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ÖZET 

ANTİK DÖNEMDE GYMNASİUMUN ÖNEMİ VE PERGAMON 

GYMNASİUMU 
Bir kurum olarak, gymnasiumun ilk kez Dor’lar tarafından İ.Ö. VII. yy.’da 

kurulduğu bilinmektedir. Büyük olasılıkla gymnasium düşüncesi Girit ve Sparta’dan 

Atina’ya, daha sonra da tüm Grek toplumuna geçmiş ve kültürel etkileşim sonucu 

Anadolu’da da çok sayıda inşa edilmiştir. Antik dönemde gymnasiumlar: beden 

eğitimine, felsefe derslerinin verilmesine ve spordan sonra yapılan vücut bakımına 

hizmet etmektedir. Hellenistik dönemde gymnasium, kent içerisinde bir kamu 

binasıyken, özellikle Roma imparatorluk döneminde hem kamu binası olarak hem de 

Romalı zengin yurttaşların süslü villalarında bir bölüm olarak karşımıza çıkar. 

Toplumu pek çok konuda bir araya getiren, etrafında tapınak, hamam, meclis, çeşme 

vb. yapıların bulunduğu mekan, kentin gymnasiumudur. 

Bu noktalardan hareketle, bu çalışmada; antik dönem yerleşimlerinde 

gymnasiumun işlevleri, özellikle kentin bütünüyle olan etkileşimi incelenmiştir. 

Antik dönem de gymnasiumun önemini incelerken çalışma alanı olarak, Anadolu’da 

Hellenistik dönemin en büyük gymnasiumuna sahip Pergamon antik kenti 

seçilmiştir. Pergamon krallıkla yönetilen, eğimli arazide yerleşik bir dağ kentidir, 

Roma ile kurduğu yakın ilişkilerle Hellenistik dönemin en güçlü krallıklarından biri 

haline gelmiştir. Materyal olarak seçilen bu kentin gymnasiumunun irdelenmesiyle, 

antik dönem de gymnasiumun önemini açıklayan sonuçlarla araştırma 

tamamlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Antik Dönem, Kamusal Mekanlar, Gymnasium, 

Pergamon, Arkeoloji 
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ABSTRACT 

THE IMPORTANCE OF GYMNASIUM IN ANCIENT TIMES 

AND PERGAMON GYMNASIUM 
As an institution, It is known that Gymnasium are founded for the first time 

by Dorians in 7th Century BC. Most likely  the idea of Gymnasium spreads from 

Crete (Girit) and Sparta to Athens, and then it spreads to the whole Greek society and 

as a result of cultural interaction, it was built in a large number in Anatolia. 

Gymnasiums in ancient times served for physical education, philosophy classes and 

body cares after sports. Whereas Gymnasium in the Hellenistic age was just a public 

building in the city, it appeared as both public buildings and decorated villas of rich 

citizens especially in the period of the Roman Empire. Gymnasium of the city was a 

place which brought community together in many areas and there were temples, 

baths, assembly, and fountains etc. around it.   

 Consequently, Function of Gymnasium in ancient settlements and its 

interaction especially within the city are examined. While examining the importance 

of Gymnasium in ancient period, ancient city of Pergamon which has the greatest 

gymnasium in Anatolia in the Hellenistic period was chosen as a studying area. 

Ruled by a kingdom, Pergamon is a settled and mountain city in sloping area. By the 

help of its close relations with Rome, it has become one of the most powerful 

kingdoms of the Hellenistic period.   

Examining the ancient city of Pergamon’s gymnasium which is chosen as a 

material, the research is completed with the results which explains the significance of 

the gymnasium in Hellenistic period.       

 Key Words: Ancient Period, Public Areas, Gymnasium, Pergamon, 

Archaeology 
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1. GİRİŞ 

1.1. Amaç Kapsam Yöntem 

1.1.1. Amaç 

Hellenistik dönemde sanat ve mimaride dinin etkisinin azalması sonucu halk 

yararına yapılan kamu yapılarının inşası ön plana çıkmıştır. Bununla birlikte 

Gymnasium, Tiyatro, Stoa, Agora, Bouleuterion vb. yapılar önem kazanmıştır. 

Arkaik ve Klasik devirde nizamlar tek başına bir bütün halindeydi. Hellenistik 

mimaride geleneksel düzenlerle onların karışımı kullanılmıştır. Kamu yapıları özgün 

yapısını Hellenistik dönemden itibaren almaya başlamıştır. Antik dönemde kamu 

yapılarının gözdesi olan gymnasiumlar da bu dönemden itibaren gelişmeye 

başlamıştır; ancak Roma cumhuriyet döneminde gymnasium, Romalıların gelenek ve 

görenekleri nedeniyle pek benimsememiş ve yapı küçülmüştür; Roma imparatorluk 

döneminde ise, olumsuz düşünceler ortadan kalkmış ve yapı mimari olarak 

büyümüştür. Yapım amacı göz önüne alındığında kamu yapıları içersinde Hellenistik 

dönemde önemli bir yer tutan Gymnasium yapısı, Pergamon Gymnasiumu model 

olarak bu tez çalışmasında detaylı bir biçimde ele alınacak, bütün yönleriyle 

incelenecek ve bazı düşünceler öne sürülmeye çalışılacaktır.  

1.1.2. Kapsam 

 Antik dönemde kamu yapılarının gözdesi olan gymnasiumlar, Hellenistik 

dönemde mimari açıdan zirve yapmıştır. Bu tez çalışmasında Hellenistik dönemin en 

büyük gymnasiumuna sahip Pergamon Gymnasiumu model olarak ele alınacak ve 

antik dönemde gymnasiumun önemi üzerine durulacaktır. Diğer antik kentlerdeki 

gymnasiumlar ise çalışmanın kapsamına dahil edilmemiştir. 

1.1.3.  Yöntem 

 Çalışmanın birinci bölümünde, Antik dönemde spor ele alınmıştır; ikinci 

bölümünde, Gymnasium’un tanımı, mimari açıdan ortaya çıkışı, kentteki yeri, stil 

gelişimi, bölümleri, yönetimi, Roma döneminde Gymnasium ele alınmış, coğrafi 

yayılımına değinilmiştir ve detaylı bir biçimde incelenmiştir; üçüncü bölümünde, 

Aiolis antik bölgesi ve Pergamon antik kenti hakkında bilgiler verilmiş; dördüncü 
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bölümünde, Pergamon Gymnasiumu detaylı bir biçimde incelenip bölüm bölüm 

başlıklara ayrılmış tüm yönleriyle değerlendirilmeye çalışılmış ve Pergamon 

Gymnasiumu’nda görev almış bazı Gymnasiarkhoslar tanıtılmıştır. Sonuç 

bölümünde ise genel bir değerlendirme yapılmış, gymnasiumun antik dönemdeki 

önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Ayrıca ilgili gymnasiuma gidilerek resimleri 

çekilmiş ve son hali ortaya konmuştur. 
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2. ANTİK DÖNEMDE SPOR 
 Bugün olduğu gibi antik dünyada da insan yaşamı için en çok gereksinim 

duyulan işlevlerden biri, hiç kuşkusuz eğitim-öğretimdi.1 Antik dönem kent 

yaşamında gençlerin yetiştirilmesi, beden eğitimleri ve spor önemli rol oynamıştır.2 

Eski Hellenlerde sporun ahlak ve terbiye bakımından yüksek oluşu, beden 

hareketlerinin tanrıya yapılan bir ibadet gibi anlaşılmasından ileri geliyordu.3 Grek 

eğitim modelinin temelini oluşturan ‘‘Kalokagathia’’ yani hem ruh hem de bedenen 

ideal olma düşüncesi, uzun yıllar devam etmiştir.4 Antik dönemde Sophistler (İ.Ö. V. 

yy.), Sokrates (İ.Ö. 470-399), Platon (İ.Ö. 425-347), Aristoteles (İ.Ö. 384-322), 

Ksenophon (İ.Ö. 445-355), gibi Grek bilginleri; M.T. Cicero (İ.Ö. 106-43), L.A. 

Seneca (İ.Ö. 4 – İ.S. 65), M.F. Quintilianus (İ.S. 33/35-96), Plutarkhos (İ.S. 46-120), 

gibi Roma düşünürleri, eğitim sistemleri hakkında birçok tez ileri sürmüşlerdir, 

bunun yanında kendi görüş ve düşüncelerini yayacak okullar kurmuşlar ve değişik 

okullarda bu amaçla eğitmen görevlerini üstlenmişlerdi; daha sonra uzun yıllar, 

‘‘Gymnasium’’ olarak anılacak olan okullar, özellikle Grek düşünürlerin bir ideal 

çerçevesinde kurup, yaşamasına katkıda bulundukları, eğitim kurumlarıdır.5 Onlar 

aklın, ruhun, bedenin kendilerine tanrıdan bir vergi olduğunu düşünüyorlar, bunun 

için bu üç kuvvetli olgunun, isteyeceği ve beğeneceği bir durumu çıkartmayı amaç 

biliyorlardı. Bu yüzden bir Hellenli; bedeninin, ruhunun, aklının seçkinliği ile 

kendisini yaradana göstermek, sevdirmek için müsabakaya girerdi.6 Nitekim bu 

müsabakalar hep tanrının adına kurulan bayramlarda yapılırdı. Bu bayramların en 

meşhuru ‘Olympia’7da yapılırdı. Burada ilk yapılan beden hareketleri dini merasimin 

şekillerinden doğmuştur. Bu müsabaka; koşmak, zıplamak, disk atmak, mızrak atmak 

                                                
1 Yaraş, 1997: 237 
2 Başgelen, 2009: 7 
3 Akurgal, 1988: 256 
4 Aytaç, 1972: 18 
5 Yaraş, 1997: 238 
6 Akurgal, 1988: 256 
7 Yunanistan’da Peloponnesos’ta Elis bölgesindeki Zeus ve Hera’nın kutsal alanı; burada Zeus 
Tapınağı’ndaki Zeus Olympia heykeli Antik dönemde dünyanın yedi harikasından biriydi; Zeus 
festivalindeki atletik yarışmalar Olympik Oyunları’nı başlatmıştır; ilk Olympik Oyunları İ.Ö. 776’da 
başlamış ve İ.S. 393’te Theodosius’un yasaklamasına kadar her dört yılda bir düzenlenmişti (Er, 2006: 
278). 
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ve güreşmekten ibaretti. Bunlar arasında en çok güreşe önem verildiği 

anlaşılmaktadır.8 

 Kent ‘agora’9larının ilk dönemlerindeki işlevleri arasında erkek çocuklarla 

gençlerin beden eğitimi, spor yarışmaları yaptıkları, oyunlar oynadıkları “kırsal bir 

spor alanı” olma özellikleri de vardı.10 Daha sonraları agoraların bu etkinliklere pek 

elverişli olmadığı görülünce erkek çocukların ve delikanlıların eğitmenler 

gözetiminde koşmaları, ata binmeleri, boks ve güreş yapmaları, disk atmaları için, 

“gymnasium” olarak nitelendirilen özel kamusal spor mekânları ve alanları 

ayrılmıştır.11 Sporcuların antrenman yapmalarına olanak veren Gymnasium, dövüş 

sporları ile atlama karşılaşmalarının gerçekleştirildiği Palaistra.12 Zaman içinde 

gelişen gymnasiumlar, agora ve ‘stoa’13lar gibi Antik dönem kent yaşamının 

vazgeçilmez merkezlerinden biri olmuşlardır.14 Müsabakalar gymnasiumlarda 

yapılırdı. Delikanlılar burada çıplak vücutla çalışırlardı. Jimnastik kelimesi de 

buradan gelir.15 Hellenler bu müsabakaları ile tanrıya ibadette bulundukları için bu 

gymnasiumlar hep mabetlerin civarında bulunur, onların sayılırdı. Hellenler bundan 

dolayı tanrılarını da genç atletler olarak heykel sanatında canlandırmışlar. 

Gymnasiumlardaki bu oyunlar müzik ile beraber yapılırdı.16 Gymnasium’da 

ayrıca, halka açık ziyafetler, şölenler de düzenlenmiş, çeşitli bayram kutlamaları da 

yapılmıştır.17 Eski Yunanistan’ın farklı bölgelerinde çeşitli adlarda spor bayramları 

yapılırdı. Fakat Olympia bunların en önemlisi olmuştur. Bu yüzden buraya en 

meşhur, en büyük sanatçıların eserleri gönderilirdi. Böylece, büyük spor bayramı 

yalnız en güzel, en güçlü erleri değil, yurdun en büyük, en ünlü şairlerini, 

sanatçılarını da yetiştiriyordu.18 

                                                
8 Akurgal, 1988: 256 
9 Antik Yunan kentinin ticari, siyasi, dini ve sosyal merkezi olan açık alanın adı; bir kare ya da 
dikdörtgen şeklindeki açık alan sunak, çeşme, heykel ve ağaçlarla süslüdür ve çevresinde halkın 
kullanımı için kutsal yapılar ve dükkanları içeren kolonadlar bulunur (Er, 2006: 10). 
10 Başgelen, 2009: 7 
11 Başgelen, 2009: 7 
12 Gürel, Akkoç, 2011: 351-352 
13 Sınırlı derinlikte ama büyük uzunlukta olan, arkada uzun bir duvar ve öndeki kolonadı genelde 
halka açık, gezintiler, toplantılar ve Pazar için kullanılan yapı; bazen arkada odalar ve üstünde çatı 
vardır; bazıları iki katlıdır (Er, 2006: 367). 
14 Başgelen, 2009: 7 
15 Akurgal, 1988: 256 
16 Akurgal, 1988: 257 
17 Başgelen, 2009: 11 
18 Akurgal, 1988: 258 
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Kadınlar erkeklerin müsabakalarına iştirak edemezler, fakat, Pausanias’tan 

öğrendiğimize göre, seyirci olabilirlerdi.19 

Eski Hellen yurdunda spor, ahlaka terbiyeye bağlı kaldıkça gençlik bundan 

fayda gördü. Fakat sonradan spor ahlakı düşünce, iş değişti. Artık müsabakalar 

hayret uyandırmak, alkış toplamak için yapılıyordu. Müsabakalarda arabaları, atları 

sahipleri değil para ile tuttukları adamlar kullanıyordu. Daha sonra profesyoneller 

yetişmeğe başladı. Bu suretle yüksek spor terbiyesi yerine para kazanmak hırsı 

doğdu.20  

Yunan medeniyetini ellerine alan Romalılar, yunan spor terbiyesini hiç 

anlayamadılar. Roma imparatorlarının yaptığı Olympia oyunları ancak korkunç 

gösteriler görmeye iştahlı, barbarlaşmış bir sınıfın sinirlerini kırbaçlamağa, 

gıdıklamağa yarıyordu.21 İlk Hristiyan imparatorlardan olan I. Theodosius Yunan 

geleneğine son darbeyi vurdu. İ.S. 394 senesinde Olympia oyunlarını yasak etti. 

Böylelikle Yunan spor terbiyesi Hristiyanlık elinde canverdi.22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
19 Akurgal, 1988: 258 
20 Akurgal, 1988: 258 
21 Akurgal, 1988: 258 
22 Akurgal, 1988: 258 
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3. ANTİK DÖNEMDE GYMNASİUM 

3.1. Gymnasiumun Tanımı 

Gymnasium, halkın soyunarak beden eğitimi yaptığı bir yer anlamına gelir. 

Helen yaşamında beden eğitimi büyük rol oynardı, olağan eğitim düzeninde 

gymnastike, mousike’yi (müzik ve edebiyat) tamamlardı.23 Gymnasium kelimesi 

Grekçe gymnos yani ‘‘çıplaklar’’ anlamına gelen çoğul sıfattan türemiştir.24 Çünkü 

yunanlılar çıplak spor yaparlardı.25 Kelime, önceleri bu şekilde çoğul anlamda 

“gymnos” kullanılırken daha sonraları tekil olarak “gymnasion” şeklini alarak belirli 

bir formdaki yapılar için kullanılmaya başlanmıştır.26 

Gymnasium kelimesi, antik dönemdeki kelime anlamından da anlaşılacağı 

gibi, gençlerin çıplak olarak beden egzersizlerini yaptıkları yer olarak tanımlanır. 

Vitruvius eserlerinde gymnasiumlardan söz etmemiştir; bunun yerine palaestra 

sözcüğünü kullanmıştır.27  

Genellikle kent yönetimince inşa ettirilen bu gymnasiumlar geniş bir spor 

tesisi niteliğindedir.28 Yapıldıkları dönemin koşullarında öncelikle iyi asker 

yetiştirilmesi gözetilse de fiziksel eğitimle ruhsal ve zihinsel eğitim arasında yetkin 

bir uyumun sağlanmasına da özen gösterilmiştir.29 Bu gün Almanya da lise ve dengi 

okullar Gymnasium ismi ile isimlendirilmiştir.30 Gymnasium’larda genellikle öğleye 

kadar güreş, boks, ‘pankras’31, disk atma, uzun atlama, koşu gibi bedensel etkinlikler 

yapılmış (bkz., res. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), öğleden sonra ise dil ve gramer, güzel 

konuşma (retorik), coğrafya, matematik ve müzik dersleri görülmüştür.32 

Sevillalı İsidorus (İ.S. 560-636) gymnasiumun, genel bir egzersiz yeri 

olduğunu belirterek, gençlerin çıplak olarak mahrem yerlerinin görülmemesi için 

gizlice çalıştıkları yer olarak tanımlamıştır. Bunun yanında gymnasiumlar okul 
                                                
23 Wycherley, 1993: 125 
24 Yaraş, 1997: 238 
25 Tekçam, 2007: 84 
26 Yaraş, 1997: 238 
27 Vitruvius, 1998: 119 
28 Başgelen, 2009: 8 
29 Başgelen, 2009: 8 
30 Bayrak, 2007: 149 
31 Antik Yunan olimpiyat oyunlarında ağır dallardan biri olan ve hemen hemen her türlü hareketin 
serbest olduğu güreş türü. Bu yarışmada para ödülleri diğer dallardakinden biraz daha fazlaydı ve 
yumruk atmak, çelme takmak, açık elle vurmak, ayak ve bacak tutmak serbest, ısırmak ve göz oymak 
ise yasaktı. Güreş bir tarafın yenilgiyi kabullenmesi halinde son bulmaktaydı (Tekçam, 2007: 163). 
32 Başgelen, 2009: 8-9 
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eğitimine, felsefe derslerinin verilmesine, güreşin ağırlıkta olduğu spor yarışmalarına 

ve spordan sonra yapılan vücut bakımına hizmet ediyordu. Dini festivallerde 

oynanan oyunlar ve yarışmalarda beden gücü çok önemliydi. Bu nedenle vücut 

güzelliğini ve gücünü sağlayacak kurumlar yapılması gerekliydi.33  Ayrıca, Tanrı ve 

kahraman kütlerine, sosyal yaşantıya ve kaliteli eğlenceye de burada yer veriliyordu. 

Gymnasium da halka açık ziyafetler, şölenler veriliyor ve bayram kutlamaları 

yapılıyordu. Kentin pek çok kamu binası gibi, gymnasiumda da, halkın gelip 

görmesine açık, çok büyük sayıda yazıttan oluşan bir çeşit arşiv de bulunuyordu. Bu 

yazılı belgeler geçmişteki önemli olayları anlatıyor veya sadece çok zengin 

yurttaşların beşeri zaaflarından söz ediyordu. Gymnasiumlarda kimi zaman bünyeleri 

içinde ya da yakınlarında halka açık kütüphaneler de yer almıştır.34 Gymnasiumlar 

da kütüphanelerin de bulunduğu kanıtlanmıştır.35 Batı Anadolu’da Nysa (Sultanhisar, 

Aydın) antik kentindeki gymnasium kütüphanesi buna iyi bir örnektir.36 

Antrenman, yarışma ve gymnasiumlardaki çıplaklık, sadece Greklere 

özgüydü. Geleneklere uygun olarak; Gymnasium, çıplaklık ve lutiklik birbiri ardına 

oluşmuştur. Bu üç olgunun ortaya çıkışı hakkında kaynaklar benzer tarihler verir. 

Fakat Grekler tarafından ortaya konan, geliştirilen ve doğal sayılan bu olgular 

barbarlar tarafından her zaman hor görülüp küçümsenmiştir. İ.Ö. VI. yy.’ da yaşayan 

barbar gözlemci Anakharsis, Yunanistan’ı ziyaret ettiği sırada, Greklerin atletizm 

çalışmalarını şaşkınlıkla izlemiş ve söylenceye göre şöyle demiştir: “Greklerin bütün 

şehirlerinde, her gün deli gibi koştukları belli bir yer bulunmaktadır.’’ Anakharsis’in 

sözünü ettiği yer, büyük olasılıkla Grek Gymnasiumları’nın ilk evrelerini oluşturan 

basit yapılar olmalıydı. 

Gymnasium olgusu, uzunca bir süre Grek toplumu içinde de kabul görmemiş, 

hatta bazı ünlü edebiyatçıların ve bilginlerin ağır eleştirilerine hedef olmuştur. 

Bunlara rağmen gymnasiumların Grek dünyasında yaygınlaşması, zamanla bazı 

yabancı halklar tarafından kabul görüp benimsenmesi, aktivitelerine çok sayıda 

insanın katılmasından dolayı antik dönem kültürünün gelişimine çok büyük katkıları 

olmuştur. Bu nedenle gymnasiumlar, antik Grek şehirlerinin en karakteristik resmi 

                                                
33 Atasoy, 2001: 18 
34 Başgelen, 2009: 9 
35 Radt, 2002: 112 
36 Başgelen, 2009: 9 
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yapı elemanlarından biri olarak kabul edilmiştir. Prousalı Dion Khrysostomos (İ.S. 

40-120), Grek şehirlerindeki yapıların sıralamasını yaparken gymnasiumu, şehrin en 

önemli yapıları arasında üçüncü sırada sayar.37 

3.2. Gymnasium Mimarisinin Ortaya çıkışı 

Antik dönemde gymnasiumların bir kurum olarak, ilk kez Dorlar tarafından 

kurulduğunu ileri süren Oehler, ilk gymnasiumların İ.Ö. VII. yy.da yapılmaya 

başlandığını iddia eder.38 Gerçekten de bugüne kadar arkeolojik verilerden ve antik 

kaynaklardan saptanabilen en erken gymnasiumların Atina’da (Akademia, Lykeion 

ve kynosarges) saptanmış olmasına karşılık, gymnasium Girit ve Sparta kökenlidir.39 

Wycherley ise, gymnasiumun ilk oluşumunu agoranın ilk evresinde bulur. O, 

erkek çocukların beden eğitimi, spor yarışmaları yaptıkları, oyunlar oynadıkları ve 

yaşlıların da toplanarak onları izledikleri, agora meydanlarından, zamanla 

gymnasium yapılarının ortaya çıktığını iddia eder.40 Zaman içinde gelişen 

gymnasiumlar, agora ve stoalar gibi Antik dönem kent yaşamının vazgeçilmez 

merkezlerinden biri olmuşlardır.41 J. Delorme de, gymnasiumun gelişimini 

incelerken, çocukların ve gençlerin atletik yarışmalar düzenleyip oyunlar 

oynadıkları, antrenman yaptıkları, halkın da bunları izlemek için toplandıkları “Köy 

Sahaları’’ nın varlığını ileri sürerek, destekler görülür. Delorme’ye göre, 

gymnasiumun, Dor gelenekleri veya Panhelenik oyunlarla bir ilgisi olmayıp, aslında 

antik Grek şehrinin oluşumuna yol açan politik ve sosyal olayların bir sonucudur.42 

Ordudaki ‘Phalanx’43 sayısı artınca vatandaşların rasyonel bir askeri eğitimden 

geçmeleri gerektiğinden bu amaç için kullanılacak yapılara ihtiyaç duyulduğundan 

inşa edilmeye başlanmıştır.44 

Girit saraylarında bazı mekanların eğitim amacıyla kullanıldığı bilinmektedir. 

Duvarlarda atletik mücadelelerle ilgili fresklerin izleri bugüne kadar ulaşmıştır; fakat 

bu tasvirler, gerçek anlamda bir gymnasiumun varlığını kanıtlamaya yeterli 

                                                
37 Delorme, 1960: Pl.XXIX 
38 Oehler, 1912: 2008 
39 Yaraş, 1997: 239 
40 Wycherley, 1993: 127 
41 Başgelen, 2009: 7 
42 Delorme, 1986: 156 
43 Antik Yunan’da ağır, zırhlı piyadelerden oluşan profesyonel savaş birliğinin, çoğunlukla sekiz sıra 
halinde dizilmiş olarak, omuz omuza aldıkları savaş düzeni (Tekçam, 2007:174). 
44 Delorme, 1986: 156 
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değildir.45 Sparta’nın ise, çok katı ve sert bir eğitim anlayışına sahip olduğunu 

biliyoruz; Lykourgos’un Anayasası’nda görüldüğü üzere: Eş seçimi, evlilikler, 

doğum ve çocukların eğitimi hep belirli kurallara göre yapılıyordu; bütün bunlara 

karşılık ne yazık ki, bugüne kadar Girit’te olduğu gibi Sparta’da da gymnasium 

olabilecek hiçbir yapı izine rastlanmamıştır; ayrıca hiçbir antik yazarın eserinde de, 

Girit ve Sparta gymnasiumları hakkında tek bir anekdota rastlanmamıştır.46 

Gymnasiumun iyice gelişmiş mimari biçimi oldukça geç tarihlere ilişkindir.47 

Yapı köken bakımından yalındır. İ.Ö. IV. yy. ve daha sonraki yüzyıllarda da ortaya 

çıkan tiplerde bu yalınlık sürmüştür. Romalılar bu yapı tipini geliştirmişlerdir.  

3.3. Gymnasiumun Kentteki Yeri  

Gymnasiumun kurulacağı yer ve alacağı biçim, spor çalışmaları ve askeri 

eğitim yapma gereksinimleriyle saptanırdı.48 Eğitimin hoş ve sağlıklı bir çevrede 

yapılabilmesi için, gölge yapan ağaçların altında, suyu bol, korunaklı bir yerin 

seçilmesine özen gösterilmiştir.49 Gençler buradaki etkinliklere vücutlarına zeytin 

yağı ile ovarak başlardı (bkz., res. 8, 9).50 Eğitimin sonunda toza toprağa bulanan 

bedenlerindeki kumu bronz ya da demirden yapılan ve strigilis denen aletle sıyırarak 

(bkz., res. 10, 11) yıkanmaya giderlerdi (bkz., res. 12, 13).51 Erken dönemlerde 

kentlerin dışına inşa edilmişlerdi. Bu durum zamanın değer yargılarına göre olağan, 

hatta gerekli görülmüştür. Örneğin Klasik dönem yazarlarının düşüncelerine göre 

gymnasiumlar, kesinlikle kent dışına yapılmalıydı. Bu düşünceyi Genellikle de 

palaestra ile birleşmiş olup ayrı bir kısım halinde değildir.52 

Platon ve Aristoteles, Grek gymnasiumlarını daima kent dışında gölgelik ve 

yeşil bir park atmosferinde düşünmüşlerdir. Arkaik ve Klasik dönemde, bu geleneğe 

karşın kent içinde yapılan tek gymnasiumun Syrakuzai’de olduğu sanılmaktadır. 

Fakat bu gymnasium da İ.Ö. IV. yy.’ın sonlarına tarihlenir. Belki de Syrakuzai 

                                                
45 Yaraş, 1997: 239 
46 Yaraş, 1997: 239 
47 Wycherley, 1993: 129 
48 Wycherley, 1993: 126 
49 Başgelen, 2009: 13 
50 Başgelen, 2009: 13 
51 Başgelen, 2009: 13 
52 Saltuk, 1993: 72 
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Gymnasiumu İ.Ö. III. yy.’ da kent içinde görülmeye başlanacak yapıların 

habercisidir.53 

Gymnasium mimarisi geliştikçe, yapının kent içindeki yeri de değişmeye 

başlamıştır. Bazı düşünürler erken dönemlerde, agoralarda gençlerin beden eğitimi 

yaptığını, kentli yaşlıların ise bunları izlediklerini, dolayısıyla gymnasium 

düşüncesinin agoralardaki eğitimden kaynaklandığı iddia ederler. Gene de zaman 

ilerlerken, agora bu işe pek elverişli olmayan bir duruma gelmiş ve erken tarihlerden 

sonra, agoranın işlevi gymnasiumlara geçmişti.54 Bu teze karşın, bazı antik yazarların 

erken dönemlerden itibaren gymnasiumların özellikle agoralardan mümkün 

olduğunca uzak yerlere inşa edilmesi gerekliliğini ileri sürdüklerini görüyoruz. 

Dinsel kurumlar güçlüydü ve ilk gymnasiumlar kendine uygun kimi tanrıların 

ya da kimi yerel kahramanların kutsal alanına değişmeden bağlı kaldı. 

Gymnasiumlarda genellikle ‘Hermes’55 ile ‘Herakles’56e tapınılmıştır, ayrıca bunlara 

çoğunlukla bir tanrı ya da bir kahramanın adı verilmiştir.57 Fakat kültler değişiklik 

gösterirdi.58 Beden ve ruh sağılığı açısından ‘Asklepios’59 da büyük saygı görmüş, 

                                                
53 Delorme,1960: Pl.XXIX 
54 Wycherley, 1993: 127 
55 Titanlar soyundan Atlas’la Pleione’nin kızı Maia’nın Zeus’la birleşmesinden doğmuştur. Tanrıların 
ve özellikle Zeus’un habercisi olarak görev alan Hermes, Olympos tanrılarının en renkli ve özgün 
kişilerinden biridir. Hermes hırsızların olduğu kadar, tüccarlarında koruyucusudur, ama asıl yararı 
yolculara dokunur: Yollara dikilen Hermes heykelleri çok kutsal sayılan ilkçağın kilometre taşlarıdır.  
Hermes çobanların bekçisi olarak omuzlarında bir koyun taşıyarak canlandırılırdı (Erhat, 2004: 140). 
56 Asıl adı Alkides, yani dedesi Alkaios’tan gelme bir soyadıdır. Sonra Pythia kahini adını değiştirir, 
Herakles kor. Adının ‘‘Hera’nın ünü’’ anlamına geldiğini ileri sürerlerse de ‘‘heros’’ yani kahraman 
sözcüğüyle ilişkisi daha akla yakındır. Herakles’in anası Alkmene de, ölümlü babası Amphitryon da 
Perseus’la Andromeda soyundandılar. Zeus, Alkmene’nin atası Danae ile birleştiği gibi, Alkmene’yi 
de aldatarak elde eder. Aynı gece Alkmene Herakles ve İphikles’e gebe kalır. Herakles üstün bir 
eğitim görür. Delikanlılık dönemine gelince boyu bosu ve gücü olağan üstüdür. Birçok üstün 
başarıları olmuş, Eurystheus’un hizmetine girerek 12 önemli işi başarmıştır. Fizik ve moral gücün, 
kahramanlığın simgesi olan Herakles hem kahraman, hem de tanrı olarak tapım görmüştür. 
Herakles’in adı hemen her destan ve şiirde geçerse de, kişiliğini ozanlardan çok tragedya yazarları 
işlemiştir (Erhat, 2004: 137, 138, 139. 140).  
57 Başgelen, 2009: 13 
58 Wycherley, 1993: 127 
59 Yunan dünyasında hekim tanrı olarak büyük bir ünü olan ve Romalıların da Aesculapius adıyla 
benimseyip tapındıkları Asklepion, Apollon’un oğludur. Thessalia kralı Phlegyas’ın Koronis adlı bir 
kızı vardır. Apollon’la sevişir ve ondan gebe kalır, ne var ki tanrının dölünü karnında taşırken 
Arkadya’dan gelme bir yabancıyı da yatağına alır. Bu olayı tanrıya kutsal kuşu kuzgun haber verir, 
tanrı da öfkesinden bembeyaz olan kuşun tüylerini karaya boyar. Şair Pindaros bu masalı 
benimsemez, ışık tanrı Phoibos Apollon’un olayı kendi gözüyle gördüğünü ileri sürer. Koronis 
korkunç bir cezaya çarptırılır: Bir odun yığınının üstünde diri diri yanacaktır. Kadın can vermek 
üzeredir ki, Apollon kanından olan çocuğun yok olmasına katlanamaz, ölünün karnından dölünü 
çıkarır ve büyümesi için at adam Kheiron’a teslim eder. Bu olay hekim tanrının son anda kurtarıcı 
olarak yetişmesinin simgesidir. Asklepios’a hekimlik sanatını öğreten Kheiron doğanın içinde 
yaşayan, doğanın sırlarına ermiş bir varlıktır (Erhat, 2004: 62, 63).  
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çoğu zaman gymnasium mekanlarının yanında bir Asklepios kutsal alanı ya da 

tapınağı yer almıştır.60 Plutarkhos, oldukça geç bir tarihi belirten ilginç bir örnek 

verir: Syrakuzai kentinin kurtarıcısı Timoleon’a, onuruna yapılan spor şenliklerinin 

yanı sıra, agorada bir mezar ve bir de heros kutsal alanı verilmişti; daha sonraları da 

buranın çevresine stoalar, bahçeler, bir odeion ve gösterişli bir gymnasium 

yapılmıştı.61  

Hellenistik dönemden itibaren, gymnasiumun kent dışında yapılma gerekliliği 

ortadan kalktı. Çünkü Grek kent devletlerinde monarşinin güç kazanması, parasal 

olanakların azalması, şehir otonomisini minimuma düşürdü. Şehir yönetiminde, 

otonomi adına en büyük gücü eğitim oluşturmaya başladı. Gymnasium yapılarının da 

zamanla bir üniversite karakteri kazanmasıyla, yerleşim merkezine yakınlaşması 

hatta içine yapılması daha çok tercih edilir oldu. Gymnasiumlar, bu dönemden 

itibaren kentteki sosyal yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi.  

Her Hellen kentinin kendi gymnasiumu vardır. Pausanias’ın söylediği gibi, 

gymnasium da, agora gibi polisi tamamlayan öğelerden biriydi.62  

3.4. Gymnasiumun Stil Gelişimi 

İlk gymnasiumların biçimleri konusunda bilgimiz azdır; ancak kanıt 

eksikliğinden bilgi edinilse bile gymnasiumun mimarisi hakkında öğrenilebilecek 

pek bir şey olmayabilir.63 Fougeres, çok akıllıca, gymnasiumun tarihini dört döneme 

ayırır: İlk dönemde bir dromostan, yani bir koşu yolundan ya da bir spor alanından 

öte bir şey yoktur, ikinci dönem iyi örneklerine Atina’da rastladığımız Arkaik 

dönemdir; üçüncüsü, İ.Ö. IV. yy. ile Helenistik dönem; dördüncüsüyse, konumuzun 

dışında kalan Roma dönemidir.64 Schneider de Fourgeres gibi dört evrenin varlığını 

savunur: Birinci Sparta’daki dromoslu yapılar, ikinci Yunanistan’ın öteki 

bölgelerinde Pers Savaşları’na kadar inşa edilen gymnasium ve palaesatralar, üçüncü 

Pers Savaşları’ndan Büyük İskender’e kadar jimnastik çalışma okulları, dördüncü 

Helenistik ve Roma döneminin jimnastik okulları.65 Oehler ise yapının organik 

gelişimi açısından değil, kullanım işlevinin gelişimi açısından dörde ayırır: Birinci 
                                                
60 Başgelen, 2009: 13 
61 Wycherley, 1993: 127 
62 Wycherley, 1993: 127 
63 Wycherley, 1993: 128 
64 Wycherley, 1993: 128-129 
65 Yaraş, 1997: 241 
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Çalışma alanı olarak gymnasium (şenlikler için hazırlık ve pratik alanı), ikinci 

Jimnastik alanı olarak, üçüncü Öğrenim kurumu olarak, dördüncü Açık şenlik alanı 

olarak gymnasium.66 Gymnasiumlar bütün bu ayrımlara karşın, değişik kentlerde 

ekonomik, coğrafi ve sosyo-kültürel etmenler nedeniyle farklı biçem ve boyutlarda 

inşa edilmiş ve kullanılmıştır; bundan dolayı özellikle Grek gymnasiumları hakkında 

otorite olarak kabul edilen J. Delorme’nin yaptığı gibi, Grek gymnasiumlarını başlıca 

iki evrede incelemek akılcıdır: Mimari açıdan basit olan ilk dönem, ağır bir eksersiz 

yeri, genişçe bir avlu, koşu pisti, tuvalet ve aletleri koymak için birkaç oda ve gezi 

yeri için portiklerden oluşan dağınık ve basit yapılardan oluşmalıydı; yapının ikinci 

evresindeki bu İ.Ö. V. yy. sonlarından itibaren yapının kompleksleştiği her mekanın 

belirli bir işlev yüklendiği ve şehir içinde belirli bir konuma ulaştığı dönemdir.67 

Klasik dönemde çok kesin hatlarla ayrılmasa bile, kendine özgü mimari karakter 

kazanan gymnasiumlar, Helenistik dönemde sosyal yaşamın merkezi ve buluşma yeri 

haline gelmesiyle gymnasiumdaki eğitim metodları da değişmeye başlamıştır; bu 

dönemde varolan Sophistik ve sokratik dersler, gymnasiuma entelektüel bir boyut 

getirdi.68 Gymnasium, en azından İ.Ö. VI. yy.’ın tiranlık günlerine kadar gerilere 

gider; Hipparkhos’un yaptırdığı bir duvar bilinmektedir.69 Şehir içine taşınan 

gymnasiumlar daha sonraları kapalı forma kavuşunca, koşu yolları, özellikle eski 

yerleşmelerde sorun olmuştur. Yeni kurulan kentlerde gymnasium inşa etmek daha 

kolaydı. Her şeyden önce gymnasium, mimari birliğe yakından bağlı bir yapıdan çok, 

geniş bir spor alanı olarak düşünülmelidir.70 Bir ya da iki insula üzerine dikdörtgen 

planlı gymnasiumlar kurmak, bir aksın üzerine de ‘ksysteyi’71 uzatmak bütün 

problemleri çözüyordu. Bazı kentlerde görüldüğü üzere, ksyste ihtiyacı kentin ana 

caddeleri üzerine yapılması ile de giderilmeye çalışılmıştır. Önceleri kent dışında 

yaptırılan bu yapılar, daha sonraki dönemlerde kent içine alınmış ve işlevlerine 

yönelik olarak yeni kullanım alanları eklenmiştir.72 Gymnasium da yapılan 

antrenman sonrası uzun mesafeli koşular, yarışmalar ancak Gymnasium-Stadion 

bağlantısıyla çözülebilmiştir. Bu nedenle antik kent mimarisinde, ihtiyaçtan dolayı 
                                                
66 Oehler, 1912: 2008 
67 Yaraş, 1997: 241 
68 Yaraş, 1997: 241-242 
69 Wycherley, 1993: 129 
70 Wycherley, 1993: 125 
71 Antik Yunanistan’da atletik idman için kullanılan uzun üstü kapalı portico (Er, 2006: 221).  
72 Atasoy, 2001: 18 
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organik bir bağın olduğunu saptamak mümkündür. Priene Aşağı Gymnasiumu ile 

Stadionu buna çok iyi bir örnektir. Helenistik dönemde demokratik yaşantının 

zayıflaması ve gelir dağılımının bozulması sonucu sosyal ve politik kuruluşlar 

oluşmaya başlamıştır. Bu politik kuruluşları, ancak eğitim görmüş kültürlü insanlar 

oluşturabiliyordu. Bu nedenle Helenistik dönemde eğitimin değer kazanmasıyla 

gymnasiumun kent devletlerinde politik gücü artmıştır. Bu gelişme, kent 

planlamasında gymnasiumların, ‘bouleuterion’73 ve ‘prytaneion’74 yapılarının 

yakınına inşa edilmesini gerekli kılmıştır.75 Kent devletlerinde ihtiyaca göre 

gymnasiumun büyüklüğü farklılıklar göstermektedir. Grek Gymnasiumları içinde 

Pompeii Gymnasiumu 674 m² hacmiyle en küçük yapıyı oluşturur. Pergamon Neoi 

Gymnasiumu ise yaklaşık 2592 m² açık, 4038 m² kapalı alanıyla toplam 6330 m² ile 

en büyük gymnasiumdur. Antik dönemde ilk gymnasiumların esas yapı malzemesi 

ahşap olmalıydı. Erken dönemlerde tamamen ahşaptan yapılmış gymnasiumların 

olduğu düşünülür ve ahşap yapı malzemesi, yapının üst kısmı için, her dönemde 

vazgeçilmez bir elemandı. Hatta ahşap o kadar benimsenmişti ki bazen saçak 

kısmında da taşın yerine kullanılmıştı. Epidauros ve Olympia da yıkılmış sütunların 

üzerinde kalın bir kül tabakası bulunması yapının üst kısmının ahşap olduğunu ve 

yandığını düşündürür. Bunun yanında kullanımının kolay olması ve ucuzluğundan 

dolayı pişmiş tuğla da kullanılmıştır. Fakat bu malzeme de çok dayanıksız 

olduğundan günümüze yeterince ulaşamamıştır. Olympia ve Epidauros 

Gymnasiumları’nın bazı bölümlerinde tuğla kullanıldığı saptanmıştır. Antik 

dönemde diğer mimari yapılarda olduğu gibi gymnasiumlarda da doğal olarak en 

fazla kullanılan malzeme taştır. Bir gymnasiumda tek bir taş çeşidi kullanıldığı gibi, 

birden çok taş çeşidi de kullanılabiliyordu. Yine aynı yapıda birden çok mermer 

çeşidi kullanıldığı bilinir. Gymnasiumlar da temel yapı elemanlarından biri olan 

‘peristyl’76, geç dönemlere kadar önemini artırarak devam ettirmiştir. Hatta 

gymnasiumun bütün tarihi gelişimi boyunca peristylsiz düşünülemeyeceği 

                                                
73 Antik Yunan kentlerinde kent meclisi binası (Er, 2006: 66). 
74 Polisin resmi ve sembolik merkezi olan, içinde umumi yemek odası bulunan ve ocağında kentin 
geçmişiyle bağının simgesi olarak Hestia sunağından gelen ateşin sürekli yandığı Yunan kent salonu 
(Er, 2006: 325). 
75 Delorme, 1960: Pl.XXIX 
76 Antik Yunan ve Roma mimarlıklarında, bir yapının içinde yer alan bir mekanı ya da avluyu 
çevrelen sütun dizisi; Antik Roma evinin ya da villasının etrafı sütunlarla çevrili üstü açık avlusu ya 
da bahçesi (Tekçam, 2007: 173). 
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söylenilebilir. Genellikle bu peristylerde bazı istisnalar dışında ‘Dor düzeni’77 

kullanılmıştır. Genelleme yapılacak olunursa peristylerde Dor düzeni tercih 

edilirken, iç kolonlarda ‘Ion düzeni’78 kullanılmıştır. Bunun en güzel örnekleri ise 

Anadolu’da Priene Aşağı Gymnasiumu ve Miletos Helenistik Gymnasiumu’dur. 

Çünkü büyük olasılıkla peristyldeki Dor sütunlarının sağlamlığı ve sadeliği, Ion 

düzeninin ise ‘eksedra’79 ve diğer salonların bölümlerinde dekoratif özelliğinden 

zarafeti sergilediği düşünülebilir. ‘Korinth düzeni’80 ise gymnasiumlarda pek fazla 

                                                
77 Yunan ve Roma mimarisinde kullanılan Dor düzeni muhtemelen İ.Ö. VI. yy.’dan önceki yapıların 
ahşap prototiplerinden gelişmiştir. Antik Mısır sütunları, özellikle Beni-Hasan kaya mezarı (İ.Ö. 
1950) ve kraliçe Hatshepsut’un Tapınağı’ndaki sütunlar da (İ.Ö. 1950) Dor sütunun prototipi olarak 
görülür. Dor düzeninde tapınak stereobat adlı temelin ve üç basamaklı krepidema’nın üstünde 
yükselir. Sütun yukarı doğru incelerek yükselir; bu eğime entasis denir. Dor sütunu yivlidir ama 
Delos’taki Apollon Tapınağı’nda olduğu gibi (İ.Ö. 325-300) nadiren yivsiz de olabilir. Sütunlardaki 
yivlere kanneleur denir. Sütun başlığının sayısı üçle beş arası değişen anuletleri vardır; anuletin 
üstünde ekhinus ve abakus yer alır. Arşitravın üstünde friz ve korniş yer alır. Frizdeki triglifler 
muhtemelen ahşap prototip yapısındaki hatıl uçlarını simgeler. Frizi kornişten ayıran taenianın altında 
regula ve guttae yer alır. Dor frizinde triglif ve genelde kabartmalı metoplar bulunur. Genelde iki 
sütun arasına bir triglif gelir ama İ.Ö. II. yy.’da iki sütun arasına üç metop konmuştur. Mutulus 
levhaları triglif ve metopların üstüne konur. Üstte kyma rektalı bir çatı kornişi ve gutta bulunur. Roma 
Dor düzeninde kaide vardır ve metoplar çoğu kez bukrania ya da paterae ile bezelidir; sütun başlığının 
boynunda rozet gibi bezemeler vardır. Tipik özelliği çapın yüksekliğe oranı bire sekiz olan yivli 
sütunları, sade başlığı, triglif ve metoplardan oluşan frizi ve kornişlerde mutule levhalarıdır (Er, 2006: 
107).   
78 Anadolu’nun batı ve güney batı kıyılarında gelişmiş İon düzeni, Ephesos’ta Artemis Tapınağı ve 
Didyma’da Apollon Tapınağı gibi önemli tapınakların mimarisinde kullanılmıştır. İon düzeninin en 
belirgin özelliği iki yanda volüt olan başlık biçimidir. İon düzeninde Küçük Asya İon tipi ya da Attik-
İon tipi sütun kaidesi vardır ve sütun Dor sütununa göre daha ince ve yüksektir. Enthasis yoktur. 
Klasik sütun gövdesinde çoğu kez yivleri ayıran şeritler vardır. Ancak Hellenistik Dönem’de 
sütunların alt kısmı sade ya da fasetlidir. Roma İon sütunları tamamen yivsizdir. Yunan ve Roma 
başlıklarının her ikisi de astragal, ekhinus ve abakus bulunur; ekhinus yumurta-ok dizisiyle bezelidir. 
Entablatür üç fascialı bir arşitrav, friz ve kornişten oluşur. Frizde metop ya da triglyph yoktur. İon 
frizi sade ya da zengin bezemeye sahip olabilir; figürlü kabartmalarla ve çeşitli renkte taşlarla 
bezelidir. Kornişte yumurta-ok dizisi, dentil bulunur (Er, 2006: 195).        
79 Yarım daire ya da dikdörtgen biçiminde, üstü açık ya da kapalı olabilen, içinde otuma sıraları olan, 
bir başka yapıya bağımlı ya da bağımsız olan niş. Yunan palaestralarında eksedralar üç tipte görülür: 
Oda şeklinde eksedralar, bunlara Ephebik eksedra da denir; yarım daire şeklindeki eksedralar İ.Ö. 3. 
yy.’dan itibaren görülürler. Diğer tip ise, yarım daire şekli açık hava eksedraları, buna bir örnek 
Pergamon’daki Yukarı Gymnasium’da kuzey peristylin önünde vardır (Er, 2006: 114).  
80 Üç Yunan mimari düzeninin en detaylı ve en gösterişlisidir. Roma mimarisinde en sevilen ve 
kullanılan düzendir. Plinthos üstünde genellikle bir Attik kaide; yüksek yivli ya da sade bir sütun 
gövdesi; başlığın içbükey kenarlı abakusunun ortasında Roma düzeninde bir çiçek motifi, Yunan 
düzeninde ise bir anthemion ya da palmet bulunur. Başlığın en belirgin özelliği astragal üstünde iki 
dizi kenger yaprakları ve bu yapraklardan yükselen caules ve her tomurcuklu calyksten yükselen filizli 
helices ya da volütlerdir. Görkemli olan entabletürde arşitrav fasciaları arasında boncuk dizisi, 
kabartmalı friz, modilyonlarla bezeli korniş yer alır. Yunan Korinth düzeninde sütunlar daima yivlidir. 
Vitruvius Korinth başlığını Atinalı Kallimakhos’un (İ.Ö. 430-400) icat ettiğini yazar. Başlığın çana 
benzeyen özünden kenger yaprakları, caules, helices filizlenir; bu görünüm bir sepetten büyüyen 
yeşillikleri andırır. En erken Yunan Korinth örnekleri arasında olan Apollon Epicurius Bassae (İ.Ö. 
429-400), Atinadaki Lysicrates’in Khoragic Anıtı (İ.Ö. 334) özellikle sütun başlıklarının güzelliğiyle 
tanınır. Korinth düzeni bir tapınakta en erken Dağlık Kilikya’da Olba kutsal alanındaki 
Diocaesareia’da Zeus Olbios Tapınağı’nda kullanılmıştır (Er, 2006: 217).  
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görülmez. Ancak daha geç dönemlerde ekleme biçimlerinde kullanılmıştır. Olympia 

Palaestrasının güney girişinde, Pergamon’da Diadoros Eksedrasında kullanıldığı 

saptanmıştır. Ayrıca kazılar sonucu Stratonikeia Gymnasiumu eksedrasında da 

Korinth düzeninin kullanıldığı saptanmıştır. 

Antik dönem mimarları sütunlar arasındaki uzaklığın geniş olmasına özen 

göstermişlerdir. Bu genişliğin zamanla belirgin olarak arttığı gözlenir. Epidauros’ta 

1,42 m., Pergamon’da 2,2 m., Delphi’de 2,92 m., Olympia’da 3,1 m., Miletos’ta 3,12 

m., Assos’ta 3,47 m., Delos Gymnasiumu’nda 4 m., Pompeii’de ise 4,9 m.’ dir. 

Epidauros ve Pergamon Neoi Gymnasiumları çok dar, Pompeii Gymnasiumu’ndaki 

sütun araları ise, oldukça geniş olmalarıyla istisnadır.81 

Palaestradaki sütun aralarının geniş olmasının birçok avantajları vardır. 

Peristyllerin arkasındaki mekanlardan palaestraya geçişin kolaylığı, arka mekanlara 

ışığın daha çok girebilmesi, mekanlardan özellikle eksedradan palaestradakileri 

izleme kolaylığı gibi nedenler sayılabilir. Zaten bu sebepledir ki zamanla aerostyl 

formlar tercih edilir olmuştur. Peristyllerin de zamanla formlarında değişmeler 

gözlenebilmektedir. Başlangıçta peristyllerin genişlikleri yüksekliklerine oranla 

darken, geç dönemlere doğru genişlemiştir. Çok tahrip olan veya üstlerine yeni 

eklemeler inşa edilen gymnasiumların gerçek yükseklikleri ve üst 

konstrüksiyonlarını tespit etmek oldukça zordur. Fakat buna karşın, ele geçen 

buluntulara dayanarak bazı ‘restitüsyon’82 denemeleri Ankyra, Ephesos, Sardes gibi 

özellikle geç dönem yapılarında nispeten daha çok buluntu kaldığından 

yapılabilmektedir (bkz., çiz. 1, 2). 

Gymnasiumlarda mimari açıdan bir sınıflama yapmak hemen hemen 

olanaksız olmuştur. Çünkü bugüne kadar birbirine tamamen benzeyen iki 

gymnasium planı saptanamamıştır. Gymnasium yapılarının sınıflandırılmasında form 

benzerliğinden kaynaklanan büyüklük söz konusu değildir. Örneğin, Olympia 

Gymnasiumu ile Pergamon Gymnasiumu büyüklük bakımından birbirine 

benzemesine karşın, plan olarak tamamen farklıdırlar. Assos Gymnasiumu’nun 

                                                
81 Delorme, 1960: Pl.XXIX 
82 Taşınır ya da taşınmaz kültür varlıklarının eksik olan bölüm ya da parçalarının kağıt üzerinde 
tamamlanması; sonradan değişikliğe uğramış, kısmen yıkılmış ya da tümüyle yok olmuş yapı ya da 
yapı gruplarının ilk durumlarının, yapıya ait her türlü belge ve fotoğraflardan, yapının üzerindeki 
izlerden yararlanılarak plan, kesit, çizim ya da maketle gösterilmesi (Tekçam, 2007: 189).  
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yüzölçümünün Priene Aşağı Gymnasiumu’nun yüzölçümüne yakın olmasına karşın, 

benzer yönlerini söyleyebilmek zordur. 

Gymnasiumlar için formun, sınıflama açısından başlı başına kriter olarak ele 

alınması mümkün değildir. Çünkü gymnasium yapıları, kuruldukları araziye bağımlı 

olarak şekillenmiştir. Örneğin, Olympia ve Delos Gymnasiumları çok düzgün bir 

form verirken, Priene’de destek duvarları ve payandalarla ancak düzgün bir alan elde 

edilmiştir. Pergamon’da ise, arazinin çok dik olması sonucu, ancak üç ayrı teras ile 

yer kazanarak bina inşa edilmiştir.  

Gymnasiumları, mekanları ve palaestranın formuna göre de sınıflandırmak 

olanaksızdır. Gymnasiumlarda önem verilen mekanlar, genellikle yapının bir 

kanadına toplanıyordu. Olympia, Miletos Helenistik, Priene Aşağı, Pergamon Neoi 

Gymnasiumları en iyi örnekler arasındadır. Önem verilen bu kanatlara, doğal olarak, 

gösterişli bölümler düşünülmüştür. Vitruvius’un da sözünü ettiği bu kuzey kanatta, 

çift peristyl bulunurdu.83 Ayrıca bu kanattaki mekanlarda simetri hakimdir. 

Gymnasium mimarisinde, kanatlardaki mekanlar kronolojik olarak bir değişkenlik 

içerisinde değillerdi. Klasik dönemin sonlarında ve Hellenistik dönemde, beden 

eğitimi ve genel eğitim için, yanlarda çeşitli odaları bulunan, sütunlu, kare bir avluyu 

kapsayan daha değişik bir yapı ortaya çıkmıştır.84 Şehir içindeki konuma ve ihtiyaca 

göre değişmektedir. Nemea, Thera, Miletos Helenistik ve Eretria 

Gymnasiumlarından biri; Delphi, Delos Gymnasiumları, Lac Palaestrası, Priene 

Aşağı, Assos ve Iasos Gymnasiumları’nda iki; Pergamon, Delos Granit Palaestrası ve 

Sikyon Gymnasiumları’nda üç; Olympia ve Epidauros Gymnasiumları’nın ise dört 

kanadında peristyl ve arkalarında mekanlar bulunur. Bu verilere dayanarak erken 

dönem gymnasiumlarının formlarını, mekanlarını, palaestralarını veya kullandıkları 

malzemeleri göz önüne alarak sınıflandırmak hatalı sonuçlar doğurur. Bu nedenle 

tarihsel gelişimi içerisinde coğrafik konumunu ele alarak değerlendirmek daha 

sağlıklı bir yoldur. Hatta bu değerlendirme daha öze indirgenerek, bölge ve kent 

düzeyinde incelenmelidir. Çünkü yerel halkın gymnasium mimarisine büyük etkisi 

olmuştur. Örneğin Ionia kentlerindeki gymnasiumlar ile dağ yerleşmelerinin olduğu 

Lykia kentlerindeki gymnasiumlar arasında hem anlayış hem de mimari açıdan 

                                                
83 Vitruvius, 1998: 119  
84 Başgelen, 2009: 21 
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büyük farklılık vardır. Bunların yanında bir de sayısal veriler vardır ki bunların 

sonuçları da oldukça ilginçtir.  

Grek kültürünün yoğun olarak yaşandığı bazı kentlerde, gymnasiuma olan 

ihtiyaç nedeniyle bir şehirde birden çok inşa edilme gereği duyulmuştur. Bunu, antik 

yazarlardan, epigrafik buluntulardan ve daha önemlisi kazılar sonucunda mimari 

buluntulardan anlamak mümkündür. Antik Grek kültürünün olduğu kadar, 

felsefesinin de merkezi olan Atina, gymnasiumlarının çokluğu açısından, Kıta 

Yunanistan’daki tek kenttir. Akademia, Lykeion, Kynosarges gibi, üç eski 

Gymnasium’a Epheb Gymnasiumu eklenmiş, daha sonraları ise Ptolemaion, 

Diogeneion, Hermes, Hadrian (veya Traian) Gymnasiumları ve Boiotialılar 

tarafından kurulan Zeus Akraios ve Antha Gymnasiumları ile birlikte toplam on 

gymnasium saptanmıştır. Salamis’te üç, Alexandria, Aigia, Sparta, Theben, 

Panamara’da ikişer gymnasium vardı. Anadolu’da ise, Helenistik kültürü yoğun 

olarak yaşayan kentlerde gymnasiuma verilen değer arttığından, buna bağlı olarak 

sayısal bir artış da söz konusudur. Pergamon, en çok gymnasiuma sahip olan bir 

kenttir. Bugüne kadar hemen hepsinin yerleri tam olarak tespit edilememesine karşın, 

epigrafik buluntular sonucu kentte yedi gymnasiumun varlığı öğrenilir.85 Ephesos’ta 

halen dört gymnasium saptanmıştır, ancak beş gymnasiumun olduğu iddia 

edilmektedir. Thyateira’da dört gymnasium, Miletos’ta ise halen üç gymnasium 

varken, bazı araştırmacılar tarafından, İ.Ö. III. yy.’ın sonlarına doğru dört 

gymnasiuma sahip olduğu ileri sürülür. Halikarnasos, Smyrna, Tralles gibi kentlerde 

üç, Apollonis, Priene, Termessos gibi kentlerde ise, iki gymnasium olduğunu 

epigrafik ve arkeolojik bulgulardan öğreniyoruz. Sonuç olarak, gymnasium 

yapılarının mimari planını ancak kullanım ihtiyaçları, zamanı, coğrafi konum ve 

dağılımı göz önüne alınarak sınıflandırmak mümkündür. 

3.5. Gymnasiumun Bölümleri 

Palaestra: Açık avlu. Dövüş sporları ve atlama karşılaşmaları, palaestra da 

yapılıyordu.86 Klasik gymnasium yapılarında hiç kuşkusuz en önemli yeri palaestra 

kaplar, özellikle geç dönemlere doğru gymnasium ile palaestra kavramları o kadar iç 

içe girmiştir ki, çoğu zaman aynı yapı için her iki terim de kullanılmıştır; fakat kısaca 
                                                
85 Radt,  2002: 111 
86 Swaddling, 2000: 27 
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şu söylenebilir: Gymnasium kompleksleri, etrafında bazen dört, bazen üç, bazen de 

iki yanını çeviren sütunlu portiklerle çevrili palaestrasız düşünülemez (bkz., çiz. 3).87 

Antik dönemde güreşçilerin ve sporcuların eğitimi için kullanılan güreş okulu ya da 

içinde spor yapılan bir yapı. Palestra sözcüğü geleneksel olarak gymnasiumdan daha 

küçük yapılar için kullanılır.88  

Ephebeion: Grek gymnasiumunda en önemli yapı ögesi ephebbeiondu.89 

Ephebeionlar genellikle gymnasiumun kuzey kanadının ortasına yapılıyordu; 

genellikle güneye bakan cephesi açık olup değişik sayılarda olabilen destek sütunları 

üst konstrüksiyonu taşır, bu şekilde ephebeionun hem aydınlanması hem de 

palaestrayı görmesi sağlanmıştır; diğer üç duvarın önünde taş, mermer veya ahşap 

banklar bulunur (bkz., çiz. 4).90 Gymnasium’daki genç erkekler salonu; üç tarafı 

kapalı, sadece güney tarafı açık bu salonda oturma yerleri bulunur.91 

Apodyterion: Gymnasiumun kuzey kanadına sıralanmış bir diğer mekan 

gençlerin silah ve giysilerini çıkarıp giydikleri apodyteriondur.92 

Delorme, apodyterionların erken dönemlerde ephebeion işlevi gördüğünü 

iddia eder, ona göre fiziksel eğitimin ağırlıklı yapıldığı dönemlerde, yalnız 

apodyterion vardı; daha sonraki dönemlerde ephebeion yapılmış olmalıdır.93 

Korykeion: Pankreasçılar için antrenman salonu.94 Boksörler için 

düzenlenmiş, kum torbası odası.95 

Konisterion: Güreşçilerin antrenman yaptıkları yer; Pudra odası.96 

Elaiothesion: Güreşçilerin yağlandıkları bölüm; yağlanma odası.97 

Sphairisterion: top oyununun oynandığı alan.98  

Loutron: Soğuk banyo odası.99 

                                                
87 Yaraş, 1997: 242 
88 Er, 2006: 292 
89 Delorme, 1986: 160 
90 Yaraş, 1997: 242 
91 Er, 2006: 119 
92 Delorme, 1986: 156 
93 Yaraş, 1997: 243 
94 Yaraş, 1997: 243 
95 Tekçam, 2007: 85 
96 Saltuk, 1993: 72 
97 Saltuk, 1993: 72 
98 Yaraş, 1997: 243 
99 Saltuk, 1993: 72 
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Paradimides:  Paradromis olarak ta isimlendirilir. Gymnasiumda atletlerin 

kışın güzel havalarda Xystus’tan çıkarak idman yaptıkları üstü açık alanlara verilen 

isim.100 

Xystus: Gymnasiumda atletlerin kışın idman ve koşu egzersizleri yaptıkları, 

üstü kapalı bölüm.101 

Gynaikonitis: Antik Yunan evlerinde kadınlar için ayrılmış bölüm.102 Bir ya 

da daha çok odadan oluşur.103 

Pausanias’a göre gymnasiumun bitişiğindeki yapılar sporcuların evleriydi.104 

Pausanias’ın bu yorumu gymnasiumun bitişiğindeki bu yapılar hakkında farklı bir 

bakış açısı getirmiştir. 

Roma döneminde dönemin ihtiyaç ve geleneklerine uyularak sıcak su yapıya 

girmiş, böylece thermallerin yapımı için ilk adım atılmıştır, bu dönemle birlikte 

Vitruvius’un gymnasium/palaestra planında da bulunan frigida lavatio, frigidarium, 

concamerata sudatio, locanicum, calda lavatio gibi mekanlar inşa edilmeye 

başlanmıştır.105 

Vitruvius, ünlü Romalı mimardır ve yaşlılık döneminde İ.Ö. I. yy.’ın 20’li 

yıllarında “Vitruvii de Architectura Libri Decem” adlı bir eser kaleme almıştır. Bu 

eser Tıp, Savunma Yapıları ve Sanatı gibi birçok sahalarda geliştirilmiş Grek 

geleneğinde bir bilim yazınıdır. Eser İmparator Augustus’a adanmış ve ithaf 

edilmiştir. Eser Augustus dönemindeki yoğun yapı faaliyetlerine kaliteli inşaat için 

yol göstermeyi amaçlamıştır. 

 Vitruvius’a göre bu yapı palaestra, gymnas ve stad denilen üç kısımdan 

ibaretti. Vitruvius bu eserinde gymnasium ve palestra’nın yapımı için şu tavsiyelerde 

bulunmuştur: Palestradaki kare veya dikdörtgen şeklindeki peristil, çevresi iki 

stadiumluk bir gezinti yeri içerecek şekilde oluşturulmalıdır. Revakların üçü tek, 

güneye bakanı ise, rüzgârlı ve yağmurlu havalarda yağmur damlalarının içeriye 

girmemesi için çift yapılmalıdır.106  

                                                
100 Saltuk, 1993: 72 
101 Saltuk, 1993: 72 
102 Saltuk, 1993: 72 
103 Er,  2006: 147 
104 Radt, 2002: 135 
105 Yaraş, 1997: 243 
106 Vitruvius, 1998: 119 
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Üç revakta, filozofların, hatiplerin ve öğrenmekten zevk alan başkalarının 

oturup konuşabilecekleri oturma yerleri olan geniş ekoylumlar inşa ediniz; çift 

revağa bakan odalar ise şöyle düzenlenmelidir: Ortada, genç erkeklerin salonu; bu 

oturma yerleriyle birlikte çok geniş bir ekoylumdur. Uzunluğu genişliğinin üçte bir 

oranından fazla olmalıdır; sağda torba odası; ondan sonra, pudra odası; pudra 

odasının gerisinde, revağın köşesinde, Yunanlıların loutron dedikleri soğuk yıkanma 

odası olmalıdır. Genç erkekler salonunun solunda yağlanma odası; sonra, yağlanma 

odasının yanında, soğuk yıkanma odası (frigidarium); onun gerisinde ve revağın 

köşesinde külhana giden bir geçit; daha sonra fakat içeride ve soğuklukla aynı 

hizada, uzunluğu genişliğinin iki katı olan ve bir yanında laconicum (terleme odası) 

bulunan, tonozlu terleme banyosunu yerleştiriniz. Priene'de bulunmuş olan bir yazıta 

göre, iki kare mekan tarafından sınırlanan orta mekan “Epheboslar Eksedrası” diye 

anılmaktadır.107 Bu da mimarlık üzerine eser yazmış olan Romalı Vitruvius'un 

bahsettiği Ephebeum olmalıdır. Ephebos kelimesi gymnasiumda eğitim gören genç 

delikanlılara verilen bir isimdi. 

Ancak dışarıda, birisi peristilden çıkarken, diğer ikisi de aralarında koşu 

pistleri olmak üzere sol ve sağda üç revak düzenlenmelidir. Bunlardan kuzey yönüne 

bakan çok geniş ve çift revaklı olmalıdır; diğeri, tek olarak yapılmalı, duvarlarla 

sütunlara bakan yanlarında patika işlevini gören kenarları olmalıdır. Bunlar on 

ayaktan az olmamalı, aralarındaki mesafe de düzlüğe inebilmek için bir buçuk ayak 

yüksekliğinde basamaklar gerektirecek kadar, daha alçak seviyede olmalıdır; 

düzlüğün kendisi on iki ayak genişliğinden az olmayacaktır. Böylelikle, kenarlarda 

yürüyenlerin idman yapan yağlanmış insanlardan rahatsız olmaları önlenecektir. 

Bu revak türü, atletler kış sezonunda kapalı koşu pistlerini kullandıklarından, 

bu xystusun ve çift revakların yanında atletlerin kışın güzel havalarda xystustan 

çıkarak idman yaptıkları üstü açık alanlar düzenlenmelidir. Xystuslar iki revak 

arasında, ağaçlık veya çınar koruluklarıyla bunların içinde, ağaçlar arasında yürüyüş 

yolları ve Opus Signium’la yapılmış dinlenme yerleriyle birlikte inşa edilmelidirler. 

Xystusun arasında da çok sayıda insanın atletler arasındaki yarışmaları rahatça 

izleyebilmeleri için bir stadium yapılmalıdır.108 

                                                
107 Rumscheid, 2000: 205 
108 Vitruvius, 1998: 119 
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Kentin pek çok kamu binası gibi, gymnasiumda da, halkın gelip görmesine 

açık, çok büyük sayıda yazıttan oluşan bir çeşit arşiv de bulunuyordu. Bu yazılı 

belgeler geçmişteki önemli olayları anlatıyor veya sadece çok zengin yurttaşların 

beşeri zaaflarından söz ediyordu. Gymnasiumlarda kütüphanelerin de bulunduğu 

kanıtlanmıştır.109  

Ele aldığımız bu bölümlerde de tanrısallaştırılmış kişilerin, herosların, 

ktisteslerin, bağış sevenlerin ve başarılı sporcuların da heykelleri alanı kaplardı.110 

3.6.  Gymnasiumun Yönetimi  

Yapılan çalışmalar sonucu gymnasiumlarda çalışan yöneticilere değişik 

şehirlerde, değişik isimler verildiği saptanmıştır. Gymnasiumlardaki tüm etkinlikler 

Gymnasiarkhos unvanını taşıyan yöneticinin gözetimi altında yapılırdı; antik kentlerde 

Gymnasiarkhoslar, halka açık gösterilerdeki spor etkinlikleriyle oyunlardan sorumlu olan, 

okulları yöneten ve yarışmacıları denetim altında bulunduran kamu görevlileridir (bkz., res. 

14).111 Bunun yanında Samos’ta olduğu gibi “Epistate’’ veya Iasos’ta olduğu gibi 

‘‘Ephebarkhos’’ gibi değişik terimlerin de kullanıldığı saptanmıştır. Sestos ve 

Kyzikos’ta bir Ephebarkhos’un, Erken İmparatorluk döneminde Ephesos’ta bulunan 

bir yazıtta ise, bir Mearkhos’un adı geçmektedir. Genellikle halk meclisi tarafından 

bir yıl süre ile seçilen Gymnasiarkhos, toplum içinde saygın bir yere sahip 

vatandaşlar arasından seçiliyordu. Bu saygınlığı yanında, varlıklı olması da ayrıca 

gözetiliyordu. Yurttaşlar arasından eğer, istekli ve iyiliksever biri bulunursa, yaşamı 

boyunca bu işi üstlenebiliyordu. Kölelerin yönetime gelmesi, çeşitli yasalarla 

engelleniyordu. Bunun yanında antik yazarlar, kent kent dolaşıp gymnasiumlarda 

yöneticilik yapan başarılı filozoflardan övgü ile bahseder.  

Gymnasiarkhos’un görevleri arasında, eğitim programlarını, eğitimcilerin ve 

gezici filozofların randevularını saptamak, bina ve malzemelerin bakım ve onarımları 

gibi konularla ilgilenmek sayılabilir. Ayrıca oyunlar, yarışmalar düzenlemek, ödüller 

dağıtmak, daha da önemlisi atletler için yağ sağlamak gibi görevleri de üstleniyordu. 

Bütün bu görevleri ya kendi gücüyle ya kent hazinesinden ya da özel kişilerin 

ekonomik katkılarıyla gerçekleştiriyordu. Gymnasiarkhos’un yönetimindeki gençlere 

                                                
109 Radt, 2002: 112 
110 Wycherley, 1993: 130 
111 Başgelen, 2009: 11 
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çeşitli konularda dersler verilirdi. Bu tür konular vazolar üzerinde resmedilmiştir 

(bkz., res. 15, 16, 17). Gymnasiumda: Eutaksia,112 Eueksia,113 Philoponia,114 

Polymathia115 gibi temel dersler verilirdi. Gymnasiarkhos’un yardımcılarıda vardı, 

bunlar: Top oyunları dalında eğitmenlik yapan ‘‘Sphaeiristes’’, masaj ve diyet gibi 

konularda eğitim veren kişilere ‘‘Gymnastes’’ ve yağ temin eden kişiye de 

‘‘Elaiothetes’’ denmektedir.116 

3.7.  Roma Döneminde Gymnasium 

Romalılar gelenek ve görenekleri nedeniyle, gymnasiumu pek 

benimsememişlerdir. Çünkü gymnasium, Romalılar için askeri eğitimden yoksun 

tembellik ve ahlaksızlığın aşılandığı yerdir. 

Antik dönemin en ünlü hatiplerinden M.T. Cicero (İ.Ö. 106-43) “De Oratore” 

adlı eserinde “Felsefecilerin gymnasiumlarda gevezelik etmelerinden, yüzyıllar önce 

gymnasiumlar bulunmuştur.” şeklindeki yorumuyla gymnasiumların hem Roma 

dönemine kadar olan gelişimini hem de gizli bir yergisini dile getirmiştir. Platon’un 

hayranı olan Cicero için Grek Gymnasiumu, oğlancılık ile eş anlamlıydı. Fakat yine 

de gymnasiumların felsefe ile bağlantısını yadsımaz. Bu nedenle Cicero, 

Tusculum’daki villasına iki gymnasium yaptırmıştır. Hem de bunlara Akademia ve 

Lyceum adını vermiştir. Gençlerin çıplak spor yapmaları, dönemin diğer bilginleri 

tarafından da eleştiri konusu oluyordu. Fabius Maximus, bir keresinde kardeşi Scipio 

Africanus Majaor’u gymnasiuma gidip, orada edebiyat ve sporla uğraşmakla 

suçlamış, onu ayıplamıştır.117 

Romalıların Grek jimnastiğine ve atletizmine duydukları antipati nedeniyle 

jimnastik tesisleri ancak Cumhuriyetin son dönemlerinde Roma’ya girebilmiştir. 

Roma döneminde spora ayrılmış yapılar, eski tipler de sürdürülmekle birlikte, 

tümüyle daha lüks oldu.118 Antik kaynaklardan edindiğimiz bilgilerle Roma’daki 

gymnasiumun yalnızca jimnastik çalışmalarına yarayan bir yapı olduğunu ve Grek 

kentlerindeki gibi büyük bir anlam taşımadığını görüyoruz. Ele geçen Latince 

                                                
112 İyi düzenlilik ve disiplinlik. 
113 Sağlıklılık. 
114 Çalışkanlık. 
115 Çok bilgilik. 
116 Tekçam, 2007: 85 
117 Delorme, 1960: Pl.XXIX 
118 Wycherley, 1993:137 
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yazıtların çoğunda “Jimnastik oyunları” anlamında “Gymnasium Dedit” deyimi 

geçmektedir ki bu terimin Grek Gymnasiumları ile anlam ve mimari açıdan hiçbir 

benzerliği yoktur.119 

Roma döneminde gymnasiumlar büyük değişiklikler geçirmiş, onların hamam 

geleneği ile birleştirilerek Roma kültürüne has yeni bir yapı tipi ortaya çıkmış ve 

Roma kentlerinin vazgeçilmez unsurlarından biri olmuştur.120 Roma’da ilk genel 

gymnasium, İmparator Nero (İ.S. 54-68) tarafından kurulmuştur. Nero, tarihte bir 

gymnasium hayranı olarak bilinir. Beş yılda bir kendi adına düzenlediği Neron’a 

oyunları için gymnasium yaptırdığını öğreniyoruz. Traian (İ.S. 98-117) zamanında 

da gymnasiumlar yaptırıldığı, Hadrian’ın (İ.S. 117-138) bunları desteklediği 

bilinmektedir. Agrippa ise, Gymnasium Locanicum’u yaptırmıştır. Daha sonraları 

İmparator Commodus (İ.S. 177-192) zamanında, gymnasium yapıları inşa edilmeye 

başlanmıştır. Roma’ya ilk kez Commodus tarafından gymnasium getirtildiğini, Roma 

dönemi yazarlarından da öğreniyoruz. İmparatorluğun sonlarına doğru 

gymnasiumlar, villa mimarisinin bir parçası olarak kabul edilmiştir. Bunun nedeni, 

büyük olasılıkla Romalı aristokratların, Grek kölelerinden özel öğretmenler tutarak 

çocuklarına Grek eğitimi sağlamak istemelerinden ileri gelmekteydi.121 

3.8. Gymnasiumun Coğrafi Yayılımı 

İlk dönemlerde kıta Yunanistan’da yoğunlaşan gymnasiumlar önce adalar ve 

bu yolla Anadolu’ya sonra İtalya Yarımadası’na ve Kuzey Afrika kıyılarına kadar 

yayılmış, tüm Akdeniz’i kuşatmıştır.122 Gymnasiumlar, ülkelerinden uzak kalan Grek 

vatandaşlarının buluşma, kültürlerini koruma hatta yayma amacını taşıyan bugünkü 

anlamda bir enstitü işlevi taşıyordu; bütün Hellen unsurlarını bir yapı etrafında 

toplayan bir kurum olma durumundaydı; gymnasiumun inşası, yabancı bir halkın 

Hellenleşmesinin başlangıcı anlamına da geliyordu; Delorme, antik dönemde 

gymnasiumların dağılımının Hellenizm’in gelişimi ile eşdeğer olduğuna inanır; 

Hellenizm’in her gerileyişinde gymnasiumların sayısında azalma görülür.123 Hatta 

Grek egemenliğinin son bulduğu her kentte, ilk olarak gymnasiumların yıkıldığı 

                                                
119 Oehler, 1912: RE VII 2 
120 Başgelen, 2009: 21 
121 Oehler, 1912: RE VII 2 
122 Yaraş, 1997: 245 
123 Yaraş, 1997: 245 
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tespit edilebilir; zaman zaman Grek vatandaşlarının iş çıkışında kendi kimliklerini 

buldukları, kendilerini üstün hissetmelerini sağlayan bir kurum işlevi gördüğünden, 

bu evrimi olağan karşılamak gerekir.124 

İ.Ö. IV. yy’a kadar sayısı nispeten az olan gymnasiumların mimarisi oldukça 

basitti; Hellen geleneklerini tam olarak benimseyen kentlerde bulunuyordu; 

Greklerin deyişiyle ‘‘Barbarlar’’ tarafından kabul görmüyordu.125 İ.Ö. III. yy.’da 

Grek şehirlerinin artmasıyla gymnasiumun sayısında da büyük artış olduğu gözlenir: 

Adalar, Anadolu, Mısır, Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz sınırlarındaki kolonize 

olmamış yerli halkın yaşadığı kentlerde de Hellenizm’in etkisiyle inşa edildiği 

saptanmıştır.126 İ.Ö. II. yy.’da gymnasiumlar daima şehir içinde önemli bir yapı ögesi 

olarak karşımıza çıkar.127 Yüzyılın ortasından itibaren Thermallerle palaestraları 

birleştirme çabaları, Grek geleneklerine ters düşmesine karşın, filizlenmeye 

başlamıştır.128 İ.Ö. I. yy.’da ise, dönemin sosyo-ekonomik durumuna paralel olarak 

gymnasium yapısının niteliğinde ve sayısında azalma görülür.129 Gymnasium, Roma 

cumhuriyet döneminde genellikle Grek atletizmine duydukları antipati nedeniyle, 

ancak imparatorluk döneminde Roma kültürüne girebilmiştir; Roma düşünürlerince 

sık sık eleştirilen gymnasium, Roma Uygarlığı’nda ilk kez imparator Nero (İ.S. 54-

68) tarafından kurulmuştur, Traian (İ.S. 98-117) zamanında yaptırıldığı, Grek 

hayranı Hadrian’ın (İ.S. 117-138) bu tip yapıları desteklediği bilinmektedir.130 

Antik Grek sosyo-kültürel yaşamına damgasını vuran ve halen etkileri 

günümüze kadar ulaşan Grek eğitim anlayışı ve onun en önemli kurumu olan 

gymnasiumlar, Kıta Yunanistan, Adalar ve Anadolu başta olmak üzere tek tek her 

açıdan incelenmeye değer oldukça geniş bir konudur; Antik Anadolu kentlerinde 

halen birçok gizemleri saklayan yarı resmi, söz konusu bu kurumların kazı ve 

araştırmaları ivedilikle tamamlanmalı, bilim dünyasına sunulmalıdır, ancak bu 

şekilde yaratılan olağanüstü eserler daha bir anlam kazanacak ve 

değerlendirilecektir.131 
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4. PERGAMON ANTİK KENTİ 
Antik kent ile ilgili bilgilere değinmeden önce içersinde yer aldığı antik bölge 

hakkında bilgilere değinmekte yarar vardır. 

4.1. Aiolis Antik Bölgesi 

4.1.1. Yeri 

Aiolis Bölgesi günümüzde İzmir (Smyrna) ilinin kuzey kesimi ile 

Yunanistan’ın Midilli (Lesbos) adasını kapsıyordu.132 Truva bölgesinin güneyinden 

İzmir dolaylarına kadar uzanan, yani esas itibariyle Kaikos (Bakırçay) ve Hermos 

(Gediz) vadilerini içine alan bölge.133 Bölge, güneyde Ionia, kuzeyde Misia, doğuda 

Lidia, batısı ise tümüyle Ege deniziyle sınırlanmaktadır (bkz., çiz. 5). Kuzey sınırı 

pek belirgin değildir. Örneğin Plinius, kuzeyde sınırın Lekton (Babakale) burnuna 

değin uzandığını; Strabon ise, Aiol’ler sonradan, ozanın ‘Troia’lıların ülkesi’ dediği 

topraklarının her yanına dağılmışlardır; bu nedenle, hiçbir şeyde birbiriyle tam olarak 

anlaşamayan sonraki yazarların bazıları bu adı134 bütün Aiolis için, bazıları yalnız 

onun bir kısmı için, bazıları da bütün Troia için ve bir kısmı ise sadece onun bir 

parçası için kullanmıştır; örneğin, Propontis’teki yerler hakkında başvurduğumuzda, 

Homeros Troas’ı Aisepos Irmağı’ndan; Eudoksos ise, Priapos’un karşısında uzanan 

Kyzikene Adası’ndaki Artake’den başlatır ve böylece sınırları daraltır; Damastes, 

Troas’ı Parion’da başlatarak ülkeyi daha da daraltır ise de öte yandan onu Lekton’a 

kadar uzatır; Diğer yazarlar ise onun sınırlarını farklı şekilde uzatırlar: Lampsakos’lu 

Kharon onu Praktion’dan başlatarak yayılma alanını üç yüz stadion daha küçültür, ki 

bu da Parion’dan Praktion’a kadarki uzaklıktır; bununla birlikte onu Abydos’tan 

başlatan Ephoros da Aiolis’i aynen Abydos’tan Kyme’ye kadar uzatır; diğer 

yazarlarda onun sınırlarını farklı olarak tanımlarlar.135 Bölgenin kuzey sınırı 

konusunda ortaya çıkan bu karışık durum özellikle Lespos adası Aiollerinin İ.Ö. 

VIII. yy.’ın ortalarından başlayarak Troas bölgesinde pek çok kente yerleşmiş 

olmalarından kaynaklanmaktadır.  
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Çok erken dönemlerde bölgenin güney sınırı, İzmir Körfezinin doğu ucundaki 

Aiol kenti Smyrna’ya uzanıyordu. Ancak daha sonra Smyrna’nın Ionia’ya dahil 

edilmesi ile güney sınırını Hermos ırmağı oluşturmaya başladı. Strabon, kendi 

dönemindeki bu güney sınırı aynen şu sözlerle tanımlamaktadır ‘‘Bu yerlerin 

karşısında Lesbosluların adası uzanır. Bundan sonra Aiolis’in bitimini ve Ionia’nın 

başlangıcını oluşturan, Hermos ve Phokaia’ya değin uzanan Kyme dolayları 

gelir.’’136 Belirtilmeli ki, Batı Anadolu’da, Aiolis bölgesi kapsamı içinde kalan 

Phokaia, Ion boyunun yerleşimi idi; buna karşılık, güneyde Ionia kapsamı içinde 

kalan bölgede, Aiolis boyu Hellenlerinin yerleşimleri de vardı. Örneğin Menderes 

Magnesiası ile Kolophon’un güneyindeki Notion. Diğer yandan, Aiolis bölgesi 

kapsamında Anadolu yerli halkının köyleri, kasabaları, kentleri de vardı; örneğin 

Adramytteion.137 Batısı Ege denizi kıyılarınca çizilmiş Elaitikos (Çandarlı) körfezi 

civarındaki bölgenin iç kesimindeki sınırlarını ise, Yunt dağı ile hemen 

güneybatısındaki Sardene (Dumanlıdağ) oluşturur. Doğu yönde en ilerideki Aiolos 

boyu kentleri Temnos ve Aigai’dir. Her ikisi de aşağı yukarı, Emirâlem-Yunt dağı 

çizgisi üzerine düşer ve Ege denizine 15 km. kadar uzaklıkta dağlık arazidedir. 

Kentleri ise, Kuzey Aiolis: Adramytteion, Assos, Karine, Killa, Pergamon, 

Thebai; Güney Aiolis: Aigiroessa, Kordoleon, Kyme, Larissa, Leukai, Menemen, 

Nea Phokaia, Neon Teikhos, Panaztepe’deki yerleşim(?), Phokaia, Sillion; Doğu 

Aiolis: Aigai, Boztepe’deki yerleşim, Herakleia, Melanpagos, Palaudis, Temnos; 

Orta Aiolis: Atarneus, Elaia, Gryneion, Kanai, Myrina, Pitane. 

4.1.2. Tarihçesi 

Hellen mythos uydurmacılarına bakılırsa bu adlar, ‘Aiolos’138 adlı bir destan 

kişisinden ileri geliyormuş, Aioleis yani Aiol(os)-eis, Aiol(os) halkı denen halk onun 

soyundan imiş.139 Aiolis/Aiolidos adı Helen dilinden olup, “Aiol(os)-sal, Aiol(os) 

                                                
136 Strabon, 2005: 91 
137 Umar, 2002: 5 
138 Yunan ulusunun efsanelik atası sayılan Hellen ile Orseis adlı Nympha’nın oğlu, Tufan 
kahramanları Deukalion ile Pyrrha’nın torunu, Doros ile Ksuthos’un kardeşi ve Sisyphos, Arthamas, 
Kretheus ile Salmoneus’un babası; Deniz tanrısı Poseidon’un oğlu, yellerin yöneticisi, Aiolos Notos, 
Boreas, Euros ile Zephyros adlı dört büyük yeli bir tulum içinde kapalı tutar ve ancak Zeus’tan aldığı 
buyrukla onları salar (Erhat, 2004: 21). 
139 Umar, 2002: 5 
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ülkesi’’ anlamlarındadır. Ad, Aiol-(Aiolos) kök sözcüğü ile buna eklenen sal-(ülkesi) 

anlamlarındaki is/idos takısından türetilmiştir.  

Aynı sözcükler ya da benzerleri Luvi/Pelasgos dilinden adlarla karşılaştığımız 

başka bölgelerde, Yunanistan ve Sicilya dolaylarında da karşımıza çıkmaktadır; 

Yunanistan’da Pelasgos yurdu Thessalia bölgesinin eski bir adı, Aiolis; Sicilya’nın 

kuzey yakınındaki Lipara Adalarının eski adı, Aiolou Nesoi. Bu adlar belki de 

Luvi/Pelasgos kökenine dayanıyordu ve özellikle Anadolu’nun Aiolis bölgesinde 

tapınma gördüğünü anladığımız tanrıça ‘Aia/İa’140 ile bağlantılıydı.141 

Bölge halkı, Küçük Asia’ya Kuzey Yunanistan’dan gelmiş ve Yunancanın 

farklı bir lehçesini konuşan Hint-Avrupalı göçmenlerden oluşmuştur. Önceleri, 

Anadolu’nun ‘Lelegler ve Pelasglar’142 gibi yerli halklarınca iskan edilmiş olan bu 

bölgeye İ.Ö. XI. yy. içlerinde gelmeye başlayan bu göçmenler tarihi dönemlerde 

kendilerini Boiotialılar ile akraba sayıyorlardı. Bu nedenle Yunanistan’ın 

kuzeydoğusundan geldikleri ve ana yurtlarının Ionlarınkinden daha kuzeyde olduğu 

anlaşılmaktadır. Herodotos da bu halkın Aiolis boyu Helenleri ya da Hellenleşmiş 

Pelasgoslar olduğunu ifade etmiştir.143 

Anadolu kıyılarına ayak basan Aioller, göçe olasılıkla Ionlardan biraz daha 

erken başlamışlardı. Strabon, kendisinden önceki tarihçilere göre, Aiol göçünün 

Ionlarınkinden dört kuşak önce başladığına değinmekle birlikte144 arada bu denli 

uzun bir zamanın geçtiğini kabul etmek hemen hemen olanaksızdır. İlk Aiol göçmen 

yerleşmeleri sonraları Ionia adını alacak olan bölgenin içlerine değin yayılmıştı. 

Örneğin, Ephesos’un hemen güneydoğusundaki Menderes Magnesiası ile 

kuzeybatısındaki Notion’un Aiollerce kurulmuş olması ilk Aiol göçmenlerinin 

sonradan Ionia adını taşıyacak olan bölgenin içlerine değin ilerleyip yerleştiklerini 

göstermektedir. 

                                                
140 ‘‘aia’’ veya ‘‘Gaia’’ toprak demektir; Aia, Kolkhis ülkesinin eski adıdır (Erhat, 2004: 16). 
141 Umar, 2002: 5 
142 Yunanlılar, Ege bölgesinde kendilerinden önce bir takım yabancı kavimlerin oturmuş olduklarını 
biliyorlardı, fakat Pelags, Leleg yahut Kar olarak gösterdikleri bu kavimler hakkında açık hiçbir fikre 
sahip bulunmuyorlardı. Yunan tarih geleneğine göre, Leleg’ler, Anadolu’da en çok Troya bölgesinde, 
Ege adalarında, Orta Yunanistan ve Peloponnes’in bazı yerlerinde oturmuşlar, Pelasg’lar ise 
Yunanistan’da pek geniş bir sahaya yayılmışlardır; o kadar ki, bütün Yunan ülkesi ‘‘Pelasgie’’adını 
almıştır. İlk zamanlar Teselya’da oturmuş ve Peneios vadisine ‘‘Pelasg Argos’u’’ adını vermiş 
oldukları anlaşılan Pelasg’lar, sonraları Yunan tarihçileri tarafından genel olarak Yunanistan’ın 
Yunanlı’lardan önceki ahalisi olarak gösterilmişlerdir (Mansel, 1947: 20).  
143 Umar, 2002: 6 
144 Strabon, 2005: 92 
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Küçük kümeler halinde gelen göçmenler Batı Anadolu’da özellikle İzmir 

Körfezi’nin kuzeyinden ya da Gediz ırmağından kuzeyde Bakırçay’a değin uzanan 

kıyıda ve Midilli ile Bozcaada gibi adalara yerleştiler. Fakat Aiolis halkı tarımla 

uğraşmaları nedeniyle tarihte etkin bir rol oynamamışlardır. Buna karşın, şiir ve 

müzik dalında en önde geliyorlardı. Sappho, Alkaios ve 7 tonlu ölçünün yaratıcısı 

Terpander gibi sanatkârların tümü Lespos’lu idi.145 

İ.Ö. VIII. yy.’ın bitiminden önce ve belki de biraz daha erken tarihlerde 

Aiolis bölgesinin Anadolu kıyısında ve Aliağa Körfezi çevresindeki 12 kent devleti 

bir konfederasyonun çatısı altında birleştiler. Burada siyasi işlevden çok, aynı soydan 

gelen insanların dinsel bir birliği söz konusuydu. Konfederasyonun ortak kült alanı 

Gryneion’daki Apollon kutsal alanıydı.146 

İ.Ö. VII. yy.’ın başlarından itibaren Lydia devletinin denetimi altına giren 

Aiolis, İ.Ö. VI. yy.’ın ortalarında tümüyle kral Kroisos’un egemenliğini tanıdı. Lydia 

krallığının yıkılışını izleyen yıllarda ‘Akhaimenidlere’147 bağlandı ve satraplık 

sistemi içine alındı, çünkü Persler o dönemde bütün Anadolu’yu istila etmişler.148 

Önce Ionia sonra da Hellespontos satraplığına dahil edildi. İ.Ö. 499 yılında 

Akhaimenid egemenliğine karşı girişilen Ionia ayaklanmasına katılan Aiolis, İ.Ö. 

494’ten sonra tümüyle onlara boyun eğmek zorunda kaldılar. İ.Ö. 497’den İ.Ö. 494’e 

kadar cereyan eden olaylara dair hemen hiç bilgimiz yoktur.149 Akhaimenid 

hükümdarı Kserkses’in İ.Ö. 480 yılındaki Yunanistan seferine 60 gemilik bir 

donanmayla katılan Aioller İ.Ö. 499-334 yılları arasında bu boyunduruktan 

kurtulmak amacıyla zaman zaman Atina ve Isparta’nın yanında yer aldıysa da önemli 

ve kalıcı bir başarı sağlayamadı. İ.Ö. 334’te Büyük İskender’in, onun ölümünden 

                                                
145 Akurgal, 1988: 359  
146 Sevin, 2001: 74 
147 İ.Ö. I. binde batı İran’a göç eden bir Pers topluluğu; Akhaimenid sülalesinin kurucusu olan ve İ.Ö. 
VII. yy.’da yaşamış olan Akhaemenes’in soyundan gelenler İ.Ö. VI. yy.’da Med krallığını yıkarak 
orta Asya ve kuzey Hindistan’dan Mısır’a kadar uzanan büyük bir imparatorluk kurdular. Önemli 
kralları arasında II. Kyros (İ.Ö. 559-530), Dareios (İ.Ö. 522-486) ve I.Kserkses (İ.Ö. 485-465) vardır. 
Krallığın başkentleri Pasargadae, Susa ve Persepolis’ti. Akhaemenid zamanı İran uygarlığı ile klasik 
dünya arasındaki bağlar için en zengin dönemlerdendir. Bu dönem Zoroastrianizm’in (Zerdüştçülük) 
doğuşunu ve yayılışını ve Dareios’un Persepolis’teki başkentinde görüldüğü gibi görkemli bir 
mimarinin gelişimini görmüştür. Ancak Akhamenidler ve Yunanlılar arasında daima arka planda 
süren gerilim bir dizi önemli savaşlarda patlak vermiştir. İ.Ö. 490’da Marathon savaşında Dareios 
Yunanlılara yenilmiştir ve oğlu Kserkses ise İ.Ö. 480’de Salamis’te yenilgiye uğramıştır. İ.Ö. 330’da 
Büyük İskender Akhamenid imparatorluğunu istila ederek varlığına son vermiştir (Er, 2006: 15). 
148 Mansel, 1947: 195 
149 Mansel, 1947: 247 
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sonra da generallerinden Antigonos (İ.Ö. 305), Lysimakhos (İ.Ö. 301) ve 

Seleukos’un (İ.Ö. 281) eline geçti. İ.Ö. 228 yılından sonra Bergama krallığının 

denetimi altına girdi. İ.Ö. 190 yılında Romalılar ile Seleukos kralı III. Antiokhos 

arasında Magnesia yöresinde yapılan savaş sonrası imzalanan Apameia Barışı (İ.Ö. 

188) sonrasında Romalılarca tümüyle Bergama krallığına bağlandı. Son Bergama 

kralı olan Attolos III (İ.Ö. 139/8-133) vasiyetinde krallığını Roma’ya bağışladı.150 

Bunun üzerine Romalılar’ın eline geçti ve yeni kurulan Asia eyaletine bağlandı. 

4.2. Pergamon Antik Kenti 

4.2.1. Yeri 

Bölgedeki tüm kentler içinde, konumu ile gezginlerin gözlerini en çok 

kamaştıran kent Pergamon’dur hiç şüphesiz.151 Batı Anadolu’nun önemli antik 

kentlerinden biri olan Pergamon’un kalıntıları İzmir ili’nin modern Bergama 

ilçesinde bulunmaktadır (bkz., çiz. 6). Pergamon, denizden yaklaşık 392.3 m. 

yükseklikte152 Kaikos (Bakırçay) ırmağının kat ettiği bir graben vadisinin kıyısında, 

Kaikos vadisinin üstte ve altta genişlediği dar bir kısımda yer almaktadır.153 Yine 

kentin Bakırçay vadisine hakim bir yerde bulunduğunu Mansel’de ifade etmiştir.154 

Ayrıca farklı kaynaklarda, ‘‘Bergama şehrinin yakınlarında, Kaikos (Bakırçay) ile 

Selinus (Bergama) Çayı arasında kalan 330 m. yüksekliğindeki tepe üzerinde 

kurulmuştur’’155 şeklinde ifade edilmiştir. Kuzeyde Pindaros (Kozak) dağları ile 

güneyde Aspordenon (Yund) dağlarıyla çevrilidir. Biri dışında her yanda dik 

yamaçlar, adeta uçurumlar üzerinde yükselir. Böylece kent konumu açısından, antik 

dönemde sıklıkla tercih edilen bir tipi yansıtmaktadır; tıpkı bir diğer tanınmış örnek, 

Atina gibi. Ayrıca Pergamon, Dikili sahilinden 26 km., Kaikos’un denize döküldüğü 

yerden 28 km. uzaktadır. Karadağ’ın önünde yer alması nedeniyle Aşağı Kaikos 

ovasından deniz görünmez, bu da Pergamon’un doğasına, kapalı bir iç bölge havası 

verir. İklim olarak, Akdeniz iklimine yakındır. Bitki örtüsü de Akdeniz karakterine 

uyar. 

                                                
150 Er, 2006: 50 
151 Bean, 1997: 47 
152 Bean, 1997: 47 
153 Radt, 2002: 15 
154 Mansel, 1947: 439 
155 Gür, 2007: 160 
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4.2.2. Tarihçesi 

Pergamon adı çok eskidir ve Doğu Akdeniz havzasında, özellikle de yer 

adlarında iz bırakan, Yunanca öncesi bir dile aittir; Pergamos veya Pergamon bu 

dilde ‘‘kale, küçük yerleşim’’ anlamına gelir.156 

Kale dağında İ.Ö. III. ve II. bin yıllarda Yunan öncesi bir yerleşimin varlığını 

kanıtlayacak hiçbir dayanak noktası, özellikle herhangi bir arkeolojik buluntu yoktur; 

bunun nedeni, daha sonraki yapılanmadan dolayı hiçbir iz kalmamış 

olmasındandır.157 Ele geçen bazı taş baltalar ve gaga ağızlı bir sürahinin parçaları 

rastlantısal buluntular olabilir; ayrıca, tarihlenmeleri sağlıklı değildir.158 Buna 

karşılık Kaikos Ovası’nda, Pergamon Kale Dağının eteklerinde Tunç dönemine ait 

kırıkların bulunduğu çok sayıda prehistorik yerleşim tepesi vardır.159 

Pergamon’un kuruluşu ve adı hakkında değişik mythoslar vardır; bunlardan 

biri, Akhilleus’un oğlu Neoptolemos’la Andromakhe’den doğma Pergamos, 

Yunanistan’dan Anadolu’ya kaçar ve Bergama’nın bulunduğu yerdeki kralı öldürüp 

kral olur, şehre de kendi adını verir.160 Diğer bir anlatıma göre ise, şehrin efsanevi 

kurucusu Telephos’tur; ‘‘Argos Kralı Tegea, kahinlerden kızının doğuracağı bir 

çocuğun kendisini öldüreceğini öğrenir. Kızının çocuk doğurmasını önlemek için 

kızını bir gemiye bindirip denize salar. Ancak kızı Auge bundan önce Herakles ile 

karşılaşmış ve ondan ismini Telephos koyduğu bir çocuk doğurmuş, babasından 

korktuğu için çocuğu doğaya terk etmiştir. Auge’nin bindiği tekne onu Teuthrania 

kıyılarına getirir. Tanrıça ‘Athena’161 onu yol boyunca korumuştur. Auge, Teuthrania 

Kralı Teuthras tarafından dostça karşılanır. Kahinlerle konuşan Telephos annesini 

arar ve Mysia’ya gelir. Teuthras onu misafir eder sonra evlat edinir ve kendi yerine 

tahta çıkarır. Daha sonra ise onu Auge ile evlendirir. Zifaf gecesi Tanrıça Athena 

                                                
156 Malay, 1992: 9; Radt, 2002: 21 
157 Radt, 2002: 21 
158 Radt, 2002: 21 
159 Gür, 2007: 160; Radt, 2002: 21 
160 Erhat, 2004: 242 
161 Zeus’un kızı ve on iki Olympos tanrılarından biri olan Athena, çoğu zaman ilk adla Pallas Athena 
diye anılır. Zeus Olympos tanrılarının egemenliğini kurduktan sonra ilkin Okeanos kızı Metis tanrıça 
ile birleşir. Metis tam doğuracağı sırada Zeus toprağın ve göğün öğütlerine uyarak Metis’i yutar. Zeus 
bir gün kafasından Athena’yı silahlı ve elinde kargısı ile çıkarmıştır. İlyada’da Athena bir savaş tanrısı 
olarak çıkar karşımıza ve akha’lardan yanadır. Odysseia’da Athena’nın rolü bir başkadır, akıl ve 
erdem tanrıçası Odysseus’u tutar. Atina ve Troya gibi şehirlerin koruyucusudur. Tanrıçanın onuruna 
düzenlenen Panathenaia bayramı Hellen dünyasında hem din hem de kültür ve sanat bakımından 
büyük bir yer tutmuştur (Erhat, 2004: 65-67).  
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tarafından gönderilen bir yılan anne oğul arasına girer ve onların birlikteliğini önler 

ve her ikisi ana oğul olduklarını öğrenir. Akhalar Troia yerine ilk önce yanlışlıkla 

Mysia’da Teuthrania yakınına çıkarak soygun ve hırsızlık yapınca, Telephos 

askerleriyle onlara karşı koymuştu. Bu savaşta Akhilleus, iyileşemeyecek şekilde 

yaralanmıştı. Yara ancak, Telephos kahinin dediğini yapıp düşmanından yardım 

dileyince kapanmıştı. Böylece Yunanlılarla barışılmış oldu. Telephos bundan sonra 

onlara Troia’ya giden yolu gösterdi. İşte bu Telephos Pergamon’u kurmuş ve 

Pergamon’un ilk kralı olmuştur.’’162 

Erken dönemlerde buraya göç eden Yunanlıların önceleri denize daha yakın 

Küçük Teuthrania Kalesi’ne yerleşmiş olmaları, ancak sonradan, onunla 

kıyaslanamayacak oranda daha iyi olanaklara sahip bulunan Pergamon Kale Dağı’na 

yerleşmeleri pekala mümkün görünmektedir.163 Kazılarda ortaya çıkarılan çanak 

çömlek parçaları, tepede en geç İ.Ö. VIII. yy.’a tarihlenecek bir yerleşme olduğunu 

göstermektedir.164 Arkeoloji deyimleri ile konuşursak, söz edilen dönem geometrik 

ve arkaik dönemdir (İ.Ö. VIII-VI. yy.’lar); bu zamana tarihlenen kırık buluntuları ile 

erken dönem kent duvarlarının bir bölümü, Pergamon Kale Dağı’nda bir yerleşme 

bulunduğunu ve Yunan seramiğinin varlığını ispatlamaktadır; anlaşıldığına göre 

halkın bir bölümü belki de en büyük bölümü eski Anadolu halkından meydana 

geliyordu.165 ‘‘Onbinler’’ ordusunun liderleri Ksenophon’un başkanlığında İran’dan 

Yunanistan’a geri dönerlerken İ.Ö. 399 yılında Pergamon’da mole verdiğini 

göstermektedir.166 Eski yazılı kaynaklar Pergamon’u bir süre Pers kralı adına 

Eratria’lı Gongylos’un yönetmiş olduğunu bildirmektedirler.167 Burada uzun bir 

müddet Persler tarafından haraca bağlanan Yunan ‘tiran’168ları oturmuşlardı.169 

Büyük İskender İ.Ö. 334 yılında, Pergamon’un kuzeyinde, Marmara denizi 

sahilindeki Granikos Nehri kıyısında giriştiği bir savaş sonucunda Persleri yenmişti; 

böylece bütün Anadolu gibi Pergamon da Makedonya hükümranlığı altına 

                                                
162 Erhat, 2004: 280; Gür, 2007: 160-162; Radt, 2002: 21-22 
163 Radt, 2002: 22 
164 Bean, 1997: 47 
165 Radt, 2002: 22 
166 Radt, 2002: 22 
167 Akurgal, 1988: 327 
168 Yunan tarihinde İ.Ö. VII. yy.’da görülmeye başlayan, yasalara uygun olmayan şekilde iktidarı ele 
geçiren ya da bu tarz bir yönetimi devralan yönetici için kullanılır (Tekçam, 2007: 237).  
169 Mansel, 1947: 439 



 32

girmişti.170 İskender’in İ.Ö. 323 yılında ölümünden sonra fethettiği topraklar 

generalleri tarafından paylaşılır.  

İskender’in silah arkadaşları Antigonos’la harbettikleri esnada, Lysimakhos, 

bu kalenin stratejik önemini kavrayarak, burasını bir askeri üs haline getirmiş, 9000 

‘talent’171ten ibaret olan devlet hazinesini buraya getirmiş ve bu hazinenin 

muhafızlığını Philetairos adında bir Paflagonya’lı subayın eline vermişti.172 Bir süre 

Lysimakhos’a sadık kaldı, fakat ona iftira eden Lysimakhos’un karısı Arsinoe’yle 

arasında anlaşmazlık vardı; bu yüzden Philetairos, Pergamon’un ayaklanmasına 

neden oldu ve fırsatlardan yararlanarak kenti yönetti; iç işleriyle bunalmış olan 

Lysimakhos birde Ptolemaios Kerainos tarafından ihanete uğrayarak öldürülmüştür; 

bu karışıklıklar sırasında Philetairos (İ.Ö. 283-263) genel olarak çevresindekilere 

veya güçlülere her durumda hizmet ederek, dostluk ve vaatlerle kaledeki 

egemenliğini sürdürmüş ve böylece yirmi yıl hazinenin ve kalenin hakimi 

olmuştur.173 İşte bu noktadan itibaren Pergamon, Hellenistik dünyada bir güç olarak 

belirmeye başlar.174 Philetairos, Pergamon kentini, yeni surlarla kesin bir biçimde 

genişletti; Yukarı Kale’de pek çok yapının onun eseri olduğu sanılmaktadır.175 

Philetairos’un iki erkek kardeşi vardı; büyüğü Eumenes küçüğü Attalos’tu; evli ve 

çocuk sahibi olmayan ‘Philetairos’176 kardeşi Eumenes’in oğlunu evlat edindiğini ve 

onu kendisine halef tayin ettiğini biliyoruz; bu çocuğun adı da Eumenes’ti.177 

Philetairos'un 80 yaşında ölümünden sonra halefi yerine geçer.178 

I. Eumenes (İ.Ö. 263-241) Pergamon’un ilk kralı sayılır; Oysa resmen ne o, 

ne de Philetairos bu ünvanı kullanmıştır.179 Güçlü komşusu Seleukos hükümdarı I. 

Antiokhos’a saldırdı, zamanlaması yerinde olmalı ki Antiokhos’u Sardeis yakınların 

da yendi ve toprakları kuzeyde İda dağına, doğuda yukarı Kaikos vadisine, batıda 

                                                
170 Radt, 2002: 23 
171 Antik Yunan’da, 60 minaya denk sikke ve 26,196 kg. denk ağırlık birimi; ancak bu değerler 
bölgeye göre değişiklik göstermekteydi (Tekçam, 2007: 216). Bir talant= 26 kg. [Attika-Euboia 
standardı] ya da 38 kg. [Aegina standardı] (Er, 2006: 355).  
172 Akurgal, 1988: 327; Gür, 2007: 162; Mansel, 1947: 439; Radt, 2002: 25; Strabon, 2005: 168  
173 Strabon, 2005: 168-169 
174 Bean, 1997: 48 
175 Radt, 2002: 27 
176 Antik kaynakların iddia ettikleri gibi, kendisinin çocukluğundan beri hadım olup olmadığı 
bilinmemektedir (Radt, 2002: 27). 
177 Radt, 2002: 27; Strabon, 2005: 169 
178 Gür, 2007: 162 
179 Bean, 1997: 48 
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deniz kıyısında Kaikos ağzının güneyindeki Elaia körfezine ve Myrina’ya kadar 

uzanıyordu.180 İ.Ö. 269’da doğan I. Attalos, I. Eumenes’in evlatlık edindiği 

yeğeniydi ve halefi olmuştu.181 

I. Eumenes ölünce yerine onun evlatlığı I. Attalos (İ.Ö. 241-197) geçer.182 

‘Galatlar’183a karşı başarı ile savaştı, Galatları yendikten sonra ilk kral ilan 

edilmiştir.184 Kendisine onursal kurtarıcı (soter) ünvanı verildi.185 Kazandığı eşsiz 

başarılardan sonra, Attalos kral ve kurtarıcı unvanlarını benimsemiştir.186 I. Attalos 

sanata ve kültüre meraklı idi, kentin ilk güzel yapıları onun zamanında inşa edildi.187 

I. Attalos hem Romalıların dostu oldu hem de Rhodos’luların donanmasıyla birlikte 

Philippos’a karşı savaştı.188 I. Attalos 72 yıl yaşamış, bunun 44 yılında ülkesini 

yönetmiş, Pergamon ve Anadolu için yeni bir döneme girilirken en önemli hükümdar 

olmuştur; çünkü o, Roma’ya bu bölgelerin kapısını açmıştı.189 Bu bağlamda, 

Romalıların Anadolu’ya ilk kez ayak basmalarına yol açan kişi de Attalos oldu.190 

Anadolu’daki fetihlerini tek başına yapmış, Roma ile ittifak ilişkileri sadakate dayalı 

ve gönüllü olmuştur. 191 I. Attalos’un, eşi Apollonis’ten kızları hariç Eumenes, 

Attalos ve Philetairos adında üç oğlu vardı.192 

II. Eumenes  (İ.Ö. 197-159) kral olarak tahta geçti.193 I. Attalos, II. 

Eumenes’e kendisine miras kalandan daha geniş bir krallık bırakmamasına karşın, 

Pergamon’u göz önünde tutulması gereken bir güç durumuna kavuşturmuş ve 

Romalıların dostluğunu kazanmıştı; bunun ürünlerini toplamak II. Eumenes’e 

düştü.194 II. Eumenes, Roma ile kurduğu yakın ilişkilerle Pergamon Krallığı’nı 
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Helenistik dönemin en güçlü devletlerinden biri haline getirdi.195 Pergamon 

Romalıların, Suriye Kralı III. Antiokhos ile yaptığı Magnesia Savaşı’nda Romalıların 

safında yer alır; savaştan Romalılar galip çıkar ve İ.Ö. 188’de yapılan Apameia barış 

anlaşması yapılır, Toroslar’ın kuzeyinden batı Anadolu’ya kadar Lydia ve Karia 

dışındaki Pergamon’un idaresine bırakılır.196 Dönem boyunca Bergama, eski 

dünyanın başta gelen kültür merkezleri arasında yer alıyordu, mimarlık ve 

heykeltraşlık konusunda Hellenistik dönemin önderi oldu.197 Bergamalılar, zahmetli, 

pahalı ve ağır oluşu, ayrıca deri üzerine yazmak yerine, papirüse benzer bir kağıdın 

peşine düşüyorlar ve parşömeni buluyorlar.198 II. Eumense şehri adeta yeniden imar 

ettirir; Aşağı Agora, Büyük Gymnasium, zenginliği ile ünlü Pergamon Kütüphanesi, 

Zeus Sunağı ve şehir surları onun zamanında inşa edilir; tüm sanat dalları gelişir, 

‘‘Pergamon Heykeltraşı Ekolü’’ doğar, pek çok şair filozof ve bilgin Pergamon’a 

yerleşir ve Pergamon dönemin ünlü büyük kentleri Atina ve Alexandria ile rekabet 

edecek düzeye ulaşır.199 II. Eumenes 70 yaşında ve hastaydı, ama zihinsel faaliyetleri 

hiç bozulmamıştı.200  

II. Eumenes’in ölümüyle yerine kardeşi II. Attalos (İ.Ö. 159-138), Pergamon 

Krallığı’nın başına geçti.201 61 yaşında tahta geçtiğinde deneyimli bir general ve 

devlet adamıydı; hükümranlığı süresince bir ara Bithynia kralı Prusias’la uğraşmak 

zorunda kaldı.202 Seleukos’un oğlu Demetrios’u savaşta yenmesi için, Antiokhos’un 

oğlu Aleksandros’a yardım etti ve Sahte Philippos’a karşı Romalılar tarafında savaştı 

ve Trakhia’ya yapılan bir seferde Kain’ler Kralı Diegylis’i yendi; Nikomedes’i, 

babası Prousias’a karşı kışkırtarak onu öldürdü.203 II. Attalos Pergamon’u yeni 

binalarla süslemiş ve ülkesinin refahı için çalışmıştı; Romalılarla iyi ilişkiler kurmuş, 

II. Eumenes’in oğlu olan yeğeni III. Attalos’u halef tayin etti; II. Attalos, 21 yıl süren 

krallık döneminden sonra İ.Ö. 138 yılında 82 yaşında öldü.204  
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II. Attalos’un yerine III. Attalos (İ.Ö. 138-133) Pergamon Krallığı’nın başına 

geçti.205 III. Attalos, kendinden önceki krallardan son derece farklı bir kişilik ve 

yönetim anlayışına sahiptir.206 III. Attalos, antik tarih yazımlarında da tartışmalı bir 

kişilikti, birileri tarafından hastalık derecesinde şüpheci arkadaşları ve akrabalarının 

acımasız katili olarak damgalanırken, başkaları onun içinde bulunduğu durumun en 

yakın çevresinden kurtulmak için bunları yapmaya zorladığını, çünkü ona karşı bir 

suikast hazırladıklarını söylemektedirler; kaynaklar, suçlanan kişilerin eş ve 

çocuklarını da öldürttüğü konusunda hemfikirler, bundan sonra matem giysilerini 

bürünmüş saç ve sakalını kesmemiş, kendisini artık dış dünyaya göstermemiş, 

sarayda bir şölen yapmamıştı.207 III. Attalos, saraydaki içine kapanık yaşamı 

sırasında kendini tıbbi bitki ve otlar yetiştirmeye vermişti, bitkilerden elde ettiği 

zehirler ve panzehirlerle denemeler yapıyor, bunları tutuklu suçlular üzerinde tecrübe 

ediyordu; zooloji ve botanik alanlarındaki çalışmaları çok geniş kapsamlıydı, 

güvenilir kaynaklardan tarım ekim metodları konusunda çok sözü edilen bir etüt 

yazdığını öğreniyoruz.208 Daha sonraları bronz heykeltıraşlığına yönelmiştir, bu 

sırada annesi için yapılan mezar anıtında çalışırken güneş çarpmasına uğramış ve beş 

yıl süren hükümdarlık döneminden sonra, İ.Ö. 133’de öldü.209 Ölümünden hemen 

önce yazdığı bir vasiyet ile Pergamon Roma’ya geçti.210 

Epheroslu Aristonikos, II. Eumenes’in evlilik dışı çocuğu olduğunu iddia 

ederek mirası Romalıların elinden almak istiyordu. Paralı askerler, köleler ve başka 

derleme unsurlardan kalabalık bir ordu toplayarak Roma gücüne oldukça başarılı bir 

biçimde direndi; kendisine karşı gönderilen ‘konsül’211ü bile geri püskürttü, ancak 

İ.Ö. 130’da kesin bir yenilgiye uğradı ve savaş tutsağı olarak başkent Roma’ya 

götürüldü.212 Bundan sonra Attalos Krallığı parçalandı, sınırlara yakın kesimler en 

ünlü eyalete ya da Roma güdümündeki bir prensliğe verilirken, krallığın çekirdeği 

Roma eyaleti Asia’ya dönüştürüldü, böylece oluşturulan yeni eyalet, batı kıyılar yani 
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Mysia, Lydia, İonia, Karia Bölgeleri ile Phrygia’nın bir bölümünü kapsadı.213 

Pergamon, III. Attalos’un vasiyetnamesi yerine getirilerek Roma tarafından serbest 

kent (Civitas Libera) ilan edildi.214 Pergamon’un bu hür iradesi fazla uzun sürmez, 

Roma giderek daha güçlü bir biçimde, eyaletin sömürülmesi ve yurttaşlardan zorla 

para koparılmasıyla özdeşleşmişti.215 Kendisini bütün Hellen kentlerinin kurtarıcısı 

ilan eden Pontus Kralı VI. Mitridates Pergamon’a saldırır, Pergamonlular 

Ephesoslular gibi onunla işbirliğine girerler; VI. Mitridates Pergamon’u baş garnizon 

yapar ve İ.Ö. 88’de çok kötü bir ünü olan katliamın emrini verdi, Anadolu’nun 

tamamındaki Romalılar aynı gün içinde katledilecekti, 80.000 Romalı öldürülür.216 

Ancak bu zafer fazla uzun sürmez ve Romanın Sulla komutasında elde ettiği 

başarılar sonucu VI. Mitridates yenilir ve onunla iş birliği yapan Ephesos gibi 

Pergamon’da özgürlüğünü yitirir ve Asia eyaletine dahil edilir, bu kentlere Roma 

birlikleri yerleştirilir ve her türlü ihtiyaçlarını kent tarafından karşılanır, ayrıca Asia 

Eyaleti 20.000 talent ceza ödemek zorundaydı; Asia eyaletinde bulunan kentler için 

özellikle Pergamon için dayanılmaz bir ekonomik yükümlülüktü.217 Pergamon 

kentinin tümünde elde edilen bazı buluntulardan, kentin iç kısmının İ.Ö. I.yy.’ın ilk 

çeyreğinde büyük ölçüde çökmüş ve harap edilmiş olduğu anlaşılmaktadır, örnek 

olarak Gymnasium’un yıkılmasına büyük bir ihtimalle bu olaylar dizisi sebep 

olmuştu.218 

İmparator Octavianus Augustus dönemine (İ.Ö. 27- İ.S. 14) kadar tam bir 

kaos sürer ve Augustus ile birlikte barış geri döner (Pax-Romana).219 Augustus İ.Ö. 

31-30’da Pergamon’u ziyaret eder, Pergamonlular Augustus için kutlanan Rhomaia 

Sebasta denilen bir bayram düzenlerler ve Augustus Pergamon’da bir imparatorluk 

tapınağının yapımına izin verir, bu izinle birlikte Pergamon’a Neokoros unvanı 

(tapınak bekçiliği) verir; böylece Pergamon Anadolu’da bu unvana sahip olan ilk 

şehir olur.220 Augustus, Pergamon krallarının zafer anıtlarını yeniden diktirtti.221 İ.S. 

17’deki depremde pek çok antik kent tahrip olur, o dönem de imparator olan Tiberius 
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(İ.S. 14-37), Pergamon’un imarı için maddi yardımlarda bulunur.222 Caligula (İ.S. 

37-41), Claudius (İ.S. 41-54) ve Nero (İ.S. 54-68) zamanında, Batı Anadolu’da 

önemli değişiklikler olmadı ancak, İmparator Nero, sarayı Domus Aurea’nın (Altın 

Ev) güzelleştirilmesi için Pergamon’dan pek çok heykeli Roma’ya getirtmiş, 

Pergamonluların buna direnişlerinin faydası olmamıştır.223 İ.S. 74’de ise Roma 

Pergamon’a cömert davranmıştır, bu yıla ait bulunan bir kararnamede öğretmenler, 

doktorlar ve spor antrenörlerinin vergiden muaf oldukları yazılıdır; bu nedenle 

teşekkür olarak İmparator Vespasianus’un (İ.S. 69-79) heykeli dikilir.224 İkinci bir 

tapınak yaptırma izni Pergamon’a İmparator Traianus döneminde (İ.S. 98-117) 

verilir ve Pergamonlular şehirlerinde İmparator Traianus onuruna Korint nizamında 

muhteşem bir tapınak inşa ederler, Aşağı şehirde Mısır tanrılarına adanmış olan Kızıl 

Kilise adıyla bilinen tapınak da yine İmparator Traianus döneminde inşa edilir.225 

İmparator Hadrianus’ta (İ.S. 117-138) Pergamon’daki Traianus Tapınağını 

tamamlamıştır ve Asklepios Kutsal Alanı’da tamamen yenilenmiş, Gymnasium, 

Amphitiyatro ve Aşağı Kent’teki tiyatronun yapılması işleri sürüyordu.226 Antoninus 

Pius (İ.S. 138-161) zamanında Pergamon ‘‘Asia’nın Metropolisi, iki kez tapınak 

bakıcısı olan ilk kent’’ şeklinde adlandırılmaya hak kazandı.227 İmparator Caracalla 

(İ.S. 198-217) Gelibolu’da geçirdiği bir kazada ağır yaralanır ve tedavi edilmek üzere 

İ.S. 214’de Pergamon’a Asklepion’a getirilir, burada sağlığına kavuşur ve şehre 

tiyatro terası üzerine hellenistik tapınağın üzerine ‘Dionysos’228 tapınağı inşa 

ettirir.229 Bu dönem şehir ekonomik yönden zenginleşir ve dışarıdan gelenlerle 
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nüfusu 120.000’e ulaşır; ancak, İ.S. 262’deki deprem şehre büyük zarar verir.230 İ.S. 

235’de kısa sürelerde değişen ve hemen hemen hepside suikast sonucu yaşamlarını 

yitiren asker imparatorların 50 yıl süren dönemi başlamıştı, çöküş ve kargaşa 

Roma’ya girmiş bulunuyordu.231 Bizans döneminde Aziz Johannes’in eseri 

Apocalypse’de adı geçen yedi kiliseden biri inşa edilir, bu dönemde Pergamon eski 

parlaklığını, ihtişamını kaybeder ve Anadolu’nun başkenti Ephesos olur.232  

Pergamon İ.S. VII.-VIII. yy.’da Arap akınlarına maruz kaldı, İ.S. 716’da 

Arap komutanı Maslama şehri alır, bütün erkekleri öldürülür, kadınlar ve çocuklar 

köle olarak satılır böylelikle Pergamon bundan sonra yaklaşık 200 yıl virane olarak 

kalır.233 

Pergamon öyle anlaşılıyor ki İ.S. XIV. yy.’ın ilk on yılında yıkıcı bir savaş 

olmadan, Karesi Beyliği’nin bir bölümü olan Türklerin eline geçmiştir, 1330’ların 

ortalarından sonra genç Osmanlı Devleti’nin bir parçası olmuştur.234 

4.2.3. Şehir Planı 

Tepe ve dağ şehirlerinde genellikle tabiatın zorlayıcı etkisi altında araziye 

bağlı kalınmıştır.235 Pergamon halkı dağın tepesinde iskan edilmişti; koni şeklinde 

olan dağ dik yamaçlıydı (bkz., res. 18, 19, 20).236 Bu dağın yüksekliğini Mansel 300 

m. olarak belirtmiştir.237 Hiç şüphesiz tabiat etkeni yanında, zamanla yeni bir 

şehircilik anlayışı doğmuştu.238 Yüzeyi genişletmek için setlemeler yapılmış, 

yamaçta yapılar iki düzey üzerine oturtulmuştur.239 Şehirler set set yapıları ile anıtsal 

ve manzaralı bir görünüş kazanmıştır.240 Bu tip şehirciliğin en ünlü temsilcisi 

Pergamon çevre araziden ayrılmış yalçın, trakhit bir tepe üzerinde idi (bkz., çiz. 7).241 

Tepenin ovadan yüksekliği 275 m., denizden 335 m. dir.242 Pergamon’un Kale veya 

Kent Dağı, sert vasıflı bir andesit kütlesinden meydana gelmiştir.243 Batı tarafı 
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kademeli olarak alçalır, inşaata elverişli kısmı güney ve güneybatı tarafıdır, tepenin 

dorukta uzunluğu 280 m., genişliği 120-180 m. dir; Zeus sunağu çevresinde genişliği 

350 m. yi bulur, güneye indikçe genişlik daha da artar.244 Bergama kralları idaresinde 

şehir güney ve güneybatıya doğru kademe kademe büyümüştü, her kral ve kraliçe 

şehre yeni yeni yapılar kazandırmıştır.245 Bu devrede surlar iki defa genişletilmiştir, 

ilk krallar zamanında surlar kuzeyde cephanelikten aşağı şehirde gymnasium ve 

Demeter tapınağına kadar iniyor, fakat tapınak dışta kalıyordu, dikdörtgen kesme 

taşlardan yapılmış olan bu sur 21 hektarlık bir alanı çeviriyordu; Eumenes II 

zamanında güney ve batıya doğru daha da genişletilmiş ve şehir alanı 90 hektara 

çıkmıştır.246 

Pergamon İ.Ö. II. yy.’da aldığı son şekli ile iki parçadan meydana geliyordu: 

Dorukta yukarı şehir, orta yamaçlarda ve eteklerde aşağı şehir (bkz., çiz. 8).247 Şehrin 

savunması ve idaresi yukarı şehirde toplanmıştı, garnizon ve cephanelik en kuzeyde, 

idare merkezi olan saray doğu tarafta, dini yapılar ve tiyatro batıda idi; dini yapılarla 

doğudaki idari ve askeri yapılar şehrin ortasından geçen ana cadde ile iki ayrılmıştı; 

yukarı şehir batıya eğimli kademeli setler üzerinde, tiyatro etrafında, açılmış bir 

yelpazeye benzetilmiştir.248 Aşağı şehir halkın oturduğu yerdi, burada büyük mimari 

kitle olarak agora, gymnasium ve Demeter tapınağı vardı; zirvede garnizon ve 

cephanelik ayrı bir surla çevrili idi.249 Dağ, doğal konumu nedeniyle savunmaya 

fevkalade elverişli idi.250 

Şehir tesviye edilmiş tabii setler üzerine kurulmuştu, arazi hiçbir şekilde 

zorlanmamıştı.251 Şehri büyük bir S-şeklinde kesen ana cadde de araziye uyularak 

geçirilmişti; bu cadde güneydeki avlulu ana kapıda başlayıp kıvrıla kıvrıla, doruğa 

çıkıyordu; cadde setleri izleyerek büyük yapıların kenarından ya da yakınından 

geçiyordu.252 Cadde üzerinde olmayan yapılar küçük sokaklarla ya da merdivenlerle 
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ana caddeye bağlanmıştı; ana cadde yukarı şehrin alt ucundaki agoraya ulaşınca bu 

yapıyı ortasında kesiyor ve yukarı şehri ikiye bölerek son buluyordu.253 

Araziyi desteklemek ve yüzeyi genişletmek için kullanılan çift ya da çok katlı 

stoalar şehrin tipik mimari unsuru idi; bunlar setlerin üst ya da alt tarafına çeşitli 

düzeyler üzerine inşa edilmişlerdi (bkz., çiz. 9).254 Söz gelişi, aşağı şehirde agoranın 

üst yanına inşa edilen stoanın zemin katı agora meydanına, ikinci katı agoranın 

yukarısından geçen ana caddeye açılıyordu; güney tarafındaki stoanın birinci katı 

agora meydanı altından geçen sokak üzerinde idi ve agora meydanı düzeyinde olan 

ikinci katın bodrumunu meydana getiriyordu; çift sahınlı olan üst kat bir taraftan 

meydana, bir taraftan ovaya bakıyordu.255 Pergamon’da çok katlı stoaların en 

muhteşemi tiyatro önündeki stoadır; 246 m. uzunluğu vardı, kademeli olarak ve 

dayaklarla desteklenerek inşa edilmişti.256  

4.2.4. Pergamon’da Arkeolojik Kazılar 

İ.S. XIX. yy.’da Alman mühendis Carl Humann’ın Heroon ile Yukarı Agora 

arasındaki Bizans duvarının içinde Zeus Sunağı’nın yüksek kabartmalarını bulması, 

Pergamon ören yerinin kazılmasına yol açtı; ilk çalışmalar 1878-1886 yılları arasında 

Carl Humann, Alexander Conze ve R. Bohn tarafından yürütülerek Yukarı Kent 

ortaya çıkarıldı; İkinci dönem kazılarında 1900-1913 yılları arasında çalışmaları W. 

Dörpfelt, H. Hepding, P. Schatzmann yöneterek Orta ve Aşağı Kenti ortaya 

çıkardılar; üçüncü kazı dönemini 1927-1936 yılları arasında Theodor Wiegant 

gerçekleştirerek Arsenalleri, Heroonu, Kızıl Avluyu ve Asklepieionu gün ışığına 

çıkardı; dördüncü kazı dönemi 1957-1972 yılları arasında Erich Boehringen 

tarafından başarıyla yürütülmüştür; 2005 yılına kadar Wolfgang Radt yönetiminde 

sürdürülmüş; 2005 yılından beri Felix PIRSON tarafından kazı çalışmaları halen 

devam etmektedir.257 

 

 

 

 

                                                
253 Akarca,1998: 84 
254 Akarca,1998: 85 
255 Akarca,1998: 85 
256 Akarca,1998: 85 
257 Akurgal, 1988: 330; Gür, 2007: 166; Radt, 2002: 307 vd. 
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5. PERGAMON GYMNASİUMU 
Pergamon, Hellenistik dünyanın şimdiye kadar bilinen en büyük 

gymnasiumuna sahipti.258 Bu Gymnasiumlar, 1900-1913 yılları arasında W. 

Dörpfeld, H. Hepding ve P. Schazmann’ın yönettiği ikinci dönem kazılarında gün 

ışığına çıkarılmıştır.259 Bir antik kentte gymnasium yalnız beden eğitimine yönelik 

değildi, aynı zaman da bir okul ve üniversiteydi. Başka kentlerden seçkin hatipler sık 

sık konferans vermek üzere gymnasiuma davet edilirdi. Böyle konuklar 

Pergamon’daki yaklaşık bin kişilik konferans salonunu kolayca doldurmuş 

olmalıdır.260 İmparator Hadrian döneminde (İ.S. 117-138), bir Gymnasiarkh’ın 

yönetiminde yedi gymnasium olduğunu, hatta yazıtlar aracılığıyla zaman içinde 

sayısal gelişmelerine kadar öğrenebiliyoruz. Pergamon, İ.Ö. I. yy.’ın ilk on yılında 

dört gymnasium, İ.Ö. 18-17 yıllarında beş gymnasium, İmparator Augustus 

döneminde altı, Hadrian döneminde, İ.S. II. yy.’da ise bu sayı yediye ulaşmıştır.261 

Yazıtlardan kesin olarak varlığını öğrendiğimiz bu yedi gymnasiumda en önemli 

problem, kent içinde bu yapıların yerlerini saptamaktır. Yazıtlara göre, gymnasiumun 

ancak iki tanesinin adının tam olarak hangi yapıya verildiği saptanmıştır. Bunlar, 

Neoi’lerin yani genç erkeklerin gymnasiumu ve Panegyrikon262 Gymnasiumu’dur. 

Neoi Gymnasiumu büyük olasılıkla kazısı yapılan Büyük Gymnasium’dur. 

Panegyrikon Gymnasiumu ise, Büyük Gymnasium’un tümüne verilmiş bir ad 

olabilir. Büyük Gymnasium’un, teras biçimindeki üç bölümünden dolayı üç adla 

ilişkili olduğu görüşü uzun bir süre geçerli olmuştur;263 yukarı teras, gençlerin (Neoi) 

Gymnasiumu; orta teras delikanlıların (Epheboi) Gymnasiumu; aşağı teras ise, Genç 

Oğlanların (Paides) Gymnasiumu olarak adlandırılıyordu.264 Bulunamayan 

Panegyrikon Gymnasiumu da sayılarak yazıtlarda adı geçen yedi gymnasiumdan, hiç 

değilse dördünün yeri, belirlenmiş oluyordu. Wolfgang Radt başkanlığındaki kazı ve 

araştırmalar sonucu bu düşüncenin kalıcı olmadığı, yalnızca Büyük Gymnasium’a 

‘‘Neoi Gymnasiumu’’ adının verildiği anlaşılmıştır (bkz., çiz. 10, 11, 12;  res. 21).265 

                                                
258 Başgelen, 2009: 24; Radt, 2002: 111 
259 Başgelen, 2009: 24 
260 Bean, 1997: 59 
261 Radt, 2002: 111 
262 Şölen toplantıları (Radt, 2002: 111). 
263 Radt, 2002: 111 
264 Akurgal, 1988: 348; Gür,2007: 173 
265 Radt, 2002: 111 
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Böylece, Neoi Gymnasiumu dışında kalan altı gymnasiumun yerlerini ve 

Panegyrikon Gymnasiumu dışındaki diğer beş gymnasiumun adını bulma gerekliliği 

doğmuştur. Yazıtlarda sözü edilen gymnasiumların hepsinin de,  kazısı yapılmış olan 

Gymnasium kadar büyük olduğu hayal edilemez, çünkü buna yakın büyüklükte 

Pergamon’da altı teras daha yoktur. Radt’a göre, bu büyüklükte Pergamon da bir tek 

terastan daha söz edilebilir ki bu terasta Pergamon’un eski kısmında Büyük Alan 

denilen yerdir;  Burada Roma dönemine ait, vadi kenarında taşıyıcı tonozların 

bulunduğu bir yapı vardır; Fakat meydan ve alt yapı dışında hiçbir şey kalmamıştır. 

Bu nedenle bir zamanki işlevleri hakkında kesin bir şey söylemek mümkün 

değildir.266 

Bazı kriterleri yerine getiren küçük binaları da sayarak gymnasiumların sayısı 

artırılabilir: Mesela, bir palaestra olarak kullanılabilecek bir avluya ve bir de spor 

çalışmalarından sonra, temizlenmek ve rahatlamak için bir hamama sahip olanlar 

bunlar arasındadır; Keza, dersler ve başka eğitim etkinlikleri için bir toplantı salonu, 

beklentiler arasındadır; Şimdiye değin, Büyük Gymnasium’dan başka, bu koşullara 

sahip bir tek bina vardır, o da Roma İmparatorluk döneminde yapılmış olduğu 

şekliyle, kent kazılarında ortaya çıkan ‘Heroon’267 ve hamamdan oluşan yapı 

birimidir.268 

Sütunlu avluları nedeniyle, belki ancak Palaestra olmaya elverişli öteki 

Heroon’lar İmparatorluk döneminde bir gymnasium için gerekli koşulları yerine 

getiremeyeceklerdir: Çünkü, Heroon ile Gymnasium kombinasyonu Yunan 

dünyasında çok sevilmekle birlikte, bunların hamamları yoktu örneğin, Hükümdar 

Kültü Temenosu, bu yedi gymnasiumdan birisi olabilecek adaylar arasında yer 

almamaktadır; Aynı şekilde, Gymnasium’un yukarısında, kuzey doğuda bulunan 

peristyl binada adaylar arasında değildir; Asklepion’un kendine özel bir gymnasiumu 

bulunup bulunmadığı bilinmiyor.269 Asklepeion kültünün gymnasium için önem 

                                                
266 Radt, 2002: 111 
267 Ölmüş bir kahraman adına, mezarı etrafına yapılmış ve bazen kutsal bir duvarla çevrilen bir anıt ya 
da kutsal yerdir. Yunanistan da ilkin Pers Savaşları’nda ölen ulusal kahramanlar için yapılan bu anıtlar 
Hellenistik Dönem’den itibaren öldükten sonra kahraman ya da tanrılaştırılmış sayılanlar adına 
yapılmaya başlanmıştır. Pergamon kralları I. Attalos ve II. Eumenes’e tanrı olarak tapınılan Heroon 
Anadolu’daki önemli örnekler arasındadır (Er, 2006: 169).   
268 Radt, 2002: 111-112 
269 Radt, 2002: 112 
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taşıdığı göz önüne alınırsa, varlığını düşünmek olasıdır, fakat bu tip bir yapı 

kompleksi henüz saptanamamıştır. 

Gymnasiumlarda, kütüphanelerin de bulunduğu kanıtlanmıştır. Yeni bir 

teoriye göre, Pergamon’un o çok ünlü kütüphanesi, Athena Tapınağı’nda değil 

Gymnasium’da bulunmaktaydı.270  

Bütün bu amaçlar ve yan amaçlar Pergamon’daki Büyük Gymnasium 

tarafından, kuruluşundan itibaren az veya çok, yerine getirilmiştir; Roma döneminde, 

şu veya bu kullanım şekli, özelliklede hamam işlevi çok artmıştır. Şimdi Hellenistik 

tesisin bütününü kapsayan bir genel bakışla başlayıp, daha sonrada terasları ve 

mekânlarını tek tek ele alacağım. 

5.1. Gymnasium’a Genel Bakış 

Yapılar aşağı yukarı kentin güneydoğu yamacında, Eumenes’in yeni kenti 

içersinde yer almaktadır.271 Arazinin dikliği nedeniyle aşağıdan yukarıya doğru 

büyüyen üç terasla kademelendirilmiştir.272 En üst terasta büyük bir sütunlu avlu, 

orta terasta yanları çevrili, oldukça ince ve uzun bir alan; en alttakinde de küçük, 

gelişi güzel çevrili bir alan vardı.273 Yazıtların bulunuş durumlarından alttaki terasın 

çocuklara, ortadaki terasın delikanlılara üstteki terasın gençlere ayrılmış olduğu 

anlaşılmaktadır.274 Genç erkekler sözü, 19 yaşından büyükleri anlatmaktadır; kesin 

belirtilmeyen üst sınır en az 30 yaştır.275 En alttaki ufak teras, anayol değişikliğine 

uğramadan eski güzergahını koruduğu için, anayol ile Orta Gymnasium arasında 

oluşan bir artık arazi parçasının içersine yerleştirilmişti; en üstteki Gymnasium 

terasının yukarısındaki Hera Tapınağı, çok sıkışık konumu ve imar yönünün belirgin 

bir biçimde kaydırılması nedeniyle, Gymnasium’dan sonra yapılmış olmalıdır; 

tapınağın üzerindeki yazıt ile yapım tarihi, II. Eumenes’in halefi II. Attalos’un 

yönetim dönemine kesin şekilde tarihlenmektedir.276 Bu durumda, kentin II. 

Eumenes döneminde yapılan genişleme çalışmaları sırasında, Gymnasium’un da 

                                                
270 Radt, 2002: 112 
271 Başgelen, 2009: 24; Radt, 2002: 113 
272 Akurgal, 1988: 348; Başgelen, 2009: 24; Gür, 2007:173; Radt, 2002: 113 
273 Wycherley, 1993: 137 
274 Akurgal, 1988: 348 
275 Bean, 1997: 59 
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onun tarafından inşa edildiğini kesin bir biçimde söylemek mümkündür.277 

Gymnasiumun ilk evresine ait çeşitli Hellenistik dönem yapı kalıntıları ortaya 

çıkmıştır, bu evreye ait olan buluntular arasında ağırlıklı olarak İ.Ö. III. ve II. 

yy.’lara tarihlenen keramik ele geçirilmiştir.278  

Roma döneminde, birçok tadilat ve genişleme çabaları olmuşsa da binanın o 

zaman da, bugün hala görülen ölçülere sahip bulunduğu sanılmaktadır.279 Yamaç 

konumu nedeniyle başından beri, çok büyük çabalarla gerçekleştirilmesi gereken 

destek duvar sisteminin tamamı (bkz., res. 22), binayı çevreleyen duvarlarda dahil 

olmak üzere, II. Eumenes dönemindeki inşata dahil edilmelidir; gereklilik 

durumunda bir, iki veya üç katlı destek duvarları yapılmıştı. Bu duvarlar yer yer, 

aralarında belli bir mesafe bırakılarak art arda sıralanmış ve enine duvarlarla 

birleştirilmişlerdi, böylece yalnızca doldurulan veya tesviye edilen arazinin 

desteklenmesine ve kısmen bunların üzerine yapılan binaların temellendirilmesine 

yarayan, küçük odalar dizisi oluşmuştu; bazı noktalara, destek duvarlarının 

cephelerinde sıra halinde destek payeleri de inşa edilmişti.280 

Gymnasium binalarının tamamı, yaklaşık 210 m. uzunluğunda ve 150 m.’ye 

kadar varan genişlemektedir; bu genişliğin, sözü edilen ve yükseklik araları her 

seferinde 12-14 m. olan üç terasla, araziden elde edilmesi gerekmekteydi.281 Ana 

teras en üstteydi,  genişliği 80 m., uzunluğu 210 m. idi; orta teras yaklaşık 150 m. 

boyunda, en çok 40 m. enindeydi; en alt ters üçgen biçimi ile, bir yama gibi 

durmaktaydı, maksimum 75 m. uzunluğa ve 10-25 m. genişliğe sahipti.282 Güneydeki 

kent kapısına göre Aşağı Gymnasium 50 m., Orta Gymnasium 74 m., Yukarı 

Gymnasium ise 88 m. yükseklikte idi.283 Devasa boyutlardaki bu inşaat arazisinin 

hazırlanması, yani muazzam kayaların düzenlenmesi, inşaat alanının büyük 

bölümlerinin desteklenmesi ve doldurulması bile, fevkalade bir başarı olarak 

değerlendirilmelidir; ana terastaki Yukarı Gymnasium’un bulunduğu Hellenistik 

yapıların orijinallerinden, günümüze pek azı gelmiştir, zira bu teras Roma 
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döneminde yeniden inşa edilmiştir.284 Üst terasın palaestra avlusunun ve onu düzenli 

bir biçimde çevreleyen odaların doğusunda, inşaatın yapıldığı zamanda belki de, hiç 

bina yoktu, belki burada Diodoros Pasparos tarafından bağışlanarak yapılan veya 

yenilenen bir bahçe ‘Peripatos’285u bulunmaktaydı,  daha sonra burada inşa edilmiş 

olan Roma hamamları her şeyin üstünü tamamıyla kapattıkları için, bu sanı, doğal 

olarak ispatlanamamaktadır.286 Palaestra’nın batısında herhalde İ.S. I. yy.’da, ilk 

Roma hamamı yapılmıştı, burada da hamamın yapıları Hellenistik döneme ait önceki 

yapılaşmanın şekli hakkında daha fazla bilgi edinilmesini önlemektedir; 

Palaestra’nın kuzey batısındaki kaya, hiçbir zaman, orada bir tane bile büyük bina 

bloğunun yapılmasını mümkün kılacak ölçüde tesviye edilmemişti, Ama yüksek 

kaya kütlesinin üzerine, Hellenistik Gymnasium’un galeri ve odalarına tepeden 

bakan ve duvarlarında, Gymnasium’daki Epheb’lerin galibiyet listeleri yazılı olduğu 

için, Gymnasium Tapınağı olarak adlandırılması gereken bir tapınak inşa edilmişti.287 

Hellenistik dönemde andezit, buna karşın Roma dönemde yalnız mermer kullanılmış 

olduğu için her iki devir yapılarını birbirinden ayırmak kolaydır.288 

Delorme, Kent gymnasiumunun yalnız Attaloslar’ın çocukları değil yabancı 

öğrencileri de kabul ettiğini ileri sürer.289 Palaestra’nın galerileri iki katlıydı, 65x30 

m. boyutlarındaki avluyu, üç tarafından sarıyorlardı (bkz., çiz. 13), güney tarafta bir 

duvar, avluyu sonlandırıyordu, Bu duvarın yüksekliği bilinmemektedir; bir ihtimal, 

avluyu parmaklık gibi genel olarak açık bırakıyordu.290 Galerilerin gerisindeki 

odalar, antrenmana ve aletlerin muhafazasına hizmet ediyor, batı tarafta ise bir kısmı, 

basit bir hamam olarak kullanılıyordu; kuzey tarafın orta bölümünü, görünüşe göre 

binanın baş salonu olan, toplantı, eğlence ve benzeri aktiviteler için kullanılabilen, 

dikdörtgen bir orta ‘niş’291e sahip, büyük, geniş bir salondu.292 Ana yoldan sapan bir 

yan yol, doğudan, Yukarı Gymnasium’un güney doğu köşesine gidiyordu; bu yan 

yolun, kuzey duvarında heykel nişleri bulunuyor ve çok zengin bezemeli bir 

                                                
284 Radt, 2002: 114 
285 Hippodromdaki en üst sırada heykellerle donatılmış sütunlu gezinti yeri (Er, 2006: 309). 
286 Radt, 2002: 114 
287 Radt, 2002: 114 
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290 Radt, 2002: 114 
291 Antik mimaride çeşitli yapıların duvarlarında çeşitli amaçlarla yapılmış, içinde çoğu kez heykel ya 
da kandil konulabilen sığ bir girinti (Er, 2006: 271). 
292 Radt, 2002: 114-116 
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‘propylon’293 ile süsleniyordu (bkz., res. 23, 24).294 Propylon, Aşağı ve Orta 

Gymnasium’un tek kapısı idi; bu propylon, merdivenli ve tonozlu yapının son 

basamağına inildiğinde solda kent çeşmesinin kalıntıları yer alır (bkz., çiz. 11, 12).295 

Yolun, palaestraya ne şekilde bağlandığını tespit etmek artık mümkün değildir, ama 

mutlaka bodrum kat stadyumunun çatısı üzerinden girmesi ve palaestranın güney 

duvarının içinden geçmesi gerekiyordu; giriş belki de, Aşağı Pazar Yeri’nin girişinde 

olduğu gibi, göze batmayacak şekilde, palaestranın güney doğu köşesindeydi.296 

Hellenistik genel yapılanma hakkında bir görüş kazandıktan sonra Yukarı 

Gymnasium’un palaestrasının ayrıntıları üzerinde durulacağı gibi, burası da geniş 

biçimde ele alınacaktır. Orta Gymnasium, Hellenistik biçimini, Yukarı 

Gymnasium’dan çok daha iyi korumuştur.297  

Güneydeki, anayoldan bir girişi vardı, bu giriş kent çeşmesi ile Aşağı 

Gymnasium arasında başlayan görkemli bir podestli merdiven, daha doğuda, orta 

terasın dışında yer alıyor ve anayoldan, hem bu terasa hem de yukarı terasa, doğudan 

gelen yan yola da giriş sağlıyordu; Orta Gymnasium, doğu ucunda küçük bir tapınak 

bulunan, uzun, dar bir alandan ibaretti, bu tapınağın sadece temeli kalmıştır (bkz., 

çiz. 11).298 

Terasın kuzey tarafını, genişliği bina boyunca değişmeyen çok uzun bir yapı 

kaplıyordu. Bu yapının, iki katlı olarak düşünülmesi gerekir (bkz., çiz. 13), üst katta 

bina boyunca iki ‘nef’299li bir galeri, doğudaki alt katta, işlevleri daha sonra 

belirlenecek bir sıra oda bulunuyordu, sadece statik bakımdan bir anlamı olan 

güneydeki terasın destek duvarlarındaki odacıklar sistemi üzerinde,  orta terasın 

güney tarafını sınırlayan bir odalar dizisinin bulunduğunu söylemek, bu mümkün 

görünse de, güvenli değildir, bu çeşit odalar aşağı terasın batı bölümünde, hiçbir 

şekilde yer almıyordu.300 Orada, planda çok göze batan odacıklar, yalnız, destek 

duvarlarının alan kodunun altındaki kısmının desteklenmesine yarıyordu. Batı tarafın 

                                                
293 Bir tapınak, kutsal avlu ya da alana yol gösteren görkemli anıtsal giriş kapısı (Er, 2006: 323).  
294 Radt, 2002: 116 
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en sonunda, sadece temel kalıntıları korunmuş olan, kare biçiminde küçük bir yapı 

vardı. Bunun ne olduğu anlaşılmamıştır.301  

Şimdi bir gezi yaparmış gibi Gymnasium’un mekanları görülecek, bir 

zamanlar ki işlevleri mümkün olduğunca saptanacak ve Hellenistik dönemden Roma 

dönemine kadarki zaman içinde yapılan değişiklikler izlenecektir. 

5.2. Alt Teras 

Bu teras, güney ucuyla, kent çeşmesi yanındaki giriş yerine kadar teras 

seviyesine yükselen anayolun 12 m. daha yukarısındaydı.302 Bu noktada, Orta 

Gymnasium’a giden tonozlu merdivene götüren açık merdiveni ve Aşağı 

Gymnasium’un girişini de çevreleyen, çeyrek daire biçiminde bir avlusu 

bulunuyordu; giriş ve alt terasın en büyük bölümü korunamamıştır, bugün tamamen 

yıkılmıştır.303 Çünkü buradan anayola doğru çıkan çok dik, uçuruma benzer bir 

yamaç vardır ve terasın, bir zamanlar ki imar durumunu bu yamaçtan anlamak çok 

zahmetli bir iştir.304 Batı bölümdeki destek duvarlarının dirseğinde, çok güçlü bir 

bölme duvarı başlıyordu; bununla alt teras, dik açılı bir batı ve üçgen şeklinde bir 

doğu kısma ayrılmaktadır; kapının konumu, ara duvarın temel kalıntıları var olduğu 

için artık saptanamamaktadır; dik açılı batı avlusunda, kare şeklinde bir bina vardı.305 

Bu yapı avlunun tam ortasında veya ekseninde olmadığı gibi, kenarlara göre 

yönlendirilmişte değildir, bu çarpık konum daha eski yapıların yeniden elden 

geçirilmiş hallerini andırmaktaydı: Mesela, kaledeki Athena Tapınağı’nın yeni 

‘Temenos’306u içindeki ve Büyük Sunak’ın altındaki apsidli bina gibi, büyük bir 

ihtimalle, herhangi bir şekilde kutsanmış ve korunması gereken bir bina söz konusu 

idi, belki de bu Gymnasium ile bir anlam ilişkisi içinde bulunan bir kahraman 

mezarıydı.307 Aşağı terasın (bkz., çiz. 10, 11) kuzey duvarındaki Hellenistik 

düzenlemeler, kazı sırasında oldukça iyi durumdaydı, destek payeleri arasında 

üzerinde heykeller, yazıtlar ve adak armağanları duran, 70 cm. yüksekliğinde 
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basamaklar vardı.308 Duvar ve bankoların çeşitli yerlerinde, bağlantı izleri 

görülmektedir; girişten itibaren dördüncü nişin içinde ‘in situ’309 durumda, bir 

mermer stel korunmuştur, bu taşın üzerinde, Kral II. Attalos zamanında, 

Gymnasium’un delikanlılar sınıfı olan ephebler arasına kabul edilen erkek çocukların 

listesi bulunuyordu.310 Dikili taşın sağ ve solunda, podyumun üzerinde, bağlantı 

kalıntılarından anlaşıldığı üzere, birer bronz heykel vardı, mermerden yapılmış küçük 

sütunların parça buluntularından anlaşıldığına göre, alt terasın üzerindeki yüksek 

istinat duvarının üst kısımlarında, Orta Gymnasium’un bodrumuna açılan birbiriyle 

bağlantılı pencereler, aynı yerin avlusuna yönelik sütunlar, büyük açıklarla 

aralanmıştı.311  

Şimdiye kadar sözü edilen bütün tesisler, alt terasın Hellenistik dönem 

yapılaşmasına aittir. Yalnız bir tek Roma dönemi değişikliği saptanmıştır: Destek 

duvarlarının payeleri arasındaki boşluklar, herhalde Geç Roma döneminden olsa 

gerek, çok özensiz bir teknik kullanılarak düz bir galeriye çevrilmiş, bu yapılırken 

hep bir destek payesi ile bir sütun art arda getirilmişti.312 Yani avlu, cephelerinde 

birer sütun bulunan, bir sıra basık ve geniş odadan oluşmaktadır. Terasın tabanı artık 

çok yükseltilmiş olduğu ve eski podyumların üzerine çıktığı için böyle bir düzenleme 

mümkün olmuştur. Ayrıca bir tanesi merdivenli yapının batı bölümü üzerinde, 

diğerleri aşağı terasın kuzey duvarları üstünde yer alan büyük kuleler Bizans 

döneminde inşa edilmişlerdir (bkz., res. 25, 26).313 

5.3. Orta Teras 

Anayoldan orta terasa giden yol, yukarıda sözü edilen çeyrek daire 

biçimindeki ön avluya çıkıyordu, avlunun açık merdivenleri üzerinde, Dorik 

sütunların taşıdığı, yine dairesel bir ön çatı yükselir; oradan üstü kemerlerle örtülü bir 

Podest’li merdiven, merdiven kule içinde birçok defa kırılarak, yukarıya, Orta 

Gymnasium’a çıkmaktadır (bkz., çiz. 11, 12).314 Merdivenin beşik tonozunun kesimi, 

bu tarz tonoz teknikleri konusunda, Erken Hellenistik bir deneme girişimine ilginç 
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bir örnek teşkil etmektedir (bkz., res. 27).315 Merdiven binasının üzerinde, daha 

kuzeydeki podestli merdivende olduğu gibi, kremitle örtülü bir çatı bulunmaktaydı, 

herhalde bu yapının pencereleri de vardır.316 150x36 m. ölçüsünde olan bu yapı dar 

bir teras üzerinde yer almaktadır (bkz., res. 28).317 Üst teras kadar büyük bir alana 

yayılamamasının yanı sıra içerdiği mekânların sayısı açısından da daha 

gösterişsizdir.  

Orta terasın kuzeyinde, terasın kenarı boyunca uzayıp giden dar bir yapı 

vardır, bu yapı yukarıdaki terasın güneyinde bulunan benzer yapının hemen altına 

rastlamakta ve esasında iki katlı olduğu anlaşılmaktadır; zemin kat uzun bir geçit ve 

onun doğu ucundaki küçük odaları kapsamıştır, üst kat ise beden eğitimi 

çalışmalarının kışın sürdürüldüğü kapalı bir stadion, bir ksystos idi.318 Kuzeyde, 

terasın bütün uzunluğu boyunca, Hellenistik dönemde inşa edilen ve Roma 

döneminde yalnız içi değişikliğe uğrayan büyük bir stoa yer almaktadır, stoanın doğu 

yarısının büyük bir bölümü çeşitli odalara ayrılmıştır; bunlardan doğudan altıncısı, 

exedra adı ile anılan bir yapı olup, iki Dor sütunu ile terasa açılmaktaydı.319 Destek 

payelerinin arkasındaki odalar, merdiven kulesinde hiç değilse belli bir mesafeden en 

doğudakine, merdiven kulesinden de ulaşılabilen bodrum odalarına sahiptiler; 

bodrum odalarının güney duvarlarında pencereler vardır, bu bodrumlar, Roma 

döneminde kullanılmış olmakla birlikte, neye yaradıkları bilinmemektedir; bodrum 

odaları üzerinde, zemin katta bir galerinin bulunması muhtemeldir, güney 

duvarındaki destek payelerinin arası mimari birim bariyerleriyle aralanmıştı.320 Bu 

aralardan, önde uzanan manzaraya bakılabiliyordu.321  

Orta terasın batısının tamamı, galiba bir spor sahası veya ağaçlı bir parktır, 

merdiven kulesinin öteki tarafında bulunan doğu kısmı, küçük bir tapınağın ve kült 

amacına hizmet eden odaların bulunduğu kutsal bir alandı.322 Terasın kuzeyi, batıda 

yüksekliği 40 m.’yi aşan bir yapıyla son bulunuyordu: Bu, Stadion uzunluğundaki 
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(194 m.) bir galeriydi.323 Tek tük mimari parçaların dışında, galeriden geriye bir şey 

kalmamıştır, mimarisi Dorik düzendeydi.324 İçteki sütunlar, Hellenistik dönemde 

Pergamon’da sıkça ortaya çıkan özel bir başlık stiline sahiptiler: Bunlara ‘Toscan 

başlıkları’325 adı verilmektedir.326 Buradakiler ‘stucco’327 ile kaplanmış ve renkli 

boyalarla boyanmışlardı.328 Bu galeri, gerekli uzunluğun sağlanabilmesi için, altına 

kaide konmuş gibi yükseltilmişti, kendi içinde pek az bütünlüğe sahip bulunan, ancak 

kalıntılar varolan bir altyapının, kesintisiz devam eden üstyapısını oluşturuyordu.329 

Doğudaki yüksek bir kaya çıkıntısının tesviye edilmek istenmemesi ve galerinin bu 

kaya seviyesinin üstüne çıkarttırılması gerekli olmuştur bu da, batı kısmın 

tamamında, teras yönünde, bir olasılıkla pencereli, bir bütün duvardan oluşan yüksek 

altyapıyı gerekli kılmıştır; altyapının tabanı, teras tabanının 2 m. üstündedir.330 Kaya, 

iç kesimin bazı yerlerinde tesviye edilmemiştir, bu altyapının ekseninde, burasını çok 

uzun ve dar iki mekana bölen bir duvar bulunmaktaydı bu duvar, üst katın iki nefli 

galerisinin ortasındaki sütun dizisini taşıyordu.331 

Galerinin doğu kısmı altında yer alan kaya grubunun içindeki, batıdan 

itibaren ilk alt kat odası, kısmen kayanın içine oyulmuştu, galerinin altyapısına 

ulaşmaya yarayan bir geçit olarak bir kapıya ve bir de, muhtemelen üst katta, 

galeriye çıkmak için bir merdiven çıkışına sahiptir, odanın kapısı önünde güzel 

yapılmış, küçük, yarım daire şeklinde bir açık merdiven, terastan gelen kot farkını 

aşmaya yarıyordu (bkz., res. 29), merdivenin karşısındaki odada, öyle anlaşılıyor ki, 

su borusundan beslenen bir çeşme yalağı vardır bu da, bir yarış pistinin girişinde son 
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derece mantıklı bir düzenlemedir.332 Yukarı çıkışın yanında hemen sağda altyapı 

duvarının içinde, herhalde su ile çalışan saate ait olan su boruları için yuvalar 

bulunmaktadır (bkz., res. 29), belki bu saat orta terasta yapılan bazı etkinliklerde 

zaman kontrolü için kullanılıyordu.333 

Doğuya doğru devam ederken, kaya içine oyulmuş ve bir vakitler galerinin 

altında kalmış bulunan şu odalar vardı: Cephesinde iki Dorik sütunun bulunduğu bir 

eksedra, odanın arka duvarının önüne Roma döneminde bir podyum yapılmış: Bu 

podyum, 70 cm. yükseklikte ve 1.70 m. derinliğindeydi, bu derinliğin nedeni, büyük 

boy heykellerin rahatça yerleştirilmesi içindi.334 Podyumun batı yarısının cephe 

levhasının üzerindeki bir yazıt, podyumun, üzerinde duran adak armağanları ile 

birlikte, çok sayıda ileri gelen Pergamonlu tarafından, Augustus ve Livia’ya, Hermes 

ve Herakles’e adanmıştı, bu adak yazısının asıl yerinin burası olup olmadığı ne yazık 

ki tam olarak bilinmemektedir.335 Eğer Eksedra, podyum nedeniyle bir kült yeri ise, o 

taktir de bu durum, podyumu bütün duvar boyunca uzanmayan ve çok daha fazla 

tahrip olmuş bulunan, yanında ki oda içinde geçerlidir; tapınağın kuzeyindeki 

odaların ön duvarlarında, özelliklede eksedra girişinin batısında bulunan çok sayıda 

kaide ve basamak, orada bir zamanlar adak hediyeleri ve heykellerin durmuş 

olduğunu anlatmaktadırlar, bu da, burada kutsal bir alanın varolmuş olabileceği 

görüşünü derinleştirmektedir.336 Güneydoğu köşesine kadar giden, bundan sonraki 

bütün odalar, özellikle üzerinde bulunan galerinin alt yapısına destek olmuş gibi 

görülmekteler, bu odalarda kaya tabanı, bazı kısımlarda ya hiç ya da çok az 

düzlenmiştir, belki de bu odalar depo olarak kullanılmaktaydı.337 Binanın tamamının 

doğu köşesinden önce gelen, sondan bir önceki odanın arka duvarında, ardındaki 

destek duvar sisteminin duvar aralığı olan Peristatis’e çıkan bir geçit vardır, bu geçit 

herhalde bakım ve temizlik için kullanılıyordu.338 

Doğu köşesinin yanında, Yukarı Gymnasium’a çıkan bir merdiven vardır, bu 

merdiven o kadar görünmez bir yerde ve öyle dardı ki buradan, iki teras arasında 
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büyük bir gidiş geliş olabileceği pek düşünülemez.339 Ancak Gymnasium’daki 

eğitmenlerin, bu merdiveni kullandığı düşünülebilir. Orta terasın doğusunda 12x7 m. 

boyutlarında bir tapınağın temelleri ortaya çıkarılmıştır (bkz., çiz. 11), tapınağın 

batıya bakması topografik durum gereğidir.340 Pergamon’un öteki tapınakları da 

konuma göre yön almaktadır, tapınağın şimdiki yerinde inşa edilmesine 

Gymnasium’a girişin buraya yakın bulunması da neden olmuştur.341 Temellerinin 

yapılış tarzı İonik düzende bir ‘Ante Tapınağı’342 olması, bu yapının Gymnasium’un 

II. Eumenes dönemindeki ilk yapılışına ait bulunduğunu göstermektedir, Geç 

Hellenistik dönemde tapınak, cephesinde dört adet sütun bulunan, Korint düzeninde 

bir prostylosa çevrilmişti, Bu yapısal değişikliğin sebebi bilinmemektedir.343 

Gerçekten bu tapınak, ön kısmının merdivenle belirtilmiş bir prostylos olması, 

arkasının ve güneyinin kısmen kapalı kalması ve özellikle bütün bakışları üzerinde 

toplayabilecek bir noktada yer alması bakımından, her ikisi de Hellenistik dönemde 

inşa edilmiş olan Agora Tapınağı ve tiyatro terasındaki tapınağın tipindedir.344 Bu 

nedenle yapının İ.Ö. 2. yy’ın ikinci yarısına ait olması gerekmektedir.345 Tapınağın 

mermer bölümleri, hemen hemen bütünüyle kireç ocaklarına kurban edilmiştir, buna 

rağmen duvar bloğu fragman kitleleri arasında bize tapınağın duvarlarının, 

Pergamonlu Epheb’lerin yani, Gymnasium birliklerine resmen kabul edilmiş 

gençlerin isimleri ile kaplı olduğunu anlatan çok malzeme kalmıştır.346 Tapınağın 

duvarlarında yazılı olan Epheb adları Roma döneminde geriye, Hellenistik döneme 

değin uzanmaktadırlar.347 Duvarlar bundan başka, Kraliyet Hanedanlığı’nın sona 

ermesinden hemen sonra buraya yerleşen yeni Pergamon yurttaşlarının isim listesi 

ihtiva etmekteydi, bunlardan Pergamon semtlerinin adları da öğrenilmektedir.348 

Tapınağın hangi tanrıya adandığı belli değildir. Tapınağın, bütün yunan dünyasında 

Gymnasium etkinliklerini koruduğuna inanılan tanrılardan birine ya da her ikisine, 
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Herakles ile Hermes’e adandığı sanılmaktadır.349 Tapınağın batısında sunağa ait 

kalıntılar bulunmuştur.350 Bu yapının batı arkasındaki, iki yanında iki küçük temel 

kalıntısı bulunan yan sunaklara mı, yoksa başka tesislere mi ait olduklarını söylemek 

zordur, her birinin üzerinde birer oyuk bulunmaktaydı, bunlar belki de kurbanlık 

hayvanların bağlanmasına yarayan demir halkalar içindi.351 

Geç Roma döneminde orta terasta çeşitli değişiklikler yapılmıştır: Tapınağın 

güneyine ve merdiven kulesine kadarki kısıma, biraz daha aşağıda kalan bir galeri 

inşa edilmişti, keza merdiven kulesinin batısında da, iki bina yapılmış gibi 

görünmektedir.352 Terasın kuzeybatı bölümünde, yıkılmak üzere olan stadion galerisi 

ortadan kaldırılmış ve tek katlı olacak şekilde yeniden yapılmıştı, yani eski altyapı 

galeri katına dönüşmüş ve artık önüne yapılan iki küçük merdivenle ulaşılabilir 

olmuştu, bundan böyle sadece bir katı olan bu galerinin batı kısmından, yukarı terasa 

yeni bir podestli merdiven çıkmakta ve böylece orta terasla daha güçlü bir biçimde 

bağlantı kurmuş olmaktadır.353 Geç Roma galerisinin daha başka iki yerinde, yukarı 

terasa merdivenler çıkmakta olduğu sanılmaktadır, bu durum her iki terasın, daha 

sonraları başlangıçtakinden çok daha sıkı bir şekilde birbiriyle bağlantı içinde 

bulunduklarını göstermektedir.354 

Orta ve aşağı teraslarda dersliğe rastlanılmaması, delikanlılar ile çocukların 

öğrenimlerini yukarı terastaki odalarda gördüklerine ve üç terasın bir arada büyük bir 

gymnasiumu oluşturduğuna işaret eder.355  

5.4. Üst Teras 

5.4.1. Uzun Bodrum Katı (Bodrum Stadyumu) 

Bu bölüm Yukarı Gymnasium’un güneyinde çok emek sarfedilmiş bir destek 

duvarı sistemiyle desteklenmekte ve doğudan, anayol tarafından gelen, kendisine ait 

rampalı yol biçiminde bir girişe sahip bulunmaktaydı, rampalı yol bir kat aşağıda 

bulunan 212 m. uzunluktaki bodrum katının, doğuda sona erdiği noktada destek 
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sistemine kavuşmaktadır (bkz., çiz. 11, 12).356 Bu bodrum, arazinin teraslanmasına 

hizmet eder, böylece Yukarı Gymnasium’un terasının kayması önlenmiş oluyordu.357 

Aynı zamanda, ‘‘Bodrum Stadyumu’’ olarak da anılmaktadır. Bu geçit hemen hemen 

7 m. genişliğinde ve 4 m.’ye yakın yükseklikte idi.358 Bodrum stadyum güney duvarı 

deliklerinden ışık alıyordu.359 Uzunluğunun fazlalığı dikkate alınırsa, güney duvarın 

bir vakitler bulunan ‘mazgal’360 deliğine benzeyen pencerelerden ışık aldığı gerçeği 

göz önünde bulundurulduğunda bile, bu ölçülerle, çok basık ve göze hoş görünmeyen 

bir etki uyandırmış olmalıdır, bu pencereler herhalde loş bir ışıktan fazlasını içeriye 

almış olamazlar, bu nedenle bu uzun geçidin gerçektende koşu yolu olarak hizmet 

vermiş olabileceği pek inandırıcı görünmemektedir.361 Koşular kışın ve yazın 

bodrum stadyumunda, ilk ve sonbaharda da aynı uzunlukta olduğu anlaşılan güney 

stoada yapılıyordu.362 Ayrıca da, bodrum geçidinin doğu kısmında bulunan mazgal 

pencereler, yapılışlarından herhalde az zaman sonra statiğe bağlı nedenlerle 

kapatılmışlardı; bu da geçidin spor etkinlikleri için kullanılma olasılığının 

bulunmaması lehinde başka bir kanıttır, burasının teknik amaçlara hizmet etmiş 

olduğunu söylemek daha doğru olur; örneğin, bodrum tabanının altında çok sayıda su 

kanalı vardır.363 Üst terastan geçide iki merdiven inmektedir. Batı ucunda, Roma 

döneminde kapatılmış olan bir üçüncü merdiven bulunmuş olabileceği sanısı, inşaat 

durumuna dayanılarak kanıtlanamamıştır. Bir de, geçidin iki ucunda birer kapı 

vardır. Hellenistik dönemde, duvarlardaki konsol taşlarının taşıdığı, bir ahşap tavana 

sahipti.364 Roma döneminde basık kama taşlı kemerlerden oluşan yan duvarla bu 

tavan arasına girilmiş bir taşıyıcı konstrüksiyon düzeni oturtulmuştur, bu örtünün 

ahşap olduğu tahmin edilmektedir.365 

 Anayoldan Yukarı Gymnasium’a ulaşan rampalı yol, bodrum katının doğu 

ucunda, damının kodunda son bulmaktadır, bir ihtimalle bir giriş kapısı ile 
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bitmektedir, bundan geriye günümüze hiçbir şey kalmamıştır.366 Uzun bir odacıklar 

dizisinden oluşan bodrum katının güneyindeki destek duvarı sistemi, bu katın dam 

hizasını aşmamış, muhtemelen o da, aynı düzeyde, aynı şekilde bir örtüyle 

kaplanmıştır, böylelikle Yukarı Gymnasium’un tamamının güneyinde, istinat duvarı 

tarafından taşınan muazzam bir teras oluşmuştur: 220 m. uzunluğu ile, yaklaşık 

olarak tiyatro terasıyla aynı boydaydı.367  Ama bunun aksine, Yukarı Gymnasium’un 

büyük terası, ilk bakışta sanki bir galeriye sahip değilmiş gibi görünmekte, fakat 

büyük, açık bir spor alanı olduğu izlenimi vermektedir.368 Kuzey yarısıyla, bodrum 

katı tahta tabanı; güney yarısıyla, destek odaları sistemi üzerinde yer almaktaydı, 

böyle olduğunda bodrum katın mazgal pencerelerinin, odaların dolgusuna oyulmuş 

ve bir parmaklıkla örtülmüş bulunan aydınlık bacalarına açılmış olmaları gerekir, bu 

çözüm oldukça yetersizdir.369 Böyle bakıldığında uzun bodrum katının üzerinde 

güneye açılan çok uzun bir galeri bulunmuş olabileceği görüşüne de, teknik yönden 

karşı çıkılamaz, ancak böyle bir galerinin kalıntıları bulunamamıştır, bu taktir de 

galerinin öndeki alan, destek duvarları sistemiyle, üstü örtülmüş odacıkların 

üzerindeki uzun arazi şeridini oluşturacak ve galerinin kendisi, bodrum katının tahta 

tabanı üzerinde bulunacaktı, bu açıktaki ahşap tabandan daha tatminkâr bir çözüm 

olurdu.370 Bodrum katının ışık bacaları, bu şekilde her biri bir sütunun güneyinde, 

önünde veya galeri basamaklarının altında kalıyor olabilecek ve böylelikle de, 

meydanın tam ortasında rahatsız edici bir konumda bulunmayacaklardı.371 Ayrıca 

palaestranın güney tarafının, bu galerinin içerisine açılan yeni bir duvarla 

kapatılmamış olduğu veya hiç değilse çok sayıda kapının duvardan galeriye açıldığı 

hayal edilebilirdi.372 Ancak, böyle bir galeriye rastlanılmaması, korumanın 

rastlantısallığına veya kalıntıların eski inşaatçılar tarafından, Gymnasium’a yeniden 

yapılan başka bölümler için kullanılmış olmasına bağlanabilir. 

                                                
366 Radt, 2002: 122 
367 Radt, 2002: 122 
368 Radt, 2002: 122 
369 Radt, 2002: 122 
370 Radt, 2002: 122 
371 Radt, 2002: 122 
372 Radt, 2002: 122 



 56

5.4.2. Palaestra 

Hellenistik dönemde Palaestra’nın (bkz., çiz. 11, 12, res. 30, 31, 32) kuzey, 

batı ve doğu yanları andesitten yapılmış iki katlı Dorik galerilerle çevrilmişti.373 74 x 

36 m. boyutlarında olan avlunun tabanı, sportif çalışmalar yapıldığı için topraktı.374 

Kuzey tarafın ortasında, galerinin önünde yarım yuvarlak bir mermer eksedra 

bulunuyordu.375 Galeri basamaklarının yan taraflarında, yağmur suları için boydan 

boya taş arklar vardır, kuzeydoğu köşesinde güzel döşemeli, çeyrek daire biçiminde 

bir ayak yıkama yeri bulunuyordu.376 İ.S. II. yy.’da, büyük olasılıkla Traianus 

döneminde Hellenistik galeriler yıkılmış ve aynı temel planı üzerine mermer galeriler 

yapılmıştı, galerinin üst ve alt katları, zaman zaman tahmin edildiği gibi, değişik yapı 

dönemlerine mal edilmemelidir, yeni araştırmaların gösterdiğine göre hepsi de, bir 

atölye tarafından birlikte yapılmışlardı, aynı zamanda Palaestra’nın doğusunda, 

Hellenistik galerilere ait pek çok inşaat malzemesinin kullanıldığı büyük Roma 

hamamları yapılmıştır (bkz., çiz. 11, 12).377 Dört bir yanını çeviren stoalar 

Hellenistik dönemde Dor düzeninde, Roma döneminde ise Korinth düzeninde idi.378 

Roma dönemi galerileri de iki katlıydılar.379 Üst katta, sütunlar arasında birer kaide 

ve onların arasında çok çeşitli konular içeren, bariyer rölyefleri bulunuyordu, mimari 

uygulama pek de kaliteli değildi, aşağı katın arşitravında yapıya parasal katkıda 

bulunmuş olan bağışçıların adlarının yazılı olduğu bir yazıt vardı.380 Galerinin 

tabanlarına, Roma döneminde, yumuşak taşlar döşenmiş, arka duvarlar mermerle 

kaplanmıştı, bu kısımlar çok sayıda heykel, adak yazısı ile süslenmişti.381 Bilhassa 

kuzeydeki sütunların önlerinde, kuzey ve doğudaki salonların duvarlarında, 

bunlardan pek çoğunun kaide ve ayakları korunmuş durumdadır.382 Romalılar 

zamanına ait mimari süslemelerin stilinden ve arşitrav parçaları üzerinde bulunan 

yazıtlardan anlaşıldığına göre, avlunun etrafını çeviren stoaların alt katları Hadrian 
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(İ.S. 117-138) zamanında yapılmıştır.383 Buna karşın yine Korinth düzeninde olan 

ikinci katlar, kötü işçilik göstermeleri nedeniyle Geç Roma döneminde yapılmış 

olmalıdırlar.384 Bazı yerlerde Hellenistik dönemden kalma andezit ‘stylobat’385 

görülmektedir, Roma dönemi sütunlarını taşıyan mermer stylobat batıda ve kuzeyde 

tamamen, doğuda kısmen korunmuş, güneyde ise stylobattan ve sütunlardan hiçbir 

parça ele geçmemiştir.386 Bir zamanlar bunların üzerinde duran heykel ve adak 

armağanları hakkında bilgi yoktur, hiç şüphesiz bunların çoğu Hellenistik dönemden 

kalmış ve Roma galerilerinde de yine yerlerini almış olan adaklardır.387 

5.4.3. Doğu Kanadı 

Palaestra galerilerinin arkasındaki doğu kanadını, ilk başta, herhalde hepsi de 

iki katlı olan dört oda oluşturuyordu.388 Açılan sondaj (bkz., res. 33) Gymnasiumun 

aslen doğu yönünde belirgin bir sınırı bulunduğunu ve mekânlarının İ.S. I. yy. / II. 

yy. başına kadar geniş çaplı değişiklikler olmaksızın kullanıldığını ortaya 

koymuştur.389 Güneyden başlayarak, belki de üst kata çıkan merdivenin bulunduğu 

dar bir oda A, büyük bir oda B ile daha sonraki C odasının, üçte ikisini kaplayan çok 

geniş bir oda D ve nihayet, D’nin geri kalanını ve daha sonraki E odasını içine alan 

bir mekandır (bkz., çiz. 11, 12).390 B odası oldukça iyi korunmuştur, doğu ve kuzey 

duvarları Hellenistik dönemin güzel ‘polygonal’391 duvar işçiliğini göstermektedir, 

batı yöndeki mermer iki sütun ve başlıkları İon düzeninde olup Roma 

dönemindendir.392 C odası Roma döneminde yapılan değişiklik sırasında D 

odasından ayrılarak oluşturulmuştur.393 Bu odaların ön cepheleri, batı kanadının esas 
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haliyle daha iyi korunmuş olan odalarında olduğu gibi, Dorik düzendeydiler, Dorik 

mimarinin bir bölümü, B’nin tadilatı sırasında bir duvar podyumu altında kalmış 

gözükmektedir.394 

 İ.Ö. I. yy.’ın 70’li senelerinde, bütün odaların mermer fasatlarla yenilenmiş 

olduğu sanılmaktadır. Gymnasium’da bulunan bir yazıttan, bu tadilatın neden 

yapıldığı da öğrenilmiştir, İ.Ö. I. yy.’ın ilk yarısında Pergamon’un hayırsever büyük 

yurttaşı Diodoros Pasparos, Gymnasium’un yeniden tefrişi ve onarılması için büyük 

miktarda maddi katkıda bulunmuştur: Konisterion adı verilen ve vücudun 

yağlanmasından sonra kumla tozlanması sırasında kullanılan odayı ve banyoyu 

mermer kullanarak yeniden inşa etmişti.395 Buna karşılık kendisi için Neoi 

Gymnasium’unda bir Eksedra yapılmasına karar verilmişti, bu Eksedra’nın ön 

cepheleri mermerden olacaktır; mermer, her dönemde olduğu gibi o tarihlerde de, 

Pergamon’da az kullanılan çok pahalı bir malzemedir. Büyük olasılıkla Diodoros bu 

Eksedra’nın parasını da, kentin Philetaireia semtindeki Diodoreion için yaptığı gibi, 

kendi cebinden ödemiş olmalıdır.396 Yazıttan, Diodoros Eksedra’sının yerini de 

öğreniyoruz, yapının güneş saati yönünden gelip galeriye adım atarak ilk odayı 

bulduğumuz yerde olması gerekmekteydi.397 Üst terasın tüm yapı geçmişi dikkate 

alındığında bu tarif, yalnızca güneydoğu köşesindeki B odasına uymaktadır. 

Bitişiğindeki D ve E odaları, birbirlerine çok benzeyen mimari formlar, malzemeler 

ve teknikle tadil edilmiştir.398 Bu da Diodoros Vakfı’nın, doğu kanadının tamamını 

kapsadığını ve kendisi tarafından vakfedilmiş olan odaların orada aranması gerektiği 

görüşünü güçlendirmektedir.399 Artık B odasının, kaideler üzerinde duran çift sütunlu 

yeni, mermer bir ön cephesi vardır, başlıklar İonik düzendeydi, ‘ante başlıkları’400, 

‘Eros’401ların taşıdığı bir girland frizine sahip, Korinth düzenini andıran bir 

tarzdaydı.402 Eksedra’nın içine, doğu duvarının önünde de uzanan bir duvar podyumu 
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yapılmıştı.403 Öyle sanılıyor ki, burada Herakles ve Hermes’in heykelleri ve daha 

başka adak armağanları ve heykellerle birlikte Diodoros’un da bir heykeli 

durmaktaydı; bu podyum ve B odasında bulunan çok sayıdaki münferid kaide, pek 

çok heykel için yer sağlamaktaydı.404 

Planda görünen C geçidi, ancak Roma döneminde, o tarihlerde yeni yapılmış 

olan Doğu Hamamları’na doğru ayrılmıştı, Bu önlem nedeniyle Diodoros 

zamanından kalan D odasının cephe mimarisi ile kaydırılmak zorunda kalmış, ama 

yine de kullanılmıştır, halen kısmen de olsa yerinde durmaktadır.405 C odası Roma 

döneminde Gymnasium’la Doğu Hamamları’nı birbirine bağlıyordu.406 D odasını, 

herhalde, Diodoros tarafından vakfedilen Konisterion olarak görmek mümkündür.407 

E odası bugün, kendini tamamen Roma dönemi değişiklikleriyle sunmaktadır, Cephe 

mimarisi zaten, Roma döneminde de, Diodoros’un yaptığı değişikliklere aitti; öteki 

oda cephesinin aksine, Dorik düzendeydi.408 Bu farklılık bile, odanın diğer kullanım 

amacını işaret etmektedir: Her zaman için, doğudaki hamama giden geçit odası 

olmuş ve öyle kalmıştır.409 Diodoros tarafından yaptırılan yıkanma odası, yani 

Lutron, büyük bir ihtimalle Roma hamamlarının yapılışı sırasında tamamen ortadan 

kaldırılmış olmalıdır.410 E odası, herhalde yan kanadın doğusunda, arkada yer almış 

olan bu Lutron’a girişi sağlamıştı.411 

5.4.4. Kuzey Kanadı 

Peristyl’in kuzeydoğu köşesinde, Roma hamamlarına ait olan bir galerinin 

batı kısmı, F odası bulunmaktadır, F odası galeri boyunca, tahminen taş bir kurna 

uzanıp gitmekteydi.412 F olarak gösterilen büyük salon da Roma döneminde inşa 

edilmiştir (bkz., çiz. 11, 12).413 Ama öyle anlaşılıyor ki bu kurnaya su konulamazdı, 

belki de kum kurnası olarak kullanılmaktaydı, o takdirde burada yeni bir Roma 

Konisterionu’nu görmek veya yazıtla belgelendirilmiş olan bir başka adlandırmayla, 
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bir ‘Aleipterion’414un varlığından söz etmek olasıdır.415 Titus Claudius Vetus adlı 

birisi burayı, Hadrianus döneminin yeni yapısı için bağışlamıştı.416 Kuzey 

kanadından sadece büyük Orta Salon H, Hellenistik döneme tarihlenen esas 

görüntüsünü geniş ölçüde korumuştur, bütün öteki odalar Roma tadilatları sırasında, 

ya tamamen yok edilmiş, ya da yerlerine yenileri yapılmıştır.417 

Kuzey kanadının doğu ucunda ‘Roma İmparator Salonu’418 G yer alır (bkz., 

çiz. 11, 12), bu her iki tarafı apsis ile son bulan uzun bir salondur.419 Apsisler yarım 

kubbe ile örtülüydüler, salonun orta bölümünün nasıl ve hangi malzeme ile örtülü 

olduğunu söylemek olasılığı yoktur.420 Hellenistik dönemde burada muhtemelen iki 

adet daha küçük mekan vardı.421  ‘Arşitravın’422 üzerinde bulunan ve salonun 

‘‘İmparatorlara ve Anavatana’’ ithaf edildiğini belirten bir yazıttan anlaşıldığına 

göre, burası İmparator Kültü’ne hizmet etmiş olmalıdır.423 Yazıta bakıldığında, İ.S. 

161’den sonraki bir tarihleme ortaya çıkmaktadır, çünkü bu yıldan itibaren, 

İmparator Marcus Aurelius ve Lucius Verius ülkeyi birlikte yönetmişlerdir, buna 

göre İmparator Salonu, Gymnasium’daki diğer yeni yapılardan daha sonra inşa 

edilmiştir.424 Bu çalışmalar tümüyle, herhalde İmparator Hadrianus dönemine 

tarihlenebilir.425 Buna karşılık İmparator Salonu’nun, ‘Barok’ mimari formları ve çok 

daha büyük miktarlardaki renkli mermer kullanılmış olması, daha geç bir tarihlemeyi 

tescil etmektedir, cephe mimarisi Korint düzeni ile karışık zengin bir İonik düzende 

tutulmuştur, ante direkleri arasında sarı kırmızı renkte ve beyaz damarlı renkte 
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yapılmış dört sütun duruyordu.426 Apsidlerin yarım kubbeleri arasında salon 

yükseltilmiş ve düz olarak örtülmüştü.427 Yükseklik, iki katın yüksekliğine 

ulaşıyordur, duvarlar mermerlerle kaplanmıştır, İmparator Salonu’nun iç tefrişinden 

günümüze bir şey kalmamıştır.428 

5.4.5. Orta Salon H 

Gymnasiumun en önemli salonu arkeologların H harfi ile gösterdikleri orta 

salon, yani Ephebeiondur (bkz., çiz. 11, 12).429 En önemli törenler burada 

yapılırdı.430 Gymnasium’un en büyük mekânı olan, takriben 30 m. boyundaki salon 

H, dik yamaca karşı üç katlı destek duvarlarıyla emniyete alınmış olan kuzey 

kanadının orta kısmını kapsamaktaydı.431 Salonun, alt kattan 10 m. daha derinde, 

ama aynı boyda olan bir üst katı vardı.432 Üst terasın güney yanı boyunca, aslında 

zeminin altında yer alan dar ve uzun bir yapı devam eder. İşlevi kesin olarak 

bilinmeyen bu yapı, olasılıkla spor ile ilgili değildir.433 Alt katın arka tarafında 

büyük, dikdörtgen bir niş bulunur, üst katta daha küçük niş vardı, alttaki nişte 

heykeller, yarım daire şeklindeki bir podestin üzerinde duruyorlardı.434 Bu, en 

önemli mekânı, Ephebeion olarak adlandırabiliriz: Vitruvius bu adı, bir Yunan 

Gymnasiumu’nun en önemli yerinin ismi olarak iletmektedir.435 Burası, tüm tesisin 

şölen salonuydu, Roma Odeion’unun yapılmasından önce esas ders salonu da burada 

olmalıydı; buna ilave olarak üst kat eğitim etkinlikleri için bir misli daha çok yer 

sağlıyordu, belki de burada, bir konferans salonunda olduğu gibi, yukarı doğru 

dizilen ahşap oturma sıralar vardı.436 

Hellenistik dönemde bu salonun ön yüzünde Dor düzeninde andezitten dört 

sütun vardı.437 Roma döneminde sütunların sayısı çoğalmış, malzemesi mermer, 
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düzeni de Korinth olmuştur.438 Hellenistik arşitravlar, ara çatı ahşaptı, gergi eni 6 m. 

idi, Sütunlar, açık renk taştan yapılmışlardı.439 

Alt katın duvarlarında ve büyük niş içindeki yarım daire biçiminde kaidenin 

ön yüzünde, Roma dönemi okul öğrencilerinin kendi isim çentikleri vardı.440 

Cephesinde bir adak yazıtı bulunan kaidenin üzerinde büyük bir ihtimalle Pergamon 

krallarının heykelleri bulunuyordu, bunların kalıntıları, salon cephesinin çok geç bir 

döneme ait kapatma duvarının içinde bulunmuştu, kral heykelleri krallık döneminden 

sonra, belki de kentin hayırsever kişilerinin heykelleri katılmıştı.441 Diğer taraftan 7 

m. uzunluğundaki yarım daire kaidenin üzerinde duran grubun tamamı, zaten 

Diodoros Pasparos’un bir yazıtla belirtilen vakfıydı.442 

Hellenistik evreden sonra, salon H, özellikle cepheyi ve çatı 

konstrüksiyonunu hedef alan üç tadilat geçirmişti: İlk değişiklikte, Roma avlu 

galerilerinin yapımı sırasında, cephedeki her iki sütunun arasına bir başka Dorik 

sütun yerleştirilmiş ve sık bir sıra halinde duran bu sütunlar üzerine, bir kemerler 

dizisi yapılmıştı, taş kemerler ve yeni sütunlara ait bazı parçalar korunmuştur.443 

Daha sonraki Roma döneminde, herhalde İ.S. III. yy.’da, salon enine konmuş geniş 

bir tonozla örtülmüştü, her iki uzun kenarda bu konstrüksiyona ait büyük destek 

payeleri hala görülebilir, daha alçak kemerler direkler arasına giriyorlardı.444 Kemer 

tonoz konstrüksiyonunun yüksekliği nedeniyle, Salon H’nin üst katının artık 

kullanılmaz hale gelmiş olması gerekir, arka ve yan duvarlar Roma duvar yapımı 

tarzında güçlendirilmiş ve orta nişin yan duvarlarına yamaç basıncına karşı 

durabilmesi için destek kemerleri konmuştu.445 Bütün bunlar, bu yenileme 

işlemlerinin Geç Roma dönemindeki büyükçe bir depremden sonra 

gerçekleştirildiğini göstermektedir.446 Nihayet, herhalde Bizans döneminde salonun 

cephesi destekler arasında kalın bir duvar çekilerek güçlendirmek zorunda 

kalınmıştı.447 Açıkça anlaşılıyor ki, bu geniş tonozun itiş gücü basıncının, sağlamlığı 
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tehlikeye sokması nedeniyle yapılmıştı, ortadaki sütunların arasına kemerli bir kapı 

konmuştu, duvar yapımı için hiçbir seçicilik gösterilmeksizin yapı parçaları, heykel 

bölümleri vb. kullanıldı.448 Öyle ki, Gymnasium’un artık esas şekli ile varlığını 

sürdürmesi mümkün olmayacaktır, herhalde harabe halindeydi.449 

5.4.6. Odeion 

‘Odeion’450un Hadrianus döneminde, Palaestra’nın yeni galerileri ile birlikte, 

kuzeybatı köşede yapılmasından önce bu yerde, en az iki mekan vardı, görünüşleri ve 

işlevleri hakkında artık bir şey söylemek olası değildir.451 Kuzey stoanın batısındaki 

tiyatroya benzer bu yapı Roma dönemindendir.452 Dik konumlu Odeion 1000 seyirci 

kapasitesine sahiptir (bkz., çiz. 10, 11, 12, res. 34), burası için yer kazanmak 

amacıyla arkadaki destek duvarlarının Şölen Salonu H için yapıldığından daha fazla 

yamacın içine girmesi veya buna tırmanmaması gerekmekteydi.453 Odeon’un ön 

cephe duvarı, komplike ve ağır çatı konstrüksiyonunu taşıyabilmesi için çok güçlü 

yapılmıştı, cephe iyice aşağıya çekilmiş 5 adet büyük pencereye sahipti, ortadaki 

pencere, yan pencerelerden daha genişti.454 

Galeri yönündeki cephe duvarı, renkli mermer kaplamadır, bu duvar 

kaplaması ve mermer kullanılarak gerçekleştirilen mimari düzen, fevkalade iyi 

kalitedeydi.455 İç mekânda kaplama işi yoktur, ama duvarlar sıvalı ve boyalıdır, 

girişler orkestranın ahşap tabanı üzerine gelen, yanlardaki kemerli kapılardan 

sağlanıyordu.456 Bu tabanın kodu önceki taban kodundan, belirgin şekilde daha 

yükseğe kaldırılmıştı, arada oluşan boşlukta bir Hellenistik dönem çapraz duvarının 
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kalıntıları korunmuştur.457 Tahta taban üzerinde, herhalde konuşmacı kürsüsü yer 

almaktaydı, muhtemelen konuşmacı kürsüsü de ahşaptı;  Odeion, sadece konuşma ve 

konser etkinlikleri için düşünüldüğünden, bir sahnesi yoktu.458 ‘Cavea’459nın 6 radyal 

merdiveni, ışık huzmelerine benzer şekilde orkestradan dağılıyorlardı.460 Oturma 

yerleri, kalabilmiş tek tük merdiven basamakları ve basamak yataklarında olduğu 

gibi, bir olasılıkla tüf taşından yapılmışlardı, Cavea’nın üst bölümü, kaya üzerine 

oturmuştu.461 Cavea, her iki ön ucunda kayaya kadar yaklaştırılmış bulunan, çember 

şeklinde düzenlenmiş geniş tonoz bölümleri ile destekleniyordu.462 Bu tonozların 

altında, her iki yönden de gelen ana girişler vardı, bunlar parodos duvarlarındaki 

geniş kemerli kapılardan başlamakta üstü örtülü geçitlerle orkestraya kadar 

gitmekteydi, bazı kalıntılar Bizans döneminde Odeion’un, hiç değilse doğu çember 

kemerinin büyük bir sarnıca dönüştürüldüğünü göstermektedir.463 

5.4.7. Batı Kanadı 

Hellenistik yapım döneminde Batı Kanadı tamamen simetrik olarak 

planlanmıştı, bu bölüm orijinal yapıdan arta kalan en çok parçanın bulunduğu 

yerdir.464 Hemen hemen kare biçimindeki bir orta mekan L (bkz., çiz. 11, 12, res. 

35), öne doğru geniş, çift sütun düzeni ile açılan iki uzun Eksedra’nın arasındaydı.465 

Stoanın arkasında yer alan L odası gerçekten Hellen tarzında bir banyo yeridir, kuzey 

duvar dibinde dört güney duvar dibinde de üç mermer banyo teknesi bulunmuştur, 

yüksekte durduklarına göre bunların daha çok lavabo oldukları varsıyılabilir; bununla 

beraber Hellenlerde adet olduğu gibi oturur vaziyette banyo yapmaya da uygun 

idiler.466 Girişin hemen sağında yerle aynı düzeyde olan iki andezit teknecik ayak 

yıkamaya yarıyordu, günümüzde bu iki teknecik kuzey duvarın dibinde 

durmaktadır.467 Mimarinin stili Dorikti, arşitravlar ahşaptı, bu da çok geniş bir gergi 
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mesafesine olanak sağlıyordu.468 K odası ile M odasının Hellenistik dönemde ne 

amaçla kullanıldıkları bilinmemektedir.469 Roma tadilatları sırasında, K odasının 

cephesi (bkz., çiz. 11, 12, res. 35), desteklerin yerinin değiştirilmesi ve duvarın 

kısmen kaldırılmasıyla çok daha sağlam bir biçimde kapatılmıştı.470 Bu herhalde, 

Roma Palaestra galerilerinin ve Odeion’un inşası ile bağlantılı olarak 

gerçekleştirilmişti, bu andan itibaren K odası, artık sadece Odeion’un bekleme (ön) 

odası olmuştur.471 Arka duvarda bulunan ve su borularını tutturmaya yarayan 

düzenek kalıntılarından anlaşıldığına göre, muhtemelen bu oda Hellenistik dönemde 

hiç değilse kısmen yıkanma odası olarak kullanılmıştır, belki burada top oyun 

salonunun bulunmuş olduğu söylenebilir, bu salon İ.Ö. II. yy.’ın sonlarına doğru, 

Metrodoros tarafından yeniden tanzim edilmiştir.472 Bu vakıf, top oyunu salonu için 

mermer su havuzlarını, gerekli süngerleri ve çıkarılmış olan elbiselerin muhafazası 

ile ilgili talimatı kapsıyordu, Metrodoros bundan başka mermer banyo küvetleri ve 

banyoya su ileten tesisi de yaptırmıştır, bu banyonun Hellenistik tefrişi iyi korunmuş 

bulunan, yandaki oda (L) olduğunu belli bir güvenle söylemek mümkündür.473 Oda, 

kapısı kapatılabilen, yani cereyandan ve bakışlardan korunan ama eski Yunan 

adetlerine göre, ısıtılması mümkün olmayan bir banyo odasıydı, giriş kapısının 

sağında ve solunda birer Herme heykeli vardı, arka duvardaki güzel kemerli niş 

(bkz., res. 36), burada, orijinal yerinde değildir, bu nişden su her iki uzun duvarın 

önlerinde bulunan mermer lavabolara geliyordu.474 Muhtemelen, Metrodoros 

tarafından gerçekleştirilen yeni tefrişin bir parçasıydı, lavabolar için de aynı şey söz 

konusudur.475 Su, nişdeki madeni borularla iki tarafa dağılıyor, oradan kurnadan 

kurnaya akıyordu, genel su çıkışı taş döşeli tabanın meylettiği yönde odanın 

güneybatı köşesinde yer alıyordu, odanın arka duvarının ardındaki boşluklarda, 

büyük bir ihtimalle buradaki ihtiyaca doğrudan cevap veren bir su deposu 

bulunuyordu.476  
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Batı kanadının güney odası olan M odası (bkz., çiz. 11, 12, res. 35), Roma 

döneminde Batı Hamamları’nın inşasından beri oraya yol veren bir geçiş odasıydı.477 

İ.S. geç II. yy.’da odanın güney yarısı bir duvarla ayrılmış ve buraya, o zamana kadar 

muhtemelen İmparator Salonu bölümünde bulunan bir mimari cephe getirilip 

konmuştu, söz konusu olan İonik sütun cephesine sahip bir eksedra idi.478 Friz 

üzerindeki bir adak yazısına göre, Hermes Eksedrası olarak adlandırılmıştı.479 

Mimari kalıntıları oda M’nin güney ucundaki bodrumda bulunmuştur, tavanın 

çöküşü sırasında yapı buraya yıkılmıştı.480 Öyle anlaşılıyor ki Roma arka duvarında, 

Hermes Eksedrası’nın içinde bir podyum vardı, odanın tabanını sade bir mozaik 

oluşturmaktaydı.481 

Bodrum geçidinin batı ucunda başka bir Eksedra’nın kalıntıları bulunmuştur, 

bu yapı herhalde daha sonra ilave edilmiş olan W ve F Roma banyo odalarının 

bulunduğu kısımdaydı (bkz., çiz. 11, 12), bunların mimarileri de İonikti.482 Bu 

kalıntıların üzerinde görülen adak yazıları kalıntılarından anlaşıldığına göre, 

vakfeden kişinin adı Pyrrhos olarak bilinmektedir, ancak Eksedra’nın kime adandığı 

belli değildir.483 

Pyrrhos Eksedrası’nın bir sütunu, arşitravın da üzerinde olmak üzere, aslında 

kuzeyden yuvarlanmış olmasına karşın, bodrum geçidinde mimari deneme olarak 

ayağa dikilmiştir.484 Her iki Eksedra da güneye yönelikti, sütunlu cepheleri bodrum 

katının kuzey duvarı üzerinde bulunmaktaydı, burada güneye açık bir sütunlu 

galerinin bulunmuş olduğu şeklinde yukarıda açıkladığımız kanaatimiz doğruysa, o 

takdir de bu iki Eksedra, önlerindeki bir sütunlu galerinin koruması altında 

bulunuyorlardı.485 

5.4.8. Gymnasium’un Esas Tapınağı 

Gymnasium’un batı kanadının kuzeybatısındaki kaya platosunda, Palaestra 

kodunun 10 m. üzerinde, Hellenistik dönemde mutlaka Gymnasium ile birlikte 
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planlanmış ve yapılmış bir mermer tapınak vardı, yönü Yukarı terasınkine tıpa tıp 

uymaktadır (bkz., çiz. 14, 15).486 Bugün yalnız andezit temelleri görülmektedir, 

ancak bulunan parçalardan yapının planı çıkarılmıştır (bkz., çiz. 11, 12).487 Roma 

Batı Hamamları’nın yapılmasından önce, tapınağı çevreleyen meydanın, onu 

simetrik şekilde ortaya almış olması gerekir, hamamlarla ‘Temenos’488 alanı, batı ve 

güney taraflarından traşlanmıştı. Kutsal Alan içinde tapınağın önünde ve ekseninde 

Kurban Sunağı bulunuyordu.489  

Tapınağın duvarlarına Gymnasium Birlikleri’nin üyeleri olan Ephep’lerin 

adlarını taşıyan uzun listeler kazınmıştı, bu durum tapınağın kesinlikle Gymnasium’a 

ait olduğunu göstermektedir.490 Bu eğitim ve yarışma hareketliliğinin, konumu gereği 

tam anlamıyla üstünde bulunmakla birlikte, çok da uzağında değildi.491 Tapınak 

terasına, güneyden N merdiveni ile ve muhtemelen bir de, batı kanadının üst 

katından ulaşmak mümkündür (bkz., çiz. 11).492 Tapınak, arka tarafıyla, yükselen bir 

arazi üzerinde bulunuyordu, burada herhalde aralarında Prytaneion’un da yer aldığı 

başka binalar da vardı, bugün artık bu tapınaktan geriye,  alt yapı kalıntısı üzerinde 

ve bunun tam önünde bulunan Batı Hamamları içindeki bir yığın mermer kırığı 

kalmıştır.493 

İonik stilde yapılmış olan bu tapınak için, daha eski bir Dorik yapının mermer 

blokları ve daha komplike inşaat elemanları değiştirilerek kullanılmıştı, çatı kısmının 

görünmeyen pek çok yerinde eski Dorik mimari parçalar hiç değiştirilmeden yer 

almışlardı; İonik tapınak, geleneksel uygulamalardan iki kat daha derin bir ön avluya 

sahip bir ‘Prostylos’494 olarak yapılmış, ancak birçok ayrıntısı tamamlanmamıştı 

(bkz., çiz. 16, 17).495 Örneğin, İonik friz ve alınlık bezemesi tam olarak 
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bitirilmemişti, bizce bilinmeyen bir nedenden dolayı inşaat çalışmaları, dış 

süslemelerin tamamlanmasına az bir süre kala durdurulmuş olmalıdır.496  

Dorik yapı elemanlarının, aynı yerdeki daha eski bir tapınağa mı ait oldukları, 

yoksa bunların, kent dışındaki başka bir tapınaktan, Nikephorion’dan, onun 

yıkılmasından sonra alınıp buraya mı getirilmiş oldukları konusunda, yeni 

araştırmalar çerçevesinde karşıt görüşler alevlenmiştir.497 Bu arada da 

Nikephorion’un şimdiye dek bulunmadığı ve Dorik elemanların bu tapınaktan mı, 

yoksa dünyevi bir yapıdan mı geldiklerinin de kesin şekilde bilinmediği dikkate 

alınmalıdır.498 Bu duruma göre ilk yapının İ.Ö. III. yy.’da II. yy.’ın başında inşa 

edildiği, İon düzenindeki onarımın ise Mimar Hermogenes zamanında, yani İ.Ö. II. 

yy.’ın ikinci yarısında, İon stilin moda olduğu dönemde gerçekleştirildiği 

söylenebilir.499 

Kült kaidesine ait bazı kalıntılar, cellanın arka duvarının önünde ileri doğru 

çıkan bir podyumun ortasında, ‘Aedikula’500nın varlığını muhtemel hale 

getirmektedir.501 Aedikula herhalde oturan bir kült heykeli taşıyordu, büyük bir 

ihtimalle Batı Hamamları’nın X odasında bulunan ve oturan bir erkek bedenine ait 

büyük vücut torsosu (bkz., res. 37), bu kült heykelinin parçasıydı.502 Podyumdaki 

çıkıntının her iki yanından iki kaide vardı, bunların üzerinde daha başka kült 

heykelleri, din adamı heykelleri veya adak armağanları bulunup bulunmamış olduğu 

kesin değildir.503  

Esas Kült Heykeli, oturan bir erkeğe ait olduğuna göre, bir ‘‘Baba Tanrı’’ söz 

konusu olmalıdır, akıllara Asklepios gelmiştir, tanrının bir yazıtta ‘‘Gymnasiarch’’ 

diye adlandırılması bu görüşü güçlendiren nedenlerdendir.504 
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5.4.9. Batı Hamamları 

İ.Ö. I. yy.’ın ortalarında, batı kanadının batısında (bkz., res. 38) bir hamam 

yapılmıştı, Gymnasium Tapınağı’nın kaya zirvesi, odaların düzenli bir şekilde 

tesisini çok engellediğinden arazi, bu iş için hiçte uygun değildi, fakat daha öne çıkan 

görüşler buna rağmen bu yerin seçilmesinde bir rol oynamış olmalılar (bkz., çiz. 

11).505 Bir ihtimalle, daha sonra yerine Roma Hamamları’nın yapılacağı, karşı 

taraftaki tesis hala o derece önemliydi ki, yerine sıcak su banyolarının yapılması 

düşünülemeyecek bir olaydı, burada söz edilen tesisin, Diodoros Pasparos tarafından 

bağışlanan ‘Peripatos’506 olduğu kesin değildir.507 Belki de, inşaat yerinin seçiminde 

su temini, kararı etkileyici bir rol oynamıştı, ancak bu konu hakkında da bilgimiz çok 

azdır.508 

Arazinin yapısından ileri gelen bazı şekil bozukluklarına rağmen (bkz., res. 

39), Batı Hamamları, Roma Hamamları blok tipine dahil edilebilir.509 Tarihleme, bir 

yandan sade plana, diğer yandan da Hellenistik yapı biçiminden Roma yapı tarzına 

geçişin karakteristik özelliklerinin bazılarını taşıyan duvar yapı tekniğine 

dayanmaktadır.510 Hamamların esas mekanı olan Caldarium, tabandan ısıtmalı olan 

oda X’di, bu odaya batıda geniş bir geçitle oda Z bitişmektedir, oda X tamamen 

simetriktir ve duvarlarında nişler yer alır, Burada bir erkek heykeli ele geçmiştir 

(bkz., çiz. 11, res. 37).511 Ana apsiste (bkz., res. 40) büyük yuvarlak bir havuz 

bulunmaktadır, daha yüksekte bulunan ve rezervuarlardan gelen sular, bir musluktan 

bu havuza akar, yan duvarların nişlerinde, muhtemel olarak heykeller yer 

almaktaydı.512 Oda Z’nin büyük bir bölümünü herhalde, sıcak sulu banyo havuzu 

kaplamaktaydı, batı duvarında sütunlar da dahil olmak üzere bulunan ilaveler daha 

sonraki dönemlerde, hamamın hemen hemen bütün odalarını kapsayacak olan, 

Bizans dönemine ait çok büyük bir sarnıcı güçlendiren elemanlardı.513 Z yapısındaki 

üç adet andezitten Dor düzenindeki sütun ve başlık, buraya Roma döneminde başka 
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bir yerden getirilmiş ve dikilmiştir, Yukarı Gymnasium’un Hellenistik dönemdeki 

yıkanma yerleri de kısmen bu kesimdedir.514 

Oda V, bir ısıtma odasıydı, hamamın bütün sıcak odaları, daha sonra 

eklenmiş olan güneydeki W odası da dahil olmak üzere buradan ısıtılıyordu, W odası 

bir Sudatorium, yani bir terleme odası ve hamamın en sıcak yeriydi (bkz., çiz. 11).515 

Bu tür terleme banyoları, Batı Hamamları’nın yapıldığı dönemlerde henüz adet 

değildi, teknik ayrıntılar ve plan da bunun, daha sonra ilave edilmiş bir oda olduğunu 

göstermektedir.516 

Oda P, Frigidarium adı verilen soğuk su banyosuydu, arka duvarının 

dikdörtgen nişinde bir banyo küveti bulunuyordu, bir Bizans merdiveni buradan U 

odası adı verilen ılık odaya geçişi örtmekteydi.517 U yapısı külhan ödevini görüyordu, 

Bizans döneminde batı hamamlarının tümü sarnıç olarak kullanılmışlardı.518 Bu 

mekandan oda X dediğimiz sıcak banyo odasına geçiliyordu, X’in çift kapısı 

herhalde, bir ısı bendi gibi görev yapıyordu, yani bir taraftan giriş, diğer taraftan 

çıkışın her biri çift kapılı olarak hizmet veriyordu (bkz., çiz. 11).519  

Banyonun pek çok yerinde görülen, duvarla kapatma ve değişikliklerin büyük 

bir bölümü, adı geçen dev Bizans sarnıcının buraya yapılmasından kaynaklanmıştı, T 

ve O odaları, duvarları itibariyle henüz hellenistikti, Roma döneminde hamamın ön 

odaları bekleme odaları olarak kullanılmışlardı.520 T, O, N ve W yapıları (bkz., çiz. 

11) Hellenistik dönem kalıntılarıdır.521 

5.4.10. Doğu Hamamları 

Doğu Hamamları’nın inşası için 60x50 m. boyutlarında, düzgün bir alandan 

yararlanmak mümkün olmuştur, burası Palaestra galerilerinin Hadrianus 

dönemindeki yenilenme işlemleri ile birlikte kullanıma sunulmuş olmalıdır (bkz., çiz. 

11, res. 41).522 Doğu Hamamları’nın yerinde daha önce ne bulunduğunu 

bilmediğimiz gibi, Yukarı Gymnasium’un tamamen yenilenmesini gerektiren acil bir 
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durumdan da haberdar değiliz.523 Hamamlar, simetrik-gösterişli bir yapıdan, hatta, 

bilhassa vurgulanan bir girişten bile vazgeçerek, en iyi şekilde faydalandıkları 

mevcut araziye nispeten mütevazi bir biçimde uyum sağlamışlardı; öyle anlaşılıyor 

ki, Palaestra hala Gymnasium’un merkeziydi, hamamlar fonksiyonel gerekçelerle 

yapılan bir ilaveydi.524 Doğu Hamamları’na hemen hemen zor seçilen üç girişten 

ulaşılıyordu: Bunlar, güneydeki bodrum geçidinden gelen dar bir merdiven, Diodoros 

Eksedrası’nın kuzeyindeki C geçidi ile kuzeyden gelen F-10’du (bkz., çiz. 11).525 

Doğudaki hamamlar oldukça iyi korunmuş durumdadırlar, odaların birçoğu ince 

mermer levhalarla kaplı idi, bazı odaların altları boş olup bir ısıtma sistemi le 

donatılmıştı.526 Odaların dağılımı, teknik gereklere göreydi; güneydoğuda sıcak 

salonlar bir araya toplanmıştı (2, 3, 6, 7) (bkz., çiz. 11). Isıtma tertibatı (1), en 

köşedeydi, güneybatı bölümünü büyük bir avlu (4) kaplıyordu, buradan soğuk banyo 

odasına, 9’a varılıyordu (bkz., çiz. 11).527 Bu odaya, kuzeydeki galeri 10’un önünde 

bulunan bir avludan da giriliyordu, gösterişli soyunma-giyinme odaları, kuzeydoğu 

bölümündeydi (5, 8, 11), hamamın bütün odalarının duvarları mermer kaplıdır, 

birçoğunun üzerinde tonoz çatıları vardı (bkz., çiz. 11).528  

Odalar, geçmiş zamanlardaki tefrişinden günümüze gelen karakteristik 

kalıntılarıyla, burada sırayla tanıtılacaktır. 

Avlu 4, herhalde başlangıçta üç yanından sütunlu galerilerle çevriliydi, güney 

tarafı bir duvarla sona eriyordu, galerinin stili Palaestra galerilerine benzemekle 

birlikte, sadece bir katlıydı.529 Frigirarium (9), batı yarısında, alçak bir korkuluk 

duvarı üzerinden içine girilebilen, soğuk sulu bir yüzme havuzuna (9a) sahipti, 

duvarlardaki büyük apsidlerde, içlerine sürekli olarak su akan yuvarlak, mermer 

havuzlar vardı.530 Cereyandan koruma görevi yapan bir geçiş odasından, ılık mekan 

olan Tepidarium’a (7) geçiliyordu, doğu duvarındaki ikinci bir kapı, soyunma-

giyinmeye yarayan gösterişli odaya (bkz., res. 42, 43) bağlanıyordu, bu 

Apodyterion’un tabanı sade bir mozaikle süslenmişti, düz duvar nişlerinin içinde 
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elbise konacak yerler, kuzey duvarının küçük apsidlerinde, duş alabilmeye yarayan 

tertibatlar bulunuyordu.531 Duş havuzlarının önlerinde korkuluklar vardı ve bunlar 

ince mermer levhalarla kaplanmıştı, bir geçit kuzeybatı köşesinden, galerinin (10) 

önündeki küçük avluya ulaşıyordu.532 

Salon (5), Apodyterion salonunun (8) doğuya doğru uzantısından başka bir 

şey değildi ve büyük bir kemerli kapıyla bağlanmıştı, bu salonda da (8) giyinme-

soyunma odalarına özgü basık duvar nişleri bulunmaktaydı, bu nişlerde, raflar 

üzerinde elbiseler muhafaza ediliyordu.533 

Bütün hamamın en gösterişli planına oda 11 sahiptir: Tabanı mermer 

levhalarla kaplıdır, apsisinde güçlü bir tesisattan gelen su dolu büyük yuvarlak taş 

şeklinde bir mermer havuz vardı; ne yazık ki, bu muazzam havuzdan geriye hiçbir 

şey kalmamıştır, salon 11’in doğusunda, yamacın içine inşa edilmiş şekilde, su için 

yüksek bir depo vardı, aynı zamanda yamaçtan gelen su da burası için büyük taş 

oluklarda toplanmaktaydı.534  Tamamen ‘hypokaustlar’535 üzerinde duran sıcak 

banyo odasının (7) ısıtması ilk başta doğrudan yapılıyordu,  ancak daha sonraları 

avlunun (4) doğu tarafında salonun (7) batı nişinin arkasındaki yeni bir 

‘Praefurnium’536a giden bir hizmet geçişi ayrılmıştı: Bu salon, Apodytorium’dan (8) 

Caldarium’a (3), geçiş odası olan Tepidarium, yani ılık odaydı, Tepidarium’un 

başlangıçta banyo küvetleri yoktu, üzerinde bir ihtimalle bir küvetin bulunduğu 

batıdaki dörtgen niş, yeni Praefurnium ile birlikte yapılmış olan daha geç bir ilavedir, 

Odanın duvarları sahte arkadlarla bölünmüştü.537 
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Ana banyo odası olan Caldarium (3), simetrik bir temel düzenlemesine 

sahiptir, uzun duvarları gösterişli şekilde niş ve apsidlerle süslenmiştir, apsidlerde 

hala parçaları korunmuş olan yuvarlak mermer lavabolar vardı, bu lavabolara 

duvarların içinde bulunan ve sürekli akan kaynaklardan durmaksızın su geliyordu.538  

Her iki dar duvarın büyük nişlerinde sıcak su banyosu için havuzlar bulunuyordu, 

bunlar andesitten yapılmış çok sağlam hypokaust sütuncukları üzerine 

yerleştirilmişlerdi (bkz., res. 44).539 Genelde bu sütuncuklar kiremit levhalardan veya 

toprak borulardan yapılırlardı, doğudaki nişin güney ucu altında belki bir hizmet 

belki de bir ateşleme aralığı vardı, buraya bir hizmet koridorundan ulaşılabiliyordu, 

bu geçit ayrıca da Doğu Hamamları’nın güney tarafında bu yapının dış duvarları 

arasında boylu boyunca devam ediyordu.540 

Doğu taraftaki banyo havuzu suyunun özellikle çok sıcak olduğu tahmin 

edilmektedir, çünkü Praefurnium’dan gelen (1) ateşleme kanalı üstünde 

bulunuyordu. Bu praefurnium’dan, ‘Sudatorium’541lar (2) ve (6) da ısıtılmaktaydı.542 

Her iki mekanda daha sonraki Roma İmparatorluk döneminin, herhalde İ.S. III. 

yy.’ın ilaveleridir.543 Oda 6’nın kuzeybatı köşesinde burada daha eskiden bulunmuş 

olan daire biçiminde küçük bir odanın kalıntısı görülmektedir, 2 ve 6’nın yapımından 

önce Apodyterion salonu (5), daha güneye takriben Tepidarium’un (7) orta aksına 

kadar uzanmakta idi.544 

2’nin doğu duvarı ortasından eski bir Hellenistik Gymnasium duvarının 

çıkıntısına yapılmış olan ve bir kanaldan yıkanan küçük bir tuvalete ulaşmak 

mümkündü.545 Doğudaki hamamların olduğu yerde Hellenistik dönemde de yapıların 

bulunduğu, o döneme ait duvar kalıntılarından anlaşılmaktadır.546 
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5.4.11. Gymnasium’a Giden Ana Giriş Yolu ve Şölen Kapısı 

Gymnasium’un kuzeydoğusundaki ana yoldan, kaldırım döşeli bir rampalı yol 

ayrılıyordu (bkz., çiz. 11, res. 45), bu yol uzun bodrum katının sonunda, ama onun 

tavan kodu seviyesinde bitiyordu.547 Bodrumun doğu ucu önünde bulunan bir ön yapı 

burada, Yukarı Gymnasium için bir giriş binasına yer sağlıyordu (bkz., çiz. 11, 18, 

19, 20).548 Altyapısının bodrum düzeyine kadar çökmüş olması nedeniyle, bu giriş 

binasından geriye bir şey kalmamıştır, rampalı yolun kuzeyindeki destek 

duvarlarında, apsis biçiminde iki büyük niş bulunmaktaydı, içlerinde herhalde heykel 

grupları veya başka onursal anıtlar yer alıyordu.549  

Rampalı yola anayoldan giriş kapısı, mimari bakımdan çok özenli yapılmıştı, 

iyi korunmuş halde bulunmasını (bkz., res. 46) Geç Bizans dönemine ait olan ve 

kazılar sırasında kaldırılan bir kent suru kapısı tarafından sarılmış olmasına 

borçludur.550 Mimari formlarına bakılırsa Gymnasium’un bu şölen kapısı II. 

Eumenes’in inşaat dönemine ait değildir, o zamanlar herhalde yalnızca rampalı yolun 

üst ucunda bir giriş kapısı yapılmıştı, İ.Ö. II. yy.’ın hemen hemen sonlarına doğru 

şölen kapısı muhtemelen kişisel bir bağışa dayanılarak yapılmıştı.551 Giriş alınlıklı 

bir çatıyla taçlandırılmış ve geçidin iki yanında büyük pencereler yer almıştır (bkz., 

çiz. 18).552 Kısmen ayakta kalmış olan sövelerin mimari saçaklıklarla zengin şekilde 

süslenmişti.553 Geçit, aşağı yukarı 4 m. enindeydi, kapıdan giren kişinin salonda kapı 

binasının tam yanında çok derin olmayan bir sütunlu galeri, sağında ise yine galeri 

veya pavyona benzer bir yapı yer alıyordu, bunlar birlikte iç giriş avlusunun iki 

yanına eşlik ediyorlardı, ancak bundan sonra rampalı yolun yokuşu başlıyordu.554 

Giriş kapısının daha solundan da gitmek mümkündü, o zaman, yatay bir yolda 

rampalı yolun solundan devam ederek, Orta Gymnasium’a inen merdivenin girişine 

veya önündeki ana yola giden podestli merdivene ulaşılabiliyordu.555 
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5.5. Pergamon’da Görev Yapmış Olan Gymnasiarkhos’lar 

Gymnasiumların yönetimi ve bakımı devletin sorumluluğu altında olup her 

türlü ihtiyaçlarının karşılanması için belli miktarda kamu kaynağı ayrılmaktaydı.556 

Kentten kente az çok değişiklik gösterse de gymnasiumlann yönetimi halk tarafından 

seçilen gymnasiarkhoslarm elindeydi.557 Bildiğimiz gibi diğer Hellen kentlerinde 

olduğu gibi Küçük Asya Hellen kentlerinde de kamusal görevler arkhai ve leitourgia 

olarak iki gruba ayrılmaktaydı.558 Arkhai, seçim veya kura yoluyla atanarak görev 

yetkisi ve süresi belirlenen memuriyetleri; leitourgia ise toplumun ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla zengin vatandaşlar tarafından üstlenilen görevleri ifade 

etmektedir.559 

Mısır’da Ptolemaios’lar, Ön Asya’da Seleukos’lar ve Makedonya’da 

Antigonos’ların egemen oldukları yıllarda (İ.Ö. 280), Küçük Asya’da Attalos’lar 

yönetiminde kurulan ve zamanla gelişerek büyüyen ve önemli bir krallık olan 

Pergamon Krallığı’nın başkenti ve Hellenistik dünyanın da en önemli 

merkezlerinden biri olan Pergamon kentinde bulunan yazıtlar sayesinde buradaki 

gymnasiarkhosluk kurumuyla ilgili önemli bilgilere ulaşılmaktadır.560 

5.5.1. Gymnasiarkhos Agias 

İ.Ö. II.yy. da yaşamış olan Pergamon’lu Agias, gymnasiarkhosluğu sırasında 

yükümlü olduğu halde maddi gücü ağır olan bu görevi gönüllü olarak üstlenmiş 

olduğu için onurlandırılmıştır.561 Söz konusu onur yazıtında Agias tarafından yerine 

getirilen gymnasiarkhosluk görevi hem leitourgia hem de arkhai olarak 

nitelendirilmiştir.562 

5.5.2. Gymnasiarkhos Athenaios 

Gymnasiarkhos Athenaios da meslektaşları gibi görevini yaparken devlet 

tarafından kendisine sağlanan kamu kaynağının yetersizliği karşısında gereken 
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harcamayı kendi cebinden yapmak zorunda kalmıştır.563 1909 yılında gerçekleştirilen 

gymnasium kazılarında gün ışığına çıkarılan ve Athenaios’un gerekli olan yağ 

gereksinimini sağladığı için onurlandırıldığını gösteren yazıtta, onurlandırma nedeni 

olarak yağ gereksinimi için ihtiyaç duyulan 2.500 drakhme’yi Gymnasiarkhos 

Athenaios’un kendi cebinden ödemesi gösterilmektedir.564 Gymnasiarkhos Athenaios 

görevi sırasında kentte bir tiyatro oyunu tertipleyerek bu oyunda rol alan bütün 

oyuncuların yevmiyelerini ödemiştir.565 Yazıtlar bize Athenaios’u yalnızca 

gymnasiarkhos olarak tanıtmaz, onu aynı zamanda Meidias’ın oğlu ve II. Attalos’un 

kuzeni olan Athenaios’un damadı Sosandros’un oğlu ve Attalos’ların rahibi hatta 

stephanephoros olarak da tanıtır.566 

5.5.3. Gymnasiarkhos Diodoros Pasparos 

İ.Ö. I.yy.’ın ilk yarısında Pergamon’un hayırsever büyük vatandaşı Diodoros 

Pasparos, gymnasiumun yeniden tefrişi ve onarılması için büyük miktarda maddi 

katkıda bulunmuştu.567 Konistreion adı verilen ve vücudun yağlanmasından sonra 

kumla tozlanması sırasında kullanılan odayı ve loutronu mermer kullanarak yeniden 

inşa etmişti.568 Buna karşılık kendisi için Neoi Gymnasium’unda bir eksedra 

yapılmasına karar vermişti, bu eksedranın ön cephesi de o tarihlerde çok pahalı 

olduğu için Pergamon’da az kullanılmakta olan mermerden yapılmıştı.569 Eski ve 

saygı değer bir aileden gelen zengin ve güçlü bir Pergamon vatandaşı olan Diodoros 

Pasparos, Mithridates Savaşları (İ.Ö. 88-64) sırasında gymnasiarkhos olarak görev 

yapmıştır.570 

5.5.4. Gymnasiarkhos Metrodoros 

Toplumdaki diğer insanlara örnek olacak kişilerden biri de Pergamon’lu 

Herakleon oğlu Metrodoros’tur.571  
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Gymnasiarkhos Metrodoros, mermer banyo küvetleri ve banyoya su ileten 

tesisi de yaptırmış olduğu için onurlandırılmıştır.572 

5.5.5. Gymnasiarkhos Straton 

1904 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında gün ışığına çıkarılan bir onur 

yazıtında, Straton’un gymnasiumda görev yapan öğretmenlerin ücretlerini 

ödemesiyle birlikte gymnasium tanrılarından Hermes adına bir festival düzenleyerek 

kurbanlar sunduğundan ayrıca kurban etlerinin vatandaşlara dağıtım işiyle 

ilgilendiğinden söz edilmektedir.573 Söz konusu onur yazıtından, yaptığı görevler 

sonucu onurlandırılan Straton'un gymnasiarkhosluk görevini İ.Ö. II. yy. da süren bir 

savaş sırasında üstlenmiş olduğunu öğrenmekteyiz.574 Bu nedenle gymnasiarkhosluk 

görevinin böylesine zor bir durumda yapılması Straton’un kamuoyunu kendi tarafına 

çekerek halk arasında büyük sempati toplamasına ve kentte büyük bir ses getirmesine 

vesile olmuştur.575  

Hellenistik dönemde Pergamon kentinde görev yapmış olan gmnasiarkhoslar 

ve onların onurlandırmalarından söz eden Hellenistik dönem onur yazıtlarının 

sonuncusunu adı bilinmeyen bir gymnasiarkhosun onurlandırıldığını gösteren yazıt 

oluşturmaktadır.576 

Hellenistik dönemde Pergamon’da görev yapmış olan gymnasiarkhosların 

onurlandırılmaları hakkında söylenebilecekler eldeki mevcut kaynaklar ışığında 

şimdilik bunlardan ibarettir. 
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6. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
Günümüzde olduğu gibi antik dünyada da insan yaşamı için en çok 

gereksinim duyulan işlevlerden biri, hiç kuşkusuz eğitim-öğretimdi. Antik dönem 

kent yaşamında gençlerin yetiştirilmesi, beden eğitimleri ve spor önemli rol 

oynamıştır. Grek eğitim modelinin temelini oluşturan ‘‘Kalokagathia’’ yani hem ruh 

hem de bedenen ideal olma düşüncesi, uzun yıllar devam etmiştir. Bu yüzden bir 

Hellenli bedeninin, ruhunun ve aklının seçkinliği ile kendisini yaradana göstermek, 

sevdirmek için müsabakaya girerdi. Daha sonra uzun yıllar Gymnasium olarak 

anılacak olan okullar, özellikle Grek düşünürlerin bir ideal çerçevesinde kurup, 

yaşamasına katkıda bulundukları, eğitim kurumlarıdır. Gymnasium kelimesi Grekçe 

gymnos yani ‘‘çıplaklar’’ anlamına gelen çoğul sıfattan türemiştir, çünkü Grekler 

çıplak spor yaparlardı. Gymnasium kelimesi, antik dönemdeki kelime anlamından da 

anlaşılacağı gibi, gençlerin çıplak olarak beden egzersizlerini yaptıkları yer olarak 

tanımlanır. 

Antik dönemde gymnasiumların bir kurum olarak, ilk kez Dorlar tarafından 

kurulduğunu ileri süren Oehler, ilk gymnasiumların İ.Ö. VII. yy.da yapılmaya 

başlandığını iddia eder. Gerçekten de bugüne kadar arkeolojik verilerden ve antik 

kaynaklardan saptanabilen en erken gymnasiumların Atina’da (Akademia, Lykeion 

ve kynosarges) saptanmış olmasına karşılık, gymnasium Girit ve Sparta kökenlidir. 

Wycherley ise, gymnasiumun ilk oluşumunu agoranın ilk evresinde bulur, agora 

meydanlarından, zamanla gymnasium yapılarının ortaya çıktığını iddia eder. J. 

Delorme de, gymnasiumun gelişimini incelerken, çocukların ve gençlerin atletik 

yarışmalar düzenleyip oyunlar oynadıkları, antrenman yaptıkları, halkın da bunları 

izlemek için toplandıkları “Köy Sahaları’’nın varlığını ileri sürerek Wycherley’i 

destekler görülür. Delorme’ye göre, gymnasiumun, Dor gelenekleri veya Panhelenik 

oyunlarla bir ilgisi olmayıp, aslında antik Grek şehrinin oluşumuna yol açan politik 

ve sosyal olayların bir sonucudur: Ordudaki Phalanx sayısı artınca vatandaşların 

rasyonel bir askeri eğitimden geçmeleri gerektiğinden bu amaç için kullanılacak 

yapılara ihtiyaç duyulduğundan inşa edilmeye başlanmıştır. Bu açıdan bakıldığında 

antik dönemde giderek artan siyasi çekişmelerin bir sonucu olarak eğitimli insan 

ihtiyacına agoraların cevap verememesi sonucu Gymnasium yapısı ortaya çıkmıştır. 
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Zaman içinde gelişen gymnasiumlar, agora ve stoalar gibi Antik dönem kent 

yaşamının vazgeçilmez merkezlerinden biri olmuşlardır. 

Gymnasiumun kurulacağı yer ve alacağı biçim, spor çalışmaları ve askeri 

eğitim yapma gereksinimleriyle saptanırdı. Platon ve Aristoteles, Grek 

gymnasiumlarını daima kent dışında gölgelik ve yeşil bir park atmosferinde 

düşünmüşlerdir. Kurulacak Gymnasiumda eğitilecek gençlerin veya daha tecrübeli 

olan sporcuların bedensel hareketlerini ve zihinsel gelişimlerini tamamlamaları için 

dikkatlerini dağıtabilecek hiçbir şeye müsade edilmemesi gerekiyordu, bunun için 

dönemin gereklerine uygun olarak kent dışında Gymnasiumun kurulması uygun 

görülmüştür. Dinsel kurumlar güçlüydü ve ilk gymnasiumlar kendine uygun kimi 

tanrıların ya da kimi yerel kahramanların kutsal alanına değişmeden bağlı kaldı. 

Gymnasiumlarda genellikle Hermes ile Herakles’e tapınılmış, ayrıca beden ve ruh 

sağılığı açısından Asklepios da büyük saygı görmüştür. Hellenistik dönemden 

itibaren, gymnasiumun kent dışında yapılma gerekliliği ortadan kalktı, Gymnasium 

yapılarının da zamanla bir üniversite karakteri kazanmasıyla, yerleşim merkezine 

yakınlaşması hatta içine yapılması daha çok tercih edilir oldu. 

İlk gymnasiumların biçimleri konusunda bilgimiz azdır; ancak, kanıt 

eksikliğinden bilgi edinilse bile gymnasiumun mimarisi hakkında öğrenilebilecek 

pek bir şey olmayabilir. Schneider de Fourgeres gibi dört evrenin varlığını savunur: 

Birinci evre, Sparta’daki dromoslu yapılar; ikinci evre, Yunanistan’ın öteki 

bölgelerinde Pers Savaşları’na kadar inşa edilen gymnasium ve palaesatralar; üçüncü 

evre, Pers Savaşları’ndan Büyük İskender’e kadar jimnastik çalışma okulları ve 

dördüncü evre ise, Helenistik ve Roma döneminin jimnastik okulları. Oehler ise 

yapının organik gelişimi açısından değil, kullanım işlevinin gelişimi açısından dörde 

ayırır: Birinci evre, çalışma alanı olarak gymnasium (şenlikler için hazırlık ve pratik 

alanı); ikinci evre, jimnastik alanı olarak; üçüncü evre, öğrenim kurumu olarak ve 

dördüncü evre ise açık şenlik alanı olarak gymnasium. J. Delorme ise Grek 

gymnasiumlarını başlıca iki evreye ayırır: Mimari açıdan basit olan ilk dönem: Ağır 

bir eksersiz yeri, genişçe bir avlu, koşu pisti, tuvalet ve aletleri koymak için birkaç 

oda ve gezi yeri için portiklerden oluşan dağınık ve basit yapılardan oluşmalıydı; 

yapının ikinci evresi ise, İ.Ö. V. yy. sonlarından itibaren yapının kompleksleştiği her 

mekanın belirli bir işlev yüklendiği ve şehir içinde belirli bir konuma ulaştığı 
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dönemdir. Klasik dönemde çok kesin hatlarla ayrılmasa bile, kendine özgü mimari 

karakter kazanan gymnasiumlar, Helenistik dönemde sosyal yaşamın merkezi ve 

buluşma yeri haline gelmesiyle gymnasiumdaki eğitim metodları da değişmeye 

başlamıştır; bu dönemde varolan Sophistik ve sokratik dersler, gymnasiuma 

entelektüel bir boyut getirdi. Şehir içine taşınan gymnasiumlar daha sonraları kapalı 

forma kavuşunca, koşu yolları, özellikle eski yerleşmelerde sorun olmuştur. Bazı 

kentlerde görüldüğü üzere, ksyste ihtiyacı kentin ana caddeleri üzerine yapılması ile 

de giderilmeye çalışılmıştır. Gymnasium da yapılan antrenman sonrası uzun mesafeli 

koşular, yarışmalar ancak Gymnasium-Stadion bağlantısıyla çözülebilmiştir. Bu 

nedenle antik kent mimarisinde, ihtiyaçtan dolayı organik bir bağın olduğunu 

saptamak mümkündür, Priene Aşağı Gymnasiumu ile Stadiumu buna çok iyi bir 

örnektir. Helenistik dönemde eğitimin değer kazanmasıyla gymnasiumun kent 

devletlerinde politik gücü artmıştır. Bu gelişme, kent planlamasında gymnasiumların, 

bouleuterion ve prytaneion yapılarının yakınına inşa edilmesini gerekli kılmıştır. 

Kent devletlerinde ihtiyaca göre gymnasiumun büyüklüğü farklılıklar 

göstermektedir. Grek Gymnasiumları içinde Pompeii Gymnasiumu 674 m² hacmiyle 

en küçük yapıyı oluştururken, Pergamon Neoi Gymnasiumu ise yaklaşık 2592 m² 

açık, 4038 m² kapalı alanıyla toplam 6330 m² ile en büyük gymnasiumdur. 

Erken dönemlerde tamamen ahşaptan yapılmış gymnasiumların olduğu 

düşünülür ve ahşap yapı malzemesi, yapının üst kısmı için, her dönemde 

vazgeçilmez bir elemandı. Epidauros ve Olympia da yıkılmış sütunların üzerinde 

kalın bir kül tabakası bulunması yapının üst kısmının ahşap olduğunu ve yandığını 

düşündürür. Bunun yanında kullanımının kolay olması ve ucuzluğundan dolayı 

pişmiş tuğla da kullanılmıştır. Olympia ve Epidauros Gymnasiumları’nın bazı 

bölümlerinde tuğla kullanıldığı saptanmıştır. Antik dönemde diğer mimari yapılarda 

olduğu gibi gymnasiumlarda da doğal olarak en fazla kullanılan malzeme taştır. Yine 

aynı yapıda birden çok mermer çeşidi kullanıldığı bilinir. 

Gymnasiumlar da temel yapı elemanlarından biri olan peristyl, geç dönemlere 

kadar önemini artırarak devam ettirmiştir. Hatta gymnasiumun bütün tarihi gelişimi 

boyunca peristylsiz düşünülemeyeceği söylenilebilir. Genellikle bu peristylerde bazı 

istisnalar dışında Dor düzeni kullanılmıştır. Genelleme yapılacak olunursa 

peristylerde Dor düzeni tercih edilirken, iç kolonlarda Ion düzeni kullanılmıştır. 
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Bunun en güzel örnekleri ise Anadolu’da Priene Aşağı Gymnasiumu ve Miletos 

Helenistik Gymnasiumu’dur. Çünkü büyük olasılıkla peristyldeki Dor sütunlarının 

sağlamlığı ve sadeliği, Ion düzeninin ise eksedra ve diğer salonların bölümlerinde 

dekoratif özelliğinden zarafeti sergilediği düşünülebilir. Korinth düzeni ise 

gymnasiumlarda pek fazla görülmez. Ancak daha geç dönemlerde ekleme 

biçimlerinde kullanılmıştır. Palaestradaki sütun aralarının geniş olmasının birçok 

avantajları vardır: Peristyllerin arkasındaki mekanlardan palaestraya geçişin 

kolaylığı, arka mekanlara ışığın daha çok girebilmesi, mekanlardan özellikle 

eksedradan palaestradakileri izleme kolaylığı gibi nedenler sayılabilir. 

Gymnasiumlarda mimari açıdan bir sınıflama yapmak hemen hemen 

olanaksız olmuştur. Çünkü bugüne kadar birbirine tamamen benzeyen iki 

gymnasium planı saptanamamıştır. Gymnasium yapılarının sınıflandırılmasında form 

benzerliğinden kaynaklanan büyüklük söz konusu değildir: Örneğin, Olympia 

Gymnasiumu ile Pergamon Gymnasiumu büyüklük bakımından birbirine 

benzemesine karşın, plan olarak tamamen farklıdırlar. Gymnasiumlar için formun, 

sınıflama açısından başlı başına kriter olarak ele alınması mümkün değildir. Çünkü 

gymnasium yapıları, kuruldukları araziye bağımlı olarak şekillenmiştir. Örneğin, 

Olympia ve Delos Gymnasiumları çok düzgün bir form verirken, Priene’de destek 

duvarları ve payandalarla ancak düzgün bir alan elde edilmiştir. Pergamon’da ise, 

arazinin çok dik olması sonucu, ancak üç ayrı teras ile yer kazanarak bina inşa 

edilmiştir. Gymnasiumları, mekanları ve palaestranın formuna göre de 

sınıflandırmak olanaksızdır, gymnasiumlarda önem verilen mekanlar genellikle 

yapının bir kanadına toplanıyordu. Grek kültürünün yoğun olarak yaşandığı bazı 

kentlerde, gymnasiuma olan ihtiyaç nedeniyle bir şehirde birden çok inşa edilme 

gereği duyulmuştur. Bunu, antik yazarlardan, epigrafik buluntulardan ve daha 

önemlisi kazılar sonucunda mimari buluntulardan anlamak mümkündür. Antik Grek 

kültürünün olduğu kadar, felsefesinin de merkezi olan Atina, gymnasiumlarının 

çokluğu açısından, Kıta Yunanistan’daki tek kenttir ve toplam on gymnasium 

saptanmıştır. Anadolu’da ise Pergamon en çok gymnasiuma sahip olan bir kenttir, 

bugüne kadar hemen hepsinin yerleri tam olarak tespit edilememesine karşın, 

epigrafik buluntular sonucu kentte yedi gymnasiumun varlığı öğrenilir. Sonuç olarak, 
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gymnasium yapılarının mimari planını ancak kullanım ihtiyaçları, zamanı, coğrafi 

konum ve dağılımı göz önüne alınarak sınıflandırmak mümkündür. 

Önceleri beden eğitimi yapılan açık alanlar halindeyken özellikle Roma 

döneminde soyunma odaları, hamamlar, antrenman yapılan özel kısımlar ve yarışma 

alanlarının yapılmasıyla Gymnasiumlar görkemli yapılara dönüşmüşlerdir. Klasik 

gymnasium yapılarında hiç kuşkusuz en önemli yeri palaestra kaplar, özellikle geç 

dönemlere doğru gymnasium ile palaestra kavramları o kadar iç içe girmiştir ki, çoğu 

zaman aynı yapı için her iki terim de kullanılmıştır, örneğin Vitruvius “Vitruvii de 

Architectura Libri Decem” adlı eserinde gymnasiumdan söz etmemiştir, bunun 

yerine palaestra sözcüğünü kullanmıştır. Hiç şüphesiz Gymnasiumun en önemli 

bölümü palaestradır: Bu bölümde, Ephebeum’da gerekli derslerini alan öğrenciler 

yeteneklerini geliştirmek için sık sık antrenman yaparlar, Gymnasiumdaki bütün 

sporcular zamanlarının büyük çoğunluğunu bu bölümde geçirirlerdi. Ayrıca 

Pergamon gibi büyük kentlerde şenlikler Palaestrada kutlanır ve önemli konuklar bu 

bölümde yapılan özel gösterilerle eğlendirilirdi. Bunların yanında soğukluk odaları 

(frigidarium), yıkanma odaları (loutron), kum torbası odaları (korykeion), pudra 

odaları (konisterion), yağlanma odaları (elaiothesion), top oynama alanı 

(sphairisterion), silah ve giysilerini çıkarıldığı alanlar (apodyterion), kışın idman 

yapılan üstü kapalı alanlar (xystus), yazın idman yapılan üstü açık alanlar 

(paradimides), kadınlar için ayrılmış alan (gynaikonitis), Gymnasiumlarda 

kütüphanelerin bulunduğu da kanıtlanmış olup buna ek olarak Roma döneminde 

hamamlarında eklenmesiyle yapı kendini tamamlamıştır. 

Gymnasiumlardaki tüm etkinlikler Gymnasiarkhos unvanını taşıyan yöneticinin 

gözetimi altında yapılırdı; antik kentlerde Gymnasiarkhoslar, halka açık gösterilerdeki spor 

etkinlikleriyle oyunlardan sorumlu olan, okulları yöneten ve yarışmacıları denetim altında 

bulunduran kamu görevlileridir. Genellikle halk meclisi tarafından bir yıl süre ile seçilen 

Gymnasiarkhos, toplum içinde saygın bir yere sahip vatandaşlar arasından 

seçiliyordu. Bu saygınlığı yanında, varlıklı olması da ayrıca gözetiliyordu. Yurttaşlar 

arasından eğer, istekli ve iyiliksever biri bulunursa, yaşamı boyunca bu işi 

üstlenebiliyordu. Gymnasiarkhos’un yardımcılarıda vardı, bunlar: Top oyunları 

dalında eğitmenlik yapan ‘‘Sphaeiristes’’, masaj ve diyet gibi konularda eğitim veren 

kişilere ‘‘Gymnastes’’ ve yağ temin eden kişiye de ‘‘Elaiothetes’’ denmektedir. 
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Romalılar gelenek ve görenekleri nedeniyle, gymnasiumu pek 

benimsememişlerdir. Çünkü gymnasium, Romalılar için askeri eğitimden yoksun 

tembellik ve ahlaksızlığın aşılandığı yerdir. Romalıların Grek jimnastiğine ve 

atletizmine duydukları antipati nedeniyle jimnastik tesisleri ancak Cumhuriyetin son 

dönemlerinde Roma’ya girebilmiştir. Roma imparatorluk döneminde gymnasiumlar 

büyük değişiklikler geçirmiş, onların hamam geleneği ile birleştirilerek Roma kül-

türüne has yeni bir yapı tipi ortaya çıkmış ve Roma kentlerinin vazgeçilmez 

unsurlarından biri olmuştur. 

İlk dönemlerde kıta Yunanistan’da yoğunlaşan gymnasiumlar önce adalar ve 

bu yolla Anadolu’ya sonra İtalya Yarımadası’na ve Kuzey Afrika kıyılarına kadar 

yayılmış, tüm Akdeniz’i kuşatmıştır, İ.Ö. III. yy.’da Grek şehirlerinin artmasıyla 

gymnasiumun sayısında da büyük artış olduğu gözlenir: Adalar, Anadolu, Mısır, 

Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz sınırlarındaki kolonize olmamış yerli halkın yaşadığı 

kentlerde de Hellenizm’in etkisiyle inşa edildiği saptanmıştır.577 

Hellenistik dünyanın şimdiye kadar bilinen en büyük gymnasiumuna ev 

sahipliği yapan Pergamon antik kenti, antik Aiolis Bölgesi sınırları içersinde yer 

almaktadır. Mansel Aiolis Bölgesini, Truva bölgesinin güneyinden İzmir dolaylarına 

kadar uzanan, yani esas itibariyle Kaikos (Bakırçay) ve Hermos (Gediz) vadilerinin 

içine alan bölge olarak belirtir.578 Bölgenin, güneyde Ionia, kuzeyde Misia, doğuda 

Lidia, batısı ise tümüyle Ege deniziyle sınırlanmaktadır. Batı Anadolu’nun önemli 

antik kentlerinden biri olan Pergamon’un kalıntıları İzmir ili’nin modern Bergama 

ilçesinde bulunmaktadır. Pergamon, denizden yaklaşık 392.3 m. Yükseklikte Kaikos 

(Bakırçay) ırmağının kat ettiği bir graben vadisinin kıyısında, Kaikos vadisinin üstte 

ve altta genişlediği dar bir kısımda yer almaktadır. Yine kentin Bakırçay vadisine 

hakim bir yerde bulunduğunu Mansel’de ifade etmiştir.579 İ.Ö. 283 yılında Pergamon 

Krallığı’nı Lysimakhos’un 9000 talentten ibaret olan devlet hazinesine muhafızlık 

yapan Philetairos kurar. II. Eumenes döneminde kent, Roma ile kurduğu yakın 

ilişkilerle Hellenistik dönemin en güçlü krallıklarından biri haline gelir. 

                                                
577 Yaraş, 1997: 245 
578 Mansel, 1947: 92 
579 Mansel, 1947: 439 
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Pergamon’un son kralı olan III. Attalos İ.Ö. 133 yılında öldü, ölümünden hemen 

önce yazdığı bir vasiyet ile Pergamon Roma’ya geçti.580 

Söz konusu Pergamon Gymnasiumu da en geç İ.Ö. III. yy.’ın ikinci yarısında 

II. Eumenes tarafından kentin akropolüne inşa ettirilmiştir. Gymnasiumun ilk 

evresine ait çeşitli Hellenistik dönem yapı kalıntıları ortaya çıkmıştır, bu evreye ait 

olan buluntular arasında ağırlıklı olarak İ.Ö. III. ve II. yy.’lara tarihlenen keramik ele 

geçirilmiştir.581 Yapılar aşağı yukarı kentin güneydoğu yamacında, Eumenes’in yeni 

kenti içersinde yer almaktadır. Arazinin dikliği nedeniyle aşağıdan yukarıya doğru 

büyüyen üç terasla kademelendirilmiştir.582 En üst terasta büyük bir sütunlu avlu; 

orta terasta yanları çevrili, oldukça ince ve uzun bir alan; en alttakinde de küçük, 

gelişi güzel çevrili bir alan vardı. Yazıtların bulunuş durumlarından alttaki terasın 

çocuklara (Paides), ortadaki terasın delikanlılara (Epheboi), üstteki terasın gençlere 

(Neoi) ayrılmış olduğu anlaşılmaktadır. Genç erkekler sözü, 19 yaşından büyükleri 

anlatmaktadır; kesin belirtilmeyen üst sınır en az 30 yaştır.583 Terasların bu şekilde 

yaş gruplarına göre ayrılmış olması Pergamonluların eğitim ve öğretime verdikleri 

önemi göstermekle birlikte, bu şekilde yapılan eğitim ile karmaşıklıklar giderilmiş ve 

sağlıklı bir ortam hazırlanmıştır. Erken yaşlarda spora başlamanın getireceği 

alışkanlık yaşam boyu spora katılımın temelini atacak ve sağlıklı bir neslin 

kazanılmasına yardımcı olacak, üretken ve mutlu bireyler olmayı sağlayacaktır. 

Gymnasium binalarının tamamı, yaklaşık 210 m. uzunluğunda ve 150 m.’ye kadar 

genişlemektedir; antik dönemde böylesine devasa bir yapının sadece spor etkinlikleri 

için eğitim verdiğini düşünmek akla aykırı gelmektedir. Nitekim II. Eumenes 

döneminde Pergamon’un batısında Romalılar, doğusunda Suriye Kralı III. Antiokhos 

gibi süper güçler bulunuyordu. Pergamon safını belirlemek zorundaydı ve reyini 

Romalılardan yana kullanır. Krallığın korunması ve büyümesi eğitimli askeri 

birliklerin sayısı ile eş değerdir ve bu askerler antik dönemde gymnasiumların 

eserleridir. Gymnasiumun alt terası, giriş ve alt terasın en büyük bölümü 

korunamamıştır, bugün tamamen yıkılmıştır. Geç Roma dönemine ait destek 

duvarlarının payeleri arasındaki boşluklar hariç, yapı Hellenistik özelliğini 

                                                
580 Akurgal, 1988: 328; Gür, 2007: 164; Mansel, 1947: 453; Radt, 2002: 37; Strabon, 2005: 170 
581 Pirson, 2006: 503 
582 Akurgal, 1988: 348; Başgelen, 2009: 24; Gür, 2007:173; Radt, 2002: 113 
583 Bean, 1997: 59 
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korumuştur. Gymnasiumun orta terası, Üst teras kadar büyük bir alana 

yayılamamasının yanı sıra içerdiği mekânların sayısı açısından da daha 

gösterişsizdir. Orta terasın batısının tamamı, galiba bir spor sahası veya ağaçlı bir 

parktır. Orta terasın doğusunda 12x7 m. boyutlarında bir tapınağın temelleri ortaya 

çıkarılmıştır, tapınağın batıya bakması topografik durum gereğidir. Pergamon’un 

öteki tapınakları da konuma göre yön almaktadır, tapınağın şimdiki yerinde inşa 

edilmesine Gymnasium’a girişin buraya yakın bulunması da neden olmuştur. 

Temellerinin yapılış tarzı İonik düzende bir Ante Tapınağı olması, bu yapının 

Gymnasium’un II. Eumenes dönemindeki ilk yapılışına ait bulunduğunu 

göstermektedir, Geç Hellenistik dönemde tapınak, cephesinde dört adet sütun 

bulunan, Korint düzeninde bir prostylosa çevrilmiştir. Tapınağın hangi tanrıya 

adandığı belli değildir. Buna rağmen tapınağın, bütün yunan dünyasında Gymnasium 

etkinliklerini koruduğuna inanılan tanrılardan birine ya da her ikisine, Herakles ile 

Hermes’e adandığı sanılmaktadır. Geç Roma döneminde orta terasta çeşitli 

değişiklikler yapılmıştır: Yeni galeriler eklenmiş, terasın kuzeybatı bölümünde 

yıkılmak üzere olan stadion galerisi ortadan kaldırılmış ve tek katlı olacak şekilde 

yeniden yapılmış, yukarı terasa yeni bir podestli merdiven çıkmakta ve böylece orta 

terasla daha güçlü bir biçimde bağlantı kurmuş olmaktadır. Orta ve aşağı teraslarda 

dersliğe rastlanılmaması, delikanlılar ile çocukların öğrenimlerini yukarı terastaki 

odalarda gördüklerine ve üç terasın bir arada büyük bir gymnasiumu oluşturduğuna 

işaret eder.584  

Gymnasiumun üst terası, Roma ve Bizans dönemlerinde kullanıma daha 

elverişli olduğundan mimari açıdan değişikliklere uğramış, Hellenistik özelliklerini 

koruyamamıştır. 212 m. Uzunluğunda, 7 m. genişliğinde ve 4 m.’ye yakın 

yükseklikteki bodrum katı aynı zamanda, ‘‘Bodrum Stadyumu’’ olarak da 

anılmaktadır. Bu bölüm sporcuların antrenmandan önce koşu ile germe ve esneme 

hareketlerini yaptıkları bölümdür; bu sayede ısıtılan vücut antrenman esnasında 

sporcuların  sakatlanmasını önleyecek ve performanslarını artıracaktır. Hellenistik 

dönemde Palaestra’nın dört bir yanını çeviren stoalar Dor düzeninde, Roma 

döneminde ise Korinth düzeninde idi.585 74x36 m. boyutlarında olan avlunun tabanı, 

sportif çalışmalar yapıldığı için topraktı. Palaesatra, Gymnasiumun en önemli 
                                                
584 Bean, 1997: 60 
585 Akurgal, 1988: 349 
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bölümüdür; Gymnasium palaesatrasız düşünülemez. Palaestra galerilerinin 

arkasındaki doğu kanadını, ilk başta, herhalde hepsi de iki katlı olan dört oda 

oluşturuyordu. Güneyden başlayarak, belki de üst kata çıkan merdivenin bulunduğu 

dar bir oda A, büyük bir oda B ile daha sonraki C odasının, üçte ikisini kaplayan çok 

geniş bir oda D ve nihayet D’nin geri kalanını ve daha sonraki E odasını içine alan 

bir mekandır (bkz., çiz. 11). C odası Roma döneminde yapılan değişiklik sırasında D 

odasından ayrılarak oluşturulmuştur. Konisterion olarak kullanılan bu odalardan C 

odası, Roma döneminde yapılmış Doğu Hamamları’na geçidi sağlamakta; Hellenistik 

dönemde Loutron olarak kullanılan E odası ise, Roma döneminde tamamen ortadan 

kaldırılmıştır. Peristyl’in kuzeydoğu köşesinde, Roma hamamlarına ait olan bir 

galerinin batı kısmı, F odası bulunmaktadır (bkz., çiz. 11); bu oda, Roma döneminde 

inşa edilmiştir ve Konisterionu (Aleipterion) olarak kullanılmıştır. Kuzey kanadından 

sadece büyük Orta Salon H (bkz., çiz. 11), Hellenistik döneme tarihlenen esas 

görüntüsünü geniş ölçüde korumuştur, bütün öteki odalar Roma tadilatları sırasında, 

ya tamamen yok edilmiş, ya da yerlerine yenileri yapılmıştır. Gymnasiumun en 

önemli salonu arkeologların H harfi ile gösterdikleri orta salon, yani Ephebeiondur. 

En önemli törenler burada yapılırdı, tüm tesisin şölen salonuydu. Hellenistik 

dönemde bu salonun ön yüzünde Dor düzeninde andezitten dört sütun vardı, Roma 

döneminde sütunların sayısı çoğalmış, malzemesi mermer, düzeni de Korinth 

olmuştur.586 Kuzey kanadının doğu ucunda G odası (bkz., çiz. 11) ‘Roma İmparator 

Salonu (Auditorium Maximum)’ yer alır, bu her iki tarafı apsis ile son bulan uzun bir 

salondur. Gymnasium’daki diğer yeni yapılardan daha sonra inşa edilmiştir, bu yapı 

herhalde İmparator Hadrianus dönemine tarihlenebilir.587 Cephe mimarisi Korint 

düzeni ile karışık zengin bir İonik düzende tutulmuştur. Burası İmparator Kültü’ne 

hizmet etmiştir. Hadrianus döneminde, Palaestra’nın yeni galerileri ile birlikte, 

kuzeybatı köşede yaptırılan dik konumlu Odeion 1000 seyirci kapasitesine sahiptir. 

Odeion, sadece konuşma ve konser etkinlikleri için düşünüldüğünden, bir sahnesi 

yoktur. Müzik, sporda performansı yükseltmek açısından çok etkilidir; bundan dolayı 

sporcuların özellikle ritmik hareketlerde müzik dinlerken harekete daha rahat adapte 

olduğu ve fiziksel yorgunluğun azaldığı günümüzde ispatlanmıştır. Antik dönem 

müzik kültürü hakkında bir çalışma yapılabilir. Üst terasın Batı Kanadı Hellenistik 
                                                
586 Akurgal, 1988: 349 
587 Radt, 2002: 124 
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yapım döneminde tamamen simetrik olarak planlanmıştı, bu bölüm orijinal yapıdan 

arta kalan en çok parçanın bulunduğu yerdir.588 Hemen hemen kare biçimindeki bir 

orta mekan L odası (bkz., çiz. 11) Hellen tarzında bir banyo yeridir, mimarinin stili 

Doriktir. K odası ile M odasının (bkz., çiz. 11) Hellenistik Dönem’de ne amaçla 

kullanıldıkları bilinmemektedir. Roma döneminde K odası Odeion’un bekleme odası 

olarak kullanılmıştır; batı kanadının güney odası olan M odası, Roma döneminde 

Batı Hamamları’nın inşasından beri oraya yol veren bir geçiş odasıdır. Yukarı terasın 

batı kanadının kuzeybatısındaki kaya platosunda, Palaestra kodunun 10 m. üzerinde, 

Hellenistik dönemde mutlaka Gymnasium ile birlikte planlanmış ve yapılmış bir 

mermer tapınak vardı, yönü Yukarı terasınkine tıpa tıp uymaktadır.589 Tapınak, arka 

tarafıyla yükselen bir arazi üzerinde bulunuyordu, bugün yalnız andezit temelleri 

görülmektedir; İonik tapınak, Asklepios’a adanmış, geleneksel uygulamalardan iki 

kat daha derin bir ön avluya sahip bir Prostylos olarak yapılmıştır. Gymnasium da 

Asklepios’a adanmış bir tapınağın bulunmasına şaşmamak gerekir; çünkü, 

Asklepios’un bir yazıtta ‘‘Gymnasiarch’’ diye adlandırılması bu görüşü güçlendiren 

nedenlerdendir.590 Ayrıca günümüzden küçük bir örnek olarak, futbolcuların 

yapacakları maç öncesi sahada, başarılı olmak ve sakatlanmamak için dua ettikleri 

görülür. Bu gelenek antik dönemlerden beridir süre gelen birşeydir. İ.Ö. I. yy.’ın 

ortalarında, üst terasın batı kanadının batısında  Batı Hamamları yapılmaya 

başlanmıştır ve Roma imparatorluk döneminde önemli değişikliklere uğramıştır. 

Hamamların esas mekanı olan Caldarium, tabandan ısıtmalı olan oda X’di (bkz., çiz. 

11), bu oda tamamen simetriktir ve duvarlarında nişler yer alır. Bu odaya batıda 

geniş bir geçitle oda Z bitişmektedir (bkz., çiz. 11), bu odayı sıcak sulu banyo 

havuzu kaplamaktaydı; oda V, bir ısıtma odasıydı (bkz., çiz. 11); W odası bir 

Sudatorium (bkz., çiz. 11), yani bir terleme odası ve hamamın en sıcak yeriydi; Oda 

P, Frigidarium adı verilen soğuk su banyosuydu (bkz., çiz. 11); U odası, ılık odasıydı 

(bkz., çiz. 11); T, O, N ve W yapıları Roma döneminde hamamın ön odaları bekleme 

odaları olarak kullanılmıştır (bkz., çiz. 11). Bizans döneminde batı hamamlarının 

tümü sarnıç olarak kullanılmışlardı.591 Üst terasın Doğu Hamamları, Palaestra 

                                                
588 Radt, 2002: 126 
589 Radt, 2002: 128 
590 Radt, 2002: 129 
591 Akurgal, 1988: 349 
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galerilerinin Hadrianus dönemindeki yenilenme işlemleri ile birlikte kullanıma 

sunulmuş olmalıdır. Doğu Hamamları’na hemen hemen zor seçilen üç girişten 

ulaşılıyordu: bunlar, güneydeki bodrum geçidinden gelen dar bir merdiven, 

‘Diodoros Eksedrası’nın kuzeyindeki C geçidi ile kuzeyden gelen F odası ve 10 

numaralı odadır (bkz., çiz. 11). Doğudaki hamamlar oldukça iyi korunmuş 

durumdadır. Odaların dağılımı, teknik gereklere göreydi; güneydoğuda sıcak salonlar 

bir araya toplanmıştı (2, 3, 6, 7 numaralı odalar), (bkz., çiz. 11). Isıtma tertibatı (1 

numaralı oda), en köşedeydi, güneybatı bölümünü büyük bir avlu (4 numaralı oda) 

kaplıyordu, buradan soğuk banyo odasına, 9 numaralı odaya varılıyor (bkz., çiz. 11). 

Gösterişli soyunma-giyinme odaları, kuzeydoğu bölümündeydi (5, 8, 11 numaralı 

odalar), Frigirarium (9 numaralı oda) soğuk sulu bir yüzme havuzuna (9a numaralı 

oda) sahipti, bu odaya kuzeydeki galeri 10’un önünde bulunan bir avludan da 

giriliyordu (bkz., çiz. 11). Hamamın bütün odalarının duvarları mermer kaplıdır. 

Hamamlar, simetrik-gösterişli bir yapıdan, hatta, bilhassa vurgulanan bir girişten bile 

vazgeçerek, en iyi şekilde faydalandıkları mevcut araziye nispeten mütevazi bir 

biçimde uyum sağlamışlardı; öyle anlaşılıyor ki, Palaestra hala Gymnasium’un 

merkezidir, hamamlar fonksiyonel gerekçelerle yapılan bir ilavedir. Yukarı terasta, 

bodrumun doğu ucu önünde bulunan bir ön yapı burada, Yukarı Gymnasium için bir 

giriş binasına yer sağlamaktaydı; altyapısının bodrum düzeyine kadar çökmüş olması 

nedeniyle, bu giriş binasından geriye bir şey kalmamıştır. Rampalı yolun 

kuzeyindeki destek duvarlarında, apsis biçiminde iki büyük niş bulunmaktaydı, 

içlerinde herhalde heykel grupları veya başka onursal anıtlar yer alıyordu. Bu girişe 

‘Şölen Kapısı’ denmesinin sebebi: Gymnasiumun üst terasının yapılacak olan 

eğlencelere mimari olarak daha uygun olması sebebiyle, diğer teraslar bu eğlencelere 

dahil edilmeyip, ana yoldan direk olarak üst terasa bir geçit imkanı vermesi ve şölene 

katılacak olan halkın bu giriş kısmını kullanmasından dolayıdır. Buradan da 

anlaşılacağı üzere, gymnasiumlarda yapılan şölenler sayesinde halkın birbiriyle 

kaynaşması ve birlik beraberlik içersinde hareket etmeleri sağlanıyordu. 

Pergamon Gymnasiumu’nda görev yapmış olan Gymnasiarkhos’lar ise: 

Gymnasiarkhos Agias, Gymnasiarkhos Athenaios, Gymnasiarkhos Metrodoros, 

Gymnasiarkhos Straton ve en önemlileri olan Gymnasiarkhos Diodoros Pasparos’tur. 
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Gymnasiarkhos Diodoros Pasparos, gymnasiumun yeniden tefrişi ve onarılması için 

büyük miktarda maddi katkıda bulunmuştu.592 Gymnasiumların yönetimi ve bakımı 

devletin sorumluluğu altında olup her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için belli 

miktarda kamu kaynağı ayrılmaktaydı, ancak kamusal görevler arkhai ve leitourgia 

olarak iki gruba ayrılmaktaydı: Arkhai, seçim veya kura yoluyla atanarak görev 

yetkisi ve süresi belirlenen memuriyetleri; Leitourgia ise toplumun ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla zengin vatandaşlar tarafından üstlenilen görevleri ifade 

etmektedir. Özellikle, leitourgia grubuna giren Gymnasiarkhoslar, gymnasiumun her 

türlü ihtiyacını kendi ceplerinden karşılarlardı. Bundan dolayı devletin belli bir 

yükünü yüklenmiş olduklarından dolayı önemlidirler. 

Pergamon Gymnasiumu, alt orta ve özellikle üst terasın oda bölümlemesi 

açısından oldukça önemlidir. Batı Anadolu’da mimari buluntuları ve yazıtları ile bir 

bütün olarak oldukça ilginç ve önemli bir gymnasium modeline sahiptir. Yoğun 

Roma ve Bizans dönemleri tahriplerine rağmen, tüm dönemler boyunca kent halkının 

şehircilik ve eğitimine ne kadar değer verdiğini az da olsa günümüze ulaşan 

gymnasiumdan da somut olarak anlamak mümkündür. Eğimli bir arazide bazı doğal 

tahriplere karşın yapının var olan mimari elemanlarıyla birlikte günümüze kadar 

ulaşabilmesi inşaat kalitesini ve en önemlisi gymnasiuma verilen değeri 

göstermektedir. 

Gymnasiumlar, halkın buluşma, kültürlerini koruma ve yayma amacını 

taşıyan günümüzdeki anlamıyla antik dönemde bir enstitü işlevi taşımaktaydı. Bütün 

Hellen unsurlarını bir yapı etrafında toplayan bir kurumdur. Delorme, antik dönemde 

gymnasiumların dağılımının Hellenizm’in gelişimi ile eşdeğer olduğuna inanır, o 

halde antik dönemlerde gymnasiumun inşası, yabancı halkların Hellenleşmesinin 

başlangıcı anlamına gelmektedir. 

 

 

 

 

 

 

                                                
592 Üreten, 2003: 181 
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RESİMLERİN VE ÇİZİMLERİN LİSTESİ 

Resimlerin Listesi 

Resim 1:  Gymnasiumdaki etkinlikleri konu alan kabartma (Başgelen, 2009: 6, 

Resim 1). 

Resim 2:   Gymnasiumdaki etkinlikleri konu alan kabartma (Başgelen, 2009: 6, 

Resim 2). 

Resim 3:  Gymnasiumda koşu (Başgelen, 2009: 8, Resim 3). 

Resim 4:  Gymnasiumda boks yapan gençler (Başgelen, 2009: 9, Resim 4). 

Resim 5:   Gymnasiumda cirit atma (Başgelen, 2009: 9, Resim 5). 

Resim 6: Gymnasiumda elinde cirit taşıyan atlet, yanında atlama hendeğindeki 

toprağı yumuşatmak için çapası, duvarda atlama ağırlıkları ve atlet 

torbası (Başgelen, 2009: 10, Resim 7). 

Resim 7:   Bir disk atıcısının mermer heykeli, Yunan bronz orjinalinden Roma 

kopyası belki de heykeltıraş Myron’un yaptığı ünlü disk atıcısı. İ.S. I. 

yy. yüksekliği 1.69 m. (Swadding, 2000: 58). 

Resim 8:  Yağlanan geç atlet (Başgelen, 2009: 12, Resim 9). 

Resim 9:  Spora hazırlanan gençler (Başgelen, 2009: 12, Resim 10). 

Resim 10:   Gymnasiumda yüksek ayaklı tekne (luterion) önünde beden temizliği: 

Bir genç tekne başında bir eliyle strigilis (a) ile kum ve yağlardan 

arınırken diğer eliyle toplama kabını (b) tutuyor. Arkada, duvarda asılı 

bir strigilis (c) daha görülmektedir (Başgelen, 2009: 14, Resim 11). 

Resim 11:  İki strigilis ve atletlerin strigilislerle vücuttaki yağ ve kumu sıyırıp 

içine biriktirdikleri kase (Başgelen, 2009: 15, Resim 13). 

Resim 12:  Gymnasiumda temizlenme (Başgelen, 2009: 16, Resim 14). 

Resim 13:    Ayaklı tekne (luterion) önünde beden temizliği (Başgelen, 2009: 16, 

Resim 15). 

Resim 14:   Ai Khanum’da (Afganistan) bulunmuş gymnasiarkhos heykeli 

(Başgelen, 2009: 11, Resim 8). 
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Resim 15:   Pankration’da yarışmanın sonu. Galip son bir vuruş yapıyor, rakibi 

teslimiyet içinde sağ işaret parmağını kaldırıyor sağdaki adam ise, 

hakemin olanı biteni görmesini denetliyor. Yunan amforası, İ.Ö. 520-

500 (Swadding, 2000: 66). 

Resim 16:   Uçan kısrağın antrenör ya da hakim eşliğinde gösterimi. Yunan 

vazosundan İ.Ö. 450-425 (Swadding, 2000: 68). 

Resim 17:  ‘Asılma’  arkada birkaç atlama ağırlığı, sola doğru kaşağı ve 

yağdanlık. Yunan vazosundan, İ.Ö. 475-450 (Swadding, 2000: 68). 

Resim 18:  Pergamon, aşağı kentten akropole bakış. 

(Fotoğraf: Ahmet Bingül) 

Resim 19:  Pergamon’a güneyden bakış (Radt, 2002: 10, Resim 1). 

Resim 20:   Pergamon, güneydoğudan akropolis (Sebastian Rolfes tarafından 

yapılan 3 boyutlu model; Pirson, 2008: 70, Resim 3). 

Resim 21:  Pergamon, Yukarı, Orta ve Aşağı Gymnasium teraslarının 

canlandırma çizimi (Başgelen, 2009: 30, Resim 28). 

Resim 22:  Pergamon, orta terasın kuzeyindeki destek duvarları, orta terasda solda 

duvarlarla çevrili kaya kütlesi (Radt, 2002: 115, Resim 67). 

Resim 23:  Gymnasiumun merdivenli giriş binası (Başgelen, 2009: 41, Resim 46). 

Resim 24:  Hellenistik dönem mimarisinin en eski ve en güzel kemerli-tonozlu 

yapısının altından Bakırçay Ovası’nın görünümü (Başgelen, 2009: 41, 

Resim 47).  

Resim 25:   Gymnasium, alt terasta yer alan Bizans kulesi.  

(Fotoğraf: Ahmet Bingül) 

Resim 26:   Gymnasium, alt terasta yer alan Bizans kulesi.  

(Fotoğraf: Ahmet Bingül) 

Resim 27:  Orta Gymnasium giriğinin, birbirini kesen kemerli tonozlarıyla, 

merdiven sahanlığı (Radt, 2002: 117, Resim 69). 

Resim 28:  Gymnasium, orta terasa kuzeydoğudan bakış (Radt, 2002: 119, Resim 

70). 

Resim 29:  Orta Gymnasium terasının kuzey tarafındaki yarım daire şeklindeki 

merdiven, duvardaki oyuntu muhtemelen bir su saati içindi (Radt, 

2002: 115, Resim 66). 
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Resim 30:  Gymnasium üst terasın palaestrasına genel bakış (Dinler, 2007: 123, 

Resim 3.46). 

Resim 31:  Gymnasium üst terasın palaestrasına genel bakış (Dinler, 2007: 124, 

Resim 3.47). 

Resim 32:   Gymnasium üst terasın palaestrasına genel bakış. 

(Fotoğraf: Ahmet Bingül) 

Resim 33:   Gymnasium üst terasının doğu yönünde açılan sondaj (Pirson, 2007: 

281, Resim 9). 

Resim 34:  Yukarı Gymnasium’un Odeion’una genel bakış (Radt, 2002: 126, 

Resim 72). 

Resim 35:  Yukarı Gymnasium’un batı kanadı, aşağıdan yukarıya doğru K, L ve 

M odalarına genel bakış. 

(Fotoğraf: Ahmet Bingül) 

Resim 36:  Yukarı Gymnasium’un mermer lavabo ve nişli Batı odası L (Radt, 

2002: 127, Resim 73). 

Resim 37:  Yukarı Gymnasium’un Batı Hamamları’nın ana salonundaki (X) insan 

boyundan büyük mermer erkek gövdesi (Radt, 2002: 129, Resim 75). 

Resim 38:  Yukarı Gymnasium’un batı tarafındaki sütunlara genel bakış (Radt, 

2002: 120, Resim 71). 

Resim 39:  Yukarı Gymnasium’un Batı Hamamları, arazinin yapısından ileri 

gelen bazı şekil bozuklukları (Dinler, 2007: 124, Resim 3.48). 

Resim 40:  Yukarı Gymnasium’un Batı Hamamları’nın ana apsisi (Dinler, 2007: 

123, Resim 3.45). 

Resim 41:  Yukarı Gymnasium’un Doğu Hamamı genel görünüm (Dinler, 2007: 

125, Resim 3.49). 

Resim 42:  Yukarı Gymnasium’un Doğu Hamamı’nın Apodyterion’una doğudan 

bakış (Radt, 2002: 131, Resim 76). 

Resim 43:  Yukarı Gymnasium’un Doğu Hamamı’nın Apodyterion’u (Dinler, 

2007: 125, Resim 3.50). 

Resim 44:  Yukarı Gymnasium’un Doğu Hamamı’nda salon 3’deki andesit 

taşından hypokaust sütuncukları (Radt, 2002: 132, Resim 77). 
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Resim 45:  Yukarı Gymnasium’un şölen kapısından sonraki rampalı yol 

(Başgelen, 2009: 40, Resim 42). 

Resim 46:  Yukarı Gymnasium’un şölen kapısı doğudan bakış (Radt, 2002: 133, 

Resim 78). 

Çizimlerin Listesi 

Çizim 1:  Gymnasiumlarla ilgili bir restitüsyon (Yaraş, 1997: 248, Resim 1). 

Çizim 2:  Grek Gymnasiumu ile ilgili bir restitüsyon (Yaraş, 1997: 251, Resim 

8). 

Çizim 3:  Vitruvius’un gymnasium planı (Yaraş, 1997: 248, Resim 2). 

Çizim 4:  Ephebeion ile ilgili bir restitüsyon (Yaraş, 1997: 249, Resim 4). 

Çizim 5:   Aiolis Bölgesi ve Çevresi (Harita üzerinde değişiklikler yapılmıştır, 

Akarca, 1998: XV, Harita 3). 

(Harita: Ahmet Bingül) 

Çizim 6:  Pergamon çevresinin genel haritası (Radt, 2002: 17, Resim 4). 

Çizim 7:  Pergamon, profil (Akarca, 1998: 83, Resim 47). 

Çizim 8:  Pergamon, genel plan (Akarca, 1998: 82, Resim 46). 

Çizim 9:  Pergamon, eski halini canlandıran resim (Akarca, 1998: 82, Resim 

49). 

Çizim 10:   Pergamon, Büyük Gymnasium’un üç terasının rekonstrüksiyon 

görüntüsü  (Radt, 2002: 112, Resim 63). 

Çizim 11:   Pergamon, Yukarı, Orta ve Aşağı Gymnasium teraslarının planı (Plan 

üzerinde değişiklikler yapılmıştır; Radt, 2002: 29, Resim 29). 

(Plan: Ahmet Bingül) 

Çizim 12:   Pergamon, Büyük Gymnasium’un arazi belirtilerek yapılan temel 

planı  (Radt, 2002: 113, Resim 64). 

Çizim 13:   Pergamon, üst terasın kesiti ve rekonstrüksiyonu (Radt, 2002: 116, 

Resim 68). 

Çizim 14-15: Yukarı Gymnasium terasının batı kısmının kesiti, yerinde kalmış ana 

kaya kütlesi ve bunun üzerinde rekonstrüksiyonu yapılmış tapınağın 

İonik düzendeki görüntüsü ve altta canlandırılması (Başgelen, 2009: 

36, Resim 34-35). 
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Çizim 16:  Asklepion tapınağının İonik düzendeki rekonstrüksiyonu ve altta 

tapınağın prostylos plan tipi (Başgelen, 2009: 37, Resim 36). 

Çizim 17:   Asklepion tapınağı kesidi (Başgelen, 2009: 38, Resim 38). 

Çizim 18:   Şölen kapısı geçidi canlandırma çizimi (Çizim üzerinde düzenleme 

yapılmıştır, Başgelen, 2009: 40, Resim 43). 

Çizim 19:   Şölen kapısı geçidi kesit çizimi (Çizim üzerinde düzenleme 

yapılmıştır, Başgelen, 2009: 40, Resim 43). 

Çizim 20:   Şölen kapısı geçidi plan çizimi (Çizim üzerinde düzenleme 

yapılmıştır, Başgelen, 2009: 40, Resim 43). 
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RESİMLER 
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Resim 1: Gymnasiumdaki etkinlikleri konu alan kabartma (Başgelen, 2009: 6, Resim 

1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resim 2: Gymnasiumdaki etkinlikleri konu alan kabartma (Başgelen, 2009: 6, Resim 
2). 
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Resim 3: Gymnasiumda koşu (Başgelen, 2009: 8, Resim 3). 
 

 

 
 
Resim 4: Gymnasiumda boks yapan gençler (Başgelen, 2009: 9, Resim 4). 
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Resim 5: Gymnasiumda cirit atma (Başgelen, 2009: 9, Resim 5). 
 
 
 

 
 
Resim 6: Gymnasiumda elinde cirit taşıyan atlet, yanında atlama hendeğindeki 

toprağı yumuşatmak için çapası, duvarda atlama ağırlıkları ve atlet 
torbası (Başgelen, 2009: 10, Resim 7). 
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Resim 7: Bir disk atıcısının mermer heykeli, Yunan bronz orjinalinden Roma 

kopyası belki de heykeltıraş Myron’un yaptığı ünlü disk atıcısı. İ.S. I. yy. 
yüksekliği 1.69 m. (Swadding, 2000: 58). 
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Resim 8: Yağlanan geç atlet (Başgelen, 2009: 12, Resim 9). 
 

 
 
Resim 9: Spora hazırlanan gençler (Başgelen, 2009: 12, Resim 10). 
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Resim 10:  Gymnasiumda yüksek ayaklı tekne (luterion) önünde beden temizliği: Bir 

genç tekne başında bir eliyle strigilis (a) ile kum ve yağlardan arınırken 
diğer eliyle toplama kabını (b) tutuyor. Arkada, duvarda asılı bir strigilis 
(c) daha görülmektedir (Başgelen, 2009: 14, Resim 11). 

 
 

 
 
 
Resim 11: İki strigilis ve atletlerin strigilislerle vücuttaki yağ ve kumu sıyırıp içine 

biriktirdikleri kase (Başgelen, 2009: 15, Resim 13). 



 106

 
 
 
Resim 12: Gymnasiumda temizlenme (Başgelen, 2009: 16, Resim 14). 
 

 
 
Resim 13:  Ayaklı tekne (luterion) önünde beden temizliği (Başgelen, 2009: 16, 

Resim 15). 
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Resim 14:  Ai Khanum’da (Afganistan) bulunmuş gymnasiarkhos heykeli (Başgelen, 

2009: 11, Resim 8). 
 

 

 
 
Resim 15: Pankration’da yarışmanın sonu. Galip son bir vuruş yapıyor, rakibi 

teslimiyet içinde sağ işaret parmağını kaldırıyor sağdaki adam ise, 
hakemin olanı biteni görmesini denetliyor. Yunan amforası, İ.Ö. 520-
500 (Swadding, 2000: 66). 
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Resim 16: Uçan kısrağın antrenör ya da hakim eşliğinde gösterimi. Yunan 

vazosundan İ.Ö. 450-425 (Swadding, 2000: 68). 
 
 
 
 

 

 
 
Resim 17: ‘Asılma’  arkada birkaç atlama ağırlığı, sola doğru kaşağı ve yağdanlık. 

Yunan vazosundan, İ.Ö. 475-450 (Swadding, 2000: 68). 
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Resim 18: Pergamon, aşağı kentten akropole bakış. 
(Fotoğraf: Ahmet Bingül) 
 

 

 
 
Resim 19: Pergamon’a güneyden bakış (Radt, 2002: 10, Resim 1). 
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Resim 20:  Pergamon, güneydoğudan akropolis (Sebastian Rolfes tarafından yapılan 
3 boyutlu model; Pirson, 2008: 70, Resim 3). 

 

 
 

Resim 21: Pergamon, Yukarı, Orta ve Aşağı Gymnasium teraslarının canlandırma 
çizimi (Başgelen, 2009: 30, Resim 28). 
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Resim 22: Pergamon, orta terasın kuzeyindeki destek duvarları, orta terasda solda 
duvarlarla çevrili kaya kütlesi (Radt, 2002: 115, Resim 67). 

 

 
 

Resim 23: Gymnasiumun merdivenli giriş binası (Başgelen, 2009: 41, Resim 46). 
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Resim 24: Hellenistik dönem mimarisinin en eski ve en güzel kemerli-tonozlu 
yapısının altından Bakırçay Ovası’nın görünümü (Başgelen, 2009: 41, 
Resim 47).  
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Resim 25: Gymnasium, alt terasta yer alan Bizans kulesi.  
(Fotoğraf: Ahmet Bingül) 
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Resim 26: Gymnasium, alt terasta yer alan Bizans kulesi.  
(Fotoğraf: Ahmet Bingül) 
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Resim 27: Orta Gymnasium giriğinin, birbirini kesen kemerli tonozlarıyla, merdiven 
sahanlığı (Radt, 2002: 117, Resim 69). 

 

 
 

Resim 28: Gymnasium, orta terasa kuzeydoğudan bakış (Radt, 2002: 119, Resim 
70). 



 116

 

 
 

Resim 29: Orta Gymnasium terasının kuzey tarafındaki yarım daire şeklindeki 
merdiven, duvardaki oyuntu muhtemelen bir su saati içindi (Radt, 2002: 
115, Resim 66). 

 

 
 

Resim 30: Gymnasium üst terasın palaestrasına genel bakış (Dinler, 2007: 123, 
Resim 3.46). 
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Resim 31: Gymnasium üst terasın palaestrasına genel bakış (Dinler, 2007: 124, 
Resim 3.47). 

 

 
 

Resim 32: Gymnasium üst terasın palaestrasına genel bakış. 
(Fotoğraf: Ahmet Bingül) 
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Resim 33:  Gymnasium üst terasının doğu yönünde açılan sondaj (Pirson, 2007: 281, 
Resim 9). 

 

 
 

Resim 34: Yukarı Gymnasium’un Odeion’una genel bakış (Radt, 2002: 126, Resim 
72). 



 119

 
 
 

 
 
Resim 35: Yukarı Gymnasium’un batı kanadı, aşağıdan yukarıya doğru K, L ve M 

odalarına genel bakış. 
(Fotoğraf: Ahmet Bingül) 

 
 
 



 120

 
 

Resim 36: Yukarı Gymnasium’un mermer lavabo ve nişli Batı odası L (Radt, 2002: 
127, Resim 73). 

 

 
 

Resim 37: Yukarı Gymnasium’un Batı Hamamları’nın ana salonundaki (X) insan 
boyundan büyük mermer erkek gövdesi (Radt, 2002: 129, Resim 75). 
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Resim 38: Yukarı Gymnasium’un batı tarafındaki sütunlara genel bakış (Radt, 2002: 

120, Resim 71). 
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Resim 39: Yukarı Gymnasium’un Batı Hamamları, arazinin yapısından ileri gelen 
bazı şekil bozuklukları (Dinler, 2007: 124, Resim 3.48). 

 

 
 

Resim 40: Yukarı Gymnasium’un Batı Hamamları’nın ana apsisi (Dinler, 2007: 123, 
Resim 3.45). 
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Resim 41: Yukarı Gymnasium’un Doğu Hamamı genel görünüm (Dinler, 2007: 125, 
Resim 3.49). 

 

 
 

Resim 42: Yukarı Gymnasium’un Doğu Hamamı’nın Apodyterion’una doğudan 
bakış (Radt, 2002: 131, Resim 76). 
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Resim 43: Yukarı Gymnasium’un Doğu Hamamı’nın Apodyterion’u (Dinler, 2007: 
125, Resim 3.50). 

 

 
 

Resim 44: Yukarı Gymnasium’un Doğu Hamamı’nda salon 3’deki andesit taşından 
hypokaust sütuncukları (Radt, 2002: 132, Resim 77). 
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Resim 45: Yukarı Gymnasium’un şölen kapısından sonraki rampalı yol (Başgelen, 

2009: 40, Resim 42). 
 
 

 
 
Resim 46: Yukarı Gymnasium’un şölen kapısı doğudan bakış (Radt, 2002: 133, 

Resim 78). 
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ÇİZİMLER 
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Çizim 1: Gymnasiumlarla ilgili bir restitüsyon (Yaraş, 1997: 248, Resim 1). 
 
 

 
 

Çizim 2: Grek Gymnasiumu ile ilgili bir restitüsyon (Yaraş, 1997: 251, Resim 8). 
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Çizim 3: Vitruvius’un gymnasium planı (Yaraş, 1997: 248, Resim 2). 
 

 
 

Çizim 4: Ephebeion ile ilgili bir restitüsyon (Yaraş, 1997: 249, Resim 4). 
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Çizim 5:  Aiolis Bölgesi ve Çevresi (Harita üzerinde değişiklikler yapılmıştır, 
Akarca, 1998: XV, Harita 3). 

(Harita: Ahmet Bingül) 
 

 
 

Çizim 6: Pergamon çevresinin genel haritası (Radt, 2002: 17, Resim 4). 
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Çizim 7: Pergamon, profil (Akarca, 1998: 83, Resim 47). 

 

 
 

Çizim 8: Pergamon, genel plan (Akarca, 1998: 82, Resim 46). 
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Çizim 9: Pergamon, eski halini canlandıran resim (Akarca, 1998: 82, Resim 49). 
 

 

 
 

Çizim 10:  Pergamon, Büyük Gymnasium’un üç terasının rekonstrüksiyon görüntüsü  
(Radt, 2002: 112, Resim 63). 
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Çizim 11: Pergamon, Yukarı, Orta ve Aşağı Gymnasium teraslarının planı (Plan 
üzerinde değişiklikler yapılmıştır; Radt, 2002: 29, Resim 29). 

(Plan: Ahmet Bingül) 
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Çizim 12: Pergamon, Büyük Gymnasium’un arazi belirtilerek yapılan temel planı  
(Radt, 2002: 113, Resim 64). 

 
 

 
 
Çizim 13:  Pergamon, üst terasın kesiti ve rekonstrüksiyonu (Radt, 2002: 116, Resim 

68). 
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Çizim 14-15:  Yukarı Gymnasium terasının batı kısmının kesiti, yerinde kalmış ana 

kaya kütlesi ve bunun üzerinde rekonstrüksiyonu yapılmış tapınağın 
İonik düzendeki görüntüsü ve altta canlandırılması (Başgelen, 2009: 
36, Resim 34-35). 
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Çizim 16: Asklepion tapınağının İonik düzendeki rekonstrüksiyonu ve altta 

tapınağın prostylos plan tipi (Başgelen, 2009: 37, Resim 36). 
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Çizim 17: Asklepion tapınağı kesidi (Başgelen, 2009: 38, Resim 38). 
 
 

 
Çizim 18: Şölen kapısı geçidi canlandırma çizimi (Çizim üzerinde düzenleme 

yapılmıştır, Başgelen, 2009: 40, Resim 43). 
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Çizim 19: Şölen kapısı geçidi kesit çizimi (Çizim üzerinde düzenleme yapılmıştır, 
Başgelen, 2009: 40, Resim 43). 

 

 
Çizim 20: Şölen kapısı geçidi plan çizimi (Çizim üzerinde düzenleme yapılmıştır, 

Başgelen, 2009: 40, Resim 43). 



 138

ÖZGEÇMİŞ 
 

Adı Soyadı: Ahmet BİNGÜL 

Doğum Tarihi: 12.01.1986 

 

 

 

 Öğrenim Durumu: 

 

Derece Alan Üniversite Yıl 

Lisans Arkeoloji Selçuk Üniversitesi 2005 - 2010 

Yüksek Lisans Klasik Arkeoloji Selçuk Üniversitesi 2010 - 2013 

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler: 

‘‘Antik Dönemde Gymnasiumun Önemi ve Pergamon Gymnasiumu’’ Yüksek Lisans 

Tez Projesi, Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILMAZ, Yardımcı Proje 

Yürütücüsü: Ahmet BİNGÜL 

 

Kazılar: 

Lagina Kazısı, Prof. Dr. Ahmet A. TIRPAN, 2006-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 139

Ahmet BİNGÜL                            Yüksek Lisans Tezi                                       2013 

 

ANTİK DÖNEMDE GYMNASİUMUN ÖNEMİ VE PERGAMON 

GYMNASİUMU 

 


