 ve Panaztepe'de de Klasik doneme ait 
bir Pers sarayi bulundugu one suriilmektedir. 

Makalemize konu olan §ehit Kemal koyundeki yapinin, 9evresinde 
ele gecen malzeme ve yapiya giden antik yol nedeniyle kutsal bir mekan 
oldugunu du§unmek mumkundur. Mimari ve stil acisindan tarihleyici 
herhangi bir bilgi vermeyen bu yapinin cevresinde yaptigimiz ara§tirmalar 
sonucunda, L O. 4. yuzyila ait cok sayida seramik pargasi ele gegmigtir. 
f ok belirgin bir tarihleme yapmaya izin vermeyen bu buluntular, yapmin 
I. O. 4. yuzyila tarihlenebilecegini du§undiirmektedir. Bati Anadolu 
mimarisinden hem teknolojik hem de stil olarak onemli farklihklar gosteren 
bu yapinin L O. 4. yiizyilda in§a edildigi kabul edilirse ve bu bblgenin turn 
yiizyil boyunca Perslerin ve Misirhlann hakimiyetinde bulundugu goz 
oniinde tutulursa, dogu etkileri ta§iyan bir yapi ile kar§i kar§iya oldugumuz 
kabul edilebilir. Dahasi, yapinin piramidal formu bize Pers veya Misir 
etkisinin agir bastigim du§iindurmektedir. 
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