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“Ölümüne aşkın ve 
gladyatörlerin şehri 
Stratonikea”

Muğla-Bodrum yolu üzerinde 
giderken “Ölümüne Aşkın ve 
Gladyatörlerin Şehri Stratonikea’ya 
Hoşgeldiniz”  yazan devasa bir 
tabela dikkatinizi çeker. Sırf 
meraktan arabayı çevirip okun 
gösterdiği yöne doğru gidersiniz. 
İyi ki de gidersiniz…

“Karia Bölgesi”nin iç kesimindeki 
kentlerinden birisi olan 
Stratonikea, Muğla İli, Yatağan 
İlçesi, Eskihisar Köyü’ndedir. 
Eskihisar Köyü, daha sonra 
kamulaştırılarak taşınmış 
Yenihisar adıyla tekrar kurulmuş. 
Ancak yaşlı insanlardan oluşan 
5 hane hâlâ burada yaşamlarına 
devam ediyor.
Ebru Altunok
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Şehrin girişinde sizi Evliya Çelebi’nin 1670 yılında burayı ziyaret ettiğinde 
Sultan Cami adını verdiği ve daha sonra yıkılmak üzereyken Şaban Ağa 
adında bir toprak ağası tarafından bugünkü haline getirilen bir cami 
karşılar.

Daha sonra Eskihisar Köyü, yapıları arasında İ.Ö. 3. y.y. da kurulan 
Karia’nın antik kenti Stratonikea’yı dolaşmaya başlarsınız. Buradaki 
insanlardan şehrin mitolojik hikâyesini dinlediğinizde ilk girişte 
karşılaştığınız devasa tabela anlam kazanmaya başlar. 

“Suriye Kralı 1. Kral Seleukos’un karısı ölünce, Stratonikea adlı genç ve 
güzel bir kadını görmüş ve onunla evlenmiş. Ancak Seleukos’un oğlu 
Antiochos ile Stratonikea, çılgın bir aşk yaşıyormuş. Düğünden sonra 
Antiochos hastalanarak yataklara düşmüş ve hastalığına hiçbir hekim 
çare bulamamış. O sırada Karia’da bulunan ünlü bir Mısırlı hekim olan 
Herostratos, saraya çağırılmış, hastayı bir de onun görmesi istenmiş. Mısırlı 
hekim de günlerce uğraşmış ama hastanın tedavisini o da yapamamış. 
Bir gün Stratonikea, hastanın odasına girmiş ve o anda Antiochos’un 
yüzü kızarmış, kalbi daha hızlı atmaya başlamış. Bu durumu gören, iki 
sevgilinin bakışlarından bir şeyler sezinleyen hekim, Stratonikea odadan 
çıkar çıkmaz Antiochos’u sıkıştırmış ve gerçeği öğrenmiş. Hekim bu 
gerçeği krala nasıl söyleyeceğini uzun uzadıya düşünmüş. Seleukos’un 
huzuruna çıktığında “Kral Hazretleri, oğlunuzun hastalığının ne olduğunu 
anladım. Oğlunuz benim karıma aşık ve o yüzden de yataklara düşmüş” 
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demiş. Kral ise bunu üzerine “Benim sevgili oğlumdan karını esirgeyecek 
misin? Oğlumu kurtarmalıyız” deyince, hekim “Kralım siz kendinizi benim 
yerime koyun. Siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız?” demiş. Kral 
ise “Oğlum, benim karımı sevmiş olsaydı hiç düşünmez verirdim. Çünkü 
Antiochos benim her şeyimdir.” Böyle bir cevap bekleyen hekim yanıtını 
vermiş; “O halde size gerçeği söylemeliyim. Oğlunuz kraliçe Stratonikea’ya 
aşıktır. Siz onunla evlenmeden önce de birlikte büyük bir aşk yaşamışlar” 
der. Sonuç Stratonikea ile Antiochos evlenir ve Antiochos önce üvey 
annesi sonra eşi olan Stratonikea’nın adına bu kenti kurar. 

Stratonikea’da, ilk bilimsel kazılar, 1 Ağustos 1977 tarihinde Prof. 
Dr. Yusuf Boysal başkanlığında bir ekip tarafından başlatıldı. Şu an 
Pamukkale Üniversitesi’nden Doç. Dr. Bilal Söğüt başkanlığında bir ekip, 
burada araştırma, kazı ve restorasyon çalışmalarını yürütüyor.

Kazı ile ilgili İnternet sitesinde, antik yazarlardan Herodotos (V, 118), 
Strabon (XIV, II, 25), Pausanias (5, 21, 10) ve Bizanslı Stephanos’un 
(Ethnika, 696) verdiği bilgilere göre, burada Khrysaoris / Idrias adında bir 
yerleşmenin olduğu, M.Ö. 281 yılından sonra, Seleukos kralı I. Antiokhos 
tarafından, önceden üvey annesi ve sonrasında eşi olan Stratonikea adına 
bu kentin adının değiştirildiği yazıyor.

Kentin Türk dönemi ile ilgili tarihi henüz kesin olarak aydınlanmış değil. 
Şu an, bilinen yapılar, sur duvarı, anıtsal çeşmesi ile birlikte şehir kapısı 
ve devamında sütunlu cadde, gymnasion, bouleuterion, hamam, tiyatro, 
tapınak ve su yapısıdır. Kazılar sonucunda ayrıca, Gladyatörlere ait mezarlar 
da bulunmuş. Beylikler Dönemi’nden (M.S. 14-15. yy) ise bir hamam ile 
19. ve 20. yy’a ait bir cami, sokak dokusu ve kahveler, evler, dükkânlar 
bulunuyor.
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Stratonikea, taş döşeli ve 
kaldırımlı Osmanlı sokaklarında 
yürüyerek bir antik kentin 
gezildiği, Antik, Osmanlı ve 
Cumhuriyet Dönemi yapılarının 
bir arada görüldüğü bir yer. 

Antik şehri gezerken antik 
harabeler arasında evler ve 
halen ekim alanı olarak kullanan 
tarlalar içerisinde antik şehir 
kalıntıları görebilirsiniz. Ayrıca, 
Eskihisar Köyü’ndeki insanların 
harabelere zarar vermeden 
onları, çiçeklik, evlerini yaparken 
veya sütunları duvar desteği 
olarak kullanmaları da dikkat 
çekici. 


