ISTANBUL TERSANESINDE BULUNAN BIR L 'ASIT
VE BIR ISTANBUL LAHITLER GRUPU HAKKINDA
ARA~TIRMALAR
ARIF MÜF~ D MANSEL
I . B~R VES~KA VE B~R LAH~T

Bundan takriben on sene önce bir gün Topkap~~Saray~~Müzesi
müdürü say~ n dostum Tahsin C~z'ü makam~ nda ziyaret etti~im
esnada bana o zamanlar tasnif edilmekte olan saray ar~ivinden,
antik bir eserden bahsetmesi dolay~sile, dikkat nazarlar~ m çekmi~~
olan bir vesika gösterdi. Bu vesikada Haliç Tersanesinde bir in~aatta
toprak alt~ndan ç~km~~~olan bir lâhit bahis mevzuu ediliyor, lâhdin
k~sa bir tarifi yap~ ld~ ktan sonra grekçe kitabelerinin arap harfleri
ile transkripsiyonu veriliyor, lâhit ve sahipleri hakk~nda bir tak~m
mütalâalar yürütülüyordu. Bu vesika Tersanede yap~lan ke~if üzerine
saraya takdim edilmi~~bir rapor mahiyetinde idi; fakat hiçbir tarih
ihtiva etmiyordu. Yirmiüç sat~ rl~ k bir yaz~~ihtiva eden bu enteresan
raporun bir fotokopisini Tahsin oz'den rica ettim. K~sa bir müddet
sonra bana fotokopiyi göndermek lütfunda bulundular. Kendilerine
burada te~ ekkür etme~i borç sayai~ m. Faksimilesini res. ~~de dereetti~im bu raporda aynen ~öyle denilmektedir:
"Tersâne-i âmire'de müceddeden in~a. olunan Çe~ mler divar~n~n
hafr-i esas~~esnas~ nda zuhûr eden mermer sandaan~n üzeri kü~ad
olundukta I derûnunda bulunan izam-~~insaniye mu'ayene olunub
sandûka-i mezid~ renin hâricinde resm-i rümani kadim üzere yazular ve kisveleri I arab misillû ihrâm olarak hâkk ve tasvir olunmu~~
olan sûretler rum milleti okur yazarlar~ na ira'e olundukta Kalay~r~k
Bu vesikanm lâtin harfleri ile transkripsiyonunun yap~lmas~~hususunda
benden de~erli yard~mlar~n~~esirgemiyen Prof. Cavid Baysun'a te~ekkür etme~i bir
vecibe sayar~ m. Keza kitabelerin estampajlar~n~~ve ~ stanbul Arkeoloji Müzesindeki
lâhitlere dair bana notlar~n~~veren mezkür müze asistanlar~ndan bay Nezih F~ratl~'ya,
baz~~lâhitler ve kitabelerinin resimlerini itina ile çizen Edebiyat Fakültesi arkeoloji
asistan~~Y. Mimar Mübin Beken'e ve foto~raf uzman~~Aziz Albek'e te~ekkürlerimi sunar~m.
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Ireklandiyos I Matrodores treklogondos Matro Fofova Eyiura Rufos
nâmun dört nefer rum meliklerinin esami ve sûretleri olub I Patrikhane'den celb olunan rûrniyüg-ibare tarih tercemesinde mamaileyh Kalay~r~ k Afrika melikinin o~lu ve Tunus kal'as~mn I bânisi
olub Kostantiniye ahalisinin bâ-arz-u mahzar istid'alarma milad-~~
iseviyenin alt~~yüz on tarihinde I Afrika tarafindan vâfir asker ile
gelüb Kostantiniye ~ehrini Fogo nam bir zâlim k~ral yedinden gasb
ve k~ral-~~mersûmu idam ve sandalisine I ku'ûd etmi~~ve otuz bir
sene müddet icra:y-1 ahkam-~~saltanat eylemi§ ise de müddet-i mezkûrenin yirmi senesini din-i nasârâ ve kusur I on bir senesini putperest ayini üzere imrâr ederek ömrü dahi seksen bir seneye müntehi
oldukda ihtibas-1 idrâr maraz~ ndan fevt I olmu~~olub ol tarihde
Hasköy taraflar~~ mesire ve nüzhet-gah-~~ ah ve Tersane-i âmire
taraflar~~ormanl~ k ve na-makbû1 mahal oldu~undan putperestli~i
içün mahall-i mezbûre defn oldundu~u muharrer ve mastûr ise de
yine rum tarihlerinden terceme olunarak I Hezâr-fen Mehmed
Efendi merhumun te'lif-kerdesi olan Tarihde mersenn Fogo'nun
kaatili olan k~ral Arablar~n Herk~ l dedikleri I kayser oldu~u ve nâme-i
nâmi-i Cenab-~~risalet-penahi ashab-~~kirâmdan Dihye bin Halife-i
Kelbi hazretleri vesâtetiyle k~ral-~~mersûma j vürûd etmi~~ve Acem
meliki Perviz ile vuku'bulan muharebede nal' oldu~u galebeye
mebni r
âyet-i kerimesi I ~eref-sudûr eyle~ni~~idügi

„.p

fli

münderic oldu~undan ba~ ka Siyer-i Halebi tercemesiyle Nabi
merhumun Zeyl-i Siyer'inde k~ral-1 mersûm 1 kabül-i islam edüb
kav~ninin havfinden izhar edemedi~i muharrer idü~i ve k~ral-~~mersf~mun fevtinden sonra o~lu Matrodorcs I Ireklogondos dört mâh
müddet k~ ral olub üvey-validesi patrik ile ittifak edrib tesmim eyledikde mersûmenin sulbi o~lu k~ral j olmu~~ve mersûme dahi bi'lvelcale icray-~~ahkam-1 saltanat eyledi~ini kavmi hazm edemeyüb
mersûme ile o~lunu saltanatdan I ferâgat ettirüb yerine kar~nda~~m
k~ral etmi~~olduklar~~dahi mezkûr Hezâr-fen Tarihinde münderiç
idü~i ve bi-hikmeti'llahi teala I bu makule kadim padi~ah mezar~n~n
bu hengamda zuhûru müceddid-i kavanin-i milk ü millet ve hami-i
din ü ~er'iat ve piraye-bah~-~~I evreng-i hilafet mehdi-i zaman ve
kutb-~~daire-i alem-i imkan ~evket-meab ma'delet-nisab ve kudretelkaab efendimiz hazretlerinin I ila k~yami's-sa'a ahd-i saltanat-i
seniyeleri mümtedd ve nice nice fütûhât-~~celileleri vuku'iyle din ü
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dünya sâye-i ma'delet-vâye-i I cenâb-~~mülükânelerinde ma'mur ve
mücedded olaca~~ na fâl-i hayr idü~i bi-i~tibahd~r."
Bu vesikadan ~u neticeleri ç~ karmak mümkündür: Lâhit Tersanede Çe~ mler yahut Gözlerin bulundu~u yerde 2, in~aat vesilesiyle
yap~ lan temel hafriyat~ nda meydana ç~ k~yor. Bunun üzerine Tersane
idaresi hem kabartma tasvirler, hem de lcitabeler ihtiva etti~i anla~~ lan bu eser üzerinde tetkikler yapt~r~ yor ve okur yazar baz~~
Rumlara ba~vuruyor; bunlar~ n bir imparator lâhdi bahis mevzuu
oldu~unu ifade etmeleri üzerine tetkikat~~geni~ letmek üzere Patrikhaneden rumca bir Bizans tarihi getirtiyor, ayn~~ zamanda 17. yüzy~lda yaz~lm~~~olan Hezâr-fen Mehmed Efendi'nin tarihine de ba~vuruyor 3 . Yap~ lan tarife göre, lâhdin üzerinde dört tasvir ve bunlarla ilgili dört kitabe vard~ r. Figürler giyimlidir. Kitabelerde Kalay~r~k ~ reklandiyos ve ~ reklogondos ~ eklinde okunan isimlerden lâhdin
Bizans imparatoru Heraklius (610-641), o~lu Herakleonas (641-642)
ve ailelerine ait oldu~u istidlâl edilmektedir. Fakat lâhdin üzerinde
bu h~ ristiyan imparatorlara ait hiçbir h~ristiyan i~areti bulunmamas~~
Rumlar ve Patrikhaneden gelen papazlar taraf~ndan Heraklius'un
yar~~ h~ ristiyan, yar~~putperest bir hükümdar oldu~u, baz~~Siyer'lere
ba~vurmu~~olan müslüman Tersane müntesibini taraf~ndan ise imparatorun müslüman oldu~u, fakat bu dini aç~~a vuramad~~~~keyfiyeti
ile izah olunmak istenmektedir. Kitabelerin yanl~~~okunmas~~ve mesnedsiz bir tak~m tarihi mülâhazalar~ n öne sürülmesinden sarfl nazar
bu rapordan ~ u nokta kati olarak anla~~lmaktad~ r ki lâhit bir bizansh~ ristyan lâhdi olmayüp daha eski devre ait bir eserdir. Sahiplerinin
Çe~mler yahut Gözler için bk. not ~~ .
Bu lâhit i~inde Müzeler idaresinden hiç bahis edilmemesi Müzelerin daha
henüz resmen te~ekkül etmemi~~oldu~unu, yani bu ke~fin 1869 tarihinden önce
(bu hususta bk. G. Mendel, Catalogu~~des Sculptures I, methal s. XIII v. d.) yap~lm~~~
oldu~unu hât~ra getirmektedir. Fakat a~a~~da görece~imiz gibi Bahriye Müzesi
katalo~unda bu lâhdin 1305 senesinde (1889) bulunmu~~oldu~u zikredildi~ine, o tarihte Istanbul Müzelerinin Osman Hamdi Bey'in idaresinde en parlak devirlerinden
birini ya~ad~~~ m, nitekim 1887 deki Sayda lâhitleri ke~finden sonra yeni müze
binas~~ yap~lma~a ba~land~~ma göre (bk. Arif Müfid Mansel, Halil Edh~m Hât~ra
Kitab~~ II, [Ankara 1948], s. 14) bu ke~iften müzeler idaresinin haberdar edilmemesi
izah' güç bir keyfiyettir. Di~er taraftan Tersanede yap~lan in~aat donanmadan daima çekinmi~~olan Sultan Hamid devrinden ziyade Sultan Aziz yahut Sultan Mecid
devirlerini ima etmektedir. Prof. Cavid Baysun'a göre vesikan~n üsl~lbu ve yaz~~
~ekli Sultan Hamid devrinden daha eski bir zaman~~hat~rlatmaktad~r.
2

3
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Matrodoros gibi grekçe ve Rouphos =Rufus gibi grekle~mi~~latince
isimler ta~~malar~~bu eserin bir Roma lâhdi olmas~~ihtimalini kuvvetlendirmektedir.
Acaba bu lahdi Istanbul'da bulmak mümkün olacak m~~idi?
Vesikay~~okuduktan sonra akl~ ma Arkeoloji Müzesi bahçesinde,
esas kap~n~ n hemen solunda duran Vahit geldi (res. 2-3). Çünkü bu
eser uzun müddet Haliçte Tersane içindeki Bahriye Müzesinde durmu~, bu müzenin katalo~unda "Bizans devrine ait bir lâhit. 305
senesinde Bodrumda icra k~l~ nan hafriyat esnas~nda tahtelarz zuhur
etmi~tir" 4 ~eklinde gösterilmi~, 1933 senesinde Arkeoloji Müzelerine nakleclilerek 5 4474 envanter numaras~n~~ alm~~, envanter
defterinde ç~kt~~~~yer, Bahriye Müzesi katalo~una dayarularak "Bodrum-Halikarnes" olarak gösterilmi~~ve defterin mülâhazalar hanesinde
~u malûmat verilmi~tir: "Bahriye Müzesinin Kas~mpa~a'da mülga
Bahriye Nezareti binas~ na nakli münasebetiyle mezkûr müzenin
bahçesinde duran antik lahdin, aidiyeti hasebiyle, Arkeoloji Müzesine
nakli hususunda yap~lan te~ ebbüsler ve Milli Müdafaa Vekâletinin
müsaadesi üzerine mezkûr lâhit 1933 de Arkeoloji Müzesine naklolunarak Eski~ark Müzesi ile Çinilikö~k aras~ndaki bahçeye, methalin soluna vazedilmi~tir".
~imdi kendisine I numara verdi~imiz bu lahdi gözden geçirelim:
Lâhit mermerden yap~lm~~~ olup d~~~ sat~hlar~~ murç ile
kabaca düzeltilmi~~bir tekne, bunun üzerinde oturan ve tekneye
nazaran cephelerden ve yanlardan. 4-5 sm. kadar ta~an semerdam
~eklinde ve akroterli bir kapaktan ibarettir. Kapa~~ n arka akroterleri
k~r~lm~~t~r. K~sa taraflarda kapa~~~tekneye rapteden k~rlang~ç kuyru~u ~eklindeki demir ken.edlerin yuvalar! mevcuttur. Lâhdin ölçüleri
res. 4 de gösterilmi~tir. Lahdin uzun taraf~ nda üçü dikdörtgen,
biri üst k~sm~~ kavisli dört çukur saha yer almakta, bunlar~n
içinde kabartma tasvirler, üstlerinde ve bir tanesinin alt~nda kitabeler
bulunmaktad~ r. Bu kabartma ve kitabeleri soldan sa~a do~ru
tetkik edelim:
a) ~ lk sahada umumiyetle "cenaze ziyafeti" olarak gösterilen
bir sahne tasvir edilmi~ tir (res. 5). Uzun bir elbise ve onun üzerine
4 Bahriye Müzesi Katalo~u (Istanbul 1333-1917), s. 83, no. 824 (eserde bir bas~m
hatas~~olarak 284 olarak ç~km~~t~r).
5 Lâhdin nakli hususunda Arkeoloji Müzeleri dosyas~nda (Dosya 16295, Karton
~~g) male~mat vard~r.
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at~lm~~~bir mantoya (himation) bürünmü~~olan bir erkek, üzerinde
a~a~~ya do~ru sarkan bir örtü bulunan bir kline'de yatmakta olup
sol kolu ile yüksek bir yast~~a yaslanmakta, sa~~elinde tuttu~u kal~n
bir çelengi kar~~s~ nda bir iskemle üzerinde oturan bir kad~na uzatmaktad~r. Kad~n, ayaklar~~hizas~nda ve gö~sünde meydana ç~kan
uzun bir entari ve onun üzerine bir manto giymi~~olup ba~~n~~da
bu manto ile örtmü~tür. Yata~~ n önünde üç ayakl~~ bir masa durmaktad~r. Sahnenin sa~~ nda ve solunda birer küçük insan figürü
(herhalde efendilerine öbür dünyada hizmet edecek olan köleler)
vard~r. Kabartman~ n üstünde iki sat~rl~ k bir kitabe mevcuttur. Bu
kitabenin alt~ nda, solda, lâhit kenar~~ile kabartma aras~ndaki dar
sahada ZH harfleri okunuyor. Sat~ rlar~~ düz olm~ yan kitabedeki
harflerin yüksekli~i 1,8 sm. dir.

KANAI-If)k H P ikisi\ E0 N Toc
~ 1 o N~ --4C[ oy MATPO~SCIPAI4A
Ki•E ON 'T 0 c
zH

KAAAHPK `HpccxXiovro
ALovuoiou
A
T1
. sat~r: Herakleon'un k~z~~ yahut o~lu olmas~~gereken insan~n
ad~~ KAAAHPK ~eklinde yaz~ lm~~~ olup bir mana vermemektedir. Yaz~n~ n iptidai ~eklinden okumas~~yazmas~~ olmad~~~~anla~~lan bir ta~ç~n~n kendisine verilen yaz~~ örne~ini altüst ederek
harfleri kan~t~rd~~~~dü~ ünülebilir. Fakat bu hususta fikrini ald~~~m
Prof. G. E. Bean burada KAAA = KöcXce ad~nda bir kad~n ismi
bahis mevzuu olabilece~ini, bundan sonra ta~çnun baba ismini
yazma~a ba~lad~~~, fakat HP ile K aras~nda yer almas~~icap eden
A yi unuttu~undan bu kelimeyi b~rakarak bundan sonra do~ru
olarak baba ad~n~~ yazd~~nun da hat~ ra gelebilece~ini ifade etmi~~
ve KciXot kad~ n ismi ile KdcXoç erkek isminin kitabelerde geçti~ini
bildirmi~ tir 6 .
8 K df)17) kad~n ad~~ için: B. Latyschew, Inscriptiones antiquae orae septentrionalis
Ponti Euxi~~i graecae et latinae IV , s. 26o. Koç erkek ad~~için: F. Bechtel, Historische
Personennamen. Bithynia'da Karakad~lar mevkiinde bulunan bir kaide üzerinde
olarak
Kd~.),,Xoç ismi var ise de burada bu ismin sah~s ad~~olarak m~, yoksa yer ad~~
m~~kullan~ld~~~~kesin olarak bilinmiyor (F. K. Dörner, Inschriften und Denk~ndler aus
Bithynien [Berlin 1943], s. ~ o~ , no. ~~13, lev. 39).
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2. sat~r: A dan sonra a~a~~~yukar~~3-4 harflik bir yer bo~~b~rak~lm~~t~r. Burada tamamlanmam~~~bir ~ah~s ad~~vard~~ki onun babas~~
Dionysios ad~n~~ ta~~yordu. Kitabenin alt~ndaki kenarda bulunan
ZH harfleri buradaki tasvir sahibi yahut sahiplerinin, kabartma
yap~ld~~~~esnada henüz hayatta olduklar~na i~aret etmekte, bu suretle bir lâhit üzerinde tasviri bulundu~undan dolay~~ ya~ayan bir
insana gelebilecek u~ursuzluk önlenmek istenmektedir.
Birinci kabartman~n hemen yan~nda giyimli ve ba~~~örtülü
bir kad~n ayakta olarak tasvir edilmi~tir (res. 5). Sa~~kolu gö~sü
üzerindedir; sa~~kol ise a~a~~ya sarkmaktad~r. Sa~da kö~ede küçük
bir insan figürü görülüyor. Kabartman~n üstünde, birinci kitabenin
k~smen alt~nda, fakat ondan daha küçük harflerle yaz~lm~~~ (harf
yüksekli~i ~ . sat~ rda 1,3 sm., 2. satrda ~~sm.) iki sat~rl~k bir kitabe
vard~r (bir önceki faksimileye bk.).
Mc~erpoU>pcc `IipcxxXov-ro;
Herakleon'un k~z~~ olarak gösterilen Matrodora, bir önceki
kitabenin ~ . sat~r~nda zikrolunan ~ahs~n, belki Kala'n~n k~zkarde~idir.
Metrodora yerine Dor lehçesinc uygun olarak Matrodora ~eklinde
yaz~lm~~~olan bu kad~ n ismine Istanbul'da bulunan baz~~mezar istelleri üzerinde de rastlanmaktad~r 7 .
Üçüncü kabartmada giyimli bir erkek figürü ayakta durmaktad~r ve cepheden tasvir edilmi~tir (res. 6). Himation'a bürünmü~~
olan sa~~eli gö~sü üzerine konmu~tur; a~a~~ya do~ru sarkan sol
elinde bir yaz~~tomar~~tuttu~u anla~~l~yor. Sa~~kö~ede küçük bir hizmetçi figürü. Kabartman~n üzerinde iki sat~rl~k bir ki tabe vard~r.
Harf yüksekli~i 1,5 sm.

b.AMAcPoy4)oN(BAeWNH
)<011.1
Ac ETCDNnr
Ac'~cp.cc To~'~ cpou Ba»u~sr;)ccç gTCOV Xy' bi Ko[•rou]
Kitabede Bathonea'h Rufus'un o~lu Damas zikrolunmakta ve
kendisinin 33 sene ya~am~~~oldu~u bildirilmektedir.
7

Mesel G. Mendel, Catalogue des Sculptures III, no. 98o, 996.

ISTANBUL TERSANESINDE BULUNAN LAH/T

401

~~. sat~ r: Rufus'tan sonra gelen Bcc~va<ç= Bathoneas, genitif
~ekli bak~m~ndan, a~a~~da II no.l~~lâhdin kitabelerinde bulaca~~m~z
Kpctuurc~.; = Krateineas ve 4:14,Xowroviiccy= Philoktoreas kelimelerinin
ayn~~olup burada da herhalde Damas'~n mensup oldu~u ~ehir phyle'
lerinden yahut bunlar~n tâli gruplar~ndan olan hekatostys'lerinden
birini gösterse gerektir.
Byzantion'da phyle'ler ve hekatostys'ler mevcut oldu~unu
tesbit ediyor, fakat bunlar~ n adlar~n~~bilmiyoruz. Kalkhedon'da ise
bildi~imiz 16 phyle yahut hekatostys ad~~ aras~nda Bathonea'ya
rastlanm~yor 8. Bu hususta Silivri'de (eski Selymbria) bulunmu~~olan
ve yine genitif ~eklinde "Bathoneas"~~ihtiva eden Roma imparatorluk devrine ait bir kitabe daha sarih bir fikir edinmemizi mümkün
k~lmaktad~r. Burada bahis mevzuu olan ~ah~s, L. Robert'in isabetli
olarak i~aret etti~i gibi, Bathonea'll olarak gösterildi~ine, Roma
imparatorluk devrinde Selymbria'nm bir köy (x6m) haline geldi~ine, binaenaleyh kudretli kom~usu Byzantion'a (yahut Perinthos'a)
tabi bulundu~una göre, burada Bathonea'mn Selymbria'nm de~il,
fakat Byzantion'un bir phyle'si, yahut bir hekatostys'i oldu~u
anla~~l~ r 9 .
2. sat~r: Bu sat~r~n sonunda int KoLv[To~~] yani Kointos =
Quintus zaman~ nda" ibaresi vard~ r ki burada seneye ad~n~~ veren
memur (eponymos) zikredilmi~~olsa gerektir. Eponymos Byzantion'da hieromnamon (1.epowidel.~.G.~v), Kalkhedon'da ise basileus (pac~~.Xei4)
idi 1°. Burada herhalde hieromnamon kasdedilmi~~olmal~d~r.
d) Üstü kavisli dördüncü kabartmada, üçüncü de oldu~u gibi,
ayakta duran giyimli bir erkek cepheden tasvir edilmi~tir (res. 7).
Sa~~nda yine cepheden gösterilmi~~küçük bir figür bulunuyor Kabartmamn üstünde iki sat~rl~k, alt~nda ise onun devam~~ olan bir sat~rl~k
kitabe vard~r. Harf yüksekli~i ~~ sm.
8 Megara ve kolonilerindeki phyle'ler ve hekatostys'ler meselesi için bk. K.
Hanell, Megarische Studien (Lund 1934), s. 14.2 V. dd. Bu meseleye a~a~~da not 14- ~~5
de tekrar temas edilecektir.
Kitabe G. Seure taraf~ndan "Bulletin de Correspondance HelMnique XXXII,
1912, S. 558, no. 14" de ne~redilmi~, L. Robert taraf~ndan "Hell6nica II, 1946, s. 61
v. dd."da tekrar ele al~nm~~t~ r. Ayn~~yerde bilhassa s. 61/62 ye bak~n~z.
10 Hiero~nnamon için: K. Haneli, adi geçen eser, s. 156 V. d. Taraf~mdan
Archdologischer Anzeiger 1933, S. 139, no. ~~de ne~redilmi~~olan bir adak istelinin kitabesi Byzantion ~ehrinde eponym memurun hieromnamon oldu~unu teyid etmektedir. Basileus için : Hanell, ad: geçen eser, s. 149 v. d.
Bel:eters C. XXI, 26
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ETHEY6A.
PoYcPoc PoYoY
T0YcTppzi-oN0cET0H
K r

Eûadc[l~ou]
'Popoç Poixpou

T O 1.3

E-rpdc'rt.woç g-rov
xy'

. sat~r: Burada, bir evvelki kitabede oldu~u gibi, eponymos
olan bir memurun ad~n~~buluyoruz. Bu ad~n ilk dört harfi yaz~lm~~,
fakat sonras~, bunlar~n yeri düzeltilmi~~olmakla beraber, hâkkedilmemi~tir. Bu ad yukar~da gösterdi~imiz ~ekilde, yahut Ei~k[(i~.ovo]
~eklinde tamamlanabilir (yani Eudamos yahut Eudaimon olarak).
2. - 3. sat~ r: Buradaki tasvir sahibinin Straton'un o~lu Rouphos'un o~lu Rouphos (Rufus) oldu~unu ve bu zat~n 23 sene ya~ad~~~n~~ ö~reniyoruz. Muhtemelen c) deki Damas ile buradaki Rufus
karde~~idiler. 3. sat~ rda ETON'un son harfi N yerine yanl~~l~kla
H yaz~lm~~t~ r.
Bu suretle teker teker gözden geçirdi~imiz dört kitabeyi Topkap~~saray~~ ar~ivindeki vesikamn kitabeleri ile kar~~la~t~racak olursak
KAAAHPK = Kalay~r~k'tan ba~lamak suretile arada büyük bir
mutabakat oldu~unu görmekte gecikmeyiz. Yaln~z vesikadaki yaz~lar~n epigrafyada bilgileri olmad~~~~anla~~lan ~ah~slar tarafindan
kopya edildi~ini, üstelik bunlar arap harflerine çevrildi~i esr~ada, bir
tak~m tadilât ve tahrifata u~rad~~~n~, hattâ biribiriyle kar~~t~r~ld~~~n~~
göz önünde bulundurmam~z icap eder. ~u halde vesikada bahis
mevzuu edilen lâhdin Bahriye Müzesi lâhdi oldu~unu kesin olarak
ortaya koymu~, dolay~sile bu lâhdin bulundu~u yeri de kesin olarak
tesbit eylemi§ bulunuyoruz ki bu yer Tersanede Çe~mlerin alt~na
tesadüf eden bir mahaldir
Il Bahriye Müzesi Katalo~~~nda Çe~mlere dair malUmat vard~r. Eserin giri~~
k~sm~nda Tersanenin umumi bir târifi yap~lmakta, bina ve tesisleri birer birer
zikrolunmakta, sonralar~~yerinde ~ükrü Pa~a dairesi in~a edilmi~~bulunan Emin
Kö~kü, Camialt~~meydan~~tarif edildikten sonra Tersanenin en geni~~sahas~n~~bir s~ra
halinde i~gal eden Gözler(eski tabiri ile Çe~mler) ve mahzenler anlat~lmakta (s. 23)
Gözlerin gemi in~aat~~ve k~~~mevsiminde silâhlar~ndan tecrid olunan gemilerin bar~nd~r~lmas~~için kullan~lan yerler, mahzenlerin ise gemi malzemesi depolar~~oldu~u
tasrih olunmaktad~r. Tersane'ye dair yap~lan eski târiflerin hemen hepsinde üzerleri
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~ekli ve üzerindeki münferit kabartmalar~~ve kitabelerinden dolay~~
Tersane lâhdi Istanbul'da yaln~z ba~~ na kalmay~ p Istanbul ve
civar~nda bulunmu~~olan bir lâhitler grupuna girmektedir. 1928
senesinde, Çemberlita~~civar~ nda, yani "Konstantin forum"u olan
meydan~n alt~ nda kanalizasyon ameliyesi münasebeti ile yap~lan
kaz~ larda bu gruptan üç lâhit bulunmu~, bunlardan iki tanesi Arkeoloji Müzesine nakledilmi~tir. Di~eri ise durdu~u yerde b~rak~lm~~t~r.
II. Bir lâhdin ön cephesi (res. 8). Ölçüleri res. g da gösterilmi~ tir. Bu parça taraf~mdan "Arcl~dologischtr Anzeiger 1931, S.
174/5, res. 2" de ne~redilmi~tir. Ayn~~seviyede biribirinin yan~na
dizilmi~~dört kabartma ve sa~daki iki kabartman~n alt~nda alçak
kabartma ~eklinde i~lenmi~~büyük bir yelkenli gemi ve onun arkas~nda
küçük bir yelkenli tasvirini ihtiva etmektedir 12 . Sa~dan sola do~ru
kemerli oldu~u anla~~lan bu gözlerden bahis geçmektedir. Bunlara dair toplu malümat veren ~u eserlere bk. H. D. Andreasyan, Istanbul Tarihi (XVII. as~rda Istanbul),
ist. 1952, s .224 v. d. ve ayn~~müellif, XVIII. as~rda Istanbul, ist. 1956, s. 8o I , 15314.
~u halde lâhi t denize yak~n bir yerde, temel kaz~l~rken derinden ç~km~~~olacak ki
bu yer, katalogdaki malümata esas te~kil eden Bahriye Müzesi kay~dlar~nda "bodrum"
olarak gösterilmi~tir. Binaenaleyh burada "bodrum", Arkeoloji Müzesi envanter
defterinde bir zamanlar yaz~lm~~~oldu~u gibi, bir kasaba ad~~de~il (Bodrum= Halikamas), fakat lâhdin Tersanede yer alt~ndan (bodr~~mdan) ç~kt~~~n~~tebarüz ettirmek için kullan~lm~~~bir tâbirdir. -Haliç'in kuzey k~y~lar~nda, Tersane'den Sütlüce'ye
kadar uzanan sahada nekropoller bulundu~u anla~~l~yor. Nitekim, bundan bir
müddet önce Sütlüce'de bir fabrika in~aatmda kulplu bir tabula içinde dört sat~rl~k
bir kitabe ihtiva eden ayn~~senden bir lâhit bulunmu~, fakat Müzeye nakledilmiyerek
fabrikan~n bahçesinde b~rak~lm~~t~r.
~stanbul Müzelerine
1s Bu tasvire enteresan bir analoji olarak Sinop'tan
naldedilmi~~olan armatör (vccü~ck~g~ oç) Kallineikos ve karde~i Kalligonos'a ait bir
mezar isteli gösterilebilir ki (A. Salaç, Bulletin de Correspondance HellEnique XL, 1920,
s. 354 V. dd., res. 1) burada büyük karde~~büyük, küçük karde~~ise küçük gemiye
binmi~tir. Çemberlita.~~lâhdinde de bu iki geminin 4. kabartmadaki iki figürle ilgili
oldu~u kabul olunabilir. Buradaki büyük geminin ~ekli di~er bir çok tasvirlerdeki
gemi ~ekillerine uymakla beraber (bk. A. Köster, Das antike Secwesen', [Berl. 1923],
s. 170 v.d., res. 37, 39, 40-42) anadire~e ön ve arkada meyilli gelen bumbalara ba~l~~
üçgen sauhl~~yelkenleri bak~m~ndan antik ça~da kullan~lan ve anadire~e amud
gelen ufki bir serene ba~l~~dikdörtgen yelkenlerden ayr~lmaktad~r. Arkadaki küçük
gemide ise normal bir dikdörtgen yelken görülüyor. Isteller üzerindeki gemi tasvirlerine dair ~u esere de bk. F. K. Dörner, Inschriften und Denk~neller aus Bithyttier~,
no. 74, 94, 120.
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~~. kabartma bir süvariyi (res. ~~o), kulplu bir levha (tabula ansata)
içinde bulunan ikinci kabartma Tersane lâhdinde görülen tipte
bir " cenaze ziyafeti"ni (res.
üstü kavisli üçüncü kabartma ayakta
duran ve cepheden gösterilmi~~bulunan giyimli bir erke~i (res. 12),
dördüncü kabartma ise yan yana duran iki erkek figürünü ve bunlar~ n üzerinde avuç içleri d~~ar~ ya müteveccih iki eli 13. (res. 13)
tasvir etmekte, bütün bu kabartmalar~n kö~ elerine bir yahut iki
hizmetçi figürü vazedilmi~~bulunmaktad~ r. Ilk zamanlar lahdin
tam ortas~ nda, içinde belki bir kitabe ihtiva eden bir "tabula ansata"
bulunuyordu (III ve IV de oldu~u gibi). Sonralar~~tabula'mn içine
ziyafet sahnesi, onun iki taraf~na di~er birtak~ m tasvirler ilave edildi~i anla~~l~ yor.
Bu lahdin iki kitabesini, eseri sonradan esash bir tetkikten geçirdi~imde, baz~~hatalar ve noksanlarla ne~retmi~, üçüncü kitabeyi
ise hiç nazar~~itibare almam~~~oldu~umu gördü~ümden bunlar~~buraya son okunu~~ ~ ekilleri ile dercetme~i faydal~~ buluyorum.
a) Birinci kitabe süvari kabartmas~n~n alt~ nda ve bir "tabula
ansata" içinde olup 7 sat~ rdan ibarettir (res. ~~o) Harf yüksekli~i 1,5 sm.

13

Dua eder vaziyetteki bu çift el motifine dair a~a~~da not 38 e bak~ n~ 7.
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'Poixpoç
'ArcoXXoviou
01:00,owrop)5cLç
xetl-ca Cl)c~i4"-- Le' 1.151vocç
-;)p.4ccç Uxct
cac~ccpaç
Tercümesi: Philoktorea (phyle'sinden) Apollonios'un o~lu Rouphos (Rufus) (burada) yat~ yor; 15 sene, 2 ay, 14 gün ya~am~~t~r.
b) ~ kinci kitabe ikinci kabartma ile üçüncü kabartma aras~nda
bulunmakta ve 7 sat~rdan te~ekkül etmektedir (res. ~ ). Paralel iki
çizgi aras~ nda yer alan harflerin yüksekli~i 2 sm. dir.

Iletcrov 'Arco»,oU~pou Kpa-ceLvilctç
';p:rocç k7) oe'
ecdyri,,~' xcd Toiç
-cxvo~.c rv aopdv
xcerecr~ce~cLacc
eppc:.~ c~NcL

Tercümesi : Krateinea (phyle'sinden) Apollodoros'un o~lu Peison
75 sene ya~ad~ ; lâhdi kendisi ve çocuklar~~ için yapt~rd~. Ruhlar~~
~adolsun.
2. ve 4. sat~ rlarda ligaturlar var. 3. sat~ rda ETH ile OE aras~nda
ta~ta bir çukur bulundu~undan buraya yaz~~ yaz~lmam~~t~r.
Gerek a) gerek b) de ~ah~s isimlerinden ba~ka bunlar~n mensup
olduklar~~ phyle'ler yahut hekatostys'lerin de zikredilmi~~olmas~~
enteresand~ r. Krateinea Kalkhedon'da bilinen 15 siyasi yahut ictimai halk s~n~f~ ndan (phyle yahut hekatostys) birinin ad~d~r 14. ~u
halde Philoktorea da ~imdiye kadar bilinmeyen böyle bir s~n~f~n
ad~~ olmal~d~r 15. Binaenaleyh bu iki kitabede zikrolunan Rufus
14 H. Collitz—F. Bechtel, Sammlung der griechischen Dialektinschrif ten (Gottingen
1884 v. d.), no. 3053 ve bu kitabenin notunda ad~~geçen ikinci bir kitabe. K. Hane!!,
Megarische Studien, S. 142 v.d
1 K. Hane!!, ad: geçen eser, S. 143.
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ile Peison'un Kad~köylü olduklar~~ anla~~l~yor. Bunlara ait lâhdin
ne suretle Çemberlita~~nekropolüne gelmi~~oldu~unu tesbit edemiyoruz.
c) En son kabartman~n üzerinde 2 sat~rl~ k bir kitabe vard~r
(res. 13). Ba~~k~s~mlar~~ a~~nm~~t~ r. Harf yüksekli~i 1,2 SM.

HCACETH I
ZHCACETH d

C^I)crecçr~~ t'4Y
C)ICTOC; gTY) 8'

Bu kitabe alt~ ndaki kabartmada gösterilen insanlardan birinin
14, di~erinin 4 ya~~ nda ölmü~~oldu~unu bildirmektedir. Bu kitabe
üslübu ve sigma için E yerine C ~eklinin kullan~lmas~~ile temayüz
etmektedir.
III. Ayn~~ tipte kapakl~~bir lâhit. Çemberlita~'~ n kaidesi civar~ nda Dr. Vett ve E. Mamboury taraf~ ndan 1929 senesinde yap~lan
kaz~~esnas~ nda 3,5 m. derinlikte Türk devrine ait bir mecran~n içinde
bulunmu~, fakat yerinde b~rak~lm~~ t~ r. Bu lâhdi E. Mamboury'nin
"Rdpublique"de (20. VI. 1948) ne~retti~i bir makaleden ve derceyledi~i bir resimden (res. 14) tan~ yoruz. Kapak semerdam ~eklinde
ve akroterli. Cephenin tam ortas~ nda bir "tabula ansata" içinde
6 sat~rl~ k bir kitabe mevcut ". Lâhdin ölçüleri ve harf yüksekli~i
Mamboury tarafindan verilmemi~tir.

Bu kitabenin -bir tercümesi E. Mamboury taraf~ndan La Ripublique'de (20.
VI. t~48) ne~redilmi~ tir. Kitabenin asl~~hakk~nda ise Mamboury taraf
~ndan Arkeoloji Müzelerine b~rak~lm~~~bir diyapozitif sayesinde bir ikir edinmek mümkün
oluyor. Metinde dercetti~imiz kitabe bu diyapozitife göre resmedilmi~tir.
16
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Res. ~~ - Topkap~~ Saray~~ Ar~ ivinde bulunan vesika No. 32 74
Belle~en C. XXI

A. M. Mansel

Res.

2

— Tersane lâhdi

Res. 3 — Tersane lâhdi
Belleten C. XXI

A. M. Mansel

.......

•
"
°

Res. 4 — Tersane l'ahdi'nin ölçüleri

Res. 5 — Tersane 1-idi. Soldan birinci ve ikinci kabartmalar
Belleten C. XXI

Soldan dördüncü kabartma

A. M. Mansel

«et

ggl4

Bei:elen C. XXI

A. M. Mansel

Res. 8 — Çemberlitas lâhdi (No. II)

223

0.42

o. 2o

o. 29

0, 30

O ,30

o 48 f 1o22o2o
,

~~~~~~~~.W.,

cg

o

Res. g — Çemberlitas lâhdinin (II) ölçüleri

Belleten C. X Xl

A. AL Mansel

Res. n~~— Çemberlitas lâhdi (II). Soldan birinci kabartma ve kitabe
Belleten C. XXI

A. M. Mansel

Z.1
...
.a~~

:f!""Pr41~fir~1W
ITM.

>

Belirten C. XXI

Res. 13 — Çemberlita~~lâhdi (II). Soldan dördüncü kabartma

A. M. Mansel

er

<L>

Belleten C. XXI

A. M. Mansel

Res. 14 — Çemberlita~~lâhdi (No. III)

Res. 15 — Çemberlita~~lâhdi (No. IV)
Bellelen C. XXI

A. M. Mansel

Paros'ta bulunan bir
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N EA ArrokA - N 10Y, '
1\41-1N01)1AOY
TI T O CABOYAAIOC
EYcl2)PATIFICZ1-1 ETH-MTITOCABOYAAIQC
AA KE IAI-ICZHETH ~ e

Ngcc »u(yder,ip) 'ArcoXXoviou
l‘flivocp£Xou
enTOÇ 'A.13o6XXLoç
Ei~9pc'emç 5 in '
TL•roç '4o1'.>XXLoç
'AXxei.&~iç •?j gni X9'
Kitabede lâhitte yatan üç ki~ inin isimleri veriliyor: Apollonios
Menophilos'un k~z~~ Nea, 40 sene ya~am~~~olan Titus Abullios ve
39 sene ya~am~~~olan Titus Abullios Alkeides.
I. sat~ r: burada •D'uyck'r)ip kelimesi k~salt~lm~~~ve Y Crnin üzerine
yaz~lm~~t~r.
Bu eser bu çe~ it lâhitlerin bazan figürlü kabartma ihtiva etmedi~ini göstermesi bak~ m~ndan enteresand~r. Esasen Mamboury
ad~~geçen makalesinde ayn~~nekropolde hiçbir figürlü kabartma ve
kitabe ihtiva etmeyen lâhitlerin de mevcudiyetini bildirmektedir.
IV. Bir lâhdin ön cephesi. Çemberlita~'ta kanalizasyon ameliyesi esnas~nda bulunmu~~ve müzeye naklolunmu~tur. Env. 4198.
Uzunl. 2 m.; yüksekl. 0,76 m. 31 x 66 sm. lik bir tabula ansata içinde
8 sat~rl~k bir kitabe vard~ r. Harf yüksekl. 2 SM.
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Am TAN
TMANKA IT ON
ENArIZMONIA
Tp OK A EIA I 1\11-1TOY
MYAA =EIAIK A
.S.ANTIOP e _c),
.
Al ,
K Al ./\ I i<AI
K ATAT OITNO MC=,
Uti.ÖÇ TC)

vToccpöcv
-röv
vexylcsp.6v
rpoxXci. Alvir:ou
MuXczac~zt &xdcc~ty'rl
xod &xo:LoL~ ç xcct,
~caTri -coûç völ..touç
Tercümesi: Halk (meclisi) do~ru, adil ve kan unlara uygun
hükümler vermi~~olan Ainetos'un o~lu Milasl~~ ~atr okles'e mezar~~
ve ölü kurban~n~~ (ithaf etti).
Tipik Dor lehçesinde (mesela damos, entapha) yaz~lm~~~ olan
kitabenin tabula'ya göre ayarlanmam~~~olmas~~ ve ancak bir k~sm~n~~
i~ gal etmesi onun sonradan buraya hakkedildi~ine i~aret etmektedir.
Orijinalde levhan~ n bo~~kalan sa~~taraf~nda ufki hat ~eklinde s~ ralanm~~~harf kal~nt~ lar~na rastland~~~ na göre esas ki tabe silinmi~~ve
onun yerine yukar~ ya dercetti~imiz yaz~~ yaz~lm~~t~ r.
Yunan sitelerinde, bilhassa M.ö. 3. yüzy~ ldan itibaren, yerlilerden daha tarafs~ z olduklar~~ farz olunan yabanc~~ hakimler muayyen
bir müddet için getirtilir, bunlar memleketlerine geri dönerken gerek
kendilerine, gerek mensup olduklar~~~ehirlere ~eref payeleri ve çe~itli
hediyeler verilirdi'7 . tatrokles Byzantion'da vazife esnas~ nda öldü" Yabanc~~ hâkimlere dair bk. Sonne, De arbitris externis, quos Graeci adhibuerunt
ad lites et intestinas et peregrinas componendas. Gott. 1888 ve Pauly-Wissowa, Realencyclopaedie der idassischen Altertumsztissenschaf t V, 1, s. 57o/ ~~ (Thalheim).
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günden halk meclisi kendisi için bir lâhit haz~rlatm~~~ve ölü kurban~n~~da yerine getirmi~tir. Kitabe gerek harf ~ekilleri, gerek Dor
lehçesi ve hellenistik devir için tipik olan yabanc~~hâkim müessesesi
bak~m~ndan, Prof. G. Bean'in de teyid etti~i veçhile, geç hellenistiktir (belki M.ö. I. yüzy~l ba~lar~). ~u halde lâhit daha eski bir devre
ait olmal~d~r.
V.-XV. 1948 senesine kadar bu lâhitler grupuna dair bilgimiz
bu mahdut eserlerden ibaretti. Fakat 1948 senesinden itibaren
Istanbul Üniversitesi fakülte binalar~~ in~aat~nda meydana ç~kan
lâhitler bu husustaki bilgilerimizi bir hayli geni~letmi~ tir. Bu lâhitler
Istanbul ve yöresindeki mezar istellerine dair bir doktora tezi haz~rlamakta olan Arkeoloji Müzesi asistanlar~ ndan Nezih F~ratl~~ taraf~ndan ne~redilece~inden biz burada bunlara dair k~sa malümat vermekle iktifa edece~iz. Bunlardan iki tanesi, V (env. 4944) ve VI
(env. 4943) Üniversite merkez binas~n~ n gerisinde Hukuk ve Iktisat
Fakültelerinin temel kaz~lannda bulunmu~, di~er 9 lâhit ise Vezneciler ile Ordu caddesi aras~ ndaki sahada, Fen ve Edebiyat Fakülteleri temel in~aat~nda meydana ç~km~~t~r ki bunlar~n s~ ra ve envanter numaralar~n~~ a~a~~ya dercediyorum: VII (env. 4997), VIII
(env. 4983), IX (env. 4996), X (env. 4995), XI (env. 4994), XII
(env. 4998), XIII (env. 4993), XIV (env. 4999), XV! (env. 5022).
Bu lâhitlerin hususiyetleri a~a~~da "umumi mülâhazalar" k~sm~ nda
tebarüz ettirilecektir.
XVI. Tekirda~~'nda bulunan lâhit. Cephesini hemen hemen dolduran yan yana s~ ralanm~~~dört kabartma ihtiva etmektedir: soldan
sa~a do~ru ayakta duran giyimli erkek, süvari, cenaze ziyafeti (yatan erkek sa~~elini yata~~ n önünde duran genç bir erke~in omuzuna
koymaktad~ r), giyimli ve ba~~~örtülü kad~ n. Bu tasvirler ile ilgili
yaz~ lar da mevcuttur. Öteden beri bilinen ve halen Tekirda~~Orduevi bahçesinde 18 bulundu~u anla~~lan bu lâhit ~u eserlerde ne~rolunmu~ tur: A. Domont-Th. Homolle, Mdlanges d' Archdologie et
d'Epigraphie (Paris 1892), s. 40 1, no. 76b. E. Kalinka, Oesterreichische
jahreshefte XXIII, 1926, Beil. s. 134/6, res. 13. -Bu eser Istanbul
tipi lâhitlerin Marmara bölgesine nüfuz etti~ini göstermesinden
dolay~~ önemlidir.
tarihi ara~t~rmalar: (~st. 1949), res. 2. Orduevindeki
la Bk. H. Çevik, Tekirda~~
eski eserler kolleksiyonu için ayni yerde s 89.
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3.

PAROS LÂH~TLER GRUPU

~stanbul ve yöresindeki lâhitlere benzeyen lâhitlere Paros adas~nda, eski ~ehrin kuzeyinde Panagia kilisesi yan~ndaki nekropolde
rastlanm~~t~r 19 . Burada yap~lan kaz~lar ve ara~t~rmalar lâhit teknelerinin esas~nda tezyinat ihtiva etmediklerini, bazan akroterli,
bazan akrotersiz, bazan da üzerleri tegulae ve imbrices'lerle süslü
semerdam ~eklinde kapaklara sahip olduklar~n~, bunlar~n kesme
ta~lardan itinal~~bir surette yap~lm~~~ve kö~eleri payelerle mücehhez
yüksek kaideler üzerinde durduklarm~~ve kapaklar~~üzerindeki plâtformlarda ölülerin büstlerini havi bulunduklar~n~~ortaya koymu~tur 20. Kapak süsleri ve kaide i~çiliginden dolay~~hellenistik devre
(M.ö. 2. yüzy~l) ait olduklar~~ anla~~lan bu lâhitler Roma imparatorluk devrinde (M. s. ~ . yüzy~ldan itibaren) 21 kollektif yahut aile
mezarlar~~olarak kullan~lmaga ba~lanm~~, yani bunlar~n içine yan
yana bir çok ceset vazedilmi~, bunun bir neticesi olarak lâhtin cep-hele~ ine mezar istelleri tarz~ nda, hattâ imzan bu istellerin ar~itektonik çerçevesindeki ihtiva eden kabartmalar i~lenmi~, bu kabartmalar~n üstüne, yanlar~na yahut alt k~s~mlar~na kitabeler yaz~lm~~t~ r 22 .
12 Krispis, Mo~xsetov xai 1.343),L0»/K/1 •r~jç d~ayyeX~xijç ZxoXijç (~zmir) III, 1.
2. s. 150 v.d. =Bulletin de Correspondance HellEnique IV, 188o, s. 284 v. dd. Ayn~~yerde

Fontrier'in baz~~tashihleri: s. 416. -E. Loewy, Archiiologisch-epigraphische Mitteilungen
aus Oesterreich XI, 1887, s. 148, 176 v.dd., lev. VII-IX (bu makalede lâhitler A, B, C,
D harfleriyle gösterilmi~tir).—O. Rubensohn, Archüologischer Anzeiger 1900, S. 22 v. d.
ve Pauly-Wissowa, Realencyclopaedie XVIII 4, s. 1865 b. Atina Alman Arkeoloji
Enstitüsü foto~raflar~~no. 71-73, 78-80. Bu foto~raflar~~bana göndermi~~olan mezkür
Enstitünün eski müdürü Prof. Karo'ya te~ekkür ederim. —Loewy'nin lâhitleri ile
Enstitü foto~raflar~~aras~ndaki konkordans ~öyledir: Loewy A (lev. VII) =Enst.
foto. 71, 78; B (lev. VIII)=Enst. foto. 71, 74; C (lev. IX,1) = Enst. foto 71, 75;
D (lev. IX, 2) = Enst. foto. 76.
20 jahrbuch des Deutschen Archiiologischen Instituts L, 1935, s. 66/7, res. 11/2. Bunlara benzeyen lâhitlere Delos'un kar~~s~ndaki Rheneia adas~nda da rastlanm~~t~r.
(L. Ross, Reisen auf den griechischen In.seln des ügöisciten Meeres, 1840, s. 36).
22 O. Rubensohn, Archiiologischer Anzeiger 1900, s. 23 v. d.
22 Anconal~~ Cyriacus'un seyahatinden bâhis Münih Kodeksinde (fol. 46 b)
Paros adas~nda bulunan üç mezar istelinin resmi vard~r. Lâhitler üzerindeki tasvirler
ile dikkate de~er benzerlikler gösteren bu eserlerden birinde iskemle üzer;nde oturan ba~~~örtülü bir kad~na bir hizmetçinin bir nesne uzatt~~~~görülmektedir;
fakat bu tasvirin alt~ndaki kitabenin istelin ar~itektonik çerçevesinin d~~~nda bulunmas~~bu parçan~n bir istel olmay~p yukar~da bahis mevzuu olan tarzda bir lâhit
parças~~ olmas~~ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Bk. E. Ziebarth, Archdologischer
Anzeiger 1897, s. 409/10. O. Rubensohn, Archiiologischer Anzeiger 1900, S. 359, 361,
lev. VI.
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Bu kabartma ve kitabelerin lâhdin uzun yahut bazan k~sa taraflar~ na bir defada hâkkedilmi~~olmay~p tedrici surette, lâhde defin
vaki olduktan sonra, i~lenmi~~oldu~una dair baz~~deliller vard~r 23.
Mesela Loewy'nin C harfiyle gösterdi~i lahitte, soldan ikinci kabartmada ilk zamanlar sadece ayakta duran bir erkek figürü (Karpas)
vard~. Bunun yan~na sonradan bir kad~n figürü (Epiteuxis) ilave
edilmi~, fakat bu saha çukurlat~ld~~~~esnada fazla derine gidilmi~~
oldu~undan kabartma fonu intizams~z bir ~ekil alm~~t~r. D lâhdi
üzerinde (res. 16) soldan itibaren 5. kabartma 4. ile 6. kabartman~n
aras~na sonradan s~k~~t~ r~lm~~, alt~na yaz~lan kitabenin son harfi
olan N ye yer kalmad~~~ndan bu harf son kabartman~n kenar~na
vazedilmi~tir. Bu misaller daha da ço~alt~labilir. Burada üzerinde
durulacak di~er bir husus ekser kabartmalar~n kö~elerinde bir tak~m
deliklerin mevcudiyetidir ki (bk. res. 16) bunlar~n içinde tunç çivi
kal~nt~lar~~ bulunmu~tur ". Deliklerin küçüklü~ü ve sathili~i göz
önünde bulundurulacak olursa, çivilerin pek büyük olmad~~~~anla~~l~r. Bunlar her halde muayyen zamanlarda buralara çelenkler
asmak için kullan~l~yordu ki bu suretle bu lahitlerde ölüler kültü ile
ilgili bir tertip buluyor, her ölü için, kollektif bir Wide defnedilmi~~
olmakla beraber, muayyen zamanlarda ayr~~ ayr~~tören yap~ld~~~n~~
anl~yoruz.
Mezar istelleri tarz~nda kabartmalar ile süslü lahitlerin kom~u
bölgelere ihraç edildi~i anla~~l~yor. Atina Milli Müzesinde bulunan
bir lahit parças~~üzerinde üst üste iki s~ra halinde tertiplenmi~~alt~~
kabartma (üçer üçer) mevcuttur ki bu parçan~n buraya Paros'tan
geldi~i biliniyor 25. Rodos Müzesinde saklanan iki kabartmal~~(kfine'de
yatan kad~n, ayakta duran iki erkek) bir levhay~~da bu çe~it bir Paros
eseri olarak kabul edebiliriz 26. Burada kline kabartmas~nda dikdörtgen sahan~n üst k~sm~n~n bir hayli çukurlat~lm~~~oldu~u, bu
suretle kline'nin gerisinde ufki bir perde yahut bir duvar meydana
getirildi~i görülüyor ki ayn~~hususu Paros'ta A lahidinin k~sa tarafinda 27 yahut daha vaz~h olarak D lahdinin uzun tarafinda görmek
Loewy, ad~~geçen makale, s. 177 .
Loewy, ad~~geçen makale, s. 178.
24 L. v. Sybel, Katalog der Skulpturen zu Athen, (Marburg 1881), S 105, no. 572.
Katalogta bu parça mezar isteli olarak gösterilmi~tir.
26 G. Jacopi, Clara Rhodos V, 2 (1932), S. 15/6, no. 28, res. 6.
27 Loewy, ad~~geçen makale, s. 180. Enst. foto. 78.
22
24
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mümkündür 28 . Bundan ba~ka bu sonuncu lâhittc yatan kad~n tipi,
bacaklar~~ aras~ndaki kuma~~k~vr~mlar~na var~nc~ya kadar, Rodos
kabartmas~nda tekrarlanm~~~bulunmakta ve bu husus, zann~m~za
göre, bu parçan~n Paros'tan buraya getirilmi~~oldu~unda ~üphe
b~rakmamaktad~r.
4.

~STANBUL LÂII~TLER GRUPUNA UMUM~~B~R BAKI~~

Münferit kabartmalar ile süslü lâhitleri Istanbul'da ve Paros'ta
iki grup halinde tesbit ettikten sonra bu gruplar aras~nda bir mukayese yapabilir ve bundan baz~~ neticeler ç~karabiliriz.
Tersane lâhdi Haliç k~y~lar~nda, Tersane'den Sütlüce'ye kadar
uzanan nekropollerden birinde bulunmu~tur (bk. s. 402, not ~~~~). Gerek
Çemberlita~, gerek Bayezid lâhitleri, onlarla birlikte bulunmu~~
olan mezar istelleri ve keramiklerin gösterdi~i gibi, erken hellenistik
devirden itibaren devaml~~olarak kullan~lm~~~olan ve bir hayl~~geni~~
olduklar~~ anla~~lan nekropollerde duruyorlard~. Bu nekropoller
Byzantion'dan Trakya'ya giden anayollarm, bilhassa Via Egnatia'n~n sa~~nda ve solunda yer almakta idiler 29. Binaenlaleyh bu
nekropollerdeki tezyinats~z, semerdam ~eklinde kapakl~~lâhitlerin
hellenistik devire kadar ç~km~~~olmalar~~ gerekir ki bu husus Çem98 Loewy,

ad~~ geçen makale, S. 182, lev. IX, 2=Enst. foto. 76.
Klâsik ve hellenistik devirlerde Byzantion ~ehrinin bugünkü Topkap~~Saray~~
taraf~ndan i~gal olunan bir akropol ve onun etraf~ndaki mahdud sahalardan ibaret
oldu~u, etraf~n~n 27 kule ile mücehhez bir surla çevrildi~i anla~~l~yor ki bu surun
seyrini a~a~~~yukar~~takip etmek mümkün oluyor (R. Janin, Constantinople Byzanti~~~.
Diueloppement urbain et rEpertoire topographique [Paris 1950], s. 17. v. d.): Janin'e göre
sur Yal~kö~kü kap~s~ndan eski Bab~âli civar~na geliyor, Zeynep Sultan camiinin
arkas~ndan Ayasofya meydan~na ç~k~yor, oradan Gülhane'ye iniyor.,oradan da denizi
takiben Yal~kö~kü kap~s~nda sona eriyordu. Her ne kadar Al. van Millingen (Byzantine Constantinople. The Walls of the City, [London 1899], s. 8) Septimius Severus
zaman~ndan önce iki sur kabul ediyor ise de bu ikinci surun seyrini tesbit etmek
mümkün olmuyor. Septimius Severus zaman~nda, 196 senesi tahribinden sonra,
~ehrin yeni ba~tan imar edildi~i ve bat~ya do~ru geni~letildi~i bir vâk~ad~r.
Bat~~surlar~n~n Çemberlita~'~n bulundu~u Konstantin Forum'~ma kadar uzand~~~,
bu k~s~mda Roma'ya isal eden bir kap~n~n yer ald~~~, yani Via Egnatia'n~n buradan ba~lad~~~, bu yolun sa~~nda ve solunda bir tak~m mezarl~klar bulundu~u anla~~l~yor ki Çemberlita~~mezarl~~~~ve Bayezid civar~ndaki nekropoller bu arada gösterilebilir (bk. Janin, ad~~ geçen eser, s. 24/5 ve lev. No. t). Çemberlita~~nekropoliine
dair E. Mamboury'nin La REpublique'deki (2o. VI. 1948) makalesinden ba~ka bk.
E. Dalleggio D'Alessio, Echos d'Orient XXIX, 1930, s. 339 v. dd
29
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berlita~'ta bulunan Iatrokles'in lâhdi (No. IV) taraf~ndan teyid
olunmaktad~r 3°. Bundan ba~ ka Istanbul civar~nda ve Bithynia'da
yüksek kaideler üzerinde duran bir tak~ m lâhitlere rastlanmaktad~r
ki bunlar gerek kapaklar~run ~ekli, gerek kapak ile tekne aras~ndaki nisbetler bak~m~ ndan Istanbul lâhitlerine benzemekte, fakat
ihtiva ettikleri kitabelerden dolay~~ (e~er bu kitabeler sonradan
yaz~lmam~~~ise) Roma imparatorluk devrine ait bulunmaktad~r 31.
Ileride, daha esasl~~ve daha metodik yap~lmalar~ ni temenni etti~imiz
nekropol ara~t~rmalar~n~n, ~imdiye kadar pek az bilinen helle~listik
devir lâhitleri hususunda bizleri ayd~nlataca~~~ümit olunabilir.
Her ne hal ise, ilk ~ekillerinde tezyinats~z ve kitabesiz olduklar~~
anla~~lan bu lâhitler, a~a~~da görece~imiz gibi, M. s. 3. yüzy~lda,
kollektif ve bir çok hallerde aile mezar~~olarak kullan~lm~~, yani
bunlar~n içine bir çok ölü defnedilmi~, bununla da ilgili olarak bu
lâhitlerin d~~~sat~hlar~~kollektif sat~hlar telâkki edilerek buraya çukurlat~lm~~~dikdörtgen sahalar içinde kabartmalar ve kitabeler
vazedilmi~tir. Tabiidir ki bu kabartmalar~ n motifleri mezar istellerinden al~nm~~t~r. I~te bu suretle bir yahut bütün cepheleri yeknasak bir kompozisyon halinde kabartmalarla süslü lâhitlerin aksine
olarak lâhit ~eklini nazar~~ itibare alm~yan ve ba~l~~ ba~~na mevcudiyetlerini ya~ayan kabartmalarla süslii lâhitler meydana gelmi~tir.
Kitabelerde umumiyetle cropöç = soros (IV de wroccp1) = entaphe) olarak gösterilen lâhitler Marmara adas~~mermerinden yap~lm~~lard~r. 14-15 sm. kal~nl~~~nda olan cidarlar~~muntazam i~lenmi~~teknelerin üzerine semerdam ~eklinde ve akroterli kapaklar oturmaktad~r. Gerek teknenin, gerek kapa~~n d~~~~murç ile kabaca yontulmu~tur. Lâhit
XII nin cephesi ayr~ca tarakla düzeltilmi~tir. Baz~~Paros lâhitlerinde
oldu~u gibi lâhit kapaklar~n~ n üzerinde kiremitler kabartma olarak
gösterilmemi~tir. Keza gerek tekneler, gerek kapaklar üzerinde
silmelere, kapak al~n.l~klar~~ve akroterler üzerinde tezyinata rastlanmamaktad~r. Lâhitlerin uzunlu~u, elde mevcut parçalara göre,
30 Hellenistik devre ait baz~~mezar istellerinin Romal~lar zaman~nda, altlar~na
yeni kitabeler yaz~lmak suretile, ikinci defa kullan~ld~~~n~~N. F~ratl~~ tesbit etmi~~
bulunmaktad~r.
31 Meselâ bk. F. K. Dörner, Inschnften urtd Denkmdler atts Bithynien, s. 77, no.
63, s. 82/3, no. 78 ve lev. 4.-Anadolu'da hellenistik devirden itibaren tezyinats~z,
fakat büyük, hattâ âbidevi lâhitlere kar~~~bir temayül mevcut oldu~unu Rodenwaldt
kaydetmektedir (Römische Mitteilungen LVIII, 1943,
s. ii, ~~3, 2 I /22).
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2 m. ile 2,60 m., derinli~i o,8o ile 1,25, yüksekli~i 0,67 ile 1,25 m.
aras~nda de~i~ mekte, kapaklar ekser hallerde tekneye nazaran
8- ~~o sm. hem daha uzun, hem de daha geni~~olup bunlar~n âzami
yüksekli~i 0,22 m. den 0,65 m. ye kadar ç~ kmaktad~r. Kapaklar~n
alt taraflar~~oyulmu~tur. Yaln~z gayet yass~~ olan XII nin kapa~~mn
alt~~düzdür. Halen bilinen bu çe~it lâhitlerin en büyü~ü V no. l~~
lâhit olup kitabesine göre Dion'un o~lu Alexandros, k~z~~Alexandreia
ve torunu Alexandros için yap~lm~~~bir aile lâhdidir. En küçük kapak
ise XV numaral~~olup eb'ad~~bak~m~ndan ya küçük bir çocuk lâhdine,
yahut ta bir ostothek'e aitti.
Bu lâhitlerin baz~lar~ nda ne kabartma, ne de kitabe vard~r.
Çemberlita~'taki kanalizasyon ameliyesini yak~ ndan takip etmi~,
ayr~ca 1929/30 senelerinde Danimarkal~~Dr. Vett ile birlikte Çemberlita~'~n kaidesinde ara~t~rmalarda bulunmu~~olan E. Mamboury
buradaki nekropolde bu ~ekilde sade lâhitlerin mevcudiyetini kaydetmi~tir 32 .
Bu makalede gözden geçirdi~imiz lâhitlerde ise bazan sadece
kitabe (II!, IV, XIII, XIV), bazan da kabartmalar ve bunlarla
ilgili kitabeler vard~r. Yaln~z VI da kitabe mevcut de~ildir; fakat
bu lâhdin cephesine bir "tabula ansata" hâkkedilmi~, içine ise
her nas~lsa yaz~~ yaz~lmam~~t~r. Kabartmalar, yukar~da söyledi~imiz
gibi, kare, dikdörtgen yahut üzerleri kavisli muhtelif derinlikte çukur
sahalar içinde olup lâhit ~ekline tabi olm~yan, bu bak~mdan çe~itli
tasvirler olarak kar~~m~za ç~kmaktad~ r. Istanbul lâhitlerinde kabartmalar sadece bir uzun cephe üzerine i~lenmi~ tir. Halbuki Paros'ta
bazan k~sa taraflar~n da kabartma sahas~~olarak kullan~ld~~~~görülüyor 33.
Istanbul lâhitlerirtde bazan tek (VII, VIII, X, XI), bazan iki
(V, IX, XII), bazan dört (I) ve bazan be~~kabartma (II) yan yana
ve biribirinden mümkün mertebe uzak olarak s~ ralanm~~t~r. Yaln~z
II de ufki olarak dizilmi~~dört kabartman~n alt~na alçak kabartma
olarak i~lenmi~~biri büyük, di~eri küçük iki yelkenli gemi hâkkedilmi~ tir. Paros lâhitlerinde ise yan yana ve bazan da üst üste bir hayli
kabartma vard~ r ki bunun Paros nekropolünde ikinci defa kullan~lmaga elveri~li fazla lâhit bulunmamas~ndan ileri geldi~i tahmin
32

as

20. VI. 1948.
Enst. foto. no. 78.
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olunabilir. Bu bak~ mdan Tekirda~~lâhdi (XIV) Paros lâhitlerine
yakla~maktad~r. Paros'ta baz~~kabartmalar mezar istellerinde görülen
yan payeler ve bunlar~n ta~~d~klar~~üçgen yahut kavisli al~ nl~klardan
müte~ekkil ar~itektonik bir çerçeve içine al~nm~~~bulunmaktad~ r.
~stanbul lâhitlerinde ise bu kabil çerçevelere rastlanmamakta, yaln~z
II de cenaze ziyafeti sahnesi kulplu bir tabula içine al~nm~~~bulunmaktad~ r. Mezar istellerinden al~nm~~~olduklar~ na müteaddit defalar
i~aret etti~imiz kabartma motifleri oldukça mahduttur. En çok
"cenaze ziyafeti" motifi kullan~lm~~t~ r (I, II, V, VIII, IX, X, XI,
XVI). Kline üzerine uzanm~~~olan erkek sa~~elinde tuttu~u çelengi
kar~~s~ nda 'sandalyada oturan bir kad~na uzatmaktad~ r ki lâhitlerden ba~ka ~stanbul ve yöresinde bulunan bir çok mezar istelinde
görülen bu motifi 34 tipik bir "~stanbul motifi" olarak kabul etmek
lâz~md~ r. Bitmemi~~olan V in ziyafet sahnesinde kline üzerinde iki
figür yatmakta, bunlar ellerinde tuttuklar~~bir nesneyi yukar~ ya
do~ru kald~ rmaktad~ r. IX de yatan figürün kolu a~a~~ya sarkmaktad~ r. XVI da ise yatan figürün sa~~kolu yata~~ n önünde ayakta
duran bir erke~in omuzuna vazedilmi~tir 35 . Bundan sonra himation'a
bürünmü~~olarak ayakta duran tek erkek (I, iki defa, II, IX, XII
iki defa, XVI), ba~~n~~da örten manto ta~~yan ayakta duran tek kad~n
(I, XVI), iki erkek (II bir tanesi çocuk, VII), süvari (II, XVI) 38,
k~ymetli e~yalar~n~ n önünde oturan kad~ n (V), yelkenli gemiler
(II) 37 , avuç içleri d~~ a müteveccih çift el (II, VIII, XI) 38 motifleri
gelmektedir. Bütün bu figürlü sahnelerde, kö~elere bir yahut iki
Mesela Mendel, Catalogue des Sculptures III, no. 994-999, 1000-1007. Arif
Müfid Mansel, Archiiologischer Anzeiger 1933, s. 129 V. d., no. 33, 35, 37, 39. Bayezid
nekropollerindeki mezar istellerinde de, bana N. F~ratl~'mn bildirdigi gibi, cenaze
ziyafeti motifi ba~ta gelmektedir.
~r:
35 Ayn~~motif ç~kt~~~~yer bilinmeyen bir mezar istelinde de tekrarlanmaktad
an
bir
sahne
için
bk.
~
Mendel, Catalogue des Sculptures III, no. 991. Buna çok yakla
Arif Müfid Mansel, Archiiologischer Anzeiger 1933, s. 129/30, res. 14.
Catalogue
58 Bilhassa Trakya'da çok rastlanan süvari motifi için bk. Mendel,
des Sculptures III, s. 175 v. dd. 244 V. dd.
57 Yukanda not 12 ye bk.
58 Lâhit II de eller kabartma tasvirin hemen üzerindedir; halbuki VIII ve XI
da esas kabartman~n üst kö~esinin yan~nda ba~l~~ba~~ na bir çukur sahan~n içinde
bulunmaktad~r. Apotropaik mahiyette oldu~u anla~~ lan bu motif mezar istellerinde
de görülmektedir: Mendel, Catalogue des Sculptures III, no. 972, 1067, 1075, 1149.
Bu husustaki bibliografya için: Mendel, ad~~geçen eser III, 198 v. d. ~u esere bk.
Dörner, Inschnften und D~nkmdler aus Bithynien, no. 95, lev. 37.
34
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küçük hizmetçi ilave edilmi~tir. ~stanbul lahitlerinin kabartmalar~,
muhtelif zamanlarda yap~lm~~~olmakla beraber, devir üslübunun
damgas~n~~ ta~~ makta, bunlar âdi ta~ç~~ustalar~n~n elinden ç~km~~~
olduklar~ndan kli~e haline gelmi~~baz~~motifleri bozuk nisbetler ve
cans~z ve ~ ematik elbise k~vr~ mlar~~ile mütemadiyen tekrarlamaktad~rlar.
VI no. l~~Vahit müstesna olmak üzere di~erlerinin hepsinde bir
yahut müteaddit kitabeler vard~r. Yaln~z kitabe ihtiva eden dört
lahitten 89 IIIIV ve XII de yaz~~ kulplu bir levha ", XIII de
sadece çukurlat~lm~~~bir saha içinde bulunmaktad~r. Figürlü kabartmalar ihtiva eden lahitlerde ise kitabeler bazan kabartmalar~n üstünde,
bazan alt~ nda ve yahut yan~ nda yer almakta, bazan da kulplu bir
tabula'n~ n içine oturtulmaktad~ r. Bu son tipe bir misal olarak Alexandros lâhdi (V) gösterilebilir. XI de yedi sat~rl~k uzun bir kitabe
lâhdin hemen hemen bütün cephesini kaplamakta, fakat ayn~~ zamanda kitabenin ortas~ na bir kabartma (cenaze ziyafeti) oturtulmu~~
bulunmaktad~ r. Hellenistik olan IV, no. l~~ lâhdin kitabesi hususi
bir üslüba sahiptir. Roma devrine ait kitabelerin de, kabartmalar
gibi, itinas~z bir surette, hattâ bazan okuma yazmas~~olm~yan ta~ç~lar taraf~ndan yaz~lm~~~oldu~u görülüyor. Yaln~z bu hususta XI
in kitabesi bir istisna te~ kil etmekte, bu yaz~~oldukça iri harfler kullanmak suretile ve itinal~~olarak yaz~lm~~~bulunmaktad~ r. V in kitabesini de nisbeten iyi yaz~lm~~~kitabeler serisine koyabiliriz. Ayn~~
lâhit üzerinde, çe~itli kabartmalarla ilgili yaz~lar~ n üslûp ve harf
~ekilleri bak~m~ndan de~i~iklikler göstermesi bunlar~n lahit cephelerine ayn~~zamanda de~il, muhtelif devirlerde ve muhtelif ta~ç~lar
tarafindan yaz~ lm~~~oldu~unu, kabartmalarda görülen üslûp farklar~ ndan daha veciz bir surette, aç~~a vurmaktad~r. Bu hususta Tersane lâhdi (I) tipik bir misal olarak gösterilebilir. Mesela soldan
itibaren ~~kabartman~ n kitabesi ile 2. kabartman~n kitabesi aras~ nda
bâriz bir üslûp fark~~ oldu~u gibi 3. kitabede kullan~lan omega ~ekli
4. kitabede kullan~ lan aym harf ~eklinden bir hayli de~i~iktir. Keza
II de ilk iki kitabede sigma için E ~ekli kullan~ld~~~~halde 3. kitabede C ~ ekli tercih edilmi~ tir. Di~er taraftan Tersane lahdinde Damas
" Südüce'de bulunmu~~olan lâhdi de (bk. not ii) bu seriye sokabiliriz.
40 Sadece bir "tabula" ihtiva eden klhitlerin Anadolu için tipik oldu~una
dair: Rodenwaldt, itlimische Mitkilungen LVIII, 1943, s.
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ile onun karde~i oldu~u anla~~lan Rufus'un ölüm seneleri için ba~ka
ba~ka eponym memur adlar~~gösterilmi~~olmas~~bunlar~n muhtelif
tarihlerde ölmü~, dolay~sile kabartmalar~n muhtelif zamanlarda yap~lm~~~oldu~una i~aret etse gerektir.
Kitabelerin muhtevas~, bunlarda geçen ~ah~s adlar~~ ve di~er
hususlar hakk~nda, bütün kitabeler ne~rolunmadan önce, umumi
mülâhazalar yürütmek do~ru olmasa gerektir. Yaln~z ~imdilik ~unu
söyliyebiliriz ki bu kitabeler kabartmalardaki figürlerin ad yahut
adlar~n~, baba ve bazan da büyük baba ad~n~, kaç ya~~nda öldüklerini
bazan II de oldu~u gibi, ay ve gününü de zikretmek suretile, bildirmektedir. Bazan daha hayatta olan insanlar için i~lenmi~~olan
v yahut Ci5 kelimesi kat~lm~~t~r
kabartmalar~n yan~na bir
bir
insana
lâhit üzerindeki tasvirinden
ki bu suretle ya~ayan
gelebilecek ~eametin mümkün mertebe giderilece~ine inan~lm~~t~r.
Kitabeler bize ayn~~lâhi t cephesinde tasvir olunan ~ah~slar~n biribirile olan akrabal~klar~~ hakk~ nda da bilgi vermektedirler. Nitekim,
Tersane lâhdinde (I) soldan ilk iki kabartma ile son iki kabartmamn
karde~lere ait oldu~unu söylemi~tik; yaln~z bu karde~ler grupunun
aras~nda ne gibi bir ba~~bulundu~unu tesbit edemiyoruz. Bazan bir
lâhdin tek bir aileye ait oldu~unu görüyoruz. V no. 11 Alexandros
lâhdi bu seriye girdi~i gibi XI no. efrad~~Aurclius ve Aurelia önadlarm~~ (praenomen) ta~~yan bir aileye ait olup burada lâhdin münhas~ran kitabede zikrolunan ~ah~slar ve bunlar~n çocuklar~~için
kullan~laca~~, lâhde tecavüzde bulunup içine yabanc~~ bir ceset
vazedeceklerin ceza olarak ~ehir kasasina (•i-~5 7c6XeL) 2500 denar
ödeyecekleri bildirilmektedir 41 . Lâhitlerde yatan ~ah~slar~n meslekleri hakk~ nda kitabeler ekser hallerde bilgi vermemektedir; yaln~z
bir hâkim oldu~u tasrih edilmi~tir.
IV de ~atrokles'in
Bazan ~ah~slar~n mensup olduklar~~phyle'ler yahut hekatostys'ler
zikredilmi~tir: nitekim I de Damas'~n Bathonea, II de Peison'un
Krateinea, Rufus'un Philoktorea phyle'sinden oldu~unu ö~reniyoruz.
Baz~~lâhitler, zamarum~za kadar aç~lmam~~~olarak geldiklerinden
bunlar~n muhteviyat~~hakk~nda bir fikir edinmek mümkün oluyor.
41 Aym formülü Anadolu'nun çe~itli bölgelerinde ve bu arada Antalya civar~nda
Perge'de taraf~mdan ke~fedilmi~~lâhitlerin kitabelerinde de bulmak mümkündür.
Cezalar ve bunlarla ilgili meseleler için bk. A. M. Mansel - A. Akarca, Perge'de
Kaz~lar ve Ara~t~rmalar (Ankara 195o), s. 32 v. d. Mezar istellerinde bu ~ekilde ceza
tesbiti daha nadirdir. Bu hususta bk. Mendel, Catalogue des Sculptures III, no. 954.
Bellek'', C. XXI. 27
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Bunlar kollektif yahut aile lahitleri oldu~una göre içerlerinde birçok
iskelet bulunmas~~beklenebilirdi. Yaln~z ~u hususu göz önünde bulundurmak laz~md~ r ki bu lâhitlerden baz~lar~~Bizansl~lar zaman~nda
da kullan~lm~~ , eski cesetlerin üzerine ta~~ayaklara istinat eden yass~~
kapak ta~lar~~vazedilmek suretile yeni yer sa~lanm~~~ve buraya bir
hayli ceset koymak imkan~~elde edilmi~tir. ~çinde 14 iskelet ve XI.
yüzy~ la ait bir Bizans sikkesi ihtiva eden VI no. l~~lâhid bu hususu
aç~ kça göstermektedir. V in içinde altta üç ölünün kemikleri bulunmu~, bunlar~n üzerine oturtulmu~~kapak ta~~n~ n üzerine ise otuz
kadar iskelet kondu~u tesbit edilmi~ tir. Keza XI de bir mermer
plaka ile biribirinden ayr~ lm~~~sekiz iskelete rastlanm~~t~ r.- Mezar
e~yas~~olarak pek az eser elde edilmi~tir. N. F~ rath tarafindan tarif
edilecek olan bu eserler aras~ nda uzun boyunlu, bas~ k yahut yüksek
konik gövdeli ~i~eler, baz~lar~n~ n üzeri kabartmalarla süslü toprak
kandiller, V de bulunan bir alt~ n küpe ile ince bir çocuk yüzü~ü
zikrolunabilir.
Istanbul grupu lâhitlerinin bugünkü ~ekilleriyle tarihlendirilmesi için V de bulunmu~~olan iki bak~ r sikke bize yard~m etmektedir.
Bunlardan bir tanesi Alexander Severus'a (222-235) aittir; di~eri
ise Kalkhedon'da bas~lm~~~bir Gordianus III (237-243) sikkesidir.
Bundan ba~ ka X da bütün aile efrad~mn praenomen=önad olarak
Aurelius ve Aurelia isimlerini kullanmas~~bu lâhdin Karakalla lakab~~ ile an~ lan imparator Markus Aurelius Antoninus (2 11-217)
tarafindan 212 y~l~nda ne~ rolunan "Constitutio Antoniniana" dan
az bir müddet sonra yap~lm~~~oldu~una i~aret etmektedir 42. Halen
elde mevcut deliller bu lahitlerin bugünkü ~ekilleriyle M.s. 3 yüzy~l~n ilk yar~s~ na ait oldu~unu gösteriyorsa da bunlardan baz~lar~n~n
ayn~~ yüzy~l~n son yar~s~nda yap~lm~~~oldu~unu, baz~lar~n~n ise 2.
yüzy~la kadar ç~kt~~~n~~ zann~m~ za göre, kabul etmek do~ru bir hareket olur.
~ stanbul lâhitler grupunun Paros grupu ile ne gibi bir münasebeti oldu~u meselesine gelince her iki grup aras~nda baz~~mütekabil tesirler mevcut olabilece~ini inkâr etmemekle beraber gerek
Istanbul'da, gerek Paros'ta biribirine benzeyen ~artlar~n biribirine
mümasil eserler meydana getirdi~ini kabule mütemayil bulunuyoruz.
42

Tarihleme için önemli olan bu dnadlara dair bk. A. M. Mansel—A. Akarca,
31 ve not. 3

ad: geçen eser, S.
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Nitekim her iki yerde de uzun müddet kullan~lm~~~nekropoller bulunmas~ , bu nekropollerde hellenistik devirden itibaren tezyinats~z
yahut sadece kitabeli lâhitler ve bunlar~n yan~nda bir hayl~~mezar
istelinin durmu~~olmas~ , Roma imparatorlu~unun geç bir devrinde,
daha önceleri aç~lm~~~ve soyulmu~~olduklar~~ anla~~lan bu lâhitlerin
yeniden kollektif lâhitler olarak kullan~lmas~ na ve bundan dolay~~
bunlar~ n cephelerinin mezar istelleri tarz~ nda kabartmalarla kaplanmas~n a yol açm~~t~ r. Esasen 3. ve 4. yüzy~llarda imparatorlu~un
hemen her yerinde, mezar an~tlar~~da dahil olmak üzere, eski eserlerin söküldü~ü ve bunlar~ n malzemesinden ba~ ka i~lerde faydalamld~~~~umumi bir adet halini alm~~t~ . Paros'ta bu halin en bâriz
bir misali olarak Paros için milli bir de~er ta~~ yan "Arkhilokhos
an~t~ "mn tahrip edilerek kitabeli ta~lar~~üzerine lâhitlerde görülen
mezar istelleri motiflerinin hâkkedilmesi gösterilebilir 43.
Say~lar~~günden güne artmakta olan bu. seri lâhitlerin Byzantion'un Septimius Severus zaman~nda, 196 y~l~nda u~rad~~~~tahrip
felâketinden az sonra ba~l~yan kalk~ nma devrindeki ictimai ve dini
hayat~n~, ayn~~ zamanda halk sanat~ n~~ ayd~ nlatabilecek mahiyette
eserler oldu~u hakk~ nda bir fikir verebildiysek kendimizi bahtiyar
addederiz.

43

Bk. Hiller v. Gaertringen, Athenische Mitteilungen XXV, 'go°, s. 4 v. d., lev. ~ .
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