MYLASA'DA HELLEN~ST~K B~R MEZAR
A~KID~L AKARCA
1947 senesinde Mylasa'da Hellenistik devire ait mühim bir
oda mezar~~ bulunmu~tur. Tamamiyle mermerden yap~lm~~~olup
ölçülerinin büyüklü~ü dikkati çeker. Sade, güzel bir mimarisi vard~r.
Adak e~yas~n~n soyulmadan ele geçmesi buluntunun önemini artt~rmaktad~r. Mezar böylece emin bir ~ekilde tarihlendi~i gibi, içinde
ç~kan vazolar, ayd~nlanma~a çok muhtaç olan Hellenistik devir
kerami~ine yeni malzeme kazand~rmaktad~r. Bu mezar grubunun
bat~~Anadolu Hellenistik kerami~i bahsinde de küçümsenmiyecek
bir yeri vard~r. Plân ve yap~~bak~m~ndan bu mezara benzeyen, biri
1905 de Alabanda'da, öbürü 1930 larda gene Mylasa'da bulunan
iki mezar da bu sayede tarihlenebilmektedir. Bundan ba~ka, Mylasa'n~n Hellenistik devirde cenup s~n~r~n~~ve Hellenistik kat~n buradaki derinli~inin tesbiti bak~m~ndan mühimdir.
BULUNU~~U

Mezar~n bulunmas~, çok defa oldu~u gibi, bir tesadüf eseridir.
Eski ~ehrin üzerine kurulmu~~olan bugünkü Milâs'ta ~ehrin içinden
geçen bir dere vard~ r. Balavca ad~~verilen bu dereye be~~alt~~sene evvel yeni bir mecra aç~l~rken, Orta Okul yak~n~nda 1.50 m. derinlikte
bir mermer dö~emeye rastlanm~~t~r. Fakat ~ehirde antik kal~nt~lar
pek çok oldu~undan, bu buluntu fazla bir alâka uyand~rmam~~t~ r.
Ancak 1947 senesi Haziran ba~lar~nda Orta Okulun bahçe duvar~~
örülürken bu malzemeden istifade edilmek istenmi~~ve bloklardan
birisinin kenar~~k~r~l~nca alt~nda bir yap~~oldu~u görülmü~tür. Bunun
üzerine ilgili memurlar, ucu k~r~lan bloku yerinden oynatmak suretiyle tavandan mezara girmi~ler, içindeki eserleri ve iskeletlerin
bir k~sm~n~~Milli E~itim Memurlu~una kald~rm~~lard~r. Mezar su
içinde bulundu~undan ölü adaklar~mn da~~l~~~vaziyeti tam olarak
tesbit edilememi~tir.
1949 sonbaharmda Milâs'ta bulundu~um s~rada, ayn~~ tavan
blokunu bir yana kayd~rmak suretiyle mezara girdim ve ölçülerini
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ald~m. Senenin en kurak zaman~~olan bu mevsimde dahi, bugünkü
toprak seviyesinden 4.50 m. derinde bulunan mezar 0.33 m. kal~nl~~~nda çamurla dolu idi. 1950 sonbaharmda Milâs'a tekrar gidi~imde, plândaki eksik noktalar~~ayd~nlatabilmek için, içindeki çamuru
temizlettim ve Müzeler Umum Müdürlü~ünün müsaadesi üzerine,
cephesini temele kadar açt~m.
M~MAR~S~~

Mezar, nice as~rlara kalacak sa~lamhkta, büyük bir itina ve
zevkle in~a edilmi~~iki odadan ibarettir (lev. LXXV-LXXX). in~aat
malzemesi, Mylasa'mn birçok abidelerinde kullan~lm~~~olan, ~ehrin arkas~ndaki Sodra da~~mn tipik beyaz ve mavi mermeridir. Temellerin
0.50 m. derinli~i vard~r. Yap~n~n yüksekli~i 3.05 m., cephe geni~li~i
5.02 m. dir. Duvarlar~n kahnl~~~~0.90 m. dir; yaln~z d~~yüzleri yontulmu~, iki blok dizisinin i~lenmemi~~içyüzleri aras~nda kalan bo~luklara küçük, parça mermerler s~k~~t~r~larak yap~lm~~t~r (lev. LXXV).
Bloklar birbirlerine kur~un kenetlerle ba~lanm~~t~r. Duvar ta~~s~ralar~~
0.49 - 0.63 m. aras~nda de~i~en bir kal~n s~ra ile 0.23 - 0.30 m. aras~nda oynayan bir ince s~ra olmak üzere dizilmi~lerdir. Fakat bloklann
uzunluklan muhteliftir (bk. lev. LXXV). Umumiyetle her ta~~s~ras~~
biri uzun, biri k~sa iki bloktan yap~lm~~t~r; fakat bazan her s~raya
üç blok isabet eder.
Mezara bugünkü toprak seviyesinden 4.50 m. derinde, hiç
bir tezyinat~~olmayan bir kap~dan girilir. Bu kap~~bindirme suretiyle
di~li, muazzam bir blokla kapanmaktad~r 2 (lev.LXXX). Cephe aç~ld~~~~zaman, kap~~blokunun üst taraftan d~~a do~ru hayli meyletmi~~
oldu~u görülmü~tür. Odalar~n uzunlu~u 2.05 m., geni~li~i 3.20 m.,
yüksekli~i 2.91 m. dir. Taban büyük mermer bloklarla dö~enmi~tir.
E~i~i te~kil eden blok kap~n~n d~~~na kadar uzanarak, kap~n~n önünü
topraktan ay~nr. Odalar~n plâm ayn~d~r. ~ki yanlarda, yerden 0.55
m. yüksekte, lâhit ~eklinde, ölü yataklar~~vard~r. Bunlar mezar duvarlar~~in~a edilirken yerlerine konmu~, biri taban~, öbürü korkulu&
te~kil eden, yekpare iki bloktan yap~lm~~lard~r. Sol taraftaki yatak
alt~~bo~luklar~n', ince uzun birer blok kapamaktad~r.
Gerek bu, gerek Da~nlac~k mezar~n~n plan ve desenlerini yapan yüksek mimar Bay Fikret Yücel'e te~ekkür ederim.
2 Böyle di~li, tek bir blokla kapanan mezar kap~lar~na Lydia tümülüslerinde
de rastlanm~~t~r : H. C. Butler, Sardis I, Part 1 (Leyden, 1922), s. ii, res. 3.
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Tavan ta~~kiri~ler üzerine oturan büyük yekpare bloklarla örtülmü~ tür. Her iki odada d~~~duvarlardan bölme duvar~na uzanan
iki~er kiri~~vard~r. Odalar~ n üstüne, geni~li~i ~~.o6 - 1.08 m. üç blok,
duvarlar~ n üstüne daha dar, 0.70 m., bloklar kapamaktad~r. Böylece,
içten bak~l~nca üç, d~~tan bak~l~ nca yanyana duran be~~blok görülmektedir. Cephe duvar~n~n üzeri, di~er bloklara amut konmu~,
yan bloklar geni~li~inde bir blokla örtülüdür. Bugün mezar~n büyük
bir k~sm~ , Orta Okulun bahçesi alt~ndad~ r. Lâkin üstü görünmiyen
bölme duvar~~ ile arka duvar~ n da böyle bir blokla örtülü olmas~~
lâz~md~ r. Cephe ve do~u duvarlar~~üzerinden birer blok ~imdi yerlerinde de~ildir; herhalde 1947 de in~aatta kullan~ lmak için al~nan
ilk parçalar bunlar olmu~tur.
~ç duvarlar~n üst ba~lar~~ ve kiri~ler, yukar~~ do~ru ta~k~n bir
~ekilde silmelerle süslenmi~ tir. Böylece gerek duvarlar~n, gerek kiri~lerin ta~~y~c~~sat~hlar~~geni~letilmi~, ayn~~zamanda tavan~ n süslenmesi
temin edilmi~tir.
Birinci odadan ikinci odaya güzel bir kap~~ile geçilir (lev. LXXVII).
Gerek bu, gerek d~~kap~~ a~a~~dan yukar~~do~ru, belirsiz bir ~ekilde
daral~r. Sö~e silmelerle süslüdür. Üst sö~enin yukar~s~ nda duvardan
0.065 m. ta~an bir korni~~vard~r. Kap~~iki kanatl~d~ r; Makedonyada,
Makedonya tipi baz~~Trakya mezarlar~ nda ve Lydia tümülüslerinde
bulunmu~~olanlar gibi, büyük tahta kap~lar tarz~nda yap~lm~~t~r. 3.
Asl~, tahta kap~lardaki gö~üslemeler ve çitalar üzerindeki çivi ba~lar~na giden konik dü~melerin Langaza mezar~ nda 4 oldu~u gibi,
vaktiyle yald~zl~~ oldu~una i~aret eden bir iz kalmam~~t~r. Kanatlar~n d~~~kenarlar~~yuvarlakt~r ve bunlar~ n üst ve alt uçlar~ na mil
~ekli verilmi~ tir. Tabanda ve tavanda tunçtan, yuvarlak mil yuvalar~~vard~r. Bu, Langaza 5 ve Palatitza ° tümülüslerindeki kap~larBu tip mezar kap~lar~~ ve benzerleri G. Mendel, Cat. des Sculptures I (1912),
S. 353 de toplanm~~t~ r. E. Dyggve-F. Poulsen-K. Rhomaios, Das Heroon von Kalydon (Kopenhag, 1934), res. 43-44 ü de ilave ediniz. Bu tip antik kap~lar k~rm~z~~
figürlü Attika ve Cenup Italya vazo resimlerinde pek çok tasvir edilmi~tir.
4 Th. Macridy, jahrbuch des Arch. Inst. XXVI, 191 ~ , s. 209 ve lev. 4-5. Bu kap~~
üzerindeki dü~meler mahruti de~il, yuvarlakt~r.
5 Th. Macridy, ayn~~ yer s. 205-207 ve res. 20; G. Mendel, Cat. des Sculptures
I, S. 351-352.

L. Heuzey ve H. Daumet, Mission ArcHologique de Maadoine (1876), S. 230231 ve lev. 21.
Belleten C. XI V, 24

370

A~KIDIL AKARCA

da görülen ayn~~aç~l~p kapanma sistemidir. Yaln~z ~u farkla ki Mylasa kap~s~nda mil kanad~n bir ç~k~nt~s~~iken, bunlarda tunçtan birer
ilâvedir. Fakat mil yuvalan her üç kap~da da tunçtand~r. Palatitza
kanatlanmn üst ba~lant~s~~ise tabandaki sistemden farkl~d~r; burada
alt millerle ayn~~naihverde bulunan k~sa tunç çubuklar, yan sö~elere
ba~h tunç halkalar içinde döner. Lydia'da, Kula'da Göçmen köyü
civannda bir tümülüste bulunan iki kanad~n milleri yuvarlak de~il,
kö~elidir. 7 Bu kanatlarm, yerlerine tak~ld~ktan sonra aç~l~p kapanmalan art~k dü~ünülmemi~tir. ~imdi k~r~k olan Kalydon 8 ve Amphipolis 9 mezar kap~lar~n~n da milli oldu~u muhakkakt~r.
Lentoda ve kanatlarm arkas~nda, dikkati çeken iki sürgü terfibat~~vard~r. Lentonun ortas~nda, 0.09 x o.o8 x 0.35 m. boyunda bir
sark~nt~~ b~rak~lm~~t~r (lev. LXXVII, A). Kanatlarm aç~l~p kapanmas~na mani olunmamak için, kanatlann üstkenan bu sark~nt~n~n
geni~li~i nisbetinde kesilmi~tir. Sark~nt~n~n ortas~~çentiktir. Sol kanad~n lentoya dayanan üst kenann~ n arkas~ndan o.o8 m. uzunlu~unda 0.02 m. yontulmu~tur. Sol kanad~~sürgülemek için, bu iki
çentik aras~na, sa~dan yass~ , madeni bir kama sürülür. Sa~~kanad~~
kilitlemek için, kanatlann arka tarafina, birinci odadan idare edilen
ba~ka bir sürgü tertibat~~yap~lm~~t~r ". Sol kanad~n arkas~na bir kilit
köprüsü ve o.o ~~m. derinli~inde bir sürgü yuvas~~oyulmu~tur (lev.
LXXVII, e). Sa~~kanatta, ayn~~hizaya, kap~~kilitlenince sürgünün
geçmesi için bir sürgü yuvas~~daha kesilmi~tir. Kap~, köprünün 0.30
m. yukar~s~ndaki delikten (lev. LXXVII, C) geçen ve bir ucu sürgüye
raptedilmi~~maden bir anahtarla kilitlenir. Anahtar sa~a çevrilince sürgü sa~~tarafa itilir, böylece kilit köprüsünden geçerek sa~~kanattaki yuvas~ na girer. Anahtar sola çevrilince, sürgü sa~~kanattaki
yuvadan ç~k~p sol kanattaki köprünün alt~ndan oradaki yuvaya geçer. Sa~~kanatta, sol kanattaki delikten çok yukar~ da bir delik daha
vard~r (lev. LXXVII, d). Bu delik, sol kanat lentodaki tertibatla sürgülendikten sonra, sa~~kanad~~çekip yerine oturtmak için tak~lm~~~bir
kap~~halkas~mn yeridir. Kap~ya ait bu maden parçalardan hiç biriG. Mendel, Cat. d~s Sculptures I, s. 356-358.
D. Dyggve-F. Poulsen-K. Rhomaios, Das Heroon von Kalydon, res. 43-44.
P. Perdrizet, Bul!. Corr. Hell. XXII, 1898, s. 338, res. 2.
10 Langaza mezar~~kap~s~nda benzer bir kilit sistemi vard~r, G. Mendel, Cat.
des Sculptur~s I, s. 352.
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si ele geçmemi~tir. ihtimal rutubetten tamamiyle çürümü~, veyahut
mezar ilk aç~ld~~~~zaman k~smen çürük parçalara dikkat edilmemi~tir.
ÖLÜ GÖMME

Mezara ilk girildi~i zaman kap~~kanatlar~~birbiri üstüne devrilmi~, vazolar~n bir k~sm~n~n k~r~lm~~~oldu~u görülmü~tür. Mezar~~
açanlar, hakh olarak, bu durumu yer sars~ nular~na atfetmi~lerdir.
Fakat, bunun gibi uzun zaman kullan~lm~~~bir mezarda adak e~yas~n~n k~r~l~p da~~lma sebepleri aras~nda, yeni defin ve ziyaretleri de
saymak lâz~md~r. Bundan ba~ ka, içine su girmesi de eserleri yerlerinden oynatm~~~olsa gerektir. Yirmiye yak~ n iskelet bulunmu~tur.
O zaman yerinden k~m~ldat~lam~yan ikinci odan~n sol yata~~~alt~ndaki bo~lu~u kapayan kal~ n levha 194g da küskü ile zorlanarak aç~ld~ ; çamur içinde bir iskeletle k~rm~z~~s~rl~~küçük bir pelike meydana
ç~kt~~(No. ~~~ ). Sa~~tarafta yatak alt~~ bo~luklar~n~~kapayan levhalar~n bulunmay~~~, levhalar~n yaln~ z yeni definleri tecrit etmek için
kullan~lm~~~oldu~u fikrini veriyor. T~pk~~Rodos mezarlar~nda oldu~u
gibi ~~, cesetlerin yan~ nda, vazolar içinde, yalulm~~~ölü kemikleri
de bulunmu~tur (No. 6). ihtiva etti~i ölü adedi ve ölü adaklar~~aras~ndaki zaman fark~~bu mezar~n bir kaç nesil kullan~lm~~~oldu~unu
gösteriyor.
DAMLACIK MEZARI

Milâs'ta ayn~~ i~çilikte ve ayn~~mimari bünyeye sahip ba~ka bir
mezar daha vard~ r (lev. LXXVIII ve LXXXI). Bu mezar bundan a~a~~~
yukar~~yirmi sene evvel, Sodra ete~inde Damlac~k'ta bir tarla içinde
bulunmu~tur. Bugün da~~taraf~~0.50 m., ini~~taraf~~0.25 m. kal~nl~~~nda
toprakla örtülüdür. Bu mezar da, ba~tan ba~a Sodra mermerinden
in~a edilmi~tir. 1.87 m. uzunluk, 3.73 m. geni~ lik, 2.60 m. yükseklikte tek bir odadan ibarettir. Arka ve yan duvarlar Orta Okul mezar~~ tekni~inde, d~~~yüzleri yontulmu~, iç yüzleri kaba b~rak~lm~~~
ve aradaki bo~luklara küçük mermer parçalar~~ s~k~~t~r~larak yap~lm~~t~r. Cephe duvar~~ise tamamiyle kesme bloklarla örülmü~~olup
toprak dafaas~~için öbür duvarlar~n kal~nhklar~~0.83 m. olmas~na
kar~~l~k, bu yaln~z 0.65 m. dir.
11

bk. Clara Rhodos tür. yer.
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Tavan bloklarma desteklik yapmak için, cephe ve arka duvar~~
üstüne, tezyinats~z üç kiri~~uzat~lm~~t~r. Bu kiri~ler Orta Okul mezar~n~ n aksine, cephede tam duvar kenar~ na kadar gelerek bu duvar~ n
ba~lant~~sistemine dahil olmaktad~ r. Tavan~~ 0.93 - 0.113 m. geni~li~inde dört geni~, duvar üstlerini de 0.55 m. geni~li~inde ince uzun
yekpare bloklar örtmektedir. Cenup duvar~~ üzerindeki blok bir kaç
parça halinde k~r~lm~~t~ r.
Taban, öteki mezarda oldu~u gibi büyük bloklarla dö~ enmi~tir.
Kap~~ da, ayn~~ ~ekilde, di~ li büyük bir blokla kapat~lm~~t~r. Odan~n
iki yan~ nda, yerden o.6o m. yüksekte, kenarl~~ölü yataklar~ ; iki yatak
aras~nda, arka duvar~ n önünde, Orta Okul mezar~nda bulunm~yan
bir lâhit vard~ r. Yataklar yekpare bir tek bloktan yontulmu~tur;
iki ba~lar~~duvardan O. 12 m. lik bir ç~k~nt~~yapan ve yatak geni~li~ince devam eden konsollar üzerinde oturmaktad~ r. Lâhdin üzerinde semerdam ~eklinde, alt taraf~~hafifce kavisli, ~imdi yar~s~~ k~ r~k,
a~~r bir kapak vard~r.
ALABANDA MEZAR!

Bu tipte ba~ ka bir mezar Mylasa'n~n ~imal kom~ usu Alabanda'da
bulunmu~ tur n. (lev. LXXX ve LXXXII). Fakat mermerden
ora da~lar~ ndan kesilme granitten yap~lm~~t~r. Duvarlar~ n iç yüzleri
yontulmu~, d~~~yüzleri kaba b~rak~lm~~, tek s~ ra bloklardan örülmü~tür. Mezar küçük bir ön ve büyük bir arka odadan müte~ekkildir. Cephesi ~imal bat~~istikametindedir. Kap~, Mylasa mezarlar~nda oldu~u gibi di~li, fakat uzunlu~una yanyana konmu~~iki
bloktan yap~lm~~ t~r. Odalar~ n her iki yan~ nda, yerden kald~r~lm~~,
kar~~l~kl~~ölü yataklar~~ vard~r. Büyük odan~ n arka duvar~~boyunca
uzanan be~inci yata~~n alt~~ise di~erleri gibi bo~~de~ildir; kal~n yek" Ethem Bey, Comptes Rendus d' Acad. des Inscri ptions et Belles Lettres 1 906, s.
422 ve res. 13. Planda, ta~~s~ralar~ndaki baz~~küçük tashihlere i~aret edelim. AB
kesitinde ikinci odan~ n tavandan üçüncü s~ras~~ üç de~il, dört bloktan müte~ekkildir; ölçüleri soldan sa~a do~ru 0.65 m., 1.03 m., 0.145 m., 0.62 m. dir. CD kesitinde, yatak hizas~ ndan a~a~~ya, bloklar yekpare de~il, biri kap~~ sö~esini te~kil etmek
üzere dikine iki parçad~r; kap~n~ n solundakiler 0.30 ve 0.33 m. geni~li~inde, sa~dakiler 0.33 ve 0.35 m. geni~li~indedir. Ölü yataklar~ , planda gösterildi~i gibi ~nezar
duvarlar~ndan ayr~lm~~~ de~ildir; ayn~~ duvar bloku, ölü yataklar~n~ n bir kenar~ n~~
te~kil etmektedir; yaln~ z duvar yerden korkuluklar hizas~ na kadar 0.05 n~. öne
sürülmü~tür.
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pare bir levha ile kapat~lm~~t~r. Yan yataklar~n bir kenar~~ bu blok
üzerinde oturmaktad~r. ihtimal buras~~bir ölü yata~~~olmay~p, adaklar~~koyma~a mahsus bir sekidir. Mylasa'da 0.72 - 0.745 m. olan
yatak geni~likleri, burada ancak 0.45 m. dir. Korkuluklar~n büyük
bir k~sm~~ k~r~lm~~t~r. Yataklar üzerinde kapak yoksa da, duvarlar
yatak korkuluklar~~ hizas~nda, 0.05 m. öne do~ru çekilmi~lerdir.
Böylece duvarlar~n alt k~sm~~ 0.05 m. lik bir kal~nl~k kazanm~~t~r.
Kiri~ler, Mylasa mezarlar~nda oldu~u gibi cepheden bölme
ve arka duvarlar istikametinde uzat~lm~~~olmay~p yan duvarlar
üzerine dö~enmi~tir. On odada bir, arka odada iki kiri~~vard~r.
Gerek kiri~ler, gerek duvarlar Damlac~k mezar~nda oldu~u gibi
tezyinats~zd~r. Tavan bloklar~, Mylasa mezarlar~n~n aksine, kiri~ler üzerinde birbirleri ile birle~memektedir; bloklar kiri~~kenarlar~na
otw~nakta ve bunun neticesi olarak aralar~nda birer bo~luk kalmaktad~r. Tavan bloklar~ndan ikisi bugün yerlerinde de~ildir.
905 de mezar~~temizletmi~~olan Ethem bey, bloklar~n d~~~yüzlerinin i~lenmemi~~olmas~na dayanarak bunun bir gömme mezar,
daha do~rusu bir tümülüs alt~~mezar~~oldu~u kanaatindedir. Fakat,
mezar Mylasa Orta Okul mezar~~gibi ovadad~r. Daha geç bir tarihe
ait dikdörtgen toplant~~binas~mn " bat~s~nda ve surlar~n içindedir.
Bugün etraf~nda bir tümülüsü hat~rlatacak hiç bir tümsek yoktur.
Tavan ~imdiki toprak seviyesinden 1.00-1.50 m. derindedir. ihtimal
asl~nda ~ehir d~~~nda in~a edildi~i halde, daha sonra ~ehrin büyümesiyle sur içinde kalm~~t~r. i~te bu cihetleri göz önüne alarak, bu mezar~n gömme olmad~~~na, t~pk~~Mylasa mezarlar~~gibi zamanla,
tabii tesirler neticesinde dolmu~~oldu~una ihtimal veriyoruz.
905 deki temizleme esnas~nda, içinde alt~ndan ince bir al~nhk bulunmu~tur. Ethem bey iki oday~~birbirine ba~layan mermer
kap~n~n bir kanad~n~~köyde bir evde gördü~ünü bildiriyor. Alabanda'y~~ziyaretimde bu kap~y~~ arad~m, fakat bulamad~m. Tarifi veya
resmi mevcut de~ildir.
NEKROPOL

Milâs'ta Hellenistik ça~a ait, Orta Okul ve Damlac~k mezarlar~ndan ba~ka, kayalar içinde oyulmu~, basit dikdörtgen mezarlar
da bulunmu~tur. Bunlar 1950 de ~ehrin ~imalinde Yelde~irmeni
13

bk. Ethem Bey, ayn~~ yer, s. 447, res. 2, s. 448, res. 3.
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denen tepenin ete~inde, yol tesviyesi yap~l~rken meydana ç~km~~lard~r. içlerinde bulunan i~~~ekilli koku ~i~elerinden bunlar~n bu
devrin sonlar~na ait olmalar~~lâz~md~r.
~ehirde Roma ça~~na ait mezarlar çoktur. Bunlara kenar mahallelerde veyahut ~ehrin d~~~nda rastlan~r. En s~k olduklar~~yer, Sodra'dan dar bi • vadi ile ayr~lan ve üzerinde antik ~ehrin kalesi bulunan
H~d~rhk tepesinin cenup etekleridir. ~ehrin içine do~ru uzanan bu
kayal~k tepenin cenup yamac~~ba~tan ba~a, yeralt~~oda mezarlar~~
ile oyulmu~tur. Mezarlara bir kaç basamakl~~bir merdivenle inilir.
Mezar odalar~n~n ölçüleri de~'i~mekle beraber, kayadan oyulmu~~
kar~~l~kh veya triclinium ~eklinde sekileriyle, planlar~~ hep ayn~d~r.
Tavanlar~~tonoz ~eklindedir. Bu mezarlardan birinin kap~s~n~~te~kil
eden bir blok üzerindeki yaz~~ve gene bunlardan birisine ait dörtkö~e bir sütuncuk üzerindeki kitabe, bu nekropolu emin bir ~ekilde
Roma devrine tarihliyor.
Tavan~~sahte bir kubbe ile örtülü me~hur Roma türbesi M
Sodra ete~inde, H~d~rl~k nekropolu kar~~s~nda yükselir. Burada,
biri girland ve öküz ba~lar~~ile, öbürü me~ale ve ba~aklar aras~nda
bir çelenk ile süslü, yuvarlak iki mezar suna~~~vard~r. Bir co~rafya
hadisesini göstermesi bak~m~ndan dikkate de~er bir husus, yamaçta in~a edilmi~~bu türbenin, ini~li do~u tarafindaki temellerinin 0.50
m. den fazla toprak üstüne ç~km~~~olmas~; buna kar~~l~k ovaya daha
yak~n ve daha hafif bir meyil üzerinde bulunan Hellenistik Damlac~k mezar~n~n 2.50 m. kahnl~~~nda toprakl~~örtülmesi ve tam bir
düzlükte olan Orta Okul mezar~n~n da 4.50 m. derinde topra~a
gömülmü~~olmas~d~r.
Geç Roma devrinin itinas~z yeralt~~kaya mezarlar~~Sodra eteklerinde, antik mermer ocaklar~~alt~na kadar uzan~r. Ovada, cenup
istikametinde tonozlu meza-lara tarlalar içinde rastlan~r. Do~uda
bugünkü Ma~atl~~~n yak~nlar~nda bir asker için dikilmi~~bir mezar
suna~~~vard~r.
Mezarlar~n da:k~l~§ ~ekli, antik ~ehrin a~a~~~yukar~~bugünkü
kasaba büyüklü~ünde oldu~unu ve hemen hemen ayn~~sahay~~kaplad~~~n~~gösteriyor. Yaln~z Roma devrinde ~ehir Orta Okul mezar~n~~
a~arak cenuba do~ru geni~lemi~~gibidi Bu mezar~n tavamndan
" Bir çok seyahatnamelerde resmi olan bu abide için mesela bk. BenndorfNiemann, Reiren in Lykien und Karien (1884), lev. XLIX.
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0.50 m. yüksekte, kanal içinde bir mozaik dö~emeye rastlanm~~t~r.
Ayn~~ seviyede bir ikinci dö~eme cenup do~uda Balavca'n~n yeni
kanal~nda bulunmu~ tur. Mezardan 15-2o m. cenupta bugünkü
seviyeden 1.50 m. derinde tu~la ile örülmü~~antik bir kuyu da meydana ç~km~~t~r.
TAR~II~~

Mezar~m~z sikkeler, k~rm~z~~figürlü geç Attika vazolar~~ve kandillerle emin bir ~ekilde tarihlenmektedir. Mezarda Büyük ~skender'in
Babil'de bas~lm~~~bir tetradrahmisi ile zedelenmi~~bir drahmisi,
iki Miletos, üç Rodos ve bir Menderes Magnesia's~~sikkesi bulunmu~tur (No. 62-65). Hayli a~~nm~~~ve bozulmu~~olan bu gümü~lerden
ba~ka, ele geçen ~~o mm. çap~nda üç bak~r sikke tamamiyle harap
olmu~tur. Bunlar belki Mylasa'n~ n kendi sikkeleri idi. Gümü~ler
350-300 seneleri aras~ na girer. Daha dar bir zaman içine sokulabilen
tek sikke ~skender tetradrahmisidir. Bu sikke üsli1p, taht~ n alt~ndaki
monogram ve sol sahadaki sembol ve harften dolay~~Babil'de bas~lan
~skender sikkelerinin, a~a~~~yukar~~M. O. 326-324 senelerine tarihlenmi~~üçüncü serisine dahil olmaktad~r 15. Ticaret yolu ile bu sikkenin Babil'den Ege k~y~lar~ na kadar gelebilmesi için, piyasaya
sürülme tarihinden bu yana be~~senelik bir zaman b~rak~rsak, 320
senesini sikkenin a~a~~~yukar~~mezara gömülme tarihi olarak kabul
edebiliriz. Böylece bu sikke ile bir terminus ante quem elde edilmi~~
oluyor. Bu tarih k~rm~z~~figürlü bir geç Attika pelikesi ile de teyit
edilmektedir (No. ~ ). Atina agoras~ nda bulunan bizimkine pek çok
benziyen iki parça 330-320 aras~na tarihlenmi~tir 16. Mezar içinde
bulunan e~yan~ n en eskileri olan iki Iskender sikkesi ile k~rm~z~~ figürlü geç Attika pelikle.-ine dayanarak mezar~n in~a tarihini 320
s~ralar~na koyabiliriz.
Mezar uzun zaman ve devaml~~kullan~lm~~t~r. Hellenistik devirde pek revaçta olan geçme kapakl~~bir pyksis'e ait k~r~klar (No. 4),
Langaza tümülüsünde bulunan ayn~~tipte bir pyksis kapa~~na göre
3 üncü asr~n içine tarihlenmi~tir 17. Kandiller aras~nda, 4 üncü asAlexander Hoards II. Demanhur (Numismatic Notes and
15 H. T. Newell,
Monographs No. 19, 1923), S. 57 vd.
18 Hesperia III, 1934, S. 428-429.
17 G. Mendel, Gal. des Sculptures I, s. 354.
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r~ n ba~~ndan beri sürümde olan Korint Tip IX (No. 47-48), 2 inci
as~r ile Avgustus devri aras~na tarihlenen Korint Tip XIX (No.
52-54) ve Korint Tip XVIII (No. 55) örnekleri vard~ r. ~u halde
mezarda son defin tarihi Korint Tip XIX kandilleri ile tesbit edilmektedir. Mezar 4 üncü asr~n sonundan tahminen 2 inci asr~n ortas~na kadar, bir buçuk as~rdan fazla kullan~lm~~t~r. Tavan~n 0.50
m. üstündeki mozaik dö~eme, e~er Bizans ça~~na ait de~ilse, mezar
daha Roma devrinde toprak alt~nda kalm~~~demektir. Kap~n~n önünde açt~~~m~z çukurda, üstte bir kaç Samos kerami~i k~r~~~, madalyonlu iki küçük parça (lev. XCIV, e), be~~ayr~~Megara kâsesine ait
birer küçük k~r~k 18 (lev. XCIV, A-E), daha derinde halka kaideli,
mahrut dipli pek çok Hellenistik parça, i~~~ekilli iki koku ~i~esi, k~rm~z~~figürlü iki geç Attika vazo k~r~~~, bir Korint Tip VII kandili,
bir kaç k~r~k dam kiremidi ç~kt~. Mezar~n ne zaman dolma~a ba~lad~~~n~~söylemek pek mümkün de~ildir.
Mezar çevresinde kesin tabakalar silsilesi yok gibi görünüyor.
Mezardan pek uzak olmayan Balavca'n~n yeni kanah 3.50 m. derinlige kadar kaz~lm~~t~r. Burada ç~kan keramik k~r~klar~~ 7 inci as~r
Do~u Yunan eserlerinden Hellenistik ve Roma ça~~~mallar~na kadar
inmektedir. Do~u Yunan kerami~i gibi mühim bir buluntu veren
bu saha kaz~hrken, i~in ba~~nda bulunulamamas~~ k~nklarm ç~k~~~
18 A) Uzun, etli yapraklarla süslü, kahverengiye çalar k~rm~z~~ s~rl~~gövdeye
ait parça. B) Acanthus dal~~ile süslü, k~rm~z~-kahverengi s~rl~~ küçük bir k~r~k (An(ioch IV, Part I, res. ~~o, no. 37-39; Hobling, Brit. Sch. Athens XXVI, 1923-1924;
1924-1925, s. 283, res. 2, ~~). C) Çift ilmiklerle süslü, barut rengi madeni s~rl~, ~eride
ait bir parça. D) Siyah-kahverengi madeni s~rl~~kabaralarla süslü gövdeye ait parça.
Bu çe~it süs, hem bat~~yamac~~üslubundaki vazolarda (C. Watzinger, Ath. Mitt.
XXVI, ~ go~ , s. 77, no. 22 Ve ~CV. IV; H. Thompson, Hesperia III, 1934, C 53),
hem Megara kâselerinde görülmü~tür (H. Thompson, Hesperia III, 1934, C 29;
F. Courby, Vases â Reliefs, lev. XIII, 34 ve lev. XV, a ve res. 8o,6; R. Zahn, Priene,
res. 531, 43 ve 44; R. Zahn, jahrbuch des Arch. Inst. XXIII, 1908, s. 65, no. 27; K.
Kazarow, Arch. Anz. XXXIII, 1918, s. 27, res. 31 c; F. Jones, Tarsus I, s. 164 ve
res. 129 D; Harvard Excavations at Sa~naria II, lev. 73 g; Antioch IV, Part I, res. 14,
no. 12-13). H. Thompson kabaral~~Megara kâslerini, 3 üncü asr~n ba~~na koydu~u
s~rf çiçek ve bitkilerle süslü olanlardan hemen sonraya tarihler. Tarsus kaz~s~nda
bulunan k~r~k a~a~~~yukar~~ 2 nci asr~n ikinci çeyre~ine tarihlenmi~tir. E) Üstüste
bindirilmi~, ortalar~~çizgili yapraklarla süslü, pembe, mat boyal~~gövdeye ait parça.
Tam benzeri Bergama'da (Pergamon I, Beiblatt 42, no. 1 o), Sparta'da (Hobling,
Brit. Sch. Athens XXVI, 1923-1924; 1924-1925, s. 289, res. 5, e) ve Antakya'da ( Antioch IV, Part I, res. 14, no. 1 ve 5) bulunmu~tur.
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durumunu inceleme f~rsat~n~~kaybettirmi~ tir. Fakat, kanal harçl~~
büyük bir Roma yap~s~n~ n duvarlar~n~~ve künklerini delerek geçmektedir ki buradaki tabakalar bu binan~n in~as~~ s~ras~nda bozulmu~~
olsa gerektir.
ÖLÜ ADAKLARI

Mezar içinde bulunan eserler teker teker katalogda ele al~narak tarif edilmekte ve mümkün oldu~u kadar mukayese malzemesi
verilmektedir. Katalog keramik ve keramikten ba~ka buluntular
olmak üzere iki bölüme ayr~ lm~~t~ r. Bu bölümler içindeki eserler
cinslerine göre s~mfland~r~lm~~t~ r. Vazolar çoklu~u te~kil eden kapal~~
ve büyük ~ekillerden küçük ve aç~k ~ekillere do~ru s~ralanm~~t~r.
Tekrar eden ~ekiller, k~r~ k bir kaç parça ve küçük bir iki eser müstesna, her eserin foto~rafi mevcuttur. Yaln~ z tabak ve kâse gibi aç~ k
vazo ~ ekilleri ile kandillerin profilleri de yap~lm~~t~r. Sikkelerin hepsi gümü~tür; tamamiyle bozuk durumda olan bak~rlara katalo~da
yer verilmemi~ tir. Eserler hakk~ nda umumi ve uzunca mülâhazalar, katalo~un birli~ini bozmamak için, a~a~~ya al~nm~~t~r 19.
ATF~KA VAZOLARI

üncü asr~ n sonunda Mylasa'mn Attika ile ihtimal oldukca canl~~bir ticareti vard~ . Mezarda bulunan k~rm~z~~figürlü üç tane
geç Attika pelikesinden ba~ ka, mezar~n önünde aç~ lan çukurda iki
küçük k~r~k ile ~ehre bir saat mesafede Çamköy'd e bir pelike daha
bulunmu~ tur. Mezarda bulunanlardan ikisi (No. 1-2) ile Çamköy
pelikesi Miss Lucy Talcott'un ath pelike diye isimlendirdi~i pelikelerdendir 20. H. Thompson, Schefold'un bu tip pelikelerin ön sahnesindeki ba~~~örtülü kad~n~ n bir ilâhe, büyük bir ihtimalle Aphrodite oldu~u hakk~ ndaki tezini kabul ediyor. Pfuhl bu sahneyi Amazonlarla grifonlar aras~ ndaki mücadelenin k~salt~ lm~~~ bir tasviri
olarak izah etmi~~21, P. Baur bu kad~n ba~lar~n~~at~~yan~nda yürüyen
M. O. 4

Bu mezar grupunun tetkikinde, H. Thompson'un Atina agoras~nda bulunan
Hellenistik kerami~-i ile (Two Centuries of Hellenistic Pottery, Hesperia III, 1934,
s. 311 vd.) F. F. Jones'un Tarsus buluntular~~ hakk~ndaki k~ymetli incelemelerine
(Excavations at Gözlü Kule, Tarsus I, s. 149 vd.) pek çok ~ey borçluyum.
20 Hesperia III, 1934, S. 427.
21 Malerei und Zeichnung der Griechen II, s. 713.
19
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bir Amazon olarak görmü~tür 22. Bu peliklerin ço~u at ba~~, ilâhe
ba~~~ve grifon protomu olmak üzere üç figürlüdür 23. Ondan sonra,
grifonun hasfedilmesi neticesi at ba~~~ve ilâhe ba~~~ile süslü olanlar
gelir 24. Daha sonra, kar~~~kar~~ya duran ilâhe ba~~~ve grifon ba~~~23,
at veya at ba~~ na hücum eden grifon 26, ve nihayet sadece grifon
ba~~~veya grifon protomundan 27 ibaret sahneler say~ labilir.
Çamköy pelikesi at ve grifon tasvirli olanlardand~r (lev. XCV).
Yüksekli~i 0.23., çap~~ o.145 m. dir. Parlak siyah s~rla örtülüdür;
fakat sol kulpun alt~nda s~r k~smen silinmi~tir. Kulplar~n ortas~~dirseklidir. Kaide halka biçimli ve silmelidir. Kaidenin alt~~s~rs~z olup
üzerinde oyulmu~~bir daire vard~r. A~~z kenar~ na, sahnenin üstüne
ve alt~ na yumurta ve nokta ~eridi yap~lm~~t~r. A. Kar~~~kar~~ya at
ba~~~ve grifon protomu. Grifonun vücüdü beyaz boyal~, kanatlar~~
siyah beneklidir. Sa~~pençesi ile at~ n burnuna dokunmakta, fakat
at bu hareketten hiç gocunmamaktad~r. Not 26 da say~ lan pelikeler gibi bu da bir mücadele sahnesi midir? B. Kar~~~kar~~ya ayakta
duran mantolu iki figür; ortada stel.
Resimlerini veya bizzat kendilerini görebildi~im bir kaç parça
içinde, Mylasa pelikesine (No. ~ ) en çok benzeyen Atina pelikeleri
ile ~stanbul Müzesinde ne~ redilmemi~~bir parçad~ r (env. 716o). Son
vazo üzerindeki ilâhe profili, hafif kalk~ k burnu, yuvarlak çenesi
Catalogue of the Stoddard Coll. (1922), S. 91-92.
Atina agorasmda bulunan iki pelike, Hesperia III, 1934, S. 333-334, BI Ve
B2 ; Yale Üniversitesindeki, Baur, Cat. Stoddard Coll., no. 136; Kerç'te, Schefold,
Untersuchungen zu den Kertcher Vasen, no. 361; Leningrad'da, Schefold, ayn~~eser no.
427, 428, 429, 432, 458, 459, 460, 462, 463, 470, 490, lev. 25; Riga'da, Schefold,
ayn~~ eser no. 564; ~stanbul Muzesinde, env. 716o; Mylasa pelikesi.
24 Yale Üniversitesinde, Baur, Stoddard Coll. rm, 137; Olynthos'dan, D. M.
Robinson, Olynthus V, no. 267, lev. 120, A taraf~ ; Berlin'de, Schefold, Untersuchungen,
no. 345; Leningrad'da, Schefold, ayn~~ eser, no. 426, 496, 498; Madrid'de, Schefold,
ayn~~eser no. 518; Paris'te, Schefold, ayn~~eser no. 352.
25 Olynthos'tan, Robinson, Olynthus V, no. 267, lev. 120, B taraf~, no. 268,
lev. 121, A taraf~, no. 269 (oinokhoe); Atina'da, Schefold, Untersuchungen, no. 341;
Leningrad'da, Schefold, ayn~~eser no. 461 ve 462; Madrid'de, Schefold, ayn~~eser
no. 519 (iki grifon aras~ nda ilâhe ba~~); Stuttgart'ta, Schefold, ayn~~ eser, no. 569,
lev. 25; Vogell koleksiyonunda, Schefold, ayn~~ eser no. 573.
25 Moskova'da, Schefold, Untersuchungen, no. 532 (A taraf~) ve no. 536; Çamköy pelikesi.
27 Leyden'de, Schefold, Untersuchungen, no. 507 (beyaz grifon ba~~ ); Moskova'da, Schefold, ayn~~ eser no. 532 (B taraf~, grifon protomu).
22
22
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ve yuvarlak yanaklar~~ile bizim pelikedeki ilâheye yakla~maktad~r.
Atina pelikelerinin arka taraf~ar~ndaki mantolu figürler ise, sanki
ayn~~ressam elinden ç~km~~~kadar bizimkine benzemektedir.
Mylasa'da, bu 4 üncü as~r sonu peliklerinden daha eskiye, Mausollos zaman~na tarihlenen bir Attika vazosu daha bulunmu~tur 28.
Bu atl~~bir Arimasp'~n bir grifonla mücadelesini tasvir eden Kerç
üslübunda bir pelikedir. Üzerindeki sahnenin bir benzeri Leningrad'da bir pelikede de tasvir edilmi~tir 29. Vaktiyle Milâsl~~bir Rum
doktorun elinde bulunan bu vazonun ~imdi nerede oldu~u bilinmiyor.
Balavca kanal~nda ve Zeus Osogoa mabedinin bulundu~u Güveçli Kuyu mevkii yak~nlar~nda son senelerde aç~lan hendekte siyah
s~rl~~Attika vazo k~r~klar~~meydana ç~km~~t~r. Bunlar aras~nda M. O.
5 inci asra ç~kan stampal~~ iki parça vard~r (lev. XCIV, a). 4 üncü
asr~n sonuna tarihlenebilen bir parçadan ba~ka (lev. XCIV, b), ço~u
Hellenistik devire ait rulet ve stampa palmetlerle süslü tabak k~r~klar~d~r (lev. XCIV, c-d).
3 üncü asra tarihlenen ve kilinde tektük mika par~lt~lar~~görülen
k~ r~k pyksis (No. 4, lev. XCIV) de Attika'dan ithal edilmi~~olmal~d~r.
Mezar yak~n~nda kanal içinde bulunan bir bat~~yamac~~amphora
veya kantharosunun boyun k~sm~na ait küçük bir k~r~k da (lev. XXI,
f), Anadolu'ya de~il Attika'ya izafe edilmelidir. Bu parça madeni
parlakl~kta bir s~ rla örtülü oldu~u için, bat~~yamac~~vazolar~n~n ilk
örneklerinden de~ildir 30.
KIRMIZI SIRLI VE SADE VAZOLAR
Attika vazolar~~ d~~~nda kalan vazolar~, katalogda k~rm~z~~ s~rl~~
ve s~ rs~z olarak ay~rm~~~olmam~za ra~men, bu tasnifin emin olmad~~~n~~söylemeliyiz. Çünkü üçü müstesna (No. 24, 25, 30), bütün
bu vazolar ayn~~kilden yap~lm~~t~r ve bazan s~r ancak vazonun kulpunda, a~~z kenar~nda veya boynunda kalm~~t~r; öyleki bugün s~rs~z
olanlar~n vaktiyle s~ rl~~olmad~~~na kafi bir kanaat getirmek mümkün
de~ildir. Bu yüzden bütün bu vazolar~~bir arada gözden geçirece~iz.
28 F. Winter, Ath. Mili. X11, 1887, S. 376 ve lev. XI = Schefold, Untersuchungen, no 541.
29 Schefold, Untersuchungen, no. 422 = S. Reinach, Antiquitt; du Basphore Cimmerien (1892), lev. LVIII, 1-2.
3° bk. H. Thompson, Hesperia III, 1934, s. 44o.
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S~rt~~veya s~rs~ z olsun, bu vazolarm kili çok mikah ve az çok
kumcukludur. Pi~me derecesine göre renkleri aç~k kiremit k~rm~z~s~~veya sar~ms~~pembedir. Yaln~z bir küçük tabak kül rengindedir
(No. 29). Bazan finn harareti iyi ayarlanmam~~t~r. Mesela, zaten
pek dikkatsizce yap~lm~~~olan stamnosun bir k~sm~~sar~ms~~pembe,
bir k~sm~~aç~k kiremit rengidir (No. 6). Nitekim vazolann hepsi ayn~~
i~cilikte de~ildir. Hydria (No. 2o), pelikler (No. 7-15), a~~z kenar~~
içe dönük kase (No. ~~7), sivri dipli fincanlar (No. 18-19) öbür vazolardan çok daha üstündür. Cidarlar klasik Yunan kerarni~ine uygun olarak kal~nd~r.
Katalog ~ekle göre tertip edilmi~~oldu~undan, her bir ~ekil üzerinde burada ayr~~ayr~~durulm~yacakt~r. Tarsus ve Antakya'da pek
az rastlanmas~na kar~~l~k, kapal~~ ~ekiller Atina agoras~nda oldu~u
gibi, burada ekseriyeti te~kil eder. Biri kemik mahfazas~~olarak kullan~lm~~~(No. 5) iki hydriadan ba~ka, ~ekiller hep küçüktür. Pelikeler, bu devirde gündelik hayatta i~gal ettikleri yere muvazi olarak,
mezarda en çok bulunan vazo ~eklidir. Dokuz pelikeden alt~s~~torba
biçirnindedir (No. 7-13). Birisinin gövdesi kaideye do~ru hafifçe
sark~kt~r (No. 13). Di~erlerinden daha küçük olan No. 14-15 yumurta biçimindedir. Bu pelikeler geç k~rm~z~~figürlü pelikelerden boyunlar~n~n dar, bunun neticesi olarak da gövdenin daha dolgun ve a~~z~n
onlara nisbetle daha dar olmas~~ile ayr~l~rlar. ~ekil bak~m~ndan bu
farklara dayanarak bu pelikelere nisbi bir tarih verilebilir. Atl~~pelike (No. ~ ) 330-320 aras~na tarihlendi~ine göre, bunlar~~hiç olmazsa
3 üncü asra koymal~y~z. Fakat mezar~n ikinci odas~n~n el de~memi~~
sol yata~~~alt~nda cesedin gö~sü üzerinde bu pelikelerden bir tane
bulunmu~tur (No. ~~~ ). E~er bu, mezar~n son definelerinden biri
ise pelikelerin tarihi 2 nci asra kadar iner. Madeni vazolar tesirlerini bu keramikte yaln~z ayakl~~hydria (No. 20) üzerinde göstermi~tir. Umumi ~eklinden ba~ka, kulplann etraf~n~~süsleyen festonlar
dahi tunç hydrialar~~hat~rlat~yor. Her devirde rastlanan ve pek kullan~~l~~ bir kap ~ekli olan yuvarlak çukur kaseler, burada, henüz
madeni bir profil iktisap etmemi~tir. Mesela Tarsus kaz~s~nda bulunanlarla kar~~la~t~rm~z 31 . Vazolann dipleri, yass~~olan No. 14 müstesna, ya konveks veya mahrutldir. Nadir bir vazo ~ekli de sivri dipli,
kulpsuz küçük fincanlard~r. Bunlar~n ne için kullaruld~klan belli
31

Excavations at Gözlü Kule, Tarsus I, res. 180.
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de~ildir. Yunan kerami~inde bu ~ ekle pek erken bir devirde, ta geometrik devirde rastlan~ r. Fakat bunlar bizimki gibi 0.055 m. boyunda küçük fincanlar de~il, 0.13 - 0.2 m. aras~ nda de~i~en pyksislerdir 32. R. Young bu pyksis ~eklinin belki yumurta taklidi olarak
meydana ç~kt~~~na i~aret ediyor 33. Lindos'ta akropolde bulunan,
içi d~~~~ k~rm~z~~ s~rl~ , gövdesi yuvarlak, dibi sivri k~r~k parça belki
bizim fincanlar tipinde bir kapt~r 34. K~br~s'ta Marion mezarl~~~nda, K~br~s klasik II devrinin ortas~ na tarihlenen, bu biçimin iç tarafa k~vr~lm~~~geni~~kenarl~~ bir örne~i bulunmu~tur 35.
Vazolar üzerindeki s~ r Miss F. Jones'un Tarsus'ta geç Hellenistik parçalarda i~aret etti~i gibi kolayca a~~ nabilen bir cinstendir.
Baz~~hallerde bir nevi boyay~~ and~rmaktad~ r. H. Thompson, Hellenistik devirde siyah s~ r kalitesinin bozulma faktörlerinden birini
boyadan yap~lan k~s~nt~~olarak gösterir 36. Herhalde k~rm~z~ . s~r da
ayn~~hasislikle kullan~lm~~t~ r. Tabii, bu vazolarm mezarda daima
su ve tahrip edici organik maddelerle temas halinde olmas~, simi
bozulmas~n~~ kolayla~t~ rm~~t~r. Boyas~~ en sa~lam olarak muhafaza
edilmi~~vazo, ikinci odan~ n sol ölü yata~~~alt~ndaki bo~lukta bulunan
pelikedir (No. 1). Bu pelikenin s~r~, kahverengiye çalan koyu s~cak
bir k~rm~z~l~ktad~r. Di~er vazolar üzerindeki s~ r mercan k~rm~z~s~~
ile kahverengiye çalan bu k~rm~z~~ aras~nda de~i~ir. Bu s~r~n parlakl~~~~azd~r. Tarsus kerami~'inin aksine, s~r vazolar~~tamamiyle örter.
A~~z kenar~~içe dönük kâsenin (No. ~~7) yaln~z içi ve d~~~tarafimn
a~~z kenar~~ de~il, her taraf~~boyanm~~t~ r. Bu itibarla bu kâse k~smen
boyanm~~~olanlardan belki daha eskidir. Esasen profili de ayn~~ ~eyi
göstermektedir. Gerek Atina'da, gerek Tarsus'da zamanla profillerin daha kö~eli bir ~ekil ald~~~~mü~ahede edilmi~ tir. Mylasa do~u
Akdeniz bölgesi zevkine uyarak, Atina'n~n aksine, k~rm~z~~ s~r~~siyaha
tercih etmi~tir.
Kapal~~mezar gruplar~n~ n Hellenistik kerami~i kronolojisindeki
ehemmiyeti A. Westholm taraf~ ndan ~srarla belirtilmi~se de 37, bu32 Misaller için bk. Corpus Vasorum Antiquorum Grece t, lev. 1, no. 8; CVA
Cambridge 2, lev. XV, 6.
Hesperia XVIII, 4, 1949, S. 285.
" Blinkenberg, Lindos I. Les Petits Objects, no. 3161.
35 Swedish Cyprus Expedition II, lev. CXXXVI, 7 (34 no. lu mezar).
38 HeSPeria III, 1934, s. 430.
33

Temples of Soli (Stockholm, 1936), S. 1 ve 14.
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nun gibi uzun zaman kullan~lm~~~bir mezarda her parçaya kat'i
tarih vermek mümkün olm~yor. Mezar, eserler yerlerinden oynat~lmadan tetkik edilmi~~olsayd~, muhakkak kronoloji hususunda
daha fazla deliller elde edilebilecekti.
Küçük amphoralar aras~nda No. 24 ve 25 hayret edilecek derecede bugün Ayd~n'da imâl edilen testilere benzemektedir. Bunlar~n
kili öbür vazolardan daha az mikal~~ve daha az kumcukludur; fakat
fazla olarak kiremit k~r~klar~~ihtiva ederler. D~~~sat~h ilk bak~~ta astar gibi görünen soluk saman rengindedir. Fakat bu renk fark~~ vazonun astarl~~olmas~ndan de~ildir. Bu, pi~me neticesinde kilin ald~~~~bir renktir. Nitekim f~r~nda vazolar~ n birbirlerine temas eden
yerleri k~rm~z~~kalm~~t~r. Ayn~~ k~rm~z~~lekeler bugünkü Ayd~n testilerinde de görülür ve f~r~ndan bu ~ekilde ç~kan parçalara "güllü"
ismi verilir. Bu iki antik vazo ile bugünkü testilerin ayn~~mal olu~u
herhalde bir tesadüf eseri de~ildir. Plinius'tan Trallesin bir çömlek
merkezi oldu~u biliniyor (Nal. Hist. 35, ~~6o). Kil o gün de, bugün
de ayn~~oldu~una göre, bu malzemeden elde edilen neticenin farks~z olu~u tabiidir. ~u halde Tralles çömlek merkezine, ihtiyat kaydiyle
bir izafe yapma~a cesaret ediyoruz. Bu atölyenin Plinius'un ya~ad~~~~
devirde, M. S. ~~inci as~rda faaliyette oldu~u kali gibidir. Plinius
Tralles'i Samos, Bergama, Arretium ve di~er ~talya ve ~spanya merkezleri meyamnda say~yor. Fakat Tralles'in, mahalli çömlek merkezlerinin türedi~i Hellenistik devirde faaliyet göstermemi~~olmas~~
için hiç bir sebep yoktur.
Amphoralardan ikisinin Ayd~n testilerine göze çarpacak derece
de benzemesi, geri kalan vazolar~n bugün bu dolaylardaki ba~ka
çömlek merkezlerinin mallar~~ile bir münasebet gösterip göstermedi~i
meselesini akla getirmektedir. Gerçekten bunlar Ayd~n'~ n birkaç
kilometre bat~s~nda demiryolu üzerinde, ~imdi ~ncirliova ismi verilen Karap~nar'da yap~lan testilere yakla~~yor. Fakat tam bir benzeyi~~küçük kâse ~eklindeki kandillerle (No. 41-46) Çine'de Akçaova
çömlekleri aras~ndad~r. Bir Çine çömle~i ile bu kandilleri yanyana
getirince, mal itibariyle bunlar birbirlerinden güç ayr~l~ r. Acaba
antik ça~da burada da bir çömlek merkezi varm~~idi? Akçaova'da
bugün sat~hta hiçbir antik kal~nt~~yoktur ve buras~~Alabanda'ya bir
veya iki saatlik bir mesafededir. Fakat, Tralles çömleklerinin imalinde hem bugünkü ~ehrin cenup do~usundaki ocaklar, hem de pek
uzak olm~yan Karap~ nar ocaktan= kullan~lm~~~olmas~~mümkündür.
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Mylasa mezar~~içinden ç~kan kerami~in kom~u ~ehirlerdeki
çömlek atölyelerine izafe edilmesi, Mylasa'da keramik yap~l~p yap~lmad~~~~meselesini ortaya atmaktad~r. Mylasa'da çömlekcili~e
elveri~li iyi kil yoktur. Bugün Sodra eteklerinden ç~kar~lan kilden
pek makbul olm~yan ve çabuk k~r~labilen, koyu k~rm~z~~testiler yap~lmaktad~r. Antik devirde bu kilin çömlek imâlinde kullan~lmad~~~,
fakat bundan tu~la yap~ld~~~~anla~~l~yor. Mezar yak~n~nda bulunan
kuyuda (yk. bk.) kullan~lan tu~lalar~n kili Milis kiline çok benzemektedir. Milis bugün testiden ba~ka bütün çanak çömlek ihtiyac~n~~Çine'den temin eder. Fakat antik devirde tekmil kaplar~n~~kom~u ~ehirlerden, bilhassa Tralles'den getirtmi~~olsa gerektir.
1d ~EK~LL~~KOKU ~~~ELER~~
~kisi Atina agoras~nda bulunanlar gibi oldukça ince cidarl~d~ r 38 (No. 33 ve 34). No. 33 H. Thompson'un barut renklilerden
sonra ortaya ç~kt~~~n~~tesbit etti~i kül renkli olanlardand~r. No. 3639 sade ve k~ rm~z~~s~rl~~vazolar~m~z~n ço~unun yap~lm~~~oldu~u aç~k
kiremit k~rm~z~s~~mikal~~kilden yap~lm~~t~r. Bunlar~n duvarlar~~0.0025
m. olan ilk iki ~i~eden bir misli daha kal~nd~ r. Tezyinat olarak bir
parçada (No. 38) donuk k~rm~z~~ üç ~erit ile k~rm~z~~boya kal~nt~lar~~
vard~r. Ayn~~boya kal~nt~lar~~No. 39 da da görülür. H. Thompson'un
~ekle ve tekni~e göre tarihleme k~stas~n~n bu parçalara tatbiki oldukça güçtür. Ihtimal, kül renginde olan No. 33, karn~~ ~i~kin fakat a~~z
kenar~~yuvarlak No. 34, omuzu belirtilmi~~No. 35 3 üncü asra, a~~z
ve kaide geni~li~i kar~n geni~li~ine yak~n No. 39 ve i~çili~i dikkatsiz
No. 40 2 nci asra tarihlenebilir.
Tarsus kaz~s~nda mü~ahede edildi~i gibi 39 , ba~ka ba~ka yerlerde bulunan koku ~i~eleri birbirlerinden az çok farkl~d~r. Kil de~i~iktir. Hattâ do~u Akdeniz'in kö~eli profilleri Ege'de pek görülmüyor.
Fakat, Atina'da bulunanlar gibi ince cidarl~, barut renkli ve onlardan
sonra ortaya ç~kan kirli kül renkli olanlar herhalde tek bir merkezden ç~km~~~ve bütün Akdeniz piyasas~na sürülmü~tür.
Umumiyetle bu ~i~elerde bezeme az kullan~lm~~t~r. Fakat bezemeli
olanlar da vard~r. Barut renkli ~i~eler üzerinde üzerindeki üç beyaz
ince çizgi di~erlerinde kal~nd~r ve rengi, daha çok, bizim No. 38 de
88
89

Hesperia ili, 1934, s. 472.
F. F. Jones, Tarsus I, s. 171.
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oldu~u gibi k~rm~z~d~r. Bazan çizgiler üçten fazla olup s~k tertiplenmi~tir. Siyah s~rl~~ve bizim No. 38-39 gibi k~rm~z~~ s~rl~~ olanlar da
görülür. Myrina'da bulunan siyah s~ rl~~ iki ~i~e (Istanbul Müzesi,
env. 2129) ile Kyme'den gelmi~~k~rm~z~~ s~rl~~ bir ~i~enin (Istanbul
Müzesi, env. 2203) üzerinde kaz~lm~~~süsler vard~ r 40. Bat~~yamac~~
üslfibunda bezenmi~~olanlar daha çoktur 41. Makridi'nin 1908 da
Kara Samsun'da yapt~~~~kaz~da bulunan ~i~eler oyulmu~~ufki, ~akull veya diagonal çizgilerle süslüdür (Istanbul Müzesi, env. 47784782). Ikisinin boynunda ve omuzunda ufkl çift çizgiler sar~~ bir
boya ile doldurulmu~tur. Ankara civar~nda Galatlara ait Karalar
A tümülüsünde bulunan bir parça üzerine boya ile bitkiler resmedilmi~tir 42. Bat~~yamac~~üslftbunda bezenmi~~ ~i~elerde beyaz boyal~~
ku~lar, Compiegne'deki bir parçada ise grifon, kanatl~~at ve bir tav~an (?) tasvir edilmi~tir 43. Tek bir misalde boynun üst tarafinda
kabartma bir bilezik vard~r 44. Samaria kaz~s~nda bulunmu~, omuzu
dillerle süslü bir misal kal~pla yap~lm~~t~r 42.
Son senelerde Kad~köy'de ve Beyaziete bulunan dört mezar
steli üzerinde (Istanbul Müzesi, env. 4845, 5001, 5054 ve 5055),
ba~ka adak e~yas~~ aras~nda i~~~ekilli ~i~e tasvirleri de vard~r.
KAND~LLER

Muhtelif yerlerde bulunmu~~kandillerin birbirlerinden az çok
de~i~ik olmas~~yüzünden, Mylasa kandillerini etrafl~ca incelenmi~~
Korint veya Tarsus kaz~lar~= s~n~fland~rma sistemine do~rudan
do~ruya uydurmak mümkün olmam~~t~r. Fakat bu iki mühim serinin
tipleri ve gruplar~~ile e~itlikler veyahut benzerlikler kaydedilmi~tir.
Burada umumi bir ~ekilde, kandiller çarkta yap~lm~~~üstü aç~k olanlar, çarkta yap~lm~~~kapal~~ kandiller ve kal~pta yap~lm~~~kandiller
40 Istanbul Arkeoloji Müzesindeki malzemeyi tetkik etmek imkân~n~~veren
Müze idaresine te~ekkür ederim.
41 Olbia'dan, Arch. Anz, 26, 1911, s. 227, res. 34; Berlin ~ehir Müzesinde,
Rostovtzeff, Social and Ecortornic History of the Hell. World I, lev. LXVII, 3; ~stanbul
Müzesinde Assos'tan (env. 2316), Rodos'tan (env. 2068 ve 2071) ve kay~ts~z alt~~
~i~e42 Türk Tarih ve Arkeologya Dergisi II, 1933-1934, S. 124 de lev. 13, ~ek. ~ 9 a.
43 CVA France 3, Mus& de Comigne, lev. 30, no. 22.
44 CV A Pologne 3, Varsovie, Muse Archologique d'Etat, tek lev. ~ .
45 Reisner, Fischer, Lyon, Harvard Excavations at Sammia I, s. 30 , res. 178, 18.
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olmak üzere üç ba~l~k alt~ nda toplanm~~t~ r. K~ r~ klar katalo~a al~nmam~~t~r.
Çarkta yap~lm~~~ üstü aç~ k kandiller, ~ekillerinden dolay~~ bir
taraftan 6 nc~~ as~ rdan 4 üncü asr~ n sonuna kadar devam etmi~~Korint Tip IV kandillerine, öbür taraftan 2 nci ve ~~inci as~ rlarda imal
edilmi~~Tarsus Grup VIII kandillerine ba~lanm~~t~r. Bunlar ucuz
kandil ihtiyac~n~~ kar~~lamak maksadiyle geli~i güzel imal edilmi~~
Tarsus Grup VIII kandillerinden çok daha üstün bir i~çilik gösterirler. Korint Tip IV den misaller Atina agoras~nda geç k~rm~z~~
figürlü ve ilk Hellenistik vazolarla bir arada bulunmu~tur 46. Üstü
aç~k alt~~Mylasa kandili aras~ nda, yayvan ve geni~~~ekillerden kapal~~
ve derin ~ekillere do~ru bir inki~af vard~r; ba~ka bir deyi~le, bunlar
kendi aralar~ nda bir tekâmül gösterirler. Korint Tip IX a giren pek
acemice yap~lm~~~No. 47 üstü aç~k olanlar~ n kilindendir. Sanki bu
kandil yerli bir atölyenin kapal~~ kandil nevinde yapt~~~~bir denemedir. Bu sebeplerden dolay~~ No. 41-46 yi Tarsus Grup VIII ile 2 nci
asra indirmeyip 4 üncü asr~ n sonuna veya 3 üncü asr~n ba~~na koyma~~~tercih ediyoruz.
Korint Tip XIX ve Tarsus Grup VI dan olan No. 53 ve 54
burun uçlar~n~n yuvarlak bir ~ ekilde iki tarafa dönüp çengellenmesi
bak~m~ ndan "Knidos" kandilleri (Korint Tip XIII) tesiri gösterirler. No.5o, 51 ve 56 pek rastlanm~yan bir ~ekilde bezenmi~tir.

48

HeSperia II, 1 933,
s.

197.
Belleten C. XIV, 25

KATALOG
I. KERAMIK
A. K~rm~zl figürlü geç Attika pelikeleri
~~. A~~z kenar~~ d~~ar~ya devrik; üzerinde yumurta ve nokta ~eridi.
Kaide halka ~eklinde ve silmeli. Kulplar~n ortas~nda bir dirsek; iç
taraflar~nda buna kar~~l~ k bir oyuntu; dirse~in iki yanlar~nda birer
oluk. Her iki kulp da kopmu~~olup sonradan yap~~t~nlm~~t~r. Kil
pembedir. Ayarl~~ bir fir~nda pi~irilmedi~i için, s~r k~smen k~rm~z~~
kalm~~t~r. ~çi gövdeye kadar siyah s~rla örtülüdür. Kaidenin alt~~
boyas~zd~r. Vazonun sath~~ yer yer a~~nm~~~ve çilli bir ~ekilde kireçlenmi~tir. Sahneler, üstten ve alttan, bir yumurta ve nokta ~eridi ile
çevrilmi~tir. Resimler geli~i güzel çizilmi~tir. Ler. LXXXIII.
Ortada örtülü bir kad~n ba~~, sa~; geri planda sa~da bir at
ba~~, solda bir grifon protomu. Sahne siliktir.
Kar~~~ kar~~ya duran mantolu iki figür. Birinin elinde ayna.
Yk. 0.28 m., çap 0.163 m., a~~z çap~~ 0.163 m.
H. Thompson, Hesperialll, 1934, s. 331-2, B ~~ Ve B2 Ve S. 427-9
daki benzerleri; ~stanbul Müzesindeki pelike (env. 7160).
Yukar~ ki pelike ~eklindedir. Omuza kadar üst k~sm~~ile kaide
k~sm~~ tamd~r; fakat vazoyu tamamlayabilmek için gövdeye ait kafi
miktarda parça yoktur. Boynunda bir tarafta üç, bir tarafta iki yumurtadan ibaret bezeme ~eridi. B taraf~ndaki mantolu figürlerden
birinin çehresi korunmu~tur. Gövdeye ait k~ r~klarda yumurta ~eridinden parçalar ve elbise k~vr~ mlar~~görülmektedir.
Kil pembe, s~r parlak siyaht~ r. ~ç tarafi boyuna kadar boyanm~~t~ r. A~~z kenar~~ devrik ve bezemesizdir. Kaidesi halka ~eklinde
olup profili oyuntuludur. Dibi hafifce konveksdir. Kulplar~n üstü
yuvarlakt~ r.
Küçük pelike
A~~z kenar~~ yakal~k ~eklinde. Kaide halka biçiminde. Kulplar~n üst sath~~ yuvarlakt~r. Kil pembe, s~ r parlak siyaht~r. içi tamamiyle siyah s~rla örtülmü~tür. Elbise k~vnmlar~m göstermek için
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suland~r~lm~~~ s~r kullan~lm~~t~r. A sahnesinde, luvr~mlar önce kil
üzerine kaz~lm~~, sonra suland~nlm~~~ s~rla çizilmi~tir. Leo. LXXXIV.
A. Kar~~~ kar~~ya duran mantolu iki figür. Sa~dakinin elinde
belki bir ayna. Ortalar~ nda, bu geç devir resimlerinde görülen, ~eklini kaybetmi~~bir aryballos. Yüzler belli bir ~ekilde çizilmi~tir.
Yk. 0.185 m., çap 0.14 m., a~~z çap~~0.125 m.
No. ~~in B sahnesi figürleri ile kar~~la~t~r~l~ nca, bu küçük pelikenin A sahnesi figürlerinin tabilli~e daha yak~n oldu~u görülür:
çehre hatlar~~belli, vücutlar birbirinden ayr~d~r. Bu gibi küçük pelikelerin, ta 5 inci as~ rdanberi böyle tek veya iki figürle bezenmesi
adet olmu~tur.
B. Siyah s~rla bezenmi~~pyksis
4. Kapa~a ait birle~miyen alt~~parça (lev. XCIV). Az mikal~~ sar~ms~~
pembe kilden. Içi ve d~~~~donuk siyah s~rla örtülüdür. Yanlar~nda
boyas~z b~ rak~lm~~, geni~~~erit içine siyah s~rl~~zarif bir sarma~~k ~eridi yap~lm~~t~r. ~ekli, Hellenistik devirde revaçta olan, geçme kapakl~~ pyksisler tipindedir. 3 üncü asr~ n içine tarihlenebilir.
~ekli için : bat~~ yamac~~üslübunda bezenmi~, H. Thompson,
Hesperia III, 1934, s. 397 de say~lanlar; Th. Macridy, jahrbuch Arch.
Inst. XXVI, s. zoo, res. o; K. G. Vollmoeller, Ath. Mitt. XXVI,
~ go~ , s. 357, res. 5.
C. K~rm~z~~ s~rh vazolar
Kalpis
Mikah kumcuklu kil; içi koyu gri, d~~~yüzleri sar~ms~~pembe.
Dibi hariç, koyu mercan k~ rm~z~s~~ bir s~rla boyanm~~t~r. S~r~n bir
k~sm~~ bugün silinmi~ tir. Gövde boyundan itibaren yuvarlak bir
kavis meydana getirir. Boyun gövde kavisinden bir aç~~ile ayr~l~ r.
A~~z kenar~nda bir yakal~k. Arka kulp yass~~ ~erit ~eklinde; yan kulplar~ n kesiti yuvarlak. Kaide yüksek, halka biçiminde; dip konveks.
~çinde yak~lm~~~insan kemikleri bulunmu~ tur. Yk. 0.38 m., çap 0.31
m. ~ ki parça halinde k~r~lm~~~olan gövde yap~~t~nlm~~t~r. Kaidenin bir
k~sm~~ile, sol kulpun alt~ ndan uzunca bir parça eksiktir. Lev.LXXXV.
Stamnos
Sat~h k~smen sar~ms~~ pembe, k~smen aç~k kiremit k~rm~z~s~.
Kulplarda ve a~~z kenar~nda kalm~~~k~rm~z~~s~r izleri. ~ekli, yuvarlak
gövdesi k~sa boynu ile, 5 inci asr~n ba~lar~na ait stamnoslar~~ hat~ rlat~r. itinas~z yap~lm~~t~r : ~ekil muntazam de~ildir, pi~irilmesi
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iyi ayarlanmam~~t~r, sat~ h pürüzlüdür, kil içine kar~~m~~~ ta~~parçalar~~ ve gövdede wki parmak izleri. Halka kaide, dip konveks. A~~z
kenar~ nda oluk. Yk. 0.25 m., çap 0.25 m. Ler. LXXXV
Zahn, Priene, no. 70, res. 540, 5.
Pelike
Torba biçimli. Kil aç~k kiremit k~ rm~z~s~. A~~z geni~~ve hafifce
devrik. Kulplar~ n kesiti beyzi; gövdeye omuz ba~~nda birle~irler.
Halka kaide, dip konveks. Kar~n üzerinde oyulmu~, kesik çizgiler.
Yk. 0.20 m., çap 0.132 m. K~ r~ k olup yap~~t~r~lm~t~ r. Iki tarafta da,
kar~ndan eksik parçalar.
Pelike
Torba biçimli. Kil aç~ k kiremit k~rm~z~s~. Sath~~ ve a~~z~n içi,
yar~s~~silinmi~~k~rm~z~~ s~rla örtülüdür. A~~z geni~~ve hafifçe devrik.
Kulplar ~erit ~ eklinde. Halka kaide, dip konveks. Yk. o. 20 m., çap
0.131 m. K~r~k olan kaide yap~~t~r~lm~~t~r. A~~z kenar~nda küçük
bir k~r~ k, dibinde delik ve tabaka tabaka kopmu~~parçalar.
Pelike
Torba biçimli. Kil sar~ms~~pembe. D~~~sath~~ ve boynuna kadar
a~~z~n içi, ~imdi yar~s~~silinmi~, kahverengi k~rm~z~~ bir s~rla boyanm~~t~r. Kulplar~ n ortas~ nda bir dirsek, bunun iki yan~ nda birer oluk.
Halka kaide, dip konveks. Yk. 0.20 m., çap 13.126 m. A~~ z kenar~~
k~r~k.
~~ o. Pelike
Torba biçimli, kil kiremit k~rm~z~s~. Üzerinde k~rm~z~~ s~ r izleri.
A~~z geni~~ve hafifçe devrik. Kulplar ~erit ~eklinde. Halka kaide, dip
konveks. Yk. 0.19 m., çap 0.113 m. A~~z kenar~n~n bir k~sm~~ k~ r~k.
~~ . Pelike
Torba biçimli. Kil sar~ms~~ pembe. D~~~sat~htaki ve a~z~n içindeki kahverengiye çalan k~rm~ z~~ s~r, hemen hemen tam denecek
~ekilde korunmu~tur. A~~z geni~~ve hafifce devriktir; iç tarafinda
oyulmu~~bir daire. Kulplar dirsekli. Halka kaide, dip konveks. Yk.
o. 185 m., çap 0.122 M. Ler. LXXXVL
Ikinci odan~n sol taraftaki ölü yata~~ n~n alt~ndaki bo~lukta, iskeletin gö~sü üstünde, a~~z~~ duvara bakar halde bulunmu~ tur. Iskelete temas eden yüzü kararm~~t~r.
12. Pelike
K~r~kt~r. Parçalar~n bir k~sm~~ yap~~t~r~lm~~sa da a~~z kenar~~ ve
gövdeden a~a~~s~~eksiktir. Kil pembemsi sar~ . Kahverengiye çalan
s~ r kal~nt~lar~. Kulplar ~erit ~eklinde.
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Pelike
Dü~ük gövdeli. Kil sar~ms~~pembe. Orta derecede pi~irilmi~tir.
D~~~sath~~ve boynun içi, asl~nda k~ rm~z~~olup da, ihtimal mezarda
yan~nda bulunan maddelerin tesiri ile kahverengi bir renk alm~~~
ve ~imdi tabaka tabaka dökülen bir s~rla örtülmü~tür. A~~z torba
biçiminde olanlardan daha küçük ve hafifce d~~a devriktir. Kulplar~n kesiti beyzidir; kulplar gövdeye omuz ba~~nda birle~ir. Halka
kaide, dip hafifce konveks. Gövdenin üst tarafinda hafif oyulmu~~
bir daire vard~r. Yk. 'o.2o6 m., çap 0.124 m., a~~z'çap~~0.075 m. Lev.
LXXXVI.
Pelike
Gövdesi yumurta biçiminde. Kil sar~ms~~ pembe. D~~~sath~~ve
boynun içi kahverengiye çalan, koyu k~rm~z~, ~imdi k~s~m k~s~m
dökülen, ince bir boya tabakas~~ile örtülüdür. A~~z kenar~nda ortas~~
oluklu bir yakal~k. Kulplar ~erit ~eklinde olup gövdeye omuz ba~~nda
birle~irler. Halka kaide, dip yass~. Omuzda, kulplar~n aras~nda oyulmu~~
çizgiler. Yk. o. 18 m., çap o.~ o~~ m. a~~z çap~~o.o6o m. Lev. L.A'XXVL
Pelike
Gövde yumurta biçiminde. Kil sar~ms~~ pembe. D~~~yüzü ve
omuza kadar içi, ~imdi büyük bir k~sm~~dökülmü~, koyu k~rm~z~~bir
s~rla örtülmü~tür. A~~z kenar~~hafifçe d~~a do~ru devriktir. Kulplarm
kesiti yuvarla~a yak~n; kulplar gövdeye omuz ba~~nda birle~ir. Halka kaide, dibi mahrut ~eklinde. Omuzda, kulplar aras~nda oyulmu~~
iki daire. Yk. 0.153 m., çap 0.089 m., a~~z çap~~0.63 m. Lev. LXXXVI.
Çorba taba~~~ ~eklinde kâse
Kil kiremit k~rm~z~s~. A~~z kenar~~devrik. Halka kaide; dibi
mahrut ~eklinde. Içi ve d~~~~ koyu k~rm~z~~ bir s~rla boyanm~~t~r. Yk.
0.05 m., çap~~o.162 m. Ler. LXXXVI ve XCVL
Benzer ~ekil : H. Thompson, Hesperia III, 1934, s. 436, res.
~~7, A 9 ve D 5; Betty Homann-Wedeking, An. Brit. Sch. Athens XLV,
1950,s. ~~78, res. 15, E.
A~~z kenar~~ içe dönük kase
Kil kiremit k~rm~z~s~. Derin, yar~m küre ~ekline yak~n gövde.
Halka kaide, dip mahrut ~eklinde. Içi ve d~~~, k~smen silinmi~, mercan
k~rm~z~s~~ bir s~rla boyanm~~t~ r. Yk. 0.055 m., a~~z çap~~ o. ~~o ~~ m.
Lev. LXXXVI ve XCVL
PergamonI, 2, S. 269, no. 16; Priene s. 422, no. 74; Reisner, Fisher,
and Lyon, Harvard Excavations at Sammaria 1 S. 296, res. 174, 49 (ka-
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ide silmeli); Hellenistik devirde çok görülen bu tip kaseler için F.
Jones, Tarsus I, s. 214 de not 13. Tarsus profilleri (no. 50-80) aç~l~d~r.
18. Sivri dipli kulpsuz fincan
Kil aç~k kiremit k~rm~z~s~. A~~z hafifçe içe dönük. Dibin ucu
kesilmi~tir. Içi, d~~~~koyu k~ rm~z~~ bir s~rla örtülüdür. Dipten itibaren
birer cm. ara ile oyulmu~~iki daire. Yk. 0.56 m., çap o.66 m. Yar~s~~
eksiktir. Lev. XCI71.
~ g. Sivri dipli kulpsuz fincan
Birle~miyen k~ r~k parçalar. Yukar~ki gibi, yaln~z dibin ucu
kesik de~il ve gövdenin alt~nda daireler yok. ~çi d~~~~ ayn~~ k~rm~z~~
s~r ile boyal~.
D. Sade vazolar
Hydria
Sat~hlarda kil sar~ms~~ pembe, içte aç~ k gri. Gövde yumurta
biçimli. A~~z kenan devrik; üst taraf~nda bir silme. Ufki yan kulplar yukar~~ do~ru k~vr~ k; ba~lang~ç noktalar~~ plastik festonlarla süslü.
Arka kulp burmal~. Silmeli yüksek kaide. Yk. 0.52 m., çap 0.29 m.
Yap~~t~r~lm~~t~r. Arka tarafindan bir parça eksiktir. Lev. LXXXVIL
Küçük amphora
Kil sar~ms~~ pembe. Kulplar ~erit ~eklinde. Halka kaide. Dip
mahrut. Yk. 0.15 m., çap 0.092 m., a~~z çap~~0.07 m. Lev.
H. Thompson, Hesperia III, 1934, s. 324, A 56.
Küçük amphora
Uzun gövdeli, k~sa boyunlu. Kil aç~k kiremit k~rm~z~s~. A~~z
kenar~~ yuvarlak olarak d~~a devrik. Kulplar ~erit ~eklinde. Halka
kaide, mahrut dip. Yk. 0.15 m., çap 0.76 m., a~~z çap~~ 0.05 m. Ikiye ayr~lm~~~olan gövde yap~~t~nlm~~t~ r. Lev. LXXXVIIL
Küçük amphora
Uzun gövdeli, k~sa boyunlu. Kil aç~k kiremit k~rm~z~s~. A~~z
kenar~~ yuvarlak olarak d~~a devrik. Kulplar~ n d~~~sath~~yuvarlak.
Halka kaide, mahrut dip. Yk. 0.123 m., çap o.o58 m., a~~z çap~~
0.46 m.
Küçük amphora
Uzun gövdeli, k~sa boyunlu. Kil aç~ k kiremit k~ rm~z~s~, d~~~sat~h
soluk saman rengi, mika, kumcuk ve kiremit k~nklan ihtiva eder.
A~~z kenan ufki olarak kesik. Kulplar~n kesiti beyzi. Halka kaide,
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Mahrut dip. Yk. 0.157 m., çap 0.07 m., a~~z çap~~ 0.44 m. Sat~h kal~n
bir tabaka halinde soyulmaktad~ r. A~~z kenar~ndan bir parça k~r~kt~r.
Küçük amphora
Uzun gövdeli, k~sa boyunlu. Kil aç~k kiremit k~ rm~z~s~, d~~~sat~h
soluk saman rengi; mika, kumcuk ve kiremit k~r~klar~~ihtiva eder.
A~~z kenar~~pek hafif devrik. Kulplar~n kesiti beyzi. Halka kaide;
dip, tepesi kesik mahrut ~eklinde. Yk. 0.131 m , çap 0.062 m., a~~z
çap~~ 0.047 m. A~~zdan, kaideden ve gövdeden kopmu~~parçalar.
Lev. LXXXVIIL
Olpe
Kil sar~ms~~ pembe. A~~z d~~ar~~ do~ru aç~l~r; kenar~~ kal~nla~t~r~lm~~t~ r. Kal~n ~erit kulp. Dip konkav. Yk. 0.97 m., çap 0.62 m.
Lev. LXXXVIIL
Bu gibi olpeler Myrina'da çok bulunmu~tur : E. Pottier ve S.
Reinach, La Ari.cropole de Myrina (Paris, 1887), res. 27. Ince gövdeli
ve üzeri k~ rm~z~~ kahverengi bir s~ rla örtülü bir parça Nisiros'ta bir
pithos mezarda ç~ km~~t~ r : Clara Rhodos VI-VIII, S. 518, res. 47.
Olpe, K~br~s mezarlar~nda arkaik devirden beri görülen bir ~ekildir :
The Swedish Cyprus Expedition II ve III tür. yer.
Kulplu kase
Kil sar~ms~~pembe. Derin gövde, A~~z kenar~~ d~~a dönük. Ufki çift kulp, Halka kaide, dip mahrut. Yk. 0.065 m., a~~z çap~~0.97
m. Lev. LXXXIX ve XCVL
Kulplu kase
Yukarkinin ayn~. ~ekli biraz çarp~kt~ r.
A~~z kenar~~içe dönük küçük tabak
Içi kul rengi, d~~~~deve tüyü. Halka kaide, dip konveks. Alt~nda, bir kenarda, kö~eli omega ~eklinde oyulmu~~graffiti. Yk. 0.35
m., çap~~ o.~~o3 m. Lev. LXXXIX ve XCII.
Nisiros'ta bir Hellenistik mezarda, k~rm~z~~ s~rl~~ bir taba~~n
alt~nda M ~eklinde bir graffiti vard~r : Clara Rhodos VI-VII, s. 530,
no. ~~. Tek harf veya kelime parçalar~ndan ibaret graffitiler, Tarsus'ta bu devir s~rl~~vazolar~n altlar~nda, nadir olarak, rastlanm~~t~r :
Tarsus I, s. 208 ve res. 171. Bu ~ekil tabaklar : Rodos'ta Pontamo
nekropolünde 13 üncü mezarda, Clara Rhodos II, s. 148, res. 28;
Harvard Excavations at S'amaria 1 s. 296 res. 174, no. 48.
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A~~z kenan içe dönük küçük tabak
Kil koyu kiremit k~rm~z~s~, kumcuklar ve mika öbür vazolarda
oldu~undan daha büyük. Halka kaide, dip mahrut. Yk. 0.32 m.,
çap 0.082 m.
Harvard Excavations at Samaria I s. 296, res. 174, no. 50.
A~~z kenar~~hafifçe içe dönük küçük tabak
Kil sanms~~pembe. A~~z~n d~~~kenar~nda oyulmu~~daire. Halka
kaide, dip konveks. Çap o.o6 m.
Kapak
Kil aç~k kiremit k~rm~z~s~. ~ekil konveks, ortas~nda üstü konkav
bir dü~me. Yk. 0.27 m., çap 0.125 m. Kenar~nda küçük bir k~r~k.
Lev. LXXXIX.
H. Thompson, Hesperia III, 1934, S. 334, A 58; s. 391, D 73-75;
S. 420-421, E 147-9; Tarsus I, no. 223 daha sivridir.
E. i~~~ekilli koku ~i~eleri
Kirli kül renkli k~r~k ve noksan parça. A~~z devrik, ayak silmeli. Duvar kal~nl~~~~0.0025 m.
Kil eflâtun gri, seyrek mika parçalan. K~sa, kar~n ~i~kin,
a~~z yuvarlak olarak d~~a döner. Yk. 0.074 m., çap 0.03 m., duvar
kal~nl~~~~0.0025. Lev. LXXXIX.
Kil deve tüyü, çok mikah. A~~z-devrik. Omuzda aç~. Ayak
k~r~k, a~~z kenar~nda da küçük k~r~k. Mevcut yk. 0.103 m., çap 0.032
m., duvar kal~nl~~~~0.003 m.
~ekil için F. Jones, Tarsus I, no.. 244.
Kil aç~k kiremit k~rm~z~s~, kar~n ~i~kin, a~~z devrik, kaide silmeli, dibi konkav. Yk. 0.155 m., çap 0.53 m. Lev. LXXXIX.
Ayn~~fakat k~r~k. Duvar kal~nl~~~~0.005 m.
Kil aç~k kiremit k~rm~z~s~. Gövde a~a~~ya do~ru incelir. A~~z
kenar~~devrik, kaide silmeli, dibi düz. Boynunda, omuzda, gövdede
2 mm. geni~li~inde donuk k~rm~z~~ üç ~erit. Gövdede k~rm~z~~boya
kal~nt~lar~. Yk. 0.135 m., çap 0.045 m. Lev. LXXXIX.
Kil aç~k k~rm~z~s~, kar~n az ~i~kin, a~~z kenar~~devrik, kaide
silmeli, dip konkav. A~~z~n içinde, d~~~sat~hlarda, dipte mercan k~rm~z~s~~s~r kal~nt~lar~. Yk. 0.12 m., çap 0.038 m. Lev. LXXXIX.
Içi koyu gri, d~~~~deve tüyü. Itinas~z yap~lm~~t~r: boyun gövdeye e~ri yap~~m~~t~r, a~~z tam bir daire de~ildir. A~~z kenar~~yuvarlak olarak kal~nla~t~r~lm~~t~r. Gövdenin alt tarafinda oyulmu~~iki
daire. Kaide k~nkt~r, mevcut yk. 0.145 m., çap 0.053 m.
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F. Kandiller
Çarkta yap~lm~~~üstü aç~k kandiller
Hepsi aym nohudi, çok mikah, kumcuklu kilden yap~lnu~lard~r. Ustleri aç~k, kenarlar~~içe dönük, kâse biçimindeki ilk Yunan
kandilleri tipindedirler. Kaidesiz, kulpsuz ve s~rs~zd~rlar. Çarkta
çe‘grilirken ~ekillendirilmi~, küçük, yuvarlak uçlu burunlar~~vard~r.
Bunlar içlerine bir çubuk sokulmak suretiyle delinmi~lerdir. ~kisinin
dibinde (no. 42 ve 45) çubu~un b~rakt~~~~iz görülmektedir. Bu ameliye esnas~nda deli~in içkenar~nda kalm~~~kil kabarc~klan, gene ayn~~
iki misalde mü~ahede edilir. Dipler muntazamd~r; düz olan no. 43
müstesna, hepsi konkavd~r. Katalog yayvan ve aç~k ~ekillerden derin
ve kapal~~ ~ekillere do~ru inki~af eder.
A~~z kenanmn etraf~nda oyulmu~~bir daire. Burnun ucu
biraz isli. Sol tarafta k~ r~k. Yk. 0.24 m., çap o.o68 m. Lev. XCVIL
Clara Rhodos VI-VII, s. 364 res. 113, s. 488, res. 15; Tarsus I,
s. 91, not 19 da say~lanlar ve H. Schmidt, Trojanische Altertümer S. 200,
no. 4042.
Korint Tip IV ve Tarsus Grup VIII.
Burnun ucu k~r~k. ~yi ayarh bir finnda pi~irilmedi~i için, yar~s~~kül rengi, yar~s~~nohudi. Yk. 0.024 m., çap 0.067 m. Lev. XC.
Dibi düz. Fitil deli~i yabanc~~bir madde ile t~kah. Burnun
ucu biraz isli. Yk. 0.026 m., çap o.o6 m. Lev. XCVIL
Burnun ucu k~r~k. Yk. 0.027 m., çap o.o6 m.
Üstü yukardakilere nisbede kapal~, gövde de daha yüksek.
Yk. 0.031 m., çap o.o68 m. Lev. XC ve XCVIL
Üstü no. 45 den de kapal~ . Burnun ucu lunk. Yk. 0.035 m.,
çap 0.058 m. Lev. XC ve XCVIL
Çarkta yap~lm~~~kapal~~kandiller :
Gövde aç~h. Kaide gaynmuntazam. Ya~~deli~i geni~; kenar
iç tarafa meyilli; etrafinda oyulmu~~ince bir halka. Burun küçük
ve ucu k~r~k; yap~~t~rdd~ktan sonra bir çubukla delinmi~tir : kandilin
içinde çubu~un b~rakt~~~~derin bir iz vard~r. Sa~~tarafta deliksiz bir
kulakc~k. Kulpsuzdur. Çok mikah, kumcuklu, nohudi kil. K~rm~z~~
s~r kal~nt~lar~ . Yk. 0.036 m., çap 0.064 m. Lev. XC ve XCVIL
Korint Tip IX ve Tarsus Grup II.
Gövde aç~h. Kaide yüksek ve konkav; üzerinde oyulmu~~iki
daire. Ya~~deli~inin kenar~~iç tarafa meyilli; etraf~nda oyulmu~~
derin bir halka. Burun uzun; ucu yuvarlak. Sol tarafta delikli kulak-
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c~k. Kulpsuzdur. Kil temiz ve aç~k deve tüyü renginde. K~smen
a~~mm~~kahverengi bir s~ra örtülüdür. Yk. 0.04 m., çap 0.072 m.
Burnun üst tarafindan küçük bir parça kopmu~tur. Lev. XCI ve
XCVIL
Tarsus I, res. 93,6 ve 5.87, not 7 de say~lanlar (küçük bir dizgi
hatas~ : Swedish Cyprus Exped. III, pl. CLXXXIV de~il, CLXXIV
olacakt~r); Clara Rhodos VI-VII, S. 159, res. 187 , s. 364, res, 113,
s. 532, res. 67, orta s~rada sa~da; Blinkenberg, Lindos I. Les Petits
Objets, lev. 151, no. 320 ; Antioch-on-the-Orontes III, res. 74, 6a : 16.
Korint Tip IX ve Tarsus Grup II.
Gövde aç~l~. Kaide yüksek ve konkav; üzerinde kaz~lm~~~bir
daire. Ya~~deli~i ya~~d~~ar~~dökülmesin diye derin bir ~ekilde çukurla~t~nlin~~t~r. Burun uzun; üstü düz kesilmi~tir; ucu kenarlara do~ru
hafifçe geni~ler. Fitil deli~inin etrafi islidir. Kil deve tüyü; üzerinde
~imdi k~smen dökülmü~~ k~rm~z~ya bakan kahverengi s~ r. Kulpsuzdur. Yk. 0.036 m., çap 0.058 m. Lev. XCI ve XCVIL
Kal~pla yap~lm~~~kandiller :
Gövde yass~~ve keskin aç~l~. On tarafta ya~~deli~inin kenar~nda
yüksekce bir kenar ve k~sa bir oluk. Burun uzun; ucu yuvarlak ve
isli. ~akull ilmik kulp. Alçak halka kaide. Kil külrengi; kahverengi
gri bir s~rla boyanm~~t~r. Ya~~deli~inin önünde, süs olarak iki mahruti ç~k~nt~. Bu ç~k~nt~ larla fitil deli~i aras~nda düz, üçgen bir saha.
Yk. 0.03 m., çap 0.072 m. Fitil deli~inin sol tarafindan küçük bir
parça kopmu~tur. Lev. XCI ve XCVIL
Profili "Ephesos" kandillerini hat~rlat~rsa da çap~~onlardan çok
daha geni~~ve bezeme sistemi ba~kad~ r.
Gövdenin alt k~sm~~üst k~sm~ndan ta~k~n. Halka kaide. Ya~~
deli~i kal~ptan ç~kar~ld~ ktan sonra bir çubukla delinmi~~olmal~~ ki
deli~in etrafinda kilden ç~k~nt~ lar kalm~~t~r. Burun yuvarlakt~r; köprüsü üzerinde, hatlar~~silinmi~, yüksek kabartma insan ba~~~vard~r.
Kil mikah ve kumcukludur; rengi pembemsi bej. K~rm~z~~ bir s~ ra
boyand~~~n~~gösteren kal~nt~ lar. Yk. 0.033 m., çap 0.76 m. Lev. XCI
ve XCVIL
Köprü üzerinde plastik ba~~: Tarsus I, no. ii (Grup II) ve orada say~ lan, daha sonraya ait misaller; Priene s. 450 vd., no. 174 ve
179; Antioch III, s. 74, res. 74,9 c : 23, 9 d : 26; res. 76, 22 b : 66,
23 : 69. O. Broneer, Corinth IV, Part II, res. 22 çarkta yap~lm~~~bir
Tip IX kandili üzerine yap~~t~r~lm~~~plastik öküz ba~~~ile süslüdür
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52. Gövde aç~l~ . Alçak halka kaide. Burun sivri; üzeri düz. Nohudi,
çok mikal~ , kumcuklu kil; burun taraf~~ fir~nlanma ~artlar~ndan dolay~~kur~unI. Omuz, kulpun alt~ nda fiyango ~eklinde ba~lanm~~, üçlü
mersin yapraklar~~ile süslüdür. Köprünün üzerinde sivri bir palmet.
Burun gövdeden meyilli kabartma iki çift hatla ayr~lm~~t~r. Üzerinin k~rm~z~~ s~rla örtüldü~ünü gösteren kal~nt~ lar. Yk. 0.029 m., çap
o.o68 m. Kulp k~r~kt~r. Lev. XCIL
Omuzda veya diskte süs olarak mersin yapraklar~~ : a~a~~da
no. 53; Pergamon I, 2, Beiblatt 51, no. 5, Beiblatt 52, no. 2; Priene
s. 450, no. 174, S. 404, res. 530, no. 32 a; Antioch I, lev.. VII, no. 1834,
1851, 1853; Antioch III, res. 76, 24 c: 72 ve 25 a : 75. Ayn~~bezeme
Megara kâselerinin üst ku~aklar~nda : Pergamon I, 2, Beiblatt 43,
no. 6, 12, 15, 19; Pergamon IX, lev. 58, d, ~~; Zahn, jahrbuch Arch.
Irat. XXIII, 1938, s. 53, res. 8; Tarsus I, res. 131, J; S. Benton, Excav. in Ithaca, Brit. Sch. Athens XXXIX, 1938-39, lev. 17, no. 31;
Antioch IV , Part I, res. ~~o, no. 40-42, 46. Bu motif Priene'de bulunmu~~
aç~k ~ekilli bir kap üzerinde de görülür : Priene, s. 412, res. 536, no. 5
Korint Tip XIX, Tarsus Grup VI, S~n~f D.
Alçak gövde. Kaide hafifçe konkav ve beyzi. Ya~~deli~inin
etrafinda geni~çe disk ve kabartma halka. Bu halkadan fitil deli~ine
uzanan kabartma iki çizgi. Burun "Knidos" kandilleri ~eklinde iki
tarafa aç~l~r. Üzeri oluklu ~erit kulp. Kil aç~ k kahverengi. Ba~tan
ba~a parlak pembe bir s~ rla örtülüdür. Omuzda süs olarak, sol tarafta ba~lay~p sa~a do~ru kesiksiz inki~ af eden üçlü mersin yapraklar~~
Yk. 0.022 m., çap 0.062 m. Lev. XCII. ve XCVIL
Korint Tip XIX, Tarsus Grup VI, S~n~f D.
Gövde aç~l~. Kaide beyzi bir disk. Ya~~deli~inin etraf~nda geni~ce disk ve kabartma halka. Bu halkadan fitil deli~ine uzanan iki
çizgi. Burun "Knidos" kandilleri gibi iki yanlara aç~l~r. Omuz yumurta ~eridi, girland ve girlandlar aras~ nda rozetlerle süslüdür.
Köprü üzerinde tek sarma~~k yapra~~. Kil kiremit k~rm~z~s~. K~ rm~z~~
s~r. Yk. 0.033 m., çap 0.071 m. Lev. XCIL
Köprü üzerinde tek sarma~~k yapra'~'~~ : Priene s. 450, no. 174;
s. 150 kar~~s~nda res. 16.
Bull. Cor. Hel. XXXII, 1908,
Korint Tip XIX, Tarsus Grup VI, S~n~f D.
Gövde aç~l~. Halka kaide. Ya~~deli~inin etraf~nda çift halka.
Burun sivri, üzeri düz. Omuzda yivler. Kil kur~uni ve kumcuklu.

396

A~KID~L AKARCA

Kulpsuz. Koyu kur~un! s~r kal~nt~lar~. Yk. 0.03 m., çap o.o61 m.
Ler. XCII ve XCVIL
Korint Tip XVIII, Tarsus Grup IX. Fakat Tarsus Grup VI,
S~n~f C ile benzerlikler vard~ r.
56. Yuvarlak gövdeli. Çok mikal~, kumcuklu, nohudi kil. Alçak
halka kaide. Ya~~deli~inin etraf~~kabartma bir dikdörtgenle çevrili.
Bu çerçeveden, Tarsus Grup VI, S~n~ f D de oldu~u gibi, fitil deli~ine uzanan iki kabartma çizgi. Burun uzun, ucu az çok "Knidos"
tarz~nda aç~l~ r. Omuzda üzüm sallum~ , rozet ve vazolardan mürekkep kabartma bezeme : kulplardan ba~lay~p buruna do~ru, kapakh
amphora (sol yan~ndaki ba~a~~d~ r), ayn~~ saptan ç~kan üç üzüm salk~m~~ ve iki asma yapra~~, salk~m~n iki yan~ nda altta birer rozet, bir
pelike ve bir lekythos. Köprü üzerinde öküz ba~~. K~rm~z~~ s~r kal~nt~lar~. Yk. 0.038 m, çap 0.055 m. Kulp k~ r~kt~r. Lev. XCII ve XCVIL
57. Gövde aç~l~ . Beyzi alçak kaide. Ya~~deli~inin etrafi yükseltilip iç tarafa meyillendirilmi~ tir. Gövdede kulak hissi veren iki
ç~k~nt~. Burun uzun; ucu yuvarlakt~ r. Kil mikah ve aç~k kahverengi.
Üzerinde k~rm~z~~ s~r kal~nt~lar~. Kulpsuzdur. Yk. 0.029 m., çap
0.055 m. Ler. XCII ve XCVIL
G. Kad~n çehreleri
58. Kaba hatl~~oval bir çehre. Aln~~kal~ n bir saç kütlesi çevirir. Saç
dalgalar~n~~gösteren bir iki çizgi. Etli, ayr~ k dudaklar. Yk. 0.02 7 m.
Yass~d~r ve arkas~~elle düzeltilmi~tir. F~r~nlanmam~~t~ r. Sakaldann
hizas~ndan ikiye bölünmü~~olup yap~~t~r~lm~~t~r. Lev. XCIIL
59. Yukanki gibi. F~ r~nlanm~~t~ r. Ba~~ n saç tarafi k~r~k.
H. Rozetler
6o. Sekiz dilimli; ortada yuvarlak göbek. Dilimlerin ortalar~~çukur, kenarlar~~kalk~k. Arka tarafi düz. F~nnlanmam~~t~r. Çap 023 m.
Üç parça halinde k~r~lm~~~olup yap~~t~r~lm~~t~r. Lev. XCIIL
61. Alt~~dilimli olarak tasarlanm~~ken, alt~nc~~ dilim ~ekillendirilmeyip düz kesilmi~tir. Arka tarafi düz. F~ rmlanmam~~t~r. Çap 0.017
m. Dilimlerden ikisinin ucu k~r~k.
Üzerlerinin boyal~~ veya yald~zl~~ olmas~~ muhtemeldir.
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II. KERAMIKTEN BA~ KA ESERLER
L Sikkeler
~skender III
Tetradrahmi.
Yüzü. Genç Herakles ba~~, sa~ ; arslan postuna bürünmü~ ; noktal~~daire içinde.
Arkas~. Zeus aetophoros, sol. Sa~~sahada AAEE,ANAPOY;
sol sahada mi~fer; ve M; taht~ n alt~ nda monogram; hepsi noktah
daire içinde.
Newell, Alexander Hoards II, Demanhur
27 mm., 16.5 gr.
(NNM g), Babylon, series III (a~a~~~yukar~~M. O. 326-324). Lev. XCIIL
Drahmi.
Yüzü. Genç Herakles ba~~, sa~ ; arslan postuna bürünmü~.
Arkas~. Zeus aetophoros, sol. Yaz~~okunmuyor. Sol sahada sembol
silik ; taht~n alt~nda (I) (?).
mm., 3. 4 gr. , a~~ nnu~t~r. Lev. XCIIL
Magnesia ad Maeandrum
Yüzü. Athena ba~~, sa~; sorguçlu Attika mi~feri ile; mi~fer
üzerinde zeytin çelengi.
Arkas~. Trident, sap~ n iki tarafinda birer volüt; sa~da M,
solda [A] (silik) ; meandr dairesi içinde.
Brit. Mus. Cat. Ionia, lev. XVIII,
~~o mm., 0.05 gr.
6 (a~a~~~yukar~~M. O. 350-300, bk. Head, Historia Numorum2,
s. 582). Lev. XCIIL
Miletos
Drahmi (?)
Yüzü. Apollon ba~~ , sol; defne çelenkli.
Arkas~. Yürüyen arslan, sol; ba~~arkaya çevrilmi~ ; yukar~~sahadaki y~ld~ z belirsiz; yer hatt~ nda memur ad~~çok silik.
13 mm., 1.2 gr. f Apollon ba~~~üslüp bak~m~ ndan Brit. M~~s.
Cat. Ionia, lev. XXI, no. 9-1 I ile beraber gider (a~a~~~yukar~~ M. O.
350-334). Lev. XX.
Drahmi (?)
Yüzü. Apollon ba~~ , sol; defne çelenkli.
Arkas~. Yürüyen arslan, sol; çok a~~nm~~t~r.
~~3 mm., 1.2 gr.
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Rodos
67. Triobol veya yanm drahmi
Yüzü. Helios ba~~, üç çeyrek sa~.
Arkas~. Gül, sa~~sahada gonca, solda üzüm salk~m~ ; quadratum
incusum izi.
12 Mm., 1.05 gr. f , a~~nm~~t~r. Brit. Mus. Cat. Caria, lev.
XXXVII, 6 (a~a~~~yukar~~M. 0. 333-304).
68. Tribol veya yar~m drahmi
Yüzü. Yukar~ki gibi.
Arkas~. Gül, sa~~sahadaki yaz~~veya sembol silik ; quadraturn
incusum izi.
12 Mm., 1 gr. f , a~~nm~~t~ r. Brit. Mus. Cat. Caria, lev. XXXVII,
6 (a~a~~~yukar~~ M. O. 333-304).
69. Triobol veya yar~m drahmi
Yukar~ki gibi. ii mm., ~~ gr.
çok a~~nm~~t~ r.
J . Alt~n Eserler
70. Üzeri dilimli iki boncuk. Uzunlu~u 0.007 m.
71. Üstüste yerle~tirilmi~~dört kö~eli iki y~ld~z ; ortada yar~ m
küre ~eklinde göbek. Arkada ince bir tel.
72. Içleri bo~~yar~m küreler. Alt~~ adet. Kar~~l~ kl~~ birer delik.
Çap 0.005 m. Y~ld~zla ayn~~ ziynete ait olmalar~~ muhtemel.
K. Cam boncuklar
73. F~ç~~ ~eklinde koyu mavi üç boncuk; uzunluk o.006 m.
74. Silindir ~eklinde, koyu mavi boncuk; uzunluk o.006 m.
L. Steatit i~ne veya kulak ka~a~~~
75. Üstü düz kesilmi~~mahrut ~eklinde ba~~~vard~r. Ba~~n tam
ortas~nda küçük bir delik. 0.005 m. den sonra beden yass~~ yontulmu~ tur. Alt tarafi noksand~ r. Lev. XCIIL

