1988 YILI ARYKANDA KAZISI RAPORU
Prof. Dr. CEVDET BAYBURTLUO~LU
1988 y~l~~Arykanda çal~~malar~na 23 Temmuz 1988'de kamp haz~rl~~~, eski buluntular~n düzenlenmesi ~eklinde ba~lanm~~; fiili kaz~~
ve onar~m çal~~malar~~ise 1 A~ustos 1988'den itibaren gerçekle~tirilebilmi~tir. Bakanl~k temsilcili~ini Çorum Müzesi uzmanlar~ndan arkeolog Muhsin Endo~ru'nun yürüttü~ü kaz~ya arkeolog olarak Etno~rafya Müzesi uzmanlar~ndan Inci Bayburtluo~lu, Kutalm~~~Görkay, Gül Zeybekler, Ümit I~~n; mimar olarak Istanbul Teknik Üniversitesi'nden ara~t~rma görevlisi Turgut Saner; restoratör olarak
Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Hüseyin Ak~ll~; foto~rafç~~olarak k~sa bir süre önce T.T.K.'dan emekli M. Ali Dü~enci
ve ö~renci olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi'nden Emin Behiç Gökhan, Melike Esra Midilli ve Hakk~~üncü kat~lm~~lard~r.
Kaz~~ve onar~m çal~~malar~nda daha önceki y~llarda oldu~u gibi
en büyük maddi destek Kültür ve Turizm Bakanl~~~~Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlü~ünden sa~lanm~~; otuz y~l~~a~k~n süredir hizmet verdi~im Ankara Üniversitesi kendi adamlar~~olmad~~~m gerekçesi ile deste~ini esirgemi~, buna kar~~n Elaz~~~Torba Ka~~t Fabrikas~n~n 1 Milyon Liral~k ba~~~~ile Anadolu Medeniyetlerini Ara~t~rma
Vakf~ndan 500.000, T.T.K.'dan sa~lanan 500.000 TL. ile herzaman
oldu~u gibi görünmez kalem ki~isel maa~~ve kaz~~üyelerinin yevmiyeleriyle Arykanda kaz~s~~tamamlanm~~t~r.
1988 çal~~mas~~hariç b~rak~hrsa, daha önceki ve özellikle son üç
y~ld~r maliyeden kaynaklanan ve resmi para kullan~mmdaki sorunlar~m~z Limyra kaz~s~n~n deste~i ve anlay~~l~~idarecilerce, baz~lar~~bizim bulunmad~~~m~z zamanda olmak üzere çözümlenmi~tir.
Bu yüzden geçen y~llar huzurunuzda idareden ve özellikle maliyeden
kaynaklanan ~ikayetlerimi bu defa onlara te~ekkürlerimi belirterek
ifade etmek isterim.
Kaz~~ve onar~m paras~n~n miktar~~yönünden Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ile olan mutabakat~m~z özellikle onar~ma yö-
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nelik harcama için gönderilece~i vaad edilen ve zaman~nda elimize
ula~mayan para yüzünden bize s~k~nt~l~~dönemler ya~atm~~t~r. I~çi
ödene~inin yar~ya indirilmesini, buna kar~~n onar~m için rahat olan
ayn~~miktardaki ödene~in sür'atle gönderilmesini içeren görü~ümüz
ilk husus için gerçekle~mi~, ama onar~m paras~n~n gecikmesi ister istemez kaz~ya a~~rl~k vermemize neden olmu~tur. Bununla birlikte ek
i~çi ödene~i talebimizin kar~~lanm~~~olmas~ndan -ki üç milyon TL
borç alt~na girmi~tim— ve kaz~~bittikten sonra 1989'a yarar~~dokunacak malzeme al~m~~için gönderilen ve ancak yar~s~n~~kullanabildi~im
para için Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~üne müte~ekkirim.
1988 y~l~~kaz~~ve onar~m çal~~malar~~ile ilgili faaliyetlere gelince :
1) Onar~m için büyük kalemler tutacak mebla~~n bulunmamas~;
kaz~ya gelen fazla i~çiye yer bulunmamas~, Do~u Nekropolünde iki
mezar binas~n~~daha kazmam~za ve k~smen onarmam~za neden olmu~tur.
XVII. no. ile tan~mlad~~~= ve büyük bir olas~l~kla önüne yuvarlanan kitabeli anta bloklar' yüzünden Zosimos isimli bir Arykanda'hya ait mezar, yap~s~~ d~~~nda maalesef hiç bir bilgi vermemi~tir.
Anta duvarlar~n~n cephesi rektagonal teknikte blok ta~larla; di~er
k~sm~~kuru duvar tekni~iyle ve gayr~muntazam ta~larla örülü ve tonoz örtüye sahip mezar binas~~tamamen ortaya ç~kar~lm~~t~r. Kuzey
yöne bakan arka duvardaki göçük örülmü~, anta duvarlar~~insan gücünün k~sa sürede yapabilece~i ölçüde yükseltilmi~~ve mezar binas~~
cephe ve çat~daki eksiklikleriyle büyük ölçüde aya~a kald~r~lm~~t~r.
Kuzey duvar~n~n önünde yüksek bir seki halinde klinesi bulunan bu
mezar buluntu vermemi~tir. ~kinci mezar binas~~ilkine göre daha do~uda bulunmaktad~r. Deprem veya toprak kaymas~~sonucu cephesi
büyük ölçüde çarp~lm~~~durumdad~r. Önceki mezarda oldu~u gibi
güneye aç~lan bir kap~~ile girilen bu mezar binas~nda Arykanda'n~n
baz~~mezar binalar~nda uyguland~~~~gibi arka yan duvarlar~n gayrimuntazam ta~lardan kuru duvar i~çili~i ile örüldü~ü; düzgün bloklar~n güney cephesinin ortas~na denk gelen yerde kap~~ e~i~i sövesi
ve lentosu için kullan~ld~~~~gözlenmi~tir. Belki gömüden hemen hemen sonra soyulan, tonoz örtülü bu mezar binas~nda yine kuzey duvar~~önünde lahitin yer ald~~~~kline olarak nitelenebilecek yer önünde ise iri çak~l taslar~yla yap~lm~~~bir blokaj~n bulundu~u kö~e ve lahit önüne denk gelen yerlerdeki kal~nt~lardan anla~~lmaktad~r.
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Sandukas~ndaki k~r~klar~~~~ kireçlenmesinden ve figürlü unsurlara sahip olmay~~~ ndan, mezar binas~n~ n ikonoklast dönemden önce
antik ça~da belki lahtin ilk kulland~~mdan hemen sonra tahrip edilerek ~imdiki durumuna sokuldu~u söylenebilir. Sandukan~n ortas~nda ve kö~ elerinde üçer uzun dil s~ras~~ ~eklinde triglife benzeyen süslemesi d~~~nda ba~ ka bir kabartman~ n yap~lmam~~~olu~u da mezar~n
yap~l~~~ ndan hemen sonra tahrip edildi~i görü~ümüzü desteklemektedir.
~ster gömünün yap~ld~~~~zamandan sonra olsun, ister zaman~m~za
çok yak~ n bir tarihte gerçekle~ tirilsin, lahitin içinde zengin buluntutunun hiç ya da çok az ele geçti~ini bize tahripteki ölçü göstermektedir. Buluntusu çok bir mezar soyulduktan sonra çok büyük bir tahrip görmemektedir. Bu yüzden sözkonusu mezar yap~s~~ lahitin ile
zengin göründü~ü halde içi bo~~ç~kt~~~~veya beklenenden az verdi~i
için daha antik ça~da veya çok eskilerde çok büyük bir tahribata
u~ram~~, lahti ve kapa~~~d~~~ nda neredeyse taban seviyesine kadar
y~k~lm~~t~ r. Kapaktaki ön yüze bakan kö~e akroterleri ve sandukada
ortaya gelen ve kö~ elerde tekrarlanan üçlü dil süslemesiyle M.S. III.
yüzy~l~n ikinci yar~s~ ndan sonra mezar yap~s~n~n ve lahidin yap~ld~~~~söylenebilir.
2) V. No.lu mezardaki çal~~ malar : 1987 kaz~~mevsiminde V.
no'lu mezar~ n ne ölçüde aya~a kald~r~labilece~i, korunan ve yeri saptanabilen elemanlar~n~ n ne miktarda ve nerelere ait olabilece~i kaz~~
üyesi Y. Mimar Turgut Saner'e görev olarak verilmi~ti. Say~n Saner'in kaz~~süresince yapt~~~~ölçüm ve gözlemleri tart~~~lm~~ ; hiç bir maddi destek görmeden bir kaç kez Istanbul'dan Arif'e giderek yapt~~~~
inceleme sonucunda, en çok üç eksik, ve iki yabanc~~maddeyle mabed
planl~~mezar binas~n~ n güney al~nl~~~n~ n yap~~üstünde de~il bir ba~ka yerde tamamlanabilece~i belirlenmi~tir. Bu tek tek eleman üzerinde yap~lan çal~~ ma sonucu V. no.lu mezar~n anta duvarlar~na ait
ve yeri kesin belli olan baz~~bloklar~~yerine konularak yap~~biraz daha
yükseltilmi~tir. Ziyaretçinin yap~n~n nas~l oldu~unu alg~lamas~~için
güneye bakan al~nl~~~~mezar binas~n~ n önünde yukar~da de~inilen eksik parçalara ra~men kuzey al~nl~~~ ndan iki geçici blok kullan~larak
anla~~l~ r duruma sokulmu~tur. Büyük ölçüde yapay malzemeyi gerektiren onar~ m ve restorasyon için henüz uluslararas~~ortak bir nokta
ortaya konulmad~~~~için, cephesiyle aya~a kald~ rabilecegimiz bu yap~n~ n restorasyonunu önümüzdeki y~llara, belki de genç ku~aklara b~rakmak durumunday~z.
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I ve V. No.lu mezar binalar~~aras~nda yer alan ve taban~nda mozaik dö~emenin bulundu~unu bildi~imiz kilise yine onar~m faaliyetine yönelememiz sonucu kayd~~~m~z ve ortaya ç~kard~~~m~z yap~lardan bir di~eri olmu~tur. Sa~lam kald~~~~için depo görevi yapan
IV. no.lu mezar~n arkas~ndaki bo~lu~a yap~lm~~~olan kilise do~udan
IV ve V; kuzeyden III. no.lu ve bat~dan I. no.lu mezarla s~n~rlanan
alanda in~a edilmi~tir. Bu dar alanda yeral~ rken, çevresindeki bu yap~lardan da yararlabilen kilisenin giri~~kap~s~~ I. no.lu mezara biti~ik
mekânla Nekropol caddesine aç~lmaktad~r.
Kilisenin ilk olarak in~a edildi~i M.S.V. yy. da üç nefli planland~~~, taban mozaikleri belki ayn~~ ustalarca yap~lan dö~emesi ile kesindir. M.S. V. yy. sonu veya VI. yy. ba~~ndaki bir deprem veya yang~n sonucu tahrip olan ve büyük bir k~sm~~ ah~ap ve yerden en çok
2 m. yüksekli~e kadar ta~~duvarlara sahip bu yap~~plan de~i~ikli~i
yap~larak yeniden in~a edilmi~tir. Bu evrede, yap~~malzemesi olarak
bir yüzü bitkisel süs veya mermer talkidi alç~~üzeri süslemeleri olan
bloklar dev~irme yap~~malzemesi olarak kullan~lm~~t~r. Bu dönem kilisesi ancak sad~k bir kaç hizmetçisiyle fouksiyonunu sürdürmü~~olmal~d~r. Kilisenin bu geç devir kullan~m~n~, erken evre moza~i üzerine yerle~tirilen duvarlar, I. no.lu mezar odas~na biti~ik odadaki 6-7
ya~lar~ndaki bir k~z çocu~una ait mezar (ki içinde basit bronzdan halka biçimli küpeler bulunmu~tur) ile sikkeler belgelemektedir. Ayr~ca, ithal mermerden yap~lma ambon ve korkuluk parçalar~yla, Erken Bizans dönemine uyan ufak çapl~~ton ba~l~klar~~ve stilize yaprakl~~
ba~l~klar~~kilisenin iki evresi aras~ndaki devir fark~n~~belirleyen di~er belgelerdir.
Kilisenin ilk kullan~m evresinde yap~lan ve daha sonra da kullan~lan geometrik bezekli taban yukar~da da sözünü etti~imiz deprem
veya büyük heyelan sonras~, özellikle 2 ve 3 no.lu odalara yuvarlanan kaya bloklanyla büyük ölçüde tahribe u~ram~~t~r. Restoratör
Hüseyin Ak~ll~~ a~aç kökü yüzünden oynayan I. no.lu odan~n tabamyla, teseralar~~yakla~~k yar~m metre derine gömülen 3 no.lu odan~n
taban~n~~onarm~~, Ara~t~rma Sonuçlar~~Toplant~s~nda aç~klayaca~~~
gibi yeni bir formülle mozaikleri koruma alt~na alm~~t~r.
Ba~lang~çta da de~inildi~i gibi onar~m çal~~malar~na a~~rl~k
veremeyi~imiz, Arykanda'da daha önceki y~llarda büyük emek gerektirdi~i için bekletti~imiz bir çal~~maya bizi sevketmi~tir. Yakla~~k
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100 m. uzunlu~a sahip, k~smen ve az miktar~~korunmu~~do~u ucu ile
çok kaliteli rektagonal duvar i~çili~ine sahip teras duyarl~~stoa ve
ticaret agoras~~kaz~~ ve onar~m yap~lan bir di~er yeri olu~turmaktad~r. Daha önceki y~ llar bouleuterionla, yukar~~stoaya bir üst teras~~
ba~layan merdivenli yol aras~ ndaki 4 dükkân ortaya ç~kar~lm~~t~.
Sözkonusu merdivenli yolun kuzeyinde yeralan pseudoisodomik örgülü teras duvarma sahip yap~, o s~ralarda Arykanda'ya hakim yerde olu~u nedeniyle hiç de~ilse ~ehirdeki tap~ naklardan biri samimi§
t~. A~aç ve bitki örtüsünün kald~r~lmas~ndan sonra bir an~t mezar~n
teras~~oldu~u anla~~lan bu yap~n~n giineyinden ba~lay~p do~uya dogru s~ ralanan dükkânlar her iki yönden aç~ld~. Stoa önünde de~inilen
düzgün duvar i~ çilikli teras~n göçmü~~olan 60 m. lik k~sm~ na ait orijinal malzeme bulunamad~~~~ve ~ ehrin bu kesimine göre yakla~~k 50 m.
a~a~~daki di~er yap~larda kullan~ld~~~~için teras duvar~~stoan~n kuzeyini s~n~rlayan dükkânlardan ç~ kan ta~larla as~l yüksekli~ine kadar
örüldü ve teras veya agora düzgün tabanl~~bir yer durumuna sokuldu.
Do~u uçta insitu ele geçen k~sm~yla agora zemininden 3 basamakla ç~k~ lan ve dükkânlarm önünde yeralan stoan~n taban d~~~ndaki k~sm~n~n tamamen ah~ap oldu~unu kesinlikle söyleyebilecek durumday~ z. Zira gerek stoa boyunca, gerekse hemen agoraya ba~lanan güney yan~nda ah~ap sütun setli~i olabilecek baz~~ ta~~bloklar
d~~~nda ba~ ka eleman ele geçmemi~tir. Stoadan agora zeminine ini~i
sa~layan üç basamak do~u ve bat~~uçta düzgün yontulmu~, iri bloklarla sa~land~~~~halde, orta k~s~ mda yerli kaya tra~lanarak ve yüzü
kaplama plakalanyla kaplanarak blok ta~lardan yap~ld~~~~izlenimini verecek türde bir uygulamaya gidilmi~tir. Stoadan agora zeminine
ini~te kare veya dikdörtgen bloklar özellikle do~u uçta az miktarda
olmak üzere in situ ele geçmi~tir. Normalde güneydeki büyük kod
fark~~dolay~s~yla ya~mur veya kar sular~n~ n güneye yönlendirilmesi
beklenirken; Arykandah mimarlar ve ustalar herhalde taban bloklar~~aras~ndan s~zarak suyun teras duvar~n~n arkas~n~~bo~altaca~~~ve
ba~lant~s~z kalan duvar~n halen y~k~labilece~i dü~üncesiyle e~imi kuzeye do~ru yapm~~ lar ve böylece su emme ve geçirme yetene~ini çok
iyi bildikleri yerli kaya yönüne çevirmi~lerdir. Ilk anda anlams~z gibi görünen bu tür ayr~nt~lara Arykanda'da çok s~k raslamak mümkündür.
Stoay~~kuzeyden s~n~ rlayan dükkanlara gelince belki hepsi için
mü~terek say~labilecek bir kaç özellik dikkat çekicidir. Bunlardan
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biri hemen hepsi kuru duvar ~eklinde ve moloz ta~larla örülmü~~duvarlara sahip olduklar~~halde çift kanatl~~bir kap~~için ~art olan tek
bir bloktan yap~lma e~ik ta~~n~ n bulunu~ udur. Gerek kap~~kanatlar~n~~ ta~~yan mil yerleri, gerekse kap~lar kapand~~~ nda metal olmas~~
gereken sürgülerin girece~i yuvalar ayn~~biçimde yap~lm~~lard~r. Bir
di~er mü~terek özellik tüm dükkanlarda duvar~n da ve içte olu~turulan e~imi dükkan~n bulundu~u yere göre do~u veya bat~ ya verilmi~~kanalc~~~ n mevcudiyetidir. Bunun da biraz önce de~indi~imi~~
agoran~ n güneyindeki teras duvar~n~n korunmas~yla ilintili oldu~u
ku~kusuzdur.
Dükkanlar derinlik bak~m~ndan e~ it olmakla birlikte geni~lik
bak~m~ ndan farkl~l~ k gösterirler. Taban~~yerli kayan~n yüzeyde oldu~u yerlerdekilerde yerli kaya düzgün bir ~ekilde tra~lanarak bu yüzey
elde edilmi~ ; toprak dolgunun bulundu~u özellikle do~u uçtaki ilk
iki dükkanda ise t~ pk~~agora zemininde oldu~u gibi kaplama plakalanyla sa~lanm~~t~ r. Duvar yüzlerinin tüm dükkanlarda do~udaki
iyi korunmu~~ilk dükkânda oldu~u gibi kal~n bir s~ va ile kaplanm~~~
olmal~d~ r. Roma ça~~ nda bu stucco kapl~~ s~van~ n mermer taklidi olacak ~ ekilde panolar halinde yap~ld~~~~ve boyand~~~~da kesindir.
Dükkân s~ras~~içinde plan yönünden farkl~l~ k gösteren tek mekân 3. no.lu dükkan~ n bulundu~u yere isabet etmektedir. Burada
kareye yak~n planl~~bir ni~~olu~turulmu~~ve içine bir kaide in~a edilmi~tir. Söz konusu ni~ in ba~lang~çta ~ehre büyük katk~lar~~bulunan
agoranomosun heykeli veya onun hizmetlerini öven kitabenin yerald~~~~bir yer oldu~unu; ~ ehir Hristiyanla~t~ktan sonra ayn~~yere bu defa ~sa veya Meryem'in heykelinin veya buna benzer bir simgenin; dükkanlar~n kap~lar~n~~açmadan u~ur ve bereket duas~~yap~lan ve hala
Anadolu'da ço~u yerde giderek unutulmakla birlikte var olan bir yer
oldu~u kan~s~nday~z.
Buluntu yönünden dükkanlar, daha üst seviyelerden toprakla
kayarak gelen daha eski buluntulara ra~men stoan~~~~ ve dükkanlar~n
en son ne zaman kullan~ld~~~n~~saptamam~z yan~ nda Arykanda'da
eskiye gidebilecek örnekler vermesiyle de ilginç sonuçlar elde etmemizi sa~lam~~t~r.
Buna göre dükkanlar~n ve stoan~n M. Ö. II.yy. dan M. S. IV. yy.
sonuna kadar kullan~ld~klar~~ buluntular~ n istatistiki ço~unlu~una
dayanarak söylenebilir. M. Ö. IV. yy.'a kadar gidebilen sikkelerin
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varl~~~~genellikle bunlar~n geç malzeme ve özellikle sikkeyle birlikte
bulunmalar~~yüzünden yap~larla ba~da~t~r~lamamaktad~r. M. S. IV.
yy. sonras~na ait buluntunun azl~~~~ve bunun birkaç sikkeyi geçmeyi~i yukar~~stoa ve çevresinin bu tarihten sonra büyük ölçüde bo~alt~ld~~~~veya az u~ran~hr yer durumuna girdi~i sonucuna bizi götürmekte dir.
Daha önceki y~llarda Yukar~~Stoada gerçekle~ tirdi~imiz kaz~~
s~ras~nda oldu~u gibi 1988'de de Hermes heykelciklerinin çoklu~u
hem buray~~ticari agora olarak nitelememize destek olmakta, bunun
yan~s~ra Hermes'in Arykanda'da bir kutsal yeri oldu~u dü~üncesini
bizde uyand~rmaktad~r.
Dükkanlarda ele geçen bir kaç ilginç buluntuya k~sa da olsa de~inmekte yarar vard~r. Bunlardan ilki üzerinde Prof. Neumann'~n da
hemfikir oldu~u, üzerinde Lykçe iki harf bulunan a~~rl~kt~r. Di~er
buluntular aras~ nda iyi korunmu~~ayna ve ibrik türü kaplara ait kulplar, i~çilikleri ile Arykanda'mn K~br~s veya Do~u Akdeniz'le de ili~kisinin oldu~unu ortaya koymas~~ve bu tür eserlerin Arykanda gibi
iç kentlere dahi ula~abilmi~~olmas~d~r.
5) 1988 kaz~~mevsiminde yukar~da de~inilen gerekçeler yüzünden çal~~~lan yerlerde bir di~eri yamaç hamam~n~n güneydo~usunda
yer alan hemen hemen tiyatro seviyesindeki ma~ara mezar olmu~tur.
1974 y~l~nda ayn~~türden iki mezar aç~lm~~~ve özellikle bunlardan Stadion yak~n~ndakinden, birkaç kez soygun geçirmi~~olmakla birlikte
monumental boyutlarda 3 ayr~~bronz heykele ait parçalar ele geçirilmi~ti. Daha önceki deneyimlerimiz soyulmu~~olan bu mezardan
da baz~~eserler bulabilece~imizi dü~ündürüyordu. Çal~~ma ko~ullar~n~n güçlü~üne ra~men -zira ma~ara ancak sürünebilecek seviyeye
kadar doluydu yakla~~ k 15 günlük bir çal~~ ma sonucu hem ma~ara
mezar; hem de onun kuzey giri~ine aç~lan ve mezarla ba~lant~s~~bulunan sarn~ç tamamen bo~alt~lm~~t~r.
Lykia'da türü ne olursa olsun önünde bir avlusu veya önodas~~
bulunan mezarlar gibi, önodaya sahip bu ma~ara mezar Erken Bizans ça~~nda s~~~n~lan, hattâ belki oturulan yer olarak kullan~ld~~~~
için kline ve gömü yerleri büyük ölçüde de~i~tirilmi~ ; eskiye ait malzeme taban seviyesinin düzeyinde altta kalm~~sa oldu~u gibi; üstte
veya yüzey yak~n~ na aktarma ve düzeltmeden kaynaklanan i~lem sonucu ters tabakalanmaya u~rat~lm~~t~r. Buna ek olarak mezar binaF. 8
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s~n~n aras~na aç~lma sonucu daha üst seviyelerden ya~~~~nedeniyle
akarak gelen malzemenin de hem sarmçta, hem de mezar binas~nda
yine ters tabakala~mas~, alttan yeni üstten eskiye tarihlenen eserlerin gelmesine neden olmu~tur. Buna ra~men gerek mezar, gerek sarinç büyük bir uyum içindedir. Buluntular~n ço~unlu~u M.S. III. yy.'a
ait Gordianus ve Gallienus'a ait sikkelerle en az~ndan ma~ara mezar~n ikinci ve belki üçüncü kullan~m evresi yeknesakl~k göstermektedir. Monumental boyuttaki heykele ait bronz saç parças~~ise gösterdi~i barok i~çilikle M. O. II• yy. izlenimi yaratmaktad~r. Mezar ve
kuyunun di~er ilginç buluntularmdan biri olan Kybele heykelci~inin
ise yap~l~~~ndaki baz~~ayr~nt~lar~~yüzünden mezar~n ikinci veya üçüncü kullan~m evresine ait olmas~~ ~u anda akla yak~n görünmektedir.
Geçen y~llarda oldu~u gibi 1988'de de tüm ~ehirde ortaya ç~kar~lm~~~yap~lar~n genel temizli~i gerçekle~tirilmi~ ; artan ziyaretçi
say~s~~dikkate al~narak önümüzdeki y~llarda ören yerinin rahat gezilebilmesi ve ziyaretçinin basit ihtiyaçlar~n~~kar~~layabilmesi için baz~~
çözümler planlanm~~t~r.
Büyük bir ~ans eseri uzun süre Milli E~itim Bakanl~~~na ait
okul binas~~olarak i~lev veren ve kaz~~ s~ras~nda yararland~~~m~z Arif
köyü Ayk~nçay mahallesindeki yap~n~n yan~na yeni ilkokul yap~lmas~yla depo ve kaz~~evi olarak k~~llanabilece~imiz bir tesis, çabalar~nuzla Kültür Bakanl~~~~ad~na kazarulm~~~oldu. Antalya Müzesi'ne
götürülemeyecek miktar ve a~~rl~ktaki bir çok yap~~malzemesi ve
lahit parças~n~n sakland~~~~bu yap~~kap~lar~~de~i~tirilerek ve pencereleri demir parmakhklarla emniyete al~narak gerçek bir depo kimli~ine kavu~turuldu. Önümüzdeki çah~ ma y~llar~nda bu yap~, Arykanda'dan ç~kan büyük ta~~eserlerin sergilendi~i yerel bir müzenin
nüvesini olu~turacakt~r inanc~nday~z.
1989 y~l~ndaki çal~~malar~m~za haz~rl~k olmak üzere, tiyatro, stadion ve Büyük Hamam'daki onar~m için gerekli kereste ve demir gecikerek gelen ödenekle kaz~~sonras~nda stoklanm~~~durumdad~r. 1989'da büyük aksilikler olmad~~~~ve yeterince ödenek bulundu~unda Arykanda'y~~her tür ziyaretçiye hitap edebilecek bir antik yerle~ im yeri olarak, bana destek veren tüm kaz~~üyelerinin katk~lar~yla, gururla sunabilece~im örnek antik kentlerden biri olarak ~imdiden gösterebilirim.

