DIRMIL'DE (GOKÇEBEL) BULUNMU~~
GEOMETRIK KAPLAR*
CO~KUN ÖZGÜNEL
Bugünkü ad~~Gökçebel olan Dirmil, Bodrum yar~madas~n~n
kuzey bat~s~nda yer alan bir köydür. 1962 senesinde köylüler taraf~ndan burada bulunan protogeometrik ça~~kaplan, bu yerle~me
alan~n~n önemini ortaya koymu~tur. 1963 senesinde Türk Tarih
Kurumu ad~na, Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal'~n ba~kanl~~~ndaki
bir heyet, bu yerle~me yerinde ara~t~rmalarda bulunmu~~ve bu
sayfalarda inceleme olana~~n~~ buldu~umuz kaz~~malzemesinin bir
k~sm~n~~ te~kil eden geometrik ça~~kaplar~n' gün ~~~~~na ç~karm~~t~r.
A~a~~daki sat~rlarda tan~taca~~= vazolar, 1962 senesinde köylüler
tarafindan tesadüf eseri olarak bulunan, Dirmil (Gökçebel) köyünün
Burgaz tepesinin güney bat~~yamac~nda, e~imli bir kaya içerisine
oyulmu~~ve sahte kubbe (bindirme) tekni~ine göre in~a edilmi~~
protogeometrik mezar~n bat~s~nda yeralan, ayn~~gayeye hizmet eden
mezar ve mezar hediyeleri halinde elegeçmi~tir **.
BOYUNDAN KULPLU AMPHORA
Bodrum Müzesi Env. No.: 596 Lev. I-IV, ~ek. 1-3
J. N. Coldstream'in de daha önce belirtti~i gibi', olgun geometrik
ça~da Do~u-Yunan merkezlerinde amphoran~n bütün ~ekilleri azd~r.
Bugün British Museum'da saklanan Do~u-Yunan repertuvar~ndaki iyi
* Bat~~Anadolu geometrik çömlekçili~inde önemli bir yer i~gal eden Dirmil
geometrik buluntular~n~~inceleme olana~nm bana veren ve yap~c~~tenkidlerini
esirgemeyen say~n hocam Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal'a bu sat~rlarda te~ekkür
etmeyi borç bilirim.
** Bodrum müzesindeki çal~~malar~m s~ras~nda yard~mlar~n~~esirgemeyen
say~n Haluk Elbe'ye, Bodrum Müzesi müdürü Nurettin Yard~mc~'ya, Arkeolog Orhan Gürman, Fikret Tek'e ve Türk Tarih Kurumu Foto~raf uzman~~ M. Ali
Dü~enci'ye ve Desinatör Cengiz Erol'a yapt~klar~~ yard~mlardan dolay~~ te~ekkürlerimi sunar~m.
Coldstream, GGP., s. 269
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korunmu~~Asarl~k amphoras~ndan 2 sonra, boyundan kulplu Dirmil
amphoras~~formu, bezemesi ve iyi korunmu~~ ~ekliyle önemli bir buluntu olarak kar~~m~za ç~kmaktad~r.
Kat. I
Bodrum Müzesi, Env. No.: 596
Boyundan kulplu amphora, Lev. I-IV, ~ek. 1-3
Yük : 43 cm., a~~z çap~ : 14.5 cm., kaide çap~ : 9.5 cm., çeper :
0.3-0.4 cm., Pi~mi~~toprak, kirli tu~la rengi hamur, pi~meden dolay~~
siyah firnis baz~~yerlerde bordo-siyah aras~nda de~i~iyor. Siyaha
firnislenmiyen sahalar deve tüyü renginde.
Biçim, Lev. I
Bugün Bodrum müzesinde saklanan boyundan kulplu Dirmil
amphoras~, ~ekil olarak ince, uzun yap~ h, uzun boyunlu ve yar~m konik
kaidelidir. Boyundan kulplu Dirmil amphoras~~ a~~z kenar~na do~ru
aç~lan ince uzun boynu, dikey kulplar~~ile Kerameikos 272 3, kulplar
üzerine ta~an a~~z kenanyla Argos C 2473 4, ve dikey kulplar~, d~~a
ta~an a~~z kenar~~ile de Asarl~k amphoralar~na yak~n benzerlik göstermektedir. Dirmil amphoras~~boyun-omuz geçi~inde ise, yukar~daki üç
örnekten de ayr~l~ r. Omuz, küresel bir profilden sonra kaideye do~ru
sivrilet ek iner ve konik yar~ m kaide ile birle~ir. Omuzdan kaideye
kadar olan kenar prof ili, yumurta ~eklinde bir görünüm ile Attik
olgungeometrik örneklerine benzer 5. Olgun geometrik ça~~içindeki
boyundan kulplu baz~~Attik amphoralar~ nda, ince uzun boyuna, yumurta ~eklindeki vücut kenar prof iline ve konik kaide ~ekillerine rastlan~lmaktad~r 6. Fakat Attik amphoralar~nda boyun, Dirmil amphoras~nda oldu~u gibi uzun ve ince de~ildir. Dirmil amphoras~~boynunun uzunlu~u ile çekici bir görünüm kazan~ r. Boyundan kulplu
Dirmil amphoras~~ ~ekil olarak çe~itli yönleri ile Attik olgungeometrik
ilk örneklerinden ba~lay~ p, geç örneklerine kadar 7 meydana gelen
JHS. VIII (1887), s. 71, fig. 8; BMC. Vol. I, part I., S. 213, fig. 299, A 1107
Ker. VI, mezar 31, lev. 31/272
4 P. Courbin, La CGA., lev. 3/C 2473 GM ; Coldstream, GGP., lev. 24
Ker. Vi, mezar 36, lev. 29/2155; Coldstream, GGP., lev. 3 a; P. Kahane,
AJA. 44 (1940), lev. 19/1, Atina Milli Müzesi, Eleusis 815.
P. Kahane, AJA. 44 (1940), lev. 19/1, Eleusis 815, 816
7 Ker. VI, mezar 36, lev. 29/2155, mezar 31, lev. 31/272, mezar ii, lev. 30/
959, mezar 23, lev. 30/236
2
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de~i~imleri üzerinde toplayan bir kapt~ r. Dirmil amphoras~~uzun boynu
ile geçgeometrik Attik örneklerine benzemeye do~ru bir at~l~mda
bulunur, fakat alçak kaidesi ile de di~er kapal~~Do~u-Yunan kaplar~nda ayr~lmaz 8. Boyundan kulplu Dirmil amphoras~~çe~itli özellikleri ile
Attik tesirlerinin a~~r bast~~~~bir kap olarak kar~~m~za ç~kar.
Bezeme, Lev. I-IV
~ekil yönünden inceledi~imiz Dirmil boyundan kulplu amphoras~n~, Attik etkilerinin a~~r bast~~~~bir kap olarak saptam~~t~ k.
Boyundan kulplu Dirmil amphoras~n~n omuz alan~nda görülen
bezeme, bize 12 Ada etkilerini ve hatta bu çevreden geldi~i fikrini
uyand~r~r. Fakat Dirmil amphoras~n~ n boyun alan~nda kulplar aras~ nda yer alan, her iki yüzde gördü~ümüz pencere metop sistemi, Attik
amphoralar~m da hat~rlat~ r. Daha öncede belirtti~imiz gibi 9, erken ve olgungeometrik ça~~12 Ada kaplannda devam eden omuz
bezemesi, Dirmil amphoras~ nda da kar~~m~za ç~kmaktad~ r. Erken ve
olgungeometrik ça~~Attika ve çevresi amphoralar~ nda bir kaç ayr~cal~k d~~~nda 10 omuz alan~ nda bezeme görülmez. Buna kar~~n boyun
alan~ ndaki metop içi bezeme stili, 12 Ada atölyelerince benimsenmesi oldukça geç ba~lar. Fakat boyundan kulplu Dirmil amphoras~nda
yeralan boyun metobunu, kullamli~~ve bezeme yönünden Attik benzerlerinin ba~ar~l~~bir kopyas~~olarak saptamak laz~ m gelir. Belirtti~imiz bu özelliklerin ~~~~~ nda; Dirmil boyundan kulplu amphoras~,
bezemenin yerle~tirildi~i alan ve biçim ile Attika ve 12 Ada etkilerini
birarada ya~atan bir atölye taraf~ ndan imal edilmi~~olmas~n~~önermek
mümkündür. Bu tekliflerden sonra her iki yüzde yeralan bezekleri
incelersek, de~i~ ik etkilerin çok güzel uyumlar~n~~görürüz.
A Yüzü bezemeleri Lev.

~ek.

Boyun metobu,
Dirmil amphoras~n~ n boyun alan~ nda görülen metop, astar~ n
firnisle bölünmesinden meydana gelmi~tir. Metop alan~~amphoran~n
Johansen, Exochi, Oinochoe, mezar V, s. 54-55, ~ek. i ~~~ -~~12 s. 56-57, ~ek.
113, 114
9 C. ~izgünel, Bayrakl~~ (bn) geometrik serami~i, DTCF. Dok. Tez. s. 69 ff.,
Ank. 1972 (yay~nlanmad~).
1° Coldstream, GGP, Iev. 3 ~~ ; EA. 1898 lev. 3/7
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boyun uzunlu~u ile orant~l~~ olarak kar~~m~za ç~kar. A yüzündeki
boyun metobu kendi içinde üç frize bölünür.
Üst friz, Lev.. Ila, ~ek.
Dirmil amphoras~~A yüzü boyun metobu üst frizinde, içleri dönü~süz taranm~~~ meander bezemesi yer al~ r. Meander kollar~n~n
içlerinin dönü~süz taranmas~, 12 Ada merkezlerinde çok kere
Attik meander bezeklerinde, meander kollar~n~n
tekrarlanm~~t~r
bazen dönü~~yaparak yön de~i~tiri~~ Attikö~elerde
iç taramalar~,
ka'da erkengeometrik ça~dan itibaren meander kollar~n~ n taranmas~~
yukar~da aç~klad~~~m~ z yöntemle geli~ir ve olgun geometrik ça~da
ço~alarak devam eder 12. Meander beze~ini Attika'dan alan 12 Ada
ve Bat~~Anadolu dünyas~ , bölge ve merkezlere göre de~i~ en küçük
ayncal~klar yaparak kendi anlay~~lar~na göre meander beze~ini tekrar ederler.
Orta friz, Lev. Ila, ~ek.
Dirmil amphoras~n~ n A yüzü, boyun metobu orta frizinde, alt
alta ikili zigzag ~erit yeral~r. Zigzag ~eritlerin aralar~, kö~elerde dönü~~
yapan çizgi gruplar~~ile taranm~~t~r. Bu stildeki bezemeye Attika
örnekleri aras~ nda ancak geçgeometrik ça~da baz~~kaplar üzerinde
rastlamaktay~z 13 . Bunlar E. Brann taraf~ndan 8. yüzy~l~n 3. çeyre~ine tarihlenen oinochoe parças~~" ve Kerameikos 340, 363, 374,
378, 1308 ve ~~3o9 kaplan d~~~nda ba~ ka örneklerle temsil edilmemesine
kar~~n; J. N. Coldstream'in daha önce belirtti~i gibi "; bu bezeme
12 Ada repertuvar~na Argos etkisinde gelmi~tir. Bu beze~in olgun
geometrik ça~da ~~2 Ada kapal~~vazolar~nda çok kullan~lmas~~16, akl~m~za Dirmil atölyelerinin de onlar~ n etkisinde kalm~~~olmalar~n~~getirir.
11 CR. 6/7, s. 189-191, ~ek. 224/1408 , ~ek. 225/14082 Rodos; Coldstream,
GGP, ~stanköy Serraglio mezar ~ , lev. 59 b/407, lev. 59 d/413.
12 Ker. VI, mezar 36, lev. 29/2155; Coldstream, GGP., lev. 3 a, lev. 31
Eleusis 700, lev. 3 n Ker. 2145, lev. ~~ 1 Agora P 20177, lev. 2 25166 ve birçok
örnek.
13 Ker. VI., mezar 2 1, ~CV. 69/340, ~CV. 1 1 1 /363, ~CV. 1 20/374, 378, Ve ~CV.
144./ 1308, 1309
14 E. Brann, Athenian Agora, yol. VIII., s. 35, lev. 4/40
15 Coldstream, GGP., s. 271, bk. Argos olgun geometrik, s. 123
16 PAE, 1959-60., lev. 166/a Istanköy geometrik nekropoltinde elegeçen boynu
k~r~k kap ve CR. 6/7., s. 189-191 no. ~~, ~ek. 224 Rodos 14081 ; Johansen, Exochi.,
s. 139, ~ek. 217.
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Alt friz, Lev. Ha, ~ek.
Boyundan kulplu Dirmil amphoras~n~n A yüzü boyun metobu
alt frizinde, birbirlerine ters ba~lanan kollar~n~n içleri dönü~süz
taranm~~~"T" meander bezemesi ile betimlenmi~tir. Do~u-Yunan
ve k~ta Yunanistan meander bezekleri içinde tam benzerine rasthyamad~~~m~z bu bezeme, sadece Kerameikos mezarl~~~nda elegeçen,
tek bir amphora 17 üzerinde yak~n ~ekli ile görülür. Kerameikos amphoras~nda yeralan meander beze~inin kollar~n~n içleri kö~elerde dönü~lü biçimde taranm~~t~r. Dirmil amphoras~nda görülen meander
beze~inin kollar~n~n içleri ise kö~elerde dönü~süz taranm~~t~r. Bu
biçimde taranm~~~meander bezemesini, 12 Ada atölyeleri ile birlikte
ortaya koyduklar~~yöresel bir özellik olarak tan~mlamak mümkündür". Bat~~Anadolu'da ele geçen Dirmil amphoras~n~n boyun metobunda gördü~ümüz "T" biçimli meander bezemesi, muhtemelen
Karya'h ustalar~n Attika benzerlerinden esinlenerek kendi repertuvarlar~na katt~klar~, Attika kökenli bir bezek olmas~~mümkündür.
B Yüzü bezemeleri, Lev. illa, ~ek.
Boyun metobu

2

Dirmil amphoras~n~n A yüzünde oldu~u gibi, B yüzünde de
görülen boyun metobu da kendi içinde rezerve ~eritlerle üç frize
bölünmü~tür.
Üst friz, Lev. IIIb, ~ek.

2

Boyundan kulplu Dirmil amphoras~n~n B yüzü boyun metobu
birinci üst frizinde, tekli zigzag bezemesi yeralmaktad~r. Attika
kökenli zigzag bezemesi 19 , erken ça~lardan itibaren her zaman doldurucu bezek olarak geometrik tüm vazoculuk sanat~nda kar~~m~za
ç~kar. 1 2 Ada bezeme repertuvar~nda da bir çok olgun geometrik
kapal~~kaplarda, omuz ve boyun alan~nda bu beze~e örnek vermek
olanak dahilindedir 2°.
Ker. Vi., lev. 47, 48/1256.
C. özgünel, Bayrakl~~ (bn) geometrik serami~i, DTCF. Dok. Tez, S. 105
ff. Ank. 1972 (yay~nlanmad~).
19 Ker. VI., mezar 1, lev. 25/2132, lev. 51/2135, lev. 70/2134; Hes. 2 1 (1952).,
lev. 74 a,b/2°177 Atina Agoras~~
2° Coldstream, GGP., lev. 59 b/Istanköy 407; CR. 6/7., ~ek. 225/14082; PAE
1959-60., Istanköy, lev. 166/a
17

18
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Orta friz, Lev. IIIb, ~ek. 2
Boyundan kulplu Dirmil amphoras~n~n B yüzü boyun metobu
ikinci orta frizinde mazgal meander beze~i görülür. Attika kaplar~nda erken geometrik evreden itibaren mazgal meander beze~ine
rastlamaktay~z 2'. ~üphesiz mazgal meander bezemesi geometrik
ça~da birçok bölgelerde Attika kökenine sad~k kalarak tekrarlanm~~t~r. Bat~~Anadolu süsleme repertuvar~nda çok sevilen bir bezeme
olan mazgal meander, boyundan kulplu Dirmil amphoras~nda gördü~ümüz biçimde -kollar~ n~n içlerinin dönü~süz taranmasiyle- bölgenin özelliklerini ta~~maktad~ r. J. N. Coldstream'in daha önce belirtti~i
gibi 22 , mazgal meander beze~i, olgun geometik evrede Rodos ve
~stanköy repertuvar~na girmi~tir. Kan~m~zca, bu bezeme 12 Adaidan
Karya atölyelerine s~çram~~t~r.
Alt friz, Lev. IIIb, ~ek. 2
Dirmil amphoras~n~ n A yüzü boyun metobu alt frizinde gördü~ümüz "T" meander beze~i, amphoran~n B yüzü boyun metopu
alt fizinde de ayn~~biçimiyle tekrarlanm~~~olarak kar~~m~za ç~kmaktad~r. Daha önce belirtti~imiz özellikleri, bu friz içinde geçerli sayabiliriz. (bk. s. 7).
Omuz bezemeleri
~imdiye kadar boyundan kulplu Dirmil amphoras~n~n boyun
alan~ nda yeralan bezemenin, biçim ve stilini inceledik. Omuz alan~nda
yeralan bezemenin biçimini ve stilini saptayarak, Dirmil amphoras~n~n di~er yöresel özelliklerini ortaya koyabiliriz.
21 Bu tip meanderin ilk örnelderine protogeometrik devir içinde Kerameikos
mezarlar~ ndan gelen bir kantharos üzerinde öncü tip olarak rastlamaktay~ z. Ker.
IV., mezar 48, lev. 2 I /203 ~ . Fakat esas ~eklini almas~~erken geometrik devir ba~lang~c~ndan itibaren kar~~m~za ç~kar. Ilk örne~i Ker. VI., mezar ~~ 'de elegeçen
pyxis üzerinde görmekteyiz, lev. 51/2135. Meander iç tarama ~ekli ile güzel bir örnek ise de ayn~~mezarl~ktan gelen bir amphorada da rastlan~lmaktad~r. Ker. V~.,
lev. 25/4365. Bu bezeme ile suslendirilmi~~örnekleri devrin her safhas~~ için ço~altmak mümkündür.
22 Cordstream, GGP., s. 27 ~~'de Istanköy mezar 8'deki üç lekythosun omuzunda
ilk defa görüldü~ünü bildirir. Istanköy, Serraglio mezar ~~, lev. 59 b/4o7, lev. 59 d, h:
CR. 6/7., Kamiros, mezar 8o, s. 189-191, ~ek. 225
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A yüzü omuz bezemesi, Lev.
Boyundan kulplu Dirmil amphoras~n~n A yüzü omuz alan~nda kulplar aras~na yerle~tirilen geni~-uzun metop yeral~r. Metop, boyun-omuz
geçi~inde bir, omuz bitiminde ise dört ince ~eritle s~mrland~r~lm~~t~r.
Bu alan içinde, esas bezeme görülür. Metop, taban kö~elerinden
tepe uçlar~na do~ru ç~ kan ikili ~eritlerle s~n~rlan~p, birbirlerini yan
yanyana takip eden içleri bal~k a~~~biçiminde taranm~~~dört üçgen
dizisi ile betimlenmi~tir.
B yüzü omuz bezemesi, Lev. illa, IVa, b. ~ek. 3
Boyundan kulplu Dirmil amphoras~ n~n A yüzü omuz alan~nda
gördü~ümüz kulplar aras~na yerle~tirilen bezemede bir simetri görülmektedir. Amphoray~~bezeyen ressam, B yüzü omuz metobunda ayn~~
simetriyi sa~lamada ba~ar~l~~olamam~~t~ r. Kulplar aras~ndaki metop
alan~na önceden, A yüzünde oldu~u gibi dört üçgen s~ras~~yerle~tirmek istemi~tir. Fakat alan oranlamas~nda bir hataya dü~mü~, üçgenlerin ölçülerini büyük tutmu~~ve kulpa yak~n alana bir dördüncü ve
simetriyi tamamlayacak üçgen için yeterli bir yer ay~rmada ba~ar~l~~
olamam~~t~r. Bo~~b~rakmak istemedi~i bu alana, dar bir üçgen çizmi~,
bu üçgenin içini üç tane içleri tabanlar~na paralel taranm~~~küçük
üçgenlerle bölmü~tür. Boyundan kulplu Dirmil amphoras~n~~ yapan
usta, son olarak B yüzü omuz metobu bezeklerine ekledi~i bezemeyle,
hiçbir merkez ve bölgede görmedi~imiz kendi öz mal~~olan beze~i
katarak, yöresel bir atölyede imal edildi~ini bize ans~tmaktad~r.
Dirmil amphoras~n~n her iki yüzünde yer alan omuz bezemelerini
meydana getiren bal~k a~~~biçimindeki büyük üçgen dizileri, geometrik
evre bezeme sanat~nda, Bat~~Anadolu 23 ve ~~2 Ada atölyeleri 24 d~~~nda
çok az yerde kar~~m~za ç~kar. J. N. Coldstream'in daha önce belirtti~i
gibi 25; kapal~~kaplarda omuz alan~na çok güzel bir biçimde yak~~an
içleri bal~k a~~~biçiminde bezenmi~~üçgen dizileri beze~i, 12 Ada
23 Bat~~ Anadolu'da bulunan baz~~ kapal~~ vazolar~n omuz stislemelerinde çok
az farklar görülür. Karya'dan gelen baz~~ örnekler içinden ~unlar~~gösterebiliriz:
(XXXV)/t37, lev. to, 30/47; Y. Boysal, Turgut
A. Akarca, Beçin., Belleten 1971
(XII), s. 63 ff., lev. X/1 5a,b,c.
(Bozukba~), Anatolia 1970
24 Coldstream, GGP., Istanköy, Serraglio mezar t, lev. 59/406 ve lev. 59b/407;
CR. 6/7., Kamiros mezar 8o, fig. 230/14088, GGP., lev. 59 f; CVA Heidelberg.
3., s. 63, 1eV. 12 2/2 M7.
25 Coldstream, GGP., s. 271.
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çömlekçileri taraf~ndan bulunmu~tur. Yukar~da belirtti~imiz k~sa
aç~ klamalardan sonra, boyundan kulplu Dirmil amphoras~n~~yapan
ustalar, bal~k a~~~biçimindeki üçgen beze~ini, Rodos ve istanköy
atölyelerinden alm~~~olmalar~~mümkündür.
Kar~ n bezemesi, Lev. I, Ma
Boyundan kulplu Dirmil amphoras~n~ n omuz metobu taban~n~~
belirleyen dört ince ~eritten sonra, ~~ kal~n, 3 ince, ~~ kal~n, 5 ince,
~~kal~n, 5 ince, ~~kal~n, 5 ince ~eritlerle çevrelenmi~tir. Son be~li ince
~ eritten sonra kap, kaide dahil olmak üzere firnislenmi~ tir. Olgungeometrik evre Attika kaplar~ nda tüm yüzeyin bezeme ve bo~~b~rak~lm~~~ ~eritlerle doldurulmu~~oldu~unu bilmekteyiz 26. Attika'll
çömlekçilerin geli~tirdikleri ve inatla kulland~klar~~ bu doldurma
biçimi, daha önce de belirtti~imiz di~er Attika etkileri yan~nda
do~rudan do~ruya Dirmil atölyesi taraf~ndan Attika'dan al~nm~~~
olmas~~olas~l~k dahilindedir. Do~u-Yunan dünyas~nda ayn~~biçimdeki bezeme, sadece boyundan kulplu Dirmil amphoras~nda görülmez. Exochi mezarl~ klar~ndan gelen, F. Johansen taraf~ ndan belirtildi~i gibi 27 ; Attika örneklerinden esinlenerek bezenen kaplarda
da görülmektedir. K~sa olarak verdi~imiz aç~klamalardan sonra
rezerve ~eritlerle kap alan~n~n doldurulmas~~bir Attika özelli~i olarak
di~er Yunan dünyas~na girmi~~olmas~~mümkündür.
OMUZDAN KULPLU AMPHORA
(Parçalar halinde)
Bodrum Müzesi Env. No: 1963/15
Lev. V-VII, ~ek. 4, 5
Bat~~Anadolu ve 12 Ada geometrik dizilerinde az rastlanan
kaplardan biri de, omuzdan kulplu amphoralard~r. Elimizdeki
tek buluntu, Dirmil'den gelen tam profil vermeyen, tek kulbu elimize
geçen çok tahrip olmu~~kapt~ r.
26 Erken geometrik devirde kar~n yüzeyinde bir gruptan te~ekkül eden bu bezeme olgun geometrik devir içinde devam~ n~~surdurur. Ker. VI., mezar 74, lev.
25/253, mezar 2, ~CV. 25/926.
27

Johansen, Exochi., S. 123 ff., mezar V, ~ek. ili
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Kat. 2

Bodrum Müzesi Env. No: 1963/15
Omuzdan kulplu amphora, lev.V-VII, ~ek. 4, 5 (parçalar halinde)
Eldeki yük: 19.9 cm., eldeki boyun yük: 8.6 cm., boyun çap~~
~~o .8 cm., çeper : 0.2 0.4 cm., Pi~mi~~toprak, aç~ k tu~la rengi hamur,
siyah-koyukahve firnis, firnis d~~~ nda kalan alan deve tüyü rengi.
Dirmil omuzdan kulplu amphoras~n~~biçim olarak inceleme
olana~~m~z güçtür. Bu amphoran~n kar~ n, omuz ve boynu parçalar halinde bulunmu~ tur. Kaidesinden hiç bir iz yoktur. Omuz
üzerinde yeralan tek kulbun bulundu~u kenar parças~~olmasayd~, bu kab~ n omuzdan kulplu amphora biçiminde bir kap oldu~unu tan~mlamam~z güç olacakt~. Biçim yönünden omuzdan kulplu Dirmil amphoras~,
Kerameikos buluntulanyla yak~nl~klar kurabilir. Kerameikos 284
amphoras~nm a~~z kenar~na yak~n plastik bo~um 28, omuzdan kulplu
Dirmil amphoras~n~ n boyun alan~ nda yer alan plastik halkay~~an~msat~ r. Dirmil amphoras~, vücut yap~s~~yönüyle de Kerameikos 284
amphoras~~ile yak~nl~ klar kurar. Kerameikos 284 amphoras~ nda omuzkar~n kenar profilinin meydana getirdi~i ~i~kin-hantal görünüm, Dirmil amphoras~n~~hat~rlat~ r. Dirmil'de amphora biçimindeki kaplar~n,
form olarak yerli özelliklerden çok, k~ ta Yunanistan özellikleri ta~~d~~~n~, boyundan kulplu Dirmil amphoras~m incelerken görmü~tük.
Olgungeometrik ça~~12 Ada serileri içinde lekythos tipindeki
kaplarda boyun-kulp birle~iminde görülen bo~umun; J. N. Coldstream'in belirtti~ine göre 29; 12 Adal~~çömlekçilerin K~br~s'tan
ald~klar~~ ad~~geçen kaplara boyundaki bo~umu ekleyerek kendi
dizilerine katt~klar~n~~görmekteyiz. Omuzdan kulplu Dirmil amphoras~mn boyun alan~~içinde görülen plastik halkan~ n 12 Ada etkileri
ile girmi~~olmas~~akl~m~za gelebilir. Fakat olgun geometrik evrede ve
onu izleyen zamanlarda, 12 Ada kapal~~kap gruplar~ndan, amphoraoinochoe biçimindeki vazolarda, boyun üzerinde hiçbir zaman plastik
halka görülmez. Omuzdan kulplu Dirmil amphoras~mn boynunda
Ker. VI., mezar 29, lev. 45/284
Coldstream,
GGP., s. 268-269, tstanköy, 406, 407 lekythoslar~, lev. 59 b,c
29
ve CR. 6/7., Rodos, Kamiros, s. 189-191, fig. 225 Coldstream, lev. 59h
28
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yer alan plastik halkan~ n, Attika etkisinde 3° Karya bölgesine girmi~~
olmas~~bize bir kere daha uygun dü~ mektedir.
Bezeme, Lev. V-VII
Omuzdan kulplu Dirmil amphoras~ , bezemenin yerle~tirildi~i alan~n seçimi ile boyundan kulplu Dirmil amphoras~na stil olarak yak~n ili~ki kurar. Omuzdan kulplu Dirmil amphoras~, biçim olarak benzerlikler
kurdu~u Kerameikos 284 boyundan kulplu amphoras~~31 ile bezemede
de yak~nl~ klar göstermektedir. Eldeki parçalardan görülece~i gibi
omuzdan kulplu Dirmil amphoras~, bezemenin seçimi ve i~leni~inde;
boyundan kulplu Dirmil amphoras~ na oranla ikinci s~ n~f özellikler gösterir. Omuzdan kulplu Dirmil amphoras~nda bezeme, boyundan
kulplu Dirmil amphoras~nda oldu~u gibi, boyun ve kulplar aras~na yerle~tirilen metoplardad~r.
Boyun bezemesi, Lev. VIIa, b ~ek. 4
Omuzdan kulplu Dirmil amphoras~n~n a~~z kenar~~ alt~ndaki
plastik halka ile, boyun-omuz geçi~i aras~nda kalan alanda, üstte ve
altta rezerve ~eritler aras~ nda kalan alanda aralar~~kö~elerde dönü~lü
biçimde taranm~~~ikili zigzag beze~i boynu çevreler. Bu beze~e
daha önce boyundan kulplu Dirmil amphoras~n~n A yüzü boyun
metobu orta firizinde (~ ek. r) rastlam~~t~k. Stil olarak ayn~~olan bu
bezek, boyundan kulplu Dirmil amphoras~ n~~incelerkeri verdi~imiz
örneklere göre, Argos etkisiyle 12 Ada atölyelerince benimsenip, di~er
kom~ular~na aktar~lm~~~olmalar~n~~birkere daha önerebiliriz.
Omuz bezemesi, Lev. VIa, ~ek. 5
Omuzdan kulplu Dirmil amphoras~n~ n kulplar aras~nda kalan
alan içinde rezerve ~eritlerle s~n~rlanm~~~metop bezemesi yeral~r.
Metop alan~~içinde de, içleri kafes biçiminde taranm~~, birbirlerine
kö~elerinden ba~l~~yatay baklava zinciri beze~i yerle~tirilmi~tir.
Içleri kafes biçiminde taranm~~~baklava zinciri bezemesine,
erken geometrik ça~dan beri Attika bezeme repertuvar~nda birçok
s° Ker. VI., mezar 29, lev. 45/ 284
31 Ibid.,
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kap üzerinde s~n~rlay~c~~biçimde görmekteyiz 32 . Omuzdan kulplu
Dirmil amphoras~~ omuz metobunda yer alan baklava zinciri bezemesi, s~n~rlay~c~~ve doldurucu yöntemiyle kar~~m~za ç~kmaz. Bat~~
Anadolu çömlek atölyelerinde bu bezeme, Attika'ya yak~n biçimde
görülür 33. Örne~in Sisam 34 ve iasos'dan 35 gelen malzemede izlenmektedir. ~~2 Ada geometrik bezeme stilinde, erken ve olgun geometrik kaplar da, Attika'ya ba~~ml~l~~~n~~devam ettirir 36 . J.N. Coldstream
taraf~ndan olgun geometrik dizide gösterilen Kamiros'ta ele geçen
tek kulplu fincan biçimindeki kapta, yatay biçimde betimlenen baklava zinciri, Dirmil örne~ine yak~n ~ekilde kar~~m~za ç~kar 37.
Dirmil omuzdan kulplu amphoras~nda gördü~ümüz baklava
zinciri bezemesi, Argos kaplar~nda da görülür 38. Argos kaplar~nda
temel bezeme biçiminde betimlenen baklava zinciri 39, omuzdan
kulplu Dirmil amphoras~nda da ayn~~ biçimde kar~~m~za ç~kmas~,
akl~m~za bu beze~in, 12 Ada üzerinden gelmi~~olmas~n~~önerir 4°.
Bezeme stili yönünden yapt~~~m~z aç~klamalardan sonra, ~u
sonuca varmam~z mümkündür: Dirmil omuzdan kulplu amphoras~,
bezemesi ile Argos örneklerine ba~l~, biçimi ile de Attika atölyelerinin
etkisi alt~ndad~r.
32 Ker. VI., mezar 1, lev. 16/2133 krater, mezar 41, lev. 46/2146 kar~ndan
kulplu amphora, mezar 58, lev. 36/362 boyundan kulplu amphora, mezar 5g, lev.
121/335 dik kenarl~~çanak; E. Brann, Athenian Agora vol. VIII, lev. 17/295
33 C. Ozgünel, Bayralk~~ (bn) geometrik serami~i, DTCF. Dok. Tez. Ankara
1972 (yay~nlanmad~)., s. 98, ~ek. 52 b, lev. VII/4, s. too, ~ek. 54, lev. VII/t, J.
Cook, BSA 53-54 (1958-59)., lev. 5 c; Coldstream, GGP., lev. 6o f; Schweitzer,
DGKG., s. 105, fig. 69; H. Walter, Samos. V., lev. 51/299
34 Il. Walter, Samos V., s. 16, fig. 3, lev. 4/21 üst sa~~
kö~e
35 Ann. 43-44 (1965-66)., S. 419, fig. 25 Sisam tipi fincan
36 CR. VIII, mezar 43, fig. 149; Coldstream, GGP., lev. 58 a, 6o e; Johansen,
Exochi., fig. 203.
37 CR. 6/7., s. 189, mezar 8o, fig. 223-24; Coldstream, GGP., s. 267 ff.
38 P. Courbin, La CGA., lev. 3/C. 2473, lev. 18/C. 53; Coldstream, GGP.,
lev. 24 j/C 2473, lev. 25 f/ Nauplion, Myc. 53-333
39 Argos C. 2473 boyundan kulplu amphoras~nda boyun metobunda yer alan
esas bezemeli, yatay baklava zinciri, C. 53 oinochoesinin boyun metobunda ve
Nauplion, Myc. 53-333 pyxisisinin kulplar aras~~ dar frizi üzerinde de temel süs
eleman~~ olarak görürüz.
49 Dip not 37'de verdi~imiz tek örnek bir misal te~kil edebilir.
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GENI~~KA~DEL~~DAR BOYUNLU BODUR OINOCHOE
Bodrum Müzesi Env. No: 597
Lev. VIII-X, ~ek. 6-8
Bat~~Anadolu ve 12 Ada geometrik dizileri içinde amphora
biçimindeki kaplar~n azl~~~na kar~~n 41, oinochoe türündeki kaplar
ço~unluktad~r. Durum Karya bölgesinde de ayn~d~r. Yap~lan son
ara~t~rmalar sonucu birkaç yerde oinochoe türünde yeni kaplar gün
~~~~~na ç~kar~lm~~t~r. Turgut (Lagina) 42 ve Beçinde 43 bulunmu~~kaplar, Anadolu için güzel örneklerdir. Bu kaplar~n yöresel atölyeler
taraf~ndan yap~lm~~~olmalar~~kuvvetle muhtemeldir.
Karya bölgesinde iyi korunmu~~biçimiyle, geometrik evrede
yak~n benzerini göremedi~imiz oinochoe ise, burada inceleme olana~~m buldu~umuz yonca a~~zl~~Dirmil testici~idir. Tüm olarak
geni~~kaideli oinochoelerin i 2 Ada ve Bat~~Anadolu serilerine giri~i
F. Johansen" ve daha sonra da J.N. Coldstream'in 45 belirttikleri
gibi, bu kaplar~n 12 Adal~~çömlekçiler taraf~ndan, Attika olgun geometrik ilk örneklerinden taklit edilmi~~olmalar~~gerekir.
Dirmil oinochoesi, biçim olarak ilk bak~~ta bize, Attika ve 12
Ada örneklerini hat~rlatmakta ise de, bodur ve bas~k vücudu ile onlardan ayr~~bir biçimde oldu~u göze çarpmaktad~r. Bu benzerlik ve
ayr~cal~klar~~kab~~bölüm bölüm inceleyerek ortaya koyabiliriz.
~~~ 1974 senesi Bayrakl~~kaz~lar~, boyundan kulplu geometrik amphoralara
birçok yeni örnekler katarak bu bo~lu~u ortadan kald~rm~~~bulunmaktad~r.
42 Bodrum müzesinde Turgut'tan gelen, müze taraf~ndan sat~n al~nm~~~2857
Turgut Kaz~s~~ 1969 y~l~~raporu ve 2130 envanter numaral~~vazolar, Y. Boysal,
taraf~ ndan Anatolia XII (1968), s. 63 ff., lev. IX/res. 14-2857 ve lev. XII/res.
18-2130 ne~redilmi~lerdir. Bunlar~n d~~~nda Y. Boysal taraf~ndan yürütülen Turgut
(Lagina) 1969 kaz~lar~nda geç geometrik mezarlarda ele geçen ve ayn~~makale
içinde yay~nlanan Bozukba~~mezar 5'te gün ~~~~~na ç~kar~lan oinochoeleri: lev.
X/res. 15 a, b, c ve lev. XI/res. ~ 6 gösterebiliriz.
43 Bugün ~zmir Müzesi depolar~nda saklanan Beçin örne~i, bir mezar buluntusudur. A. Akarca, Beçin alt~ndaki eski ça~~mezarl~~~, Belleten 1971 (XXXV137), s. ~~ ff., mezar 3, lev. IV/17 65 M 3-1
44 Johansen, Exochi., s. 124 de bu formun 8. as~rda Attika'dan geldi~ini söyler
ve dipnot I77'de örnekler verir. "Ker. V~ ., lev. 83; CVA, Copenhauge 2., lev. 72,
I; CVA, Bruxelles 2., III Hb, lev. 1,4" bu misallerle Exochi Y2 ve Z2 geni~~kaideli
oinochoelerini stil yönünden mukayese eder.
44 Coldstream, GGP., s. 269
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Kat. 3
Bodrum Müzesi Env. No. 597
Geni~~kaideli dar boyunlu bodur oinochoe, Lev. VIII-X, ~ek.7-9
Yük: 22.8 cm., kaide çap~ : 16 cm., boyun yük: 8.8 cm., boyun
çap~ : 4.7cm., çeper: 0.2-43.4 cm., pi~mi~~toprak, tu~la rengi hamur,
pi~meden dolay~~siyah firnis yer yer de~i~ik tonda, gövdenin alt
yar~s~~siyah, firnislenmeyen sahalar kirli deve tüyü rengi.
Biçim, Lev. VIIa
Boyun, Lev. VIIa
Dirmil oinochoesinde gördü~ümüz yonca a~~zl~~boyun, Attika 46,
Kyklad" ve 12 Ada 48 kaplar~nda oldu~u gibi uzundur. Fakat onlar kadar ince de~ildir. Dirmil oinochoesinin a~~z yap~l~~~, ~stanköy
963 olgun geometrik oinoochoesinin a~~z yap~l~~~na çok benzer 49.
Dirmil oinochoesinde, a~~z, boynun devam~~biçiminde içbükey bir
profil yaparak kaynar. Dirmil oinochoesinde, a~~z~n boyunla meydana getirdi~i içbükey kavis omuz birle~imine kadar devam eder. Bu
kavisten sonra geçi~~için, boyun-omuz aras~nda ince iki plastik halka
yeral~r. Attika ve 12 Ada kaplar~nda yukar~da belirtti~imiz kavis
ve plastik ince halkalar görülmez. Attika ve 12 Ada kaplar~nda boyun
dik bir biçimde omuza iner 8°.
Omuz ve kar~ n, Lev. Villa
Dirmil oinochoesinin omuz alan~n~n meydana geli~i, daha önce
kar~~la~t~rma örnekleri olarak verdi~imiz oinochoelerle yak~n-uzak
ili~ kiler kurar. Dirmil oinochoesinde dik olarak omuza inen boyun,
boyun-omuz geçi~indeki plastik halkac~klardan sonra, keskin bir
kenar profili göstermez; d~~a do~ru ta~arak kürevi olmayan bir
biçimde devam eder ve bas~ k-bodur vücudu meydana getirir. Omuz
46 Ker. Vi., mezar 13, lev. 83/1141; Coldstream, GGP., lev. 3m Cambridge
GR-2- 1943
47 Melos, Ann 8-9 (1925-26)., s. 228, fig. 31/n 2 ; Keos, CVA Heidelberg 3,
lev. 123/11
48 Johansen, Exochi., s. 67, fig.134/Y 2 Ve S. 69, fig. 138-39/ Z 2 ; Coldstream,
GGP., lev. 63 e/~stanköy 528 ve lev. 6o a/963
46 Coldstream, GGP., lev. 6o a/~stanköy 963
50 Dipnot 46-49
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kenar profili Keos oinochoesinde 51 görülen üçgene yak~n biçimi ve
Melos N 2 oinochoesindeki 52 ovoid omuza sahip de~ildir. Karya bölgesinden gelen Turgut 53 ve Beçin 34 oinochoeleriyle Dirmil kab~~omuz
yap~l~~~yönünden ili~ki kuramaz.
Dirmil oinochoesinin biçimi üzerinde yukar~da k~saca belirtti~imiz
özelliklerin ~~~~~~alt~nda, biçimlendirmesi hakk~nda ~unlar~~önerebiliriz : Dirmil oinochoesi tüm görünümü ile Attika stiline ba~l~~kalm~~t~ r.
Yöresel örnekleri olan Turgut ve Beçin örnekleriyle yak~n ili~kiler
kurmayan Dirmil oinochoesi, Bodrum yar~madas~ nda Dirmil'de veya
oraya yak~n bir atölye taraf~ndan yap~lm~~~olmas~~mümkündür.
Bezeme, Lev. Villa ~ek. 6-8
Dirmil oinochoesi, bezeme stili yönünden 1 2 Ada ve Argos 55 etkileri göstermektedir. Omuz alan~ nda görülen bezeme grubu, 12 Ada
çömlekçilerinin sevdi~i ikili üçlü friz bölünmesini hat~ rlatmaktad~r.
Dirmil oinochoesinin boyun alan~ ndaki bezeme biçimi, inceledi~imiz Dirmil kapal~~kaplar~~ile kurdu~u ili~ki yönünden bize, ayn~~
atölye taraf~ndan yap~ld~~~n~~belirtir. 12 Ada ve Karya geometrik
ça~~çömlekçili~inde, olgun geometrik evrede çok sevilen omuz
süslemesi, daha önce de önerdi~imiz gibi, Attika kapal~~kaplar~nda
az örnekle kar~~m~za ç~kmaktad~r 56 .
Dirmil oinochoesinin omuz alan~nda görece~imiz üçlü friz bölünmesi, 12 Ada olgun geometrik ça~~çömlekçili~inde, lekythos tipindeki kaplarda gördü~ümüz friz sistemi biçiminde kar~~m~za
ç~kar 57. Bu özellikler, Karya- ~~2 Ada ili~kileri aç~s~ndan önem ta~~maktad~r.
CVA Heidelberg 3, lev. 123/11 Keos
Ann. 8-9 (1925-26)., s. 228, fig. 31/n 2 Melos
53 Y. Boysal, Anatolia XII (1968)., lev. IX/res. 14-2857, lev. XII/res. 18-2130
Turgut (Lagina)
54 A. Akarca, Belleten 1971 (XXXV-137)., lev. IV/17 65 M 3-1 Beçin
55 Asine'de elegeçen mezar buluntusu oinocohe, boyun ve bilhassa omuz
bezemesinde gösterdi~i stil yak~nl~~~~ile Dirmil 597 oinochoesini hat~rlatmaktad~r.
Omuz sahas~n~ n üçlü friz sisteminde bölünmesi, boyunda yer alan tek meander
bezemesi stil yak~nl~~~~olarak söylenebilir. Bk. Asine oinochoesi için: Robin 114g,
Protogeometrische und geometrische Keramik in Nauplion, Opuscula Atheniensia
X (2971) s. 45, ~ek. 6 a,b/env. 2912 G. 4: I
53 Bk. Dipnot
~~o
57 Coldstream, GGP., s. 267, 269
51
52
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Bezeme stilinden görece~imiz yenilik ve etkilerin iyi bir biçimde
incelenmesinden sonra, Dirmil oinochoesinin özelliklerini saptayabiliriz.
Boyun bezemesi, Lev. VIIIb, ~ek. 6
Olgun geometrik ça~~k~ta Yunanistan kapal~~kaplar~nda boyun
alan~ nda görülen bezeme, geleneksel bir al~~kanl~k ise, ~imdiye kadar
inceledi~imiz Dirmil amphoralar~nda da bu stil benzerli~i, Attika
gelene~inin izlendi~ini ortaya koymas~~ile önemlidir. Dirmil oinochoesinin boyun bezemesi, ayn~~stil özelliklerini tekrar ortaya koyar.
12 Ada kapal~~kaplar~nda boyun alan~nda görülen bezeme,
olgun geometrik ça~~n sonuna do~ru Attika örneklerine yak~n bir
stil anlay~~~~içinde ortaya ç~kt~~~n~, boyundan kulplu Dirmil amphoras~n~~incelerken görmü~tük 58 .
Dirmil oinochoesinin a~~z-boyun geçi~inden itibaren ba~layan
alan ile boyun-omuz geçi~ini haz~rlayan plastik ince halkalar~n üstünde
~eritlerle belirlenen alanda, bezeme yer al~r. Bu alan rezerve ~eritlerle iki dar frize bölünmü~tür. Bu dar frizlerin içlerinde, içleri kafes biçiminde taranm~~~yatay baklava zinciri bezemesi betimlenmi~tir. Bu biçimde boynu çevreleyen baklava zinciri bezemesine
omuzdan kulplu Dirmil amphoras~n~n omuz metobunda tek s~ra
halinde rastlam~~~ve bu bezeme üzerinde geni~~bilgiyi sahife 12, 13 de
vermi~tik. Dirmil oinochoesinde de ayn~~bezeme iki katl~~biçimi ile
geli~mi~~olarak kar~~m~za ç~kar. Omuzdan kulplu Dirmil amphoras~nda omuz alan~nda görülen bu bezeme, Dirmil oinochoesinin boyun alan~na kaym~~t~r. Baklava zinciri bezemesine stil olarak ili~ki
kurdu~u Argos C 2473 boyundan kulplu amphoras~n~n boyun
metobunda tek s~ra halinde rastlan~r 58. Dirmil oinochoesinde iki kat
biçiminde betimlenen bu bezeme, Argos C 2473 amphoras~ndan
ileri bir kap izlenimini bize önerir. Argos d~~~nda Attika ve 12 Ada
ve di~er Yunan merkezlerinde bu biçimde baklava zinciri bezemesi
görülmez. Baklava zinciri biçimindeki bezemenin Argos 6° ve Dirmil kapal~~kaplar~nda benzer biçimde görülmesi, Dirmil omuzdan
58 Johansen, Exochi., s. 49, mezar V, fig. 111, 112; Coldstream, GGP., lev.
6o6 ve lev. 63 e//stanköy 528
59 P. Courbin, La CGA., lev. 3/C 2473
60 P. Courbin, La CGA., lev. 3/C. 2473; Coldstream, GGP., lev. 24 j
Benden C. AL, 2
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kulplu amphoras~n~~bezeme yönünden incelerken ileri sürdü~ümüz
Argos etkilerini bir kere daha bize ans~tmaktad~r.
Omuz bezemesi, Lev. IX a,b Sek. 7
Dirmil oinochoesinin omuz süslemesi, 12 Ada olgun geometrik
kaplar~nda ~srarla devam eden omuz bezemesi biçiminde kar~~m~za
ç~kmaktad~r. Bezemenin seçiminde ise, Dirmil oinochoesinin adalar
üzerinden gelen Attika tesirlerinden etkilendi~i görülür.
Dirmil oinochoesinde, bezeme omuz üzerinden kar~n geçi~ine
kadar kalan alanda yeral~r. Bu alan rezerve ~eritlerle üç bölüme
ayr~lm~~t~r. Frizler biçiminde olu~an alanlar içine bezekler yerle~tirilmi~tir ". Frizlerde yeralan bezekleri ayr~~ayr~~incelersek stil
saptayabiliriz.
I. Üst friz bezemesi, Lev. IXa,b Xa ~ek. 7
Dirmil oinochoesinde omuz - boyun geçi~ini sa~layan plastik ince
halkalardan sonra ~~. üst friz ba~lar. Bu friz kulp kenar~nda her iki
yanda üçlü ince çubuklarla s~n~rland~r~lm~~t~r. ~ . üst frizde, taban
kö~elerinden birbirlerine ba~l~~iç içe çizilmi~~üçgen dizileri yeral~r.
Içteki üçgenlerin içleri kafes biçiminde taranm~~t~ r. üçgenlerin tepe
kö~elerinin de~di~i ~eritten, üçgen aralar~nda yeralan üçlü gruplar
halinde k~sa çizgi çubuklar~~sarkar.
Attika erken ve olgun geometrik ça~~vazoculu~unda, Dirmil
oinochoesinin omuz metobu ~ . üst frizinde gördü~ümüz bezeme
stiline örnek vermek olas~l~k d~~~ndad~r. Fakat bu stildeki bezeme
bir 12 Ada özelli~i olarak kar~~m~za ç~kar 62 . 12 Ada erken ve olgun
geometrik evre kap bezemelerine göz atarsak ayn~~biçimdeki bezemenin Bat~~Anadolu çömlekçilerinin öz bulu~lar~~oldu~unu saptar~z. J.N.
Coldstream'in yapt~~~~kronolojik s~ralamada erken geometrik 12 Ada
dizileri içinde yeralan 63; Istanköy'ün Serraglio mezarl~~~ndan gelen
61 J. N. Coldstream taraf~ndan geçgeometrik Do~u Yunan dizisi içine koydu~u
istanköy 528 oinochoesi ~ekli d~~~nda süsleme stilinde ve benzer bezemelerin seçiminde yak~n ili~kiler kurar. Omuz sahas~nda yer alan geni~~süsleme rahatça 3 frize
bölünmektedir. Coldstream, GGP., lev. 63 e
62 J. N. Coldstream'in önce de belirtti~i gibi, "Attik protogeometrisinden al~nan dil bezemeleri, Do~u Yunan sanat~n~n özelli~i olarak k~salt~lm~~lard~r" GGP.,
S. 265
63 Coldstream, GGP., s. 265 ff., 267 ff.,
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409 no. lu amphoriskosu 64, 447 no. lu oinochoesi 63 ve mezar 22'den
gelen boyundan kulplu amphoralar~~66 omuz frizlerinde üst s~ mrlalay~c~~ ~eritten sarkan k~sa çizgi çubuklar~~görmek mümkündür. Ayn~~
biçimde betimlenmi~~çizgi gruplar~ na, olgun geometrik evrede tekrar
12 Ada kaplar~nda rastlar~z. Istanköy'den gelen boynu kay~p oinochoe 67, Serraglio 774 nolu amphoriskosu 68, Pizzoli 963 no. lu
oinochoesi 69, ve Rodos'un Kamiros Akropolisinden gelen 14090
no. lu oinochoes 70 omuz bezemelerinde ayn~~biçim kar~~m~za ç~kar.
Verdi~imiz örneklerden de anla~~ld~~~~gibi, bu bezemenin 12 Ada
çömlekçilerinin kendi öz bulu~lar~~oldu~unu saptayabiliriz. Dirmil
atölyesi de, Dirmil oinochoesinin üst frizinde gördü~ümüz bezemeyi,
12 Adal~~meslekda~lar~~gibi kullanm~~lard~r
II. Orta friz bezemesi, Lev. IXa,b, Xa, ~ek. 7

Dirmil oinochoesinin omuz alan~~orta frizinde, Bat~~Anadolu
Ve 12 Ada çömlekçilerinin Attika'dan ald~klar~~ mazgal meander
bezemesi betimlenmi~tir 72 . Dirmil oinochoesi orta frizinde görülen

mazgal meander bezemesinin kollar~n~n içleri kö~elerde dönü~süz
biçimde taranm~~t~r. Bu stil bize, daha önce inceledi~imiz boyundan
kulplu Dirmil amphoras~n~n B yüzü boyun metobu içinde yer alan
II. orta frizinde gördü~ümüz mazgal meander bezemesini ans~t~ r 73.
64 Coldstream, GGP., s. 267, lev. 58e (409) amphoriskosu, omuz sahas~nda
üç dizi yar~m konsantrik daire.
65 Coldstream, GGP., s. 267, ~stanköy, Serraglio mezar ~~ , lev. 58 g (477) oinochoesi, omuz sahas~nda üç veya dört dizi yar~m konsantrik daire bezemesi.
66 Desborough, PGP., ~stanköy, Serraglio mezar 22, lev. 30, iç içe çizilmi~~
yanyana üçgen dizisi.
67 Coldstream, GGP., s. 271, dipnot. ~~"PAE. 1959-60, lev. 166 B." Ikili üçgen
dizisinin solunda dörtlü çizgi grubu.
68 Coldstream, GGP., ~stanköy, Serraglio mezar 27, lev. 59 a (774), ikili üçgen
dizileri aras~nda ~ o'lu çizgi gruplar~~
69 Coldstream. GGP., ~stanköy, Pizzoli mezar 6, lev. 6o a (963). ~ç içe çizilmi~~
ikili üçgen dizileri aras~nda ~ o'lu çizgi gruplar~.
7 ° CR. 6/7., Rodos, Kamiros mezar 8o, S. 192, fig. 231; Coldstream, GGP.,
lev. 59 e. D~~~çemberleri birbirlerine te~et olan yar~m konsantrik daire s~ralar~~ aras~nda 5- ~~ o aras~nda de~i~en çizgi gruplar~.
71 Ana bezeme olarak kullan~lan üçgen dizilerine ~stanköy 963 no.lu oinochoesinde iç içe çizilmi~~ikili gruplar, ~stanköy 774 amphoras~nda içleri kafese taral~~
ikili üçgenler ~eklinde rastlamaktay~z.
" Bk. Dipnot. 20 ve 2 I.
73 Bk. Sahife 8, ~ek. ~ , lev. II a.
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III. Orta friz bez emesi, Lev. IXa.b, Xa, ~ek. 7
Dirmil oinochoesinin omuz alan~~içinde yer alan alt frizinde,
içleri kafes biçiminde taranm~~~üçgen dizileri vard~ r. Bu bezeme
biçimine, oinochoenin omuz alan~nda yer alan I. üst frizinde de~i~ik
stilde rastlam~~t~k. Olgun geometrik evre 12 Ada kaplar~~ aras~nda
Kamiros'tan gelen 14081 no.lu lekythosun omuz alan~nda yer alan
üst frizinde bu stilde üçgenler görülür 74. Erken geometrik evreden
itibaren 12 Ada kaplar~nda tek bir bezek biçiminde betimlenen
üçgen dizileri", Geometrik ça~~Attika bezeme repertuvar~nda da
kar~~m~za ç~ kar. Protogeometrik ça~~k~ta Yunanistan kaplar~nda
yard~mc~~bezek olarak rastlad~~~m~z bu biçim 76, daha sonraki evrelerde Attika'da di~er bezeklerle birlikte tekrarlanm~~t~r ". Üçgen
bezekleri, Attika örneklerinden ba~~ml~~olarak, 12 Adal~~çömlekçiler
taraf~ndan erken geometrik evrede kab yüzeyinde esas bezek, olgungeometrik evrede ise ikinci plana dü~erek betimlenmi~tir. Dirmil
atölyesi, daha önce de belirtti~imiz di~er bezeklerin seçiminde s~ k~~
i~birli~inde bulundu~u kom~ular~n~n etkisinde kalarak, onlar~n kulland~~~~biçimde kab yüzeyine üçgen dizilerini sokmu~tur.
Kulp bez emesi, Lev. Xb, ~ek. 8
Dirmil oinochoesinin kulp bezemesi, yass~~ dar alan içinde, alt
alta s~ralanm~~~"W" beze~i ile bütün yüzeyi kaplar biçimde kar~~m~za ç~ kar. 12 Ada örnekleri içinde bu bezeme biçimine rastlamak
mümkün de~ildir. Attika'dan verece~imiz örnek, uzak da olsa bezeme
biçimiyle yak~nl~klar kurar ".
Omuz sahas~nda yer alan bezeme gruplar~ndan da görülece~i
üzere, Dirmil oinochoesi 12 Ada vazoculu~undan çok etkilenmi~~
ve adeta omuz alan~n~n kullan~~~stili ile onlar~n yak~n bir izleyicisi
oldu~unu ortaya koymu~tur.
74 CR. 6/7., s. 189, Kamiros mezar 8o, fig. 224„ 225/14082 ; Coldstream, GGP.,
lev. 59
75 CR. 8., Ialysos, Marmaro mezar 43, s. 161-4, fig. 149/15534 ve 15535; Coldstream, GGP., lev. 58 b (15534), lev. 58 c (15534).
76 Desborough, PGP., lev. g (2086) 48, ~~o85 (Eleusis), lev. 22 (50) Marmariani, lev. 27 Asine (Argos) mezar 25 ve 27: Ker. I., Kerameikos mezar tepelerinden,
lev. 47 lekythos parçalar~.
" Ker. VI., mezar 3, lev. 14, 15, 16., mezar 13, lev. 83/1 141,mezar ~~ , lev.
83/864, tek buluntu lev. 34/410, mezar 79, lev. 116/819, mezar 93, lev. 116/821.
78 Ker. V~., mezar 69, lev. 85, 152/258
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KONIK GÖVDELI KÜÇÜK OINOCHOE
Bodrum Müzesi Env. No: 6o8 Lev. XI ~ek. 9
Dirmil buluntular~~aras~nda ~imdiye kadar inceledi~imiz kaplar,
biçim ve bezeme stillerindeki özellikleriyle, Attika ve 12 Ada atölyeleri
ile yak~n ili~kiler kurduklar~n~~ortaya koyarlar. Dirmil küçük oinochoesi
bir ayr~cal~k olarak, biçim ve bezemesi ile 12 Ada atölyeleriyle hiçbir
yak~nl~k kuramaz. 12 Ada geometrik dizileri aras~nda; oinochoe,
lekythos ve ovoid aryballos biçimindeki küçük kapal~~kablara rastlamak mümkündür 79. Fakat Dirmil küçük oinochoesine benzer bir
kap henüz gün ~~~~~na ç~kar~lmam~~t~r. Dirmil küçük oinochoesini,
biçim ve bezeme yönünden incelersek, etkilendi~i atölye ve bölgeleri saptamak olana~~~vard~r.
Kat. 4
Bodrum Müzesi Env. No: 6o8
Konik gövdeli küçük oinochoe, Lev. XI, ~ek. 9
Yük: 8 cm., kaide çap~ : 6 cm., çeper: 0.2-0.3 cm., Pi~mi~~toprak,
tu~la rengi hamur, pi~meden dolay~~de~i~en siyah-koyukahve rengi
firnis, firnislenmeyen sahalar hamur renginde.
Biçim, Lev. XI
Dirmil küçük oinochoesi, ince uzun boyunlu, konik vücudlu ve
alçak, geni~~çember kaideli bir kapt~r. Kan~m~zca Korinth kaplar~~ile benzerlikler gösterir 80. Attik geometrik kap repertuvar~nda,
konik vücudlu oinochoeler, Kerameikos mezar buluntular~~arac~l~~~~
ile tan~n~r "". Fakat Attik örneklerinde omuz kar~n geçi~i oval bir
kenar profiliyle belirlenmi~~ve geni~~halka kaide ile son bulmaktad~r.
Korinth'te gün ~~~~~na ç~kar~lan, ilerlemi~~olgun geometrik ça~~Korinth
tipindeki oinochoe S2 , ba~lang~çta omuz-kar~n geçi~i ile Attik örneklerini hat~rlat~r. Olgun geometrik ça~~n sonuna do~ru Korinth oinochoelerinde, omuz - kar~n geçi~inde görülen ovoid biçimden - konik
biçime do~ru bir geçi~~göze çarpar 83 . Geç geometrik ça~~Korinth
CR. 6/7., Rodos Kamiros mezar 8o, fig. 223; Kamiros 83, fig. 240
Weinberg, Corinth VII., lev. 12/76; Coldstream, GGP., lev. 17 g/76, lev.
18 c (Corinth KP 164), geçgeometrik örnek lev. ~ 9 d (Munich 2284)
87 Ker. VI., mezar 12, lev. 83/895, mezar ii, lev. 83/864
82 Weinberg, Corinth VII., lev. 12/76
83 Coldstream, GGP., lev. ~ 8 c (Corinth KP 164)
79
88

CO~KUN OZGUNEL

22

oinochoelerinde, omuz-kar~n birbirine kaynam~~~ve kap kaide ile son
bulmu~tur 84 .
Dirmil küçük oinochoesinde görülen, omuz-kar~n kaynamas~,
bize geç geometrik Korinth oinochoelerini hat~rlatmaktad~r. Fakat
biçim olarak, Korinth oinochoelerinde gördü~ümüz düz kesik kaide
Dirmil küçük oinochoesinde görülmez. Omuz-kar~n bitiminde, Dirmil
küçük oinochoesinin, içe do~ru yapt~~~~k~sa dönü~ten sonra meydana
getirdi~i çember kaide biçimi; J. N. Coldstream taraf~ndan Italya
kolonilerine Euboea'dan ihraç edildi~i önerilen, Napoli konik vücudlu
oinochoesi ile yak~nl~ k kurar 85. Dirmil küçük konik vücudlu oinochoesinin Korinth tesirleri ile kar~~m~za ç~kmas~, Dirmil çevresinde
di~er merkezler d~~~nda da çe~itli al~~~- veri~lerin oldu~unu ortaya
koymas~nda önemli bir ölçü te~kil eder.
Bezeme, Lev, XI a,b ~ek. 9
Dirmil küçük oinochoesi bezeme stilinde görülen farkl~~bezek
seçimi ile, Korinth konik vücutlu oinochoelerinden ayr~l~r. ~imdiye
kadar inceledi~imiz Dirmil kapal~~kaplar~nda bezeme; 12 Ada, Attika
ve k~ta Yunanistan kökenli bezeklerin de~i~ik biçimlerle yans~mas~d~r.
Fakat Dirmil küçük oinochoesi, bezeme seçiminde 12 Ada ve Attika'ya direkt gereksinme duymam~~t~r. Karya bölgesinde gün ~~~~~na
ç~ kar~lan Dirmil küçük oinochoesi, geç geometrik ça~da ayn~~bölge
içinde bulunan di~er buluntularla bir stil benzerli~i gösterir 88 .
Dirmil küçük konik vücutlu oinochoesinin tüm bezeme biçimi,
stilinden de görülece~i gibi, ikinci s~n~f bir i~çili~i önermektedir.
Dirmil boyundan kulplu amphoras~~ve geni~~kaideli bodur oinochoesinde rastlad~~~m~z birinci s~n~f i~çilik, yukar~da önerdi~imiz özelli~i
do~rular.

Coldstream. GGP., lev. 19 d (Munich 2284)
Coldstream, GGP., s. ~ s~ , lev. 4~~ j (Naples)
86 ileride Karya geometrik devir çömlekçili~i ad~~ alt~nda, gün ~~~~~na ç~kar~lan, Bodrum, ~zmir ve müze depolar~nda saklanan bütün malzemeyi içeren bir
çal~~ma yapmak arzusunday~z. Tüm malzemeyi bir araya toplayacak böyle bir
ara~t~rman~n, Karya geometrik devir çömlekçili~i için ilgi çekici sonuçlar ortaya
koyaca~~~umudunday~z.
84

85
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Boyun bezemesi, Lev. XIa, ~ek. 9
Dirmil küçük konik vücudlu oinochoesinde boyun bezemesi,
s~r~~bölen ve boynu tam çevrelemeyen bir metopçuk ile süslenmi~tir.
Bu metopçuk boyun-omuz geçi~inde son bulur. Boyun metopçu~u
kendi içinde olmayan ince bir ~eritle bölünmü~tür. Bölünme sonucu dar, k~sa iki friz meydana gelir. Alt alta yerle~tirilen ikili friz
s~ralar~n~n içi, astar renginde bo~~b~rak~lm~~t~r. Beçin'den gelen küçük
amphoralar, olpe ve lekythos 87 tipindeki kaplarla, Turgut (Lagina)'
dan gelen oinochoenin 88 boyun alan~ndaki bezemeler, stil yönünden
Dirmil küçük oinochoesi ile benzerlikler kurar. Beçin kaplar~ndan
küçük amphoralar~n boyun alan~nda görülen metopçuklar ise üçlü
~eritlerle bölünmü~tür. Turgut oinochoesinde ise, metop içindeki
~erit say~s~~be~i bulur. ~erit say~lar~nda görülen bu ayr~l~klar, atölyelere göre de~i~iklikler gösterir. Fakat stildeki yak~nla~ma, Karya
geometrik ça~~çömlekçili~i için bezemede al~~-veri~ler olarak tan~mlanabilir.
Omuz-kar~ n bezemesi, Lev. XIa
Dirmil küçük oinochoesinin omuz alan~nda ba~layan metopçuk,
boyun omuz geçi~inden sonra devam eden ~eritlerle dörtlü dar frizleri olu~turur. Boyun alan~nda gördü~ümüz metopçuk-friz sisteminin
devam~~olan bezeme biçimi, kulp alt~nda kalan alan ve boyun metopçu~unun d~~~ s~n~rlar~n~n bitti~i yerde, omuz üzerinde son bulur.
Dirmil küçük konik oinochoesinin omuz metobunun IV. frizinde;
içleri boyanm~~, tepe uçlar~~metop alt ~eritine de~en ters üçgen s~ralar~~yerle~tirilmi~tir.
Dirmil oinochoesinin kar~n bezemesi, kulp alt~nda ba~layan
ve vücudu çevreleyen ikili ~erit aras~nda tekli zigzag beze~'i ile tamamlamr. Dirmil küçük oinochoesi biçim yönünden ili~ki kurdu~u Napoli oinochoesinin 89 kar~n kaide geçi~inde yer alan tek zigzag beze~i
ile benzerlik gösterir. Napoli oinochoesi ile Dirmil küçük oinohoesi
aras~ndaki ikinci bir benzerlik olarak kaidenin her iki örnekte de firnislenmesini gösterebiliriz. Bezeme yönünden Dirmil küçük oinochoesinin
87 A. Akarca, Belleten 1971 (XXXV-137)., s. 17 ff, mezar A. küçük amphoralar lev. IX/37, 40, Olpe lev. IX/42 ve lekythos lev. IX/44
88 Y. Boysal, Anatolia XII (1968)., Bozukba~~
mezar 5, lev. X/Res. 15 a, b
89 Coldstream, GGP., lev. 41 j
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Beçin ve Turgut kaplan ile kurdu~u benzerliklerin ~~~~~~alt~nda, geç
geometrik ça~da Karya'da birbirleriyle ili~kisi olan yöresel atölyelerden biri taraf~ndan Dirmil küçük oinochoesinin imal edilmi~~olmas~~
mümkün gözükmektedir.
KRATER (parçalar halinde)
Bodrum Müzesi Env. No: 1963/16 Lev. XII-XV, ~ek. ~~o
vazoculu~unda kraterler, J.N. Cold12 Ada geometrik ça~~
stream'in daha önce de belirtti~i gibi, Attik olgun geometrik II'den
ço~u zaman al~n~p, kopya edildi~i ve yüksek ayakl~~krater tipinin
çok popüler oldu~udur 9°. 12 Ada vazo dizileri içine, Attik etkisinde olgun geometrik ça~~n sonuna do~ru giren krater biçimli kaplar, ticaret yolu ile Amathus ve Hama'ya kadar da gitmi~lerdir 91 .
Bat~~Anadolu geometrik ça~~vazoculu~unda ise, protogeometrik ça~dan itibaren çe~itli bölge ve ~ehirlerde kar~~m~za ç~karlar 92. B.
Schweitzer Attika özelliklerinin 8. yüzy~l~n ba~~ndan itibaren Bat~~
Anadolu ve 12 Ada merkezlerinde etkilerini gösterme~e ba~lad~~~n~~
söyler ve bu etkilerin do~rudan veya Kyklad'lar üzerinden 12 Ada
merkezlerine s~çrad~~~n~~belirtir 93. Attika etkisinde 12 Ada ve Bat~~
Anadolu merkezlerine giren kraterler, yap~ld~klar~~sürece küçük
de~i~ikliklerle temsil edilirler 94. Dirmil'de elegeçen krater parças~~
ise, Bat~~Anadolu kaplar~~içinde önemli bir buluntu olarak önerilebilir.
Dirmil krateri biçimi ve bezemenin yerle~tirildi~i alan ve seçiminde
Attika ve yak~n kom~ular~~olan 12 Ada geometrik ça~~çömlek atölyelerinin etkilerini çok güzel ~ekilde aç~~a vurmas~~ile karakteristiktir. Parçalar halinde elegeçen ve taraf~ m~zdan ka~~t üzerinde tamamlanan bu krateri, detayl~~ ~ekilde inceleyerek, biçim ve bezeme
yönünden özelliklerini saptayabiliriz.
9° Coldstream, GGP., s. 269

Schweitzer, DGKG., s. 8o; Johansten, Exochi., s. ~ o6, ~ek. 207
92 Ionya, Bayrakl~~krateri (protogeov~etrik devir): Akurgal, AJA 66 (1962),
369 ff., lev. 96/1, 2; B. Ö~ün, Habil. lev. 8 Ank. Yay~nlanmad~ ; Sisam, Walter,
Samos V., lev. /10,6 /30, 31, 7/35, 39 Karya, Dirmil, Bass, AJA 67 (1967), s. 358
lev. 87/15; Y. Boysal, 'Katalog der Vasen im Musum in Bodrum, Ank. 1969,
lev. XXXVII/3
93 Schweitzer, DGKG., s. 8o
94 Coldstream, GGP., s. 269 fE, Schweitzer, DGKG., s. 8o
91
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Kat. 5
Bodrum Müzesi Env. No: 1963/16
Krater (parçalar halinde), Lev. XII-XV, ~ek.

ii

Eldeki parçalarla takribi yük: 65 cm., a~~z çap~ : 62 cm., parçalar~n ölçüleri, lev. XII c/ yük: 21,5 cm., geni~lik : 26.2 cm., çeper:
0.8-14 cm., lev. XII a,13/ yük: 16.4 cm., geni~lik: 31 cm., çeper
1,2 cm., lev. XIV a,b,/ yük: 13.5 cm., geni~lik : 31 cm., çeper:
0.9-1.2 cm., kulp lev. XIII b/ yük: io.5 cm., geni~lik: 5 cm., kal~nl~k:
cm., daire bezemeli parça lev. XIII c/ yük: 9.5 cm., geni~lik: 9.5 cm., çeper: 1.2 cm., çapraz bezemeli parça lev. XIII a/
yük: 17 cm., geni~lik: 13 cm., çeper: 0.7-1.2 cm., pi~mi~~toprak,
deve tüyü hamur, pi~meden dolay~~ aç~lan-koyula~an siyah firnis.
Biçim, Lev. XIIa-c, ~ek. ~ o
Parçalar halinde elegeçen Dirmil krateri, Bat~~Anadolu, 12 Ada
ve k~ta Yunanistan olgun ve geç geometrik örnekleri içinde büyüklü~ü ile kar~~m~za ç~kmaktad~r. Birinci s~rada yeralan Dirmil krateri için a~a~~da verece~imiz s~ralama ile onun en büyük kap oldu~unu saptayabiliriz 95.
A 432, Brit. Mus. 6o. 4-4.9
Johansen, Exochi, ~ek. 205

A~~z çap~~
24 cm.

31,5 cm.

Kamiros 14734, mezar 82
CR. 6/7., fig. 233, 234;
Walter, Samos V., lev. 86/487

29 cm.

33,5 cm

Heidelberg M 7 (Rodos)
Heid. CVA 3, leV. 122/2;
Coldstream, GGP., lev.59g

28-29 cm. 34 cm.

Exochi, mezar Y I
Johansen, Exochi., ~ek. 133

29,5 cm.

35,6 cm.

Sisam 107, parça halinde
Walter, Samos V., lev. 19

30 cm.

12,4 cm. EÖ 96

yük.

95 ~imdiye kadar gün ~~~~~na ç~ kar~lm~~~ve ne~redilmi~~örneklere göre bu s~ ralama yap~lm~~t~r. Diplon vazolar~~ s~ralamaya al~nmam~~t~r.
96 EO-k~salt~lmas~ : Eldeki ölçü.
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Exochi, mezar M ~~
Johansen, Exochi., ~ek. 103

A~~z çap~~
30,3 cm.

yük.
43,2 cm.

Exochi, mezar D ~~
Johansen, Exochi., ~ek. 6~~

31 cm.

36,8 cm.

Heidelberg MR ~~o (Rodos)
Heid. CVA 3., lev. 122/1;
Johansen, Exochi., ~ek. 206

32-33 cm. 39,8 cm.

A 431, Brit. Mus. 85-135
Johansen, Exochi., ~ek. 204

34 cm.

42,5 cm.

12449 Kopenhagen, Exochi
Johansen, Exochi., ~ek. 107

35 cm.

45 cm.

Sisam 131, parça halinde
Walter, Samos V., lev. 23

37 cm.

25 cm. E0.

Sisam 112, parça halinde
Walter, Samos V., lev. ~ 9

38 cm.

19,5 cm. E0.

12432 Kopenhagen, Exochi mezar C ~~
Johansen, Exochi., lev. 46,47
38 cm.

45 cm.

Sisam ~~~~o, parça halinde
Walter, Samos V., lev. 19

40 cm.

17,5 cm. EÖ.

Korinth 73
Weinberg, Corinth VII, part I
lev. 12; Coldstream, GGP., lev. 17f

40 cm.

49,5 cm.

Sisam ~~o8, parça halinde
Walter, Samos V., 1ev. 19

42 cm.

12,1 cm. EC).

Kerameikos 290, mezar 22
Ker. Vi., lev. 20; Coldstream, GGP.,
lev. 5f

47 cm.

57,5 cm.

A 430, Brit. Mus. 61. 4-25. 51
Johansen, Exochi., ~ek. 203;
Coldstream, GGP., lev. 6o e
Dirmil krater
Parças~~

48 cm.
62 cm.

55,5 cm.
65 cm. E0.
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Yukar~da verdi~imiz s~ralamadan da görüldü~ü gibi, Dirmil
krateri 62 cm.'lik a~~z çap~~ ile geometrik 12 Ada, Bat~~Anadolu
krater serileri içinde en büyük biçim olarak kar~~m~za ç~ kar.
A~~ z-omuz, Lev. XIIa,c ~ek. ~ o
Dirmil kraterinin a~~z kenar~, kal~n ve d~~a do~ru ta~k~nd~r.
Kal~n kenarl~~ dudak, k~sa içbükey profil yaparak, omuzla birle~ir.
Kerameikos 290, 1255 ve Korinth 73 no.lu kraterlerinde 97 görülen
ince dudak, omuz ile dik bir biçimde birle~ir. Ayn~~özellikler 12 Ada
kaplar~ndan Heidelberg M7, Kamiros 14734 kraterlerinde de 98 kar~~m~za ç~kar. Dirmil kraterinin dudak-omuz geçi~inde, k~ta Yunanistan ve 12 Ada kaplan aras~nda biçimsel bir ayr~l~k vard~r.
Attika örneklerinden Kerameikos zgo kraterinde kulp yap~l~~~~ ile
Dirmil krateri aras~nda tekrar biçimsel ayr~l~klar görülür. Kerameikos
z go kraterinde, dudak-omuz geçi~i k~sad~r. Bundan dolay~, kulpun
omuza yap~~an alt kenar~, k~sa olan dudak-omuz geçi~inde omuza
kaynam~~t~r. Dirmil kraterinde dudak-omuz aras~n~n uzun olmas~,
kulp kaynamas~n~~ortadan kald~rm~~t~r. Heidelberg M7 ve Kamiros
14734 kraterlerinde kulp biçimi, Dirmil vazosu ile kulp-a~~z,
boyun-omuz biçimlendirilmesi ile benzerlik gösterir. Dirmil krateri,
kulp-a~~z, boyun-omuz biçimlendirilmesinde, Exochi M ~ , N~~99 ve
Myrina kraterleri 1" ile de ili~ki kurar.
Attika kraterlerinde boyunun biçimlendirilmesi, boyun-omuz
geçi~inin küre biçiminde yap~lmas~n~~zorlam~~t~r. Kerameikos 290 101
ve Londra 61. 4-25. 51 102 kraterlerinde bu özellikler görülmektedir.
Dirmil kraterinde boyun-omuz geçi~i küresel biçimdeki dönü~ü
yapmaz. Dirmil kraterinin boyun-omuz geçi~indeki yumu~ak içbükeylik, yak~n kom~ular~nda gün ~~~~~na ç~kar~lan Exochi M~~103,
N 104 ve Kamiros Checraci mezar zoo'de 195 elegeçen kraterlerin
97 Ker. VI., mezar 22, lev. 22/290 ve mezar 29, lev. 23/1255; Weinberg, Corinth
VII; I., lev. 12/73
98 CVA Heidelberg 3., lev. 12/2; CR. 6/7., Kamiros 14734, ~ek. 233-2341
" Johansen, Exochi., mezar M~, ~ek. 103 ve mezar Ni, ~ek. ~ o8
100
BCH. XXXV I ( 9 ~~ 2) . , lev. LX-X
101 Ker. VI., mezar 22, lev. 20/290
102 Johansen, Exochi., ~ek. 203; Coldstream, GGP., 6o e
103 Johansen, Exochi., ~ek. 103
104 Johansen, Exochi., ~ek. 107
105 CR. 4., Kan~iros/Checraci mezar 200, ~ek. 381
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kenar profillerini hat~rlatmaktad~r. Ilerlemi~~Attika örne~i olan
Kerameikos 1255 106 krateri, boyun-omuz kenar profili ile Dirmil
örne~ine benzerlikler kurar. Dirmil kraterinde d~~a do~ru dönen
kenar profili, kulp alt~na ve kar~n geçi~ine kadar bir vertikal görünüm
göstermektedir. Bu biçimde ini~i, Dirmil krateri d~~~nda Kamiros
147341°7, Exochi M~ , Heidelberg yi 7 108, Exochi C' 109, ve Londra
61.4-25.51 kraterlerinde de görmekteyiz.
Kar~ n, Lev. XIIa,c ~ek. 10
Dirmil kraterinin kar~n geçi~ine kadar devam eden vertikal
ini~, içe do~ru bir dönü~ten sonra a~a~~~do~ru çekilmi~~bir biçimde daralarak ayak sap~n~n üst birle~iminde son bulur. Dirmil krateri bu özellikleriyle Londra 61.4-25. 51 ve Korinth 73 no kaplanyle profil biçiminde yak~n ili~kiler kurar. Dirmil kraterinin kaidesi elegeçmemi~tir. Bir ayak-kaide için ka~~t üzerinde yap~lacak tamamlamada bizim
teklifimiz; yak~n benzeri olan Londra 6 ~~.4-25.5 ~~ kraterinde ~~~~
görülen yivli, d~~a do~ru yay~lan konik olmayan ayak sap~~biçiminde
olacakt~r.
Dirmil kraterinin kulp yap~l~~~, biçim yönünden 12 Ada örneklerine benzer. Dirmil kraterinin yak~n benzeri olan Londra 61.425. 51 kraterinde, kulp çift yayl~~ ütü sap~~biçimindedir. Dirmil
kraterinde ise, kulp tek yayl~~ütü sap~~biçimindedir. Attika'dan al~nan
bu kulp biçimi, yap~l~~~nda küçük de~i~ikli~e u~rayarak, Bat~~Anadolu örneklerinde ya~amlar~n~~sürdürür. Dirmil kraterinin a~~z kenar~ndan kap kenar profiline dik biçimde ç~kan yay ~eklindeki kulp
parças~, parelel bir görünümde iner. Ilerlemi~~ 12 Ada kraterlerinde
bu biçimde yap~lm~~~örnekler vard~r 112. Dirmil kraterinin a~~z
kenar~nda, kulp birle~iminin sa~~nda ve solunda her iki yanda
birer plastik meme görülür. Attika ve 12 Ada kraterlerinde, bu
plastik memelere rastlamak mümkün de~ildir.
108 Ker. VI., mezar 26, lev. 23/1255
107 CR. 6/7., Kamiros mezar 82, ~ek. 233-234
108 CVA Heidelberg. 3., lev. 122/2; Coldstream, GGP., lev. 59 g
"8 Johansen, Exochi., ~ek. 46, 47
I" Weinberg, Corinth VII, lev. 12/73; Coldstream, GGP., lev. 17 f
in Johansen, Exochi., ~ek. 203; Coldstream, GGP. lev. 6o e
ili Johansen, Exochi., mezar NI, 108/12449 ve mezar BI, ~ek. 36 a,b
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Biçim olarak yapt~~~m~z inceleme ve kar~~la~t~rmalardan sonra,
Dirmil krateri, Attika etkilerini bünyesinde ta~~yan 12 Ada örneklerinden Londra 61. 4-25. 51 krateri ile yak~n biçimsel ili~kiler kurmaktad~r. Dirmil kraterinin ayak-kaidesinin elegeçmemi~~olmas~,
kulp kenarlar~nda (a~~z üzerinde) yer alan plastik memeler ve di~er
yak~nlar~ndan ölçü bak~m~ndan büyük olmas~, onu 12 Ada imalat~~
olarak saptamam~z~~ güçle~tirmektedir. Bezeme stilini inceleyerek
do~ru bir saptama olanak dahilindedir.
Bezeme, Lev. XIIc, XIVa,b, XVa,b, ~ek. ~ o
12 Ada ve Bat~~Anadolu çömlek atölyeleri, krater bezemesinde
önce K~ta Yunanistan etkilerini toplam~~lard~r 113 . Ilerlemi~~örnekler
ise, kendi öz stillerini küçük ayr~cal~ klarla ortaya koyarlar 114 .
Ilk 12 Ada örneklerinden, Londra 61.4-25. 51 krateri 115, Attika
etkisinde yap~lm~~t~r. Bezemenin yerle~tirildi~i alan, Attika olgungeometrik kaplar~nda gördü~ümüz vertikal ve horizontal bölünme
biçimi ile sm~rland~r~lm~~t~r 116. 12 Ada kraterlerinde bezemenin
seçiminde de Attika etkileri çoktur. Londra 61. 4-25. 51 ve Attikam
kraterlerinde, bezeme kulplar aras~nda, alt~nda ve kar~n alan~na
kadar inen geni~~metop içinde daha önce belirtti~imiz gibi vertikal
ve horizontal bölünme ile meydana getirilmi~~yüzeylerde yer almaktad~r. Ilerlemi~~12 Ada kraterlerinde geni~~metop düzeni küçülür, daral~r, pencere metop biçimini al~r ns. J.N. Coldstream'in
daha önce belirtti~i gibi lig, metop yanlar~n~n üst d~~~kö~elerinde yeralan kare biçimindeki metopçuk, Attika ba~~ml~l~~~n~n en güzel yans~mas~d~r. K~sa olarak verdi~imiz özelliklerden sonra, Dirmil krate113 Londra 61. 4-25. 51 krateri süsleme düzeni ile Attik tipi olan Ker. 290 krateriyle yak~n ili~ki kurar. Kulplardan itibaren ba~layan süsleme, her iki örnekte de
ayn~~stilde geli~ir. Ker. 290 için bak~mz, Ker. VI., mezar 22, lev. 20/290. Londra
krateri için bak~n~z, Johansen, Exochi., ~ek. 203; Bat~~Anadolu'da Ionya bölgesinde
durum de~i~ik ~ekilde geli~ir.
114 Krater slislemesinde görece~imiz pencere metop düzenini I 2 adal~~ çömlekçiler olu~turmu~tur.
203
113 Johansen, Exochi., ~ek.
116 Ker. Vi., mezar 22, lev. 20/290 ve mezar 26, lev. 23/1255
117 Ibid.,
118 Johansen, Exochi., mezar D~, ~ek. 61, mezar M~, ~ek. 103 kraterleri, bu
stil için güzel örneklerdir.
119 Coldstream, GGP., s.
272
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rinin bezeme stilini incelersek, onun Attika ve 12 Ada etkilerini
bir arada ya~att~~~n~~görebiliriz.
Pencere metop biçiminde betimlenen Dirmil krateri, bezemenin
yerle~tirildi~i alan, s~n~rlanmas~~ ile 1 2 Ada özelliklerini yans~t~ r.
Kar~n ku~a~~nda yeralan dar hayvan panosu ise, bize Attik etkenlerini ans~t~r.
Dirmil kraterinin kulplar aras~ndaki alanda görülen pencere
metobu, yanlarda vertikal, boyun - omuz geçi~inin alt~nda ise horizontal baklava zinciri bezemesi ile s~n~ rland~r~lm~~t~r. Kar~n geçi~inden itibaren horizontal hayvan frizi orta alanda betimlenmi~tir.
Hayvan frizinin sa~~nda ve solunda, kamm~zca simetriyi sa~layan
küçük metopçuklar yeralmaktad~ r. Metopçuklarm içi çapraz beze~i
ile doldurulmu~tur. Dirmil kraterinde yukar~da verdi~imiz bezeklerle belirlenen ana pencere metop, çömlekçinin yetenekli çal~~mas~~
sonucunda, simetrik bölüm ve yerle~im ile betimlenmi~tir. Simetriyi
dengeleyen bezek, dik biçimde pencere metop merkezinde betimlenen, kollar~n~n içleri kafes biçiminde taranm~~~olan dörtlü "anahtar
meander" beze~idir. Anahtar meander beze~inin sa~~nda ve solunda
kalan alan ise, iç içe çizilmi~~alt~l~~çember gruplar~n~n meydana
getirdi~i bezeklerle doldurulmu~tur. Çember gruplar~n~n içlerine
yaprak-y~ld~z bezemesi yerle~tirilmi~tir. Yaprak uçlar~n~n birle~tirilmesi sonucu meydana gelen alan, kafes biçiminde taranm~~t~r.
Dirmil krateri, metop-s~r s~n~rland~r~lmas~~biçimiyle bize, Exochi
ve M~~121 kraterlerini ans~tmaktad~r. D ~~kraterinde paralel
s~n~rlamay~, ince s~r~~bölen ~eritler aras~nda kalan nokta s~ralar~~
olu~turur. M ~~kraterinde ise, D ~~kraterinden fazla olarak dikey ~eritlerle yap~lan s~n~rlamada nokta s~ralar~~da kullan~lm~~t~r. Stil yönünden s~n~rlama i~lemi özde~tir. 2 Ada kaplar~ndan sadece Londra
krateri 61.4-25.51 122 , dikey ve yatay baklava zinciri s~n~rland~r~lmas~~ile, Attika örneklerinden Kerameikos 290 ve 1255 124 kraterleri
ile stil yönünden yak~nl~k kurar.
D

120

Johansen, Exochi., ~ek. 61
Johansen, Exochi., ~ek. 103
122 Johansen, Ekochi., ~ek. 203; Coldstream, GGP., lev. 6o e
123 Ker. VI., mezar 2 2, lev. 20/290
124 Ker. VI., mezar 26, lev. 35/1255
120

121
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Dirmil kraterinde gördü~ümüz, daire yaprak-y~ld~z bezeme
biçiminin Kyklad atölyeleri taraf~ ndan geometrik bezeme repertuyarma sokuldu~unu ve hattâ Attika'mn da onlardan ald~~~n~~biliyoruz.
B. Schweitzer Attika geometrik vazoculu~unu incelerken "Nicht attische Motive in der attisch geometrischen Keramik" adl~~önerilerinde 125
Attik malzemenin Adalar üzerinden K~br~s ve Girit'e kadar gitti~ini
söyler ve baz~~bezeklerinde Kyklad atölyeleri etkisiyle Attika'ya
girdi~ini belirtir. B. Schweitzer bu izah~nda, konsantrik daire merkezlerine çizilen yaprak-y~ld~z bezemeleri ile di~er baz~~yard~mc~~bezeklerin de Attika'ya ayn~~atölyelerden geldi~ini söyler. Ayn~~bezeme
stili Bat~~Anadolu ve 12 Ada atölyeleri taraf~ndan da benimsenmi~tir.
Dirmil kraterinde gördü~ümüz yaprak-y~ld~z biçimindeki bezemeye
Sisam'da da rastlamak mümkündür. H. Walter, daire yaprak-y~ld~z
bezemesi ile betimlenen Sisam kaplarm~n Kyklad etkisinde yap~ld~~~ndan sözeder 126 . 12 Ada buluntular~~aras~ndan, Exochi mezarlar~nda ele
geçen bir tabak üzerinde, stil yönünden yaprak - y~ld~z bezemesinin
taklidine rastlanmaktad~r 127. Attika'da bu biçimde bezenmi~~kaplar~n ço~unlu~unu pyxisler te~kil etmektedir 128. 12 Ada, Sisam ve
Attika kaplar~nda görülece~i gibi, yaprak - y~ld~z bezekleri aç~k kaplar~n taban alan~nda betimlenmi~tir. 12 Ada 129 , Sisam ve Attika'dan
gelen kaplar üzerinde rastlad~~~m~z daire yaprak-y~ld~z betimlerine
ayn~~stilde paralellikler kurmak mümkün de~ildir. Köken olarak
belirtti~imiz Kyklad bezeme repertuvarmda da ayn~~stildeki yaprak-y~ld~z bezeklerini görmek mümkün de~ildir. Acaba bu bezeSchweitzer, DGKG., s. 33 ff.,
Walter, Samos V., s. 30, ~ek. 15, 16, lev. 18/105 tabak.
122 Johansen, Exochi., Z~, s. 66, ~ek. 137; Coldstream, GGP., lev. 6o g. Tabak
taban~n~n alt~nda yer alan yaprak-y~ld~z say~s~~8 tane olup, birle~tirilmeyen uçlar~~
aras~nda kalan alanc~klara ise 8 noktadan meydana gelen ayn~~çember üzerinde
olan rozet bezemesi yerle~tirilmi~tir. Kay~p olan bu örnek çok tahrip görmü~tür.
122 Ker. V., tek buluntu, lev. 56, 65/795
122 Furt~gler, JdI I (1885), s. 135/2941 Berlin krateri, konsantrik daire
merkezinde içleri tarah birbirini kesen kum saati bezemesi. CR. 6/7., Ka~lairos mezar
82, s. 193-196, ~ek. 233, 2341 kraterinde de Berlin 2941 stili; Schweitzer, DGKG.,
lev. 87; Johansen, Exochi., ~ek. 206 Heidelberg MR to kraterinde ise konsantrik
daire merkezinde St. George çaprazlar~~görülür. New York Metropolitan müzesinde saklanan Attika geçgeometrik kraterinde, konsantrik daire merkezine çizilen içleri
taral~~St. George çaprazlar~mn protogeometrik stilden miras kald~~~n~~J. N. Coldstream söyler. Coldstream, GGP., s. 23 ff.,
125

126
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meyi Sisam'm~~yoksa Attika'm~~geometrik bezeme repertuvarma
katm~~t~r? Kan~m~zca Kyklad etkisinde Attika'ya giren yaprak-y~ld~z bezemesi, Attika'll çömlekçiler taraf~ndan bu biçimde betimlenmi~tir. Çünkü yaprak-y~ld~z bezemesini Attikal~~çömlekçiler
Sisam'h meslekda~lar~ndan çok daha fazla biçimde ve çe~itli kaplarda kullanm~~lard~r. Kyklad atölyeleri yaprak-y~ld~z bezeklerini
sadece metopçuklar içinde, ikili iç içe çemberlerin ortalar~nda betimlemi~lerdir 130. Kyklad kaplarmda yukar~da aç~klad~~~= stilde
betimlenen yaprak-y~ld~z bezekleri, stil olarak Exochi mezarl~~~ndan
gelen bir oinochoe ile yalunl~klar kurar 131. Exochi oinochoesinde
yaprakç~klann içleri bo~~ b~rak~lm~~, çember ile yaprak aras~nda
kalan alan, noktalarla doldurulmu~tur. Bu noktalama stili bize
Kerameikos 795 pyxisindeki132 bez emeyi ans~t~r. Dirmil kraterinde, yaprak y~ld~z uçlanmn birle~tirilmesinden meydana gelen alan,
kafes biçiminde taranm~~t~r. Exochi, Kerameikos ve Dirmil yaprak-y~ld~z bezemelerinde ortak yan, yaprak-y~ld~z içlerinin bo~~
b~rak~lmas~d~ r. Attika etkilerinin a~~r bast~~~~yaprak-y~ld~z biçimindeki bezeme, Attika, 12 Ada ortak etkisiyle, Dirmil kraterinde de~i~ik
stilde ortaya ç~kar.
Dirmil kraterinin pencere metobu merkezinde simetriyi sa~layan dik meander grubu, meander kollar~n~n kafes biçiminde
taranm~~~stili ile 12 Ada etkilerini göstermektedir. Kollar~n~n içleri
kafes biçiminde taranm~~~meander bezemesi, ~imdiye kadar ayr~cal~klar d~~~nda, Attika'da, k~ta Yunanistan~n di~er bölgelerinde ve
Kyklad adalar~nda kar~~m~za ç~kmaz. Exochi mezarlar~ndan gelen
buluntular aras~nda, meander bezemeli kaplar vard~r. Bu kaplarda
yer alan meanderlerin kollar~n~n içleri kafes biçiminde taranm~~t~r.
Bu stilde betimlenen örnekler Exochi B mezar~nda elegeçen kraterin bir yüzünde 13, A mezarmda bulunan kay~p kantharosun 134 ,
1" Pfuhl, AM. 28 (1903), Beiheft., Beil. II/I (A 11), 2 (A 13), 3 (A 12), 4 (A 14),
Bel. III/I (A 17), 2 (A 18), 3 (A 23); Dragendorff, Thera II., s. 136, ~ek. 315,
~ek 318, s. 137, ~ek. 321/Kopenhagen, s. ~ 4o, ~ek. 331/özel kolleksiyon; Wide, JdI.
XIV (I89o), s. 30, ~ek. 4/893, s. 32, ~ek. 9/Kopenhag; C. Dugas, La Cftamique
des Cyclades (1925)., lev. VI/2 Kopenhag; Wide., a.a.o., s. 32, ~ek. 8, verdi~imiz
bütün örnekler amphora tipindeki kaplard~r.
1" Johansen, Exochi., mezar D, S. 29 ff., ~ek. 68 (D7)
1" Ker. Vi., lev. 56, 65/795
'" Johansen, Exochi., mezar Bi, ~ek. 35, 36 b
154 Johansen, Exochi., mezar A 2, ~ek. 8,8 a; Coldstream, GGP., lev. 62 h
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mezar C'den gelen skyphosun "5 ve mezar L'den gelen di~er bir
skyphosun "6 her iki yüzlerinde (kollar~n~n içleri kafes biçiminde
taranm~~~meander bezekleri) görülmektedir. Dirmil kraterinin kulplar~~alt~na yerle~tirilen ve metop alt~nda da kab~~çevreleyen geni~~ku~ak içinde birbirlerini takip eder durumda betimlenen alt~l~~otlayan
geyik dizileri yer almaktad~r. Geyik dizileri, kulplar ve metop yan
bitimlerinde küçük metopçuklarla ayn~~geni~~ku~ak içinde yer alan
çapraz bezekleri ile her iki yanda s~n~rland~r~lm~~t~r. Olgun geometrik
ve geç geometrik evrede ~ 2 Ada kaplar~nda bu stilde bezenmi~~örneklere raslamak mümkün de~ildir. Fakat Kamiros'tan gelen bir krater
parças~nda 1" betimlenen dar friz içinde ku~~s~ralar~~görülmektedir.
Attika olgun geometrik ça~~sonundan, Kerameikos ~~255 138 kraterinde,
kulplar aras~na yerle~tirilen metop alt~ndaki ku~akta metopçuklar
içinde otlayan geyik dizileri görülmektedir. Geç geometrik evre
içine konulan Dipylon grubu Attika vazolar~nda hayvan frizleri,
vazolar~n çe~itli yerlerinde görülmektedir. Jean Davison'un yapt~~~~
"The Dipylon Workshop" grubu içinde yeralan vazolar~n baz~lar~nda, otlayan geyik dizilerine rastlamaktay~z 139 . Bunlardan Atina
804 amphoras~n~n boyun alan~nda yer alan dar frizde 140, Münih ~~25o
boyundan kulplu amphoras~n~n dudak alt~nda görülen frizde 141 ve
Atina 81 ~~oinochoesinin kar~n alt~~frizinde 142 , birbirlerini izleyen
geyik dizilerine rastlamaktay~z. Attika geyik bezekli kaplar~nda bir
ortak özellik göze çarpar. Kap yüzeyinde betimlenen geyiklerin
hepsi boynuzsuz olarak kar~~m~za ç~kar. Buna kar~~n Dirmil kraterinde geyikler, s~k çizilmi~~boynuz biçimleri ile görülürler.
Dipylon grubu ve di~er insan ve hayvan bezekli geç geometrik evre
Attika kaplar~nda Dirmil kraterinde gördü~ümüz s~k-a~aç biçimindeki boynuz betimlemelerine rastlamak mümkün de~ildir. Elimizde
Johansen, Exochi., C 2, ~ek. 49, 57
Johansen, Exochi., L~, ~ek. ~ oo; Coldstream, GGP., lev. 62 d
131 CR. 4., Kamiros, Checraci mezar 200, ~ek. 381; Coldstream, GGP.,
s. 274 ff.,
138 Ker. VI., mezar 26, lev. 23/1255
139 Davison, AGW., S. 22 ff.,
140 Davison, AGW., fig. ~~ ; Schweitzer, DGKG lev. 3o; Coldstream, GGP.,
lev. 6/Atina 804
141 Davison, AGW., fig. 5; Schweitzer, DGKG., lev. 21 /Münih 1250
142 Davison, AGW., fig. 7; Schweitzer, DGKG., lev. 33; Coldstream, GGP.,
lev. 7 d/Atina 81 ~~
135

136
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boynuz betimlemesi di~er Attika kaplar~na oranla s~ k çizilmi~~tek
örnek, olgun geometrik ça~~n ilerlemi~~zaman~na ait olan küre gövdeli
Paris A 514 pyxisidir 143. Olas~l~kla geyik dizilerini Attika'dan alan
Dirmil çevresi atölyesi, s~k boynuz bezemesiyle, kendi yöresel stilini
küçük bir de~i~iklikle bize yans~tmaktad~r. K~saca aç~klad~~~m~z özelliklerden sonra diyebiliriz : Dirmil krateri, 12 Ada ve Attika etkilerini birarada ya~atan, bir yöresel atölyenin imal etti~i bir kap olarak tammlanabilir. Billhassa geyik dizilerinin boynuz betimlemeleri,
~imdiye kadar yap~lanlardan s~kt~r. Bu özellik, vazoyu bezendiren
çömlekçinin ki~ili~ini belirleyici bir unsur olarak kar~~m~za ç~kar~r.
KASE (skyphos)
Bodrum Müzesi Env. No: 600 Lev. XVI ~ek. ~~
Do~u-Yunan merkezlerinde olgun geometrik ça~~n sonuna do~ru
ortaya ç~kan ku~lu kâse biçimindeki kaplar, geç geometrik ça~dan beri
görmeye ba~lad~~~m~z bezemedeki bozulma için güzel örnekler gösterilebilir. Ku~lu kâseler J.N. Coldstream'in daha önce belirtti~i
gibi 144, olgun geometrik evrenin sonuna do~ru Korinth'ten gelen
yar~m küre vücutlu kotylenin Do~u-Yunanl~~çömlekçiler taraf~ndan
dudak profilinde yap~lan küçük de~i~im ile ana biçimini al~r. Bezeme
basit metop biçimindedir. Metop, kendi içinde metopçuklara veya
dar frizlere bölünür.
Biçim ve bezeme aç~s~ndan ~imdiye kadar inceledi~imiz Dirmil
kaplan aras~nda, Dirmil ku~lu kâse biçimindeki vazosu, 12 Ada
geçgeometrik dizileriyle yak~n benzerlikler kurar. Kurdu~u benzerlikleri belirlemek için, biçim ve bezeme yönünden Dirmil kâsesini geni~~
kapsaml~~incelersek, stilini saptayabiliriz.
Kat. 6
Bodrum Müzesi Env. No: 600
Kâse (skyphos), Lev. XVI, ~ek.

12

Yük: ~~o. ~~cm., a~~z çap~ : ~~5 cm., kaide çap~ : 5.8 cm., çeper 0.3
cm., pi~mi~~toprak, tu~la rengi hamur, pi~meden dolay~~aç~lan siyah
firnis, firnis renginde iç astar, firnislenmeyen saha hamur renginde.
143
144

Colcistream, GGP., s. 22 ff., lev. 4 e,f
Coldstream, GGP., s. 273 ff,
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Biçim, Lev. XVI
Do~u-Yunan merkezlerinde geç geometrik evrede u~rad~~~~bozulma sonucu ortaya ç~kan ku~lu kâse formu, 12 Ada% çömlekçilerin
yapt~klar~~küçük de~i~ikliklerle sevilen bir biçim olarak ya~am~m
sürdürmü~tür.
Rodos'un Ialysos mezarl~~~ndan gelen kase örne~i 145, Dirmil
kâsesi ile biçim ve bezeme yönünden yak~ n benzerlikler kurar. Ialysos
mezar 59'dan gelen bu kase ile Dirmil kasesi, içe bas~k çentikli dudaklar~, kenar profillerine dik halka kulplar~, küre vücudlar~~ve alçak
halka kaide yap~l~~~ve biçimi ile birbirlerine çok yak~nl~k kurarlar.
Her iki kab~n ölçülerini kar~~la~t~r~rsak, çok az ayr~l~kla ayn~~çarktan
ç~kt~klar~~dü~üncesine sahip olabiliriz.

Ialysos mezar 59 kasesi:
Dirmil kâsesi

yükseklik
~~.5 cm.
~~o, ~~ cm.

a~~z çap~~
15,5 cm.
~~5 cm.

Dirmil kâsesi biçim yönünden, K~ta Yunanistan 146, Bat~~Anadolu 147 , Kyklad adalar~nda "8 ve Rodos'da elegeçen di~er ku~lu
kâse149 biçimindeki kaplarla da benzerlikler kurar.
Dirmil kâsesi kullan~ld~~~~zamanda sahipleri taraf~ndan onar~lm~~t~r. Her iki yüzde de~i~ik yerlerde görülen ba~laç durumdaki
ince k~sa bronz çubuklar yap~lan onar~m~~bize kan~tlar.
Bezeme, Lev. XIVa,b, ~ek. ii
Dirmil kâsesi, Ialysos örne~i ile form yönünden kurdu~u çok
yak~n ili~kilerini, bezemede de ayn~~biçimde sürdürür. Dirmil kâsesi,
145
146

CR. III., Ialysos mezar 59, ~ek. 96
Frödin - A.W. Persson, Asine, Results of the excavations., s. 321, ~ek.

O.

219/2
147 E. Akurgal, Bayrakl~~kaz~s~~ön raporu, "Bayrakl~, erster vorffiufiger Bericht
über Ausgrabungen in Alt-Smyrna", DTCF. Dergisi VIII (195o) ~~, 2., S. ~ o ff.,;
G. M. A. Hanfmann, "Ionia leader or follower" HSCP. LX 1(1953), ~~ff.,; H. Walter. Samos V.; C. Ozgünel, "Bayrakl~~(bn) geometrik seramigi" DTCF Dok. tez.,
Ank. 1972 (yay~nlanmad~). s. 149 ff.,
148 C. Dugas - C. Rhomaios, Delos XV., lev. XLVI/C 6 a, D8, lev. XLVII/B
13, 14; H. Dragendorff, Thera II., 30, ~ek. 80/mezar 17; Coldstream, GGP.,
lev. 61 d
149 Coldstream, GGP., lev. 6~~c/Rodos 11642; CR; III., mezar 50, S. 84, no.
~~
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kulplar aras~ nda yeralan alanda; firnisi bölen, dudaktan kar~n alt~na kadar devam eden metop yeral~r. Ayn~~stildeki metop, Ialysos
kâsesinde de mevcuttur. Dirmil kâsesinde firnisi bölen metop yanlarda dörtlü triglyphlerle belirlenmi~tir. Ialysos kâsesi de ayn~~ stilde
metop belirlenmesi ile görülür. Dirmil kâsesinin dudak alan~ nda
devam eden metop, paralel ince bir ~eritle dudak üst s~n~r~n~~olu~turur. Kar~n alt~nda ise, yan triglyphler aras~nda kalan ve kap yüzeyine paralel üçlü ince ~eritler yeral~r. Ayn~~durum Ialysos kâsesinde
de görülmektedir. Dirmil kâsesinin metop içi düzenlemesi ~öyledir;
ikili ~eritlerin meydana getirdi~i s~n~rlama ile alt alta üçlü friz sistemi
kar~~m~za ç~kar. Ialyos kâsesinde friz bölünmesi dörde ç~kar.
I. Üst friz : Dirmil kâsesinde birinci üst frizinde geni~~kollu
zigzag bezemesi görülür. Ialysos kâsesinde de aym bezeme kar~~m~za ç~kar.
Orta friz : Dirmil kâsesi ikinci orta frizinde, çözülmü~~(kolkopuk)
çizgi meander bezemesi betimlenmi~ tir. Ialysos kâsesinde
lar~~
bu bezeme üçüncü dar frizde yer almaktad~r.
Alt friz: Dirmil kâsesi üçüncü alt frizinde, üçlü triglyph
gruplar~~ aras~ nda yeralan kelebek bezemesi görülmektedir. Ialysos
kâsesinde bu bezeme dördüncü dar frizde yeral~r.
Ialysos kâsesinde, ikinci dar frizinde, yanlarda içleri kafes biçiminde taranm~~~baklava bezemesi ile belirlenen ve arada kalan alan
ise, alt alta çizilmi~~zigzag ~erit ve ~eritlerin kö~elerinden ç~kan çizgi biçimindeki çengel meander bezekleri ile betimlenmi~tir. Bu ayr~cal~k d~~~ nda Ialysos kâsesi tüm bezeme stili ile yukar~da gördü~ümüz
gibi, Dirmil kasesi ile çok yak~n ili~ki kurar. Biçim ve bezeme yönünden
çok yak~n benzerlikler kuran her iki kâsenin ayn~~atölyede yap~lm~~~
olmalar~~olanak dahilindedir.
DÜZ KAIDELI SKYPHOS
Bodrum Müzesi Env. No. 598 Lev. XVII Sek. 12
Dirmil düz kaideli skyphosu, biçim ve bezeme yönünden AttikaKyklad etkilerini en güzel biçimde yans~tan kapt~r. Bat~~Anadolu kara
parças~nda sa~lam olarak elegeçen Dirmil skyphosu, Karya k~y~~
~ehirlerinin deniz kom~ular~~ile ili~kilerinin aç~klanmas~ nda önemli
bir kan~tt~r.
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Kat. 7
Bodrum Müzesi Env. No: 598
Düz kaideli skyphos, Lev. XVII, ~ek. 12
Yük: 7.6 cm. A~~z çap~ : 13 cm., kaide çap~: 6 cm., çeper: 0.3 cm.,
pi~mi~~toprak, pembemsi tu~la rengi hamur, hamur rengi d~~~astar,
siyah-koyukahve renginde firnislenmi~, iç astar firnis renginde.
Biçim, Lev. XVII
J.N. Coldstream, Attika geç geometrik skyphoslar~~için ~unlar~~
önerir "°: Attika olgun geometrik evre skyphosl ar~, ça~~ilerledikçe
biçim yönünden az da olsa bir de~i~ime u~rarlar. Bu de~i~imi dudaklar~n uzay~p dikle~mesi, dudak-omuz birle~imindeki kesin olmayan
kayna~ma, derin vücut, düz inen kenar profilleri ve karm-kaide kayna~mas~n~n meydana getirdi~i düz veya çok ince halka kaide ile saptamak mümkündür "1. Yukar~da belirtti~imiz özelliklere sahip skyphoslara Kyklad buluntular~nda da rastlamak mümkündür 152 .
Dirmil sykphosu, uzun dik duda~-~, dudak-omuz birle~iminin çok
az belirlenmesi, derin vücudu ve düz kaidesiyle Kerameikos 875 skyphosu 153 ile yak~n ili~ki kurar. Kerameikos 875 skyphosu ile Dirmil skyphosu aras~nda yap~l~~~yönünden küçük ayr~l~klar göze çarpar. Kerameikos 875 skyphosunda görülen dik uzun dudak, omuz birle~iminde
belirli bir görünüm kazan~r. Dirmil skyphosunda dudak-omuz adeta
birbirine kaynam~~t~r. Dudak uzunlu~u yönünden Dirmil skyphosu,
Kerameikos 875 skyphosundan büyüktür. ~kinci bir ayr~hk vücut kenar profillerinin düz kaideyi meydana getirmelerinde görülür.
Kerameikos 875 sykphosunda düz olarak kaideye inen kar~n kenar
profili, iç bükey bir e~im yaparak daral~r ve ince kaideyi meydana getirir. Dirmil skyphosunda bu biçimde birle~im görülmez. Dirmil skyphosunda kar~n kenar profili, düz inerek düz kaideyi olu~turur. Belirt15°

Coldstream, GGP., S. 48
Ker. VI., mezar 5, lev. 93/875, mezar ii, lev. 93/863, mezar 29, lev. 93/
288, mezar 26, lev. 93/876; E. Brann, Agora vol. VIII., lev. 15/260-p 5073
Coldstream, GGP., lev. 9 a
152 H. Dragendorff, Thera II., S. 30 3, 149, mezar 17, sek. 84, 87; C. Dugas-C.
Rhomaios, Delos XV., lev. XXIII/B 38, C 41, 42, lev. XXXI/Ac 39; Coldstream,
GGP., lev. 38 a
158 Ker. VI., mezar 9, lev. 93/875; E. Brann, Agora, yol, VIII lev. 15/260
P 5073; Coldstream, GGP., lev. 9a
151
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ti~imiz iki ayr~cahk d~~~nda, Dirmil skyphosu Kerameikos 875 skyphosuna çok benzer. Dirmil skyphosunda, kaideyi meydana getiren kenar profilinin düz ini~~biçimine, Thera skyphosunda yak~n stilde görmek mümkündür 154 . Thera örne~inde de kaideye geçi~~düzdür, fakat
ince halka kaide ile sonbulur. Biçim olarak Dirmil skyphosu, ~üphesiz
Attika ve Kyklad benzerlerinin etkisinde kalm~~t~r. Ancak onlar~n hiç
bir zaman tam benzeri olmam~~t~r.
Bezeme, Lev. XVIIa,b, ~ek.

12

Olgun geometrik evrenin sonuna do~ru, Attika skyphoslar~nda
kulplar aras~na yerle~tirilen metop düzeni, kulplar ile metop d~~~s~n~rlay~c~~bezekleri aras~nda kalan alan~n, astar renginde bo~~b~rak~ld~~~n~~
veya rozet bezekleri ile dolduruldu~unu görüyoruz 155 Olgun geometrik
ça~~n ba~lar~nda Attika skyphoslar~nda metop kulp aras~, firnis renginde boyanm~~~ve firnisi bölen astar ile belirlenmi~tir 156 . Olgun geometrik evreden geç geometrik evreye geçi~te, metop alan~~Attika skyphoslar~nda kulplara kadar triglyphlerle bölünmü~~ve triglyphler aras~nda da bezemeler yer alm~~t~r 151 . Geçgeometrik evrede metop içinde yer
alan meander bezekleri kopmu~, çengel biçiminde as~l~~bir görünüm kazanm~~t~r. Meanderin yer ald~~~~alan daralm~~, kulplara do~ru triglyphlerle bezenmi~tir 158. Kyklad geç geometrik ça~~skyphoslar~nda da
durum ayn~d~r 159. Meander bezemeli skyphoslar geçgeometrik ça~da
bir dejenarasyona u~rarlar. Bunun sonucunda da ~ematik metop içinde
yer alan ana meander panosu daral~r. Dirmil skyphosunda kulplar
aras~nda kalan alan, altta kulplar~n alt~nda ba~layan ve kaidede son
bulan firnis rengine boyanm~~t~r. Dirmil skyphosunda kulplar aras~nda
kalan alan içinde metop görülür. Metop içinde ana merkezde kopuk
çengel meander bezemesi betimlenmi~tir. Metop ile meander bezemesi
aras~nda kalan alan sekizli triglyphlerle doldurulmu~tur. Dirmil skyphasunun metobunda betimlenen kopuk meander bezemesinin kollaDragendorff, Thera II., s. 3o, mezar 17, ~ek. 84
Ker. VI., mezar 20, ieV. 92/261 ve mezar 29, lev. 92 /286
156 Ker. VI., mezar 42, lev. 92/214
157 Ker. Vi., mezar 29, lev. 92/238, 241
155 Temel olarak iki çengel meander ana pano içinde görülür. Fakat daralan
metop sahas~na ikili grubun te~kil etti~i kopuk çengel meander bezemeli örneklerde
mevcuttur. Ker. VI., mezar 26, lev. 93/876, lev. 93/875, lev. 93/288
155 Dragendorff, Thera II., s. 30, ~ek. 84 ve s. 31, ~ek. 87
154

155
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r~n~n içi, Attika 16° ve Kyklad 161 örneklerinde görüldü~ü gibi, kö~elerde dönü~~yapar biçimde taranm~~t~ r. Dudak ise, üç ince ~eritle
bez enmi~tir.
Biçim yönünden yapt~~~m~z incelemede, Dirmil skyphosunun,
baz~~özellikleriyle Attika ve Kyklad benzerlerinden ayr~ld~~~n~~saptam~~t~ k. Bezemede ise, Dirmil skyphosunun bezeklerin seçiminde,
kullan~ld~~~~alan ve s~n~rland~r~lmas~ yle Attika ve Kyklad benzerlerine
yak~n ili~ki kurdu~unu önermi~ tik. Biçim ve bezeme özelliklerini
birarada toplarsak; Dirmil skyphosu bezeme stili ile Attika-Kyklad
kaplar~n~n yak~n akrabas~, biçim yönünden ise onlardan ayr~ld~~~n~~görürüz. Bu verilerin ~~~~~~alt~nda, Dirmil skyphosunun her iki atölye
etkisinde yöresel bir imalât oldu~unu söylemek do~ru olur kan~s~nday~z.
YILANLI KANTHAROS
Bodrum Müzesi Env. No: 6o~~Lev, XVIII-XX ~ek. ~~3,1 4
Kantharoslar, Bat~~Anadolu ve 12 Ada dizilerinde, Attika etkisinde kar~~m~za ç~ kan kaplardan biridir. J.N. Coldstream'in daha
önce belirtti~i gibi 162, 12 Ada Kantharoslar~~geometrik kap repertuvar~na yüksek kulplar~~ile Attik olgun geometrik II bulu~ undan
sonra, attikle~ erek giren örneklerle temsil edilir. Attika etkisinde görülen bu kaplar yan~ nda, Exochi mezarl~~~ ndan gelen ve F. Johansen'nin aç~klad~~~~gibi 163, derin vücutlu, dik kulplu ve yüksek ayakl~~
örnekler ise; köken olarak al~~ agelmi~~Attika benzerlerinden ayr~l~rlar. Bu kantharoslar geometrik ça~~n geç k~sm~nda ortaya ç~karlar 164. Bu k~sa aç~klamadan da görülece~i gibi; ~~2 Ada kantharos
dizileri içinde, iki kantharos biçimine rastlamaktay~z. Attika ve
di~er Bat~~Anadolu merkezlerinde, Rodos'un repertuvara soktu~u
yöresel yüksek ayakl~~kantharoslara örnek verme olana~~m~z yoktur.
Bat~~Anadolu kara parças~~içinde, Attika etkisinde yap~lm~~~ve oldukça iyi korunmu~~örnek bu sayfalarda inceleme olana~~ na kaKer. VI., mezar 9, lev. 93/875
Dragendorff, Thera II., S. 30, ~ek. 84
162 Coldstream. GGP., S. 270, dipnot. ~~
163 Johansen, Exochi., S. 115, mezar A, ~ek. 8, 9, mezar B2, ~ek. 39
164 Johansen, Exochi., S. 115

160
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vu~tu~umuz Dirmil y~lanl~~kantharosudur. Sisam "5 ve Bayrak11166
buluntular~~aras~nda parçalar halinde kantharos biçimindeki kaplara
rastlarulmaktad~r.
Kat. 8
Bodrum Müzesi Env. No: 6o ~~
Y~lanl~~kantharos, Lev. XVIII-XX, ~ek. 14,15
Yük: (kulplar dahil ) : ~ 6 cm., Yük (kulplar hariç) : 9.9 cm.,
a~~z çap~ : ~~2,6 cm., kaide çap~ : 4.7 cm., çeper: 0.3 cm., pi~mi~~toprak,
aç~k tu~la rengi hamur, hamur rengine yak~n pembemsi d~~~astar, iç
astar ve d~~~firnis kahve renginde.
Biçim, Lev. XVIII a,b
Dirmil planl~~kantharosu, biçim olarak konik kaidesi ve derin
vücudu ile Attika örneklerinden ayr~l~klar gösterir. Attika geometrik
kantharos dizilerine göz atacak olursak; erken-geç kantharos örnekleri
aras~nda ortak yanlar~~kolayca belirleyebiliriz. Genel görünümleri,
küre vücutlu, dik dudakl~, geni~~ince halka kaideli ve yüksek kulpludur 167. Geç geometrik evre Attik kantharoslar~nda kaide yap~l~~~~bozulmaya u~rar; vücudun devam~~biçiminde görülür 168 . Kyklad
kantharoslar~nda da durum, Attika'ya ba~~ml~~biçimde kar~~m~za
ç~kar 189. 1 2 Ada kantharoslar~nda durum, daha önce belirtti~imiz
gibi, iki biçimde ya~amlar~n~~sürdürür. Ialysos mezar 56 170, Oxford
Walter, Samos V., lev. 8/42, lev. 5/80, 81
C. özgünel, "Bayrakl~~(bn) geometrik serami~i" DTCF Dok. tez.,
Ank. 1972 (yay~nlanmad~)., s. 68, lev. VIII/1, parçalar halinda bulunan kantharos,
ça~da~~(olgungeometrik) örnekleri ile yap~l~~~, ~ekillendirilmesi ve süsleme stili
yönünden büyük ayr~cal~klar gösterir. Örne~in, kulplar yüksek de~ildir. Dudak
kenar~nda biter. 1973 Bayrakl~~ kaz~lar~nda Attik etkisinde yap~lm~~~yüksek kulplu
bir kantharos örne~i gün ~~~~~na ç~kar~lm~~t~r.
167 Ker. VI., mezar 69, lev. 85/258, mezar 29, lev. 85/285, mezar 23, lev
85/239, mezar 34, lev. 86/390; E. Brann, Agora vol. VIII., lev. ~~o/~~7o, 171 mezar 49, lev. 88/1340-1341, mezar 56, lev. 88/320 v.d.
1" Ker. VI., mezar 49, lev. 88/1340-1341, mezar 56, lev. 88/320 v.d.
1" C. Dugas-C. Rhomaios, Delos XV., lev. XL/52, 55, 56, 57, lev. XXXII/84
85, 86, 89, 87
17° CR. III., Ialysos, mezar 56, ~ek. 90 91,
"5

166
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1885. 621,171 Exochi V 3, V 4 172 ve Louvre A 288173 kantharoslar~~
biçim yönünden Attika etkisini yans~t~rlar.
Olgun geometrik ça~~12 Ada kantharoslar~~aras~nda 174 , istanköy,
Aspripetra mezarl~~~ ndan gelen kantharos 175; biçim yönünden Attika
benzerlerinden ayr~l~ r. Örnek olarak verdi~imiz Attika ve Kyklad
kantharoslar~mn hiçbiri, istanköy kantharosunda görülen yar~m alçak
konik kaide biçimine sahip de~ildir. Ilerlemi~~12 Ada kantharoslar~ndan Kopenhag örne~i de 176 ayak ve vücut yap~l~~~biçimiyle,
Attika örneklerinden çok istanköy kantharosu ile ili~ ki kurar.
Dirmil kantharosu, dik uzun dudakl~ , dudak-omuz geçi~inin
sert belirlenmesi, kulp ç~k~~~ nda görülen küre kenar profiliyle, istanköy ve Kopenhag kantharoslar~ na çok benzer. Dirmil kantharosunun kulp ç~k~~~ nda görülen küre profili, Kopenhag örne~inde
oldu~u gibi hemen içeri dönerek kar~m meydana getirir. Her iki örnekte kar~n profilinde sivrilik görülmez. Çünkü kaide çaplar~~oldukça
büyük tutulmu~tur. Dirmil kantharosu, kulp yap~l~~~~yönünden
Istanköy örne~ine, Kopenhag kantharosundan daha yak~nd~r.
Dirmil kantharosunun kulplar~~üzerinde yer alan plastik y~lanlar 12
Ada, Attika, Kyklad ve Bat~~ Anadolu di~er kantharoslarmda görülmez In. Kulplar üzerinde görülen y~lan betimlemeleri, Dirmil
kantharosunun bezeme stilini incelerken tekrar ele al~nacakt~r. Dirmil
kantharosu biçim olarak, Attika etkisinde çal~~an ve I 2 Ada atölyeleri ile yak~n ili~kisi bulunan, olas~l~kla yöresel veya 12 Ada içinde
imalatta bulunan bir merkezden gelmi~~olmas~~mümkündür.

'" CVA Oxford 2, Oxford 25 (1885. 621) IID, lev. 1 2 ; Coldstream GGP.,
lev.

6Ih

172 Johansen, Exochi., mezar V, ~ek. 115/V3, ~ek. ~~ 16/V4; Coldstream, GGP.,
lev. 6o c
173 Pottier, Louvre I., lev.~~~~/A 288
174 Coldstream, GGP., S. 270
176 Ann. VIII-IX (1925-26)., S. 267, ~ek. 47
176 Johansen, Exochi., Kopenhag Kantharosu, ~ek. 208
177 ~imdiye kadar yay~nlanm~~~kantharos örnekleri içinde yak~n bir benzer,
kulplar üzerindeki y~lan bezemesi ile Boetia'dan gelen kantharos gösterilebilir.
CVA. München 26, S. 13, Lev. 266; Plastik y~lan bezemesi için bk. R. Hampe,
Ein frühattischer Grabfund, S. 82; AM. 78 (1963), 91; JdI. 8o (1965), 42, Nr. ~ o.
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Bezeme, Lev. XVIII-XX, ~ek. 13,14
Dirmil y~lanl~~kantharosunu biçim olarak, Istanköy 178 ve Kopenhag 179 kantharoslar~~ ile yak~n ili~ki kurdu~unu görmü~tük. Ayn~~
kantharoslarla bezeme yönünden de yak~nl~klar kurar.
Dudak bezemeleri,
Dirmil kantharosunun dudak bezemeleri, Istanköy örne~i ile
ayn~~paralellikte görülür. Yaln~ z Dirmil kantharosunun A yüzü dudak
betimlemesi, ayr~~bir bezeme biçimi ile kar~~m~za ç~kar.
A ve B yüzü dudak bezemeleri,
Dirmil kantharosunun A yüzünde, kulplar aras~nda kalan alan,
her iki yanda be~li ince triglyphlerle s~n~rland~r~ lm~~t~r. Bu alanda
ise, ~ematik biçimde çizilmi~~birbirlerini takip eden ve yönleri
sa~a belirlenen ku~~dizileri yeral~ r. Attika, Kyklad ve ~~2 Ada kantharoslar~nda bu stilde bezenmi~~örnekler görülmez. Bu alan Attika
kantharoslar~nda tekli zigzag 180, nokta s~ ralar~~181, ve içleri nokta
s~ ral~~ yatay baklava zincirleri ile bezenmi~tir 183. I 2 Ada örneklerinden
Kopenhag kantharosunda, bu alanda saç örgüsü 13;çiminde bir bezek
görülür. Dirmil kantharosunun dudak betimlemesinde gördü~ümüz
ku~~dizilerine, yak~ n paralellikte örnek verme olana~~m~z yoktur.
Dirmil y~lanl~~kantharosunun B yüzü dudak bezemesi, biçim için
yak~n benzeri olarak gösterdi~imiz istanköy kantharosu ile benzerlikler kurar. Dirmil kantharosunda triglyph sistemi ile belirlenen
kulplar aras~ ndaki alan, içleri kafes biçiminde taranm~~~yatay baklava
zinciri bezemesi ile betimlenmi~ tir. Bu bezeme Dirmil ve Istanköy
kantharoslar~~ aras~nda süslemede önerdi~imiz birinci benzerliktir.
Omuz, kar~ n bezemeleri,
Lev. XVIIIa, XIXa, c, ~ek. 14
Dirmil y~lanl~~kantharosunun sa~lam olarak korunmu~~A yüzünde,
omuz-kar~n alan~ nda yer alan bezeme, Attika etkisinde geli~tirilmi~,
2" Ann. VIII-IX (1925-26)., s. 267, ~ek. 47
179 Johansen, Exochi., ~ek. 208
180 Ker. VI., mezar 23, lev. 85/237
181 Ker. VI., mezar 22, lev. 86/8o8, mezar 34, lev. 86/390
182 Ker. VI., mezar 69, lev. 85/258
183 Ker. VI., mezar 29, lev. 85/285

DIRMIUDE BULUNMU~~GEOMETRIK KAPLAR

43

2 Ada% çömlekçilerin her f~rsatta kulland~klar~~meander bezemesi
biçiminde kar~~m~za ç~kmaktad~r. Yak~n benzeri Istanköy kantharosunun omuz - kar~n alan~na yerle~tirilen metop, geni~~tutulmu~tur.
Dirmil kantharosunda ise, alan daralm~~~ve bezeme omuz ku~a~~~içinde yer alm~~t~r. Attika erken örneklerinde 1" bu alan~n kullan~l~~~,
Istanköy kantharosunu ans~t~r.
Dirmil y~lanl~~ kantharosunun omuz alan~na yerle~tirilen dar
metop, yanlarda üçlü triglyphler ve kelebek bezekleri ile belirlenmi~tir.
Bu alan içine meander bezemesi yerle~tirilmi~tir. Meander kollar~n~ n
taramas~, bir yöne do~rudur, kö~elerde dönü~~yapmaz. Meander
bezemesinin yanlarda kelebek beze~i ile s~n~rland~r~lm~~~olmas~~ ve
daralan metop sistemi bize, yak~n benzeri olan Istanköy kantharosundan zaman olarak ileri görünür. Attika ilerlemi~~örneklerinde de
meander bezemesini s~n~rlayan triglyphler aras~na yerle~tirilen bezek
gruplar~~görülmektedir 185 . Dirmil kantharosunda, omuz, kar~ndan üç
rezerve ~eritle ayr~l~r. Bu ~eritlerden sonra, kap kaideye kadar firnislenmi~tir. Dirmil kantharosunun B yüzü bezemeleri ele geçmemi~tir.
Kulp bezemeleri,
Lev. XIXa,b XXa,b
Dirmil kantharosu, ad~n~~kulplar üzerinde plastik biçimde yeralan y~lan betimlemelerinden almaktad~r. ~imdiye kadar kantharos
biçimindeki Bat~~ Anadolu kaplar~nda sadece Dirmil örne~inde,
kulplar üzerinde y~lan bezemeleri kar~~m~za ç~kar. Kantharoslar
d~~~ndaki vazolar üzerinde y~lan betimlemelerine örnek verme olanakl~d~r. Örne~in, Attika ve 12 Ada'da gün ~~~~~na ç~kar~lan kapal~~
vazolar gösterilebilir. Attika'da amphora biçimindeki kaplarda görülen y~lan betimlemeleri, olgun geometrik evrenin sonuna do~ru meydana ç~kar ve geç geometrik evrede de ya~amlar~n~~sürdürürler 186.
12 Ada örnekleri, oinochoe biçimindeki kaplarla temsil edilir. BunKer. VI., mezar 34, lev. 86/390
185 Ker. VI., mezar 23, lev. 85/237
188 Ker. VI., mezar 58, lev. 36/363 ve lev. 153/362, mezar 51'in üzerindeki
yan~k tabakadan gelen amphora boyun parças~~ üzerinde kulplarda, lev. 40, 153/1370 ve Atina Agoras~ndan bir örnek E. Brann, Agora yol. VIII., lev. 1/12 (336)
P 4990
184
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lar~n tümü Kamiros'tan gelmekte ve çe~itli müzelerde saklanmaktad~r 187 .
Dirmil kantharosunun kulplar~~üzerinde yer alan plastik y~lan
betimleme stiline göz atacak olursak; Kerameikos 362 188 örne~inde
y~lan vücudu çok az biçimde boya ile bezenmi~tir. Kerameikos 362
kab~nda gözler nokta biçiminde ve a~~z, dil belirsiz ~ekilde betimlenmi~tir. Kerameikos 1370 "9 örne~inde de y~lan bezemesi, Kerameikos 362 amphoras~nda görüldü~ü biçimde, kendi aralar~nda da
ortak stil özellikleri önerir. Ortak stil özelli~inin içine, Dirmil kantharosu da girmektedir. Berlin 2940 190 ve Kamiros mezar 200'den
gelen oinochoelerde de 1" y~lan vücutlar~n~n belirlenmeleri nokta
dizileriyle olmu~tur. Ayn~~stil özellikler, Dirmil kantharosunun kulplar~~ üzerinde gördü~ümüz y~lan betimlemelerinde de kar~~m~za ç~kar.
Y~lan betimlemelerinin göz yap~l~~lar~na gelince; Dirmil kantharosunda gördü~ümüz y~lanlar~n göz i~leni~i, kal~n gözlük çerçevesi
biçiminde betimlenmi~tir. Rodos oinochoelerinde gözler, Dirmil
kantharosunda oldu~u gibi, sert biçimde belirtilmi~tir. Dirmil
kantharosunda gördü~ümüz y~lanlar~n ba~lar~~ve dil betimlemeleri,
do~aya yak~nl~~~~ile kar~~m~za ç~kar.
Kulp betimlemelerinin incelenmesinden sonra, Dirmil y~lanl~~
kantharosu, daha önce de aç~klad~~~= gibi, 12 Ada atölyeleri ile
ili~kisi olan yöresel veya 12 Ada içindeki bir merkezin imalat~~olmas~~mümkündür.
Sonuç ve Dirmil geometrik kaplar~ n~ n tarihlenmesi
Karya bölgesinde gün ~~~~~na ç~kar~lm~~~Dirmil geometrik ça~~
kaplan, Bat~~Anadolu geometrik çömlekçili~inde, biçim ve bezeme
özellikleri bak~m~ ndan önemli bir yer i~gal eder. Ayn~~bölgeden gelen
Turgut (Lagina) ve Beçin yay~nlanm~~~geometrik buluntular~~(bk.
S. 9, 14, 16,) biçim ve bezeme stillerinde görülen ayr~l~klarla, bu kaplar~n Dirmil geometrik kaplar~na oranla; ikinci s~n~f i~çili~i ve atöl1" 12 Ada örnekleri uç tanedir. Cr. 4., Kamiros mezar 200, ~ek. 379, 380;
CVA Rodi I., II De, lev. t/3; Coldstream, GGP., ondra 85. 12-13. 6, lev. 61 f;
FunAngler, JdI I (1886)., s. 135/2940 Berlin
188 Ker. VI., lev. 36, 153/362
188 Ker. Vi., lev. 40, 153/1370
Furtwmgler, JdI I (1886)., s. 135/2940
In CR. 4., Kamiros, ~ek. 379, 380
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yeyi öneren bir imalat olduklar~n~~ortaya koyar. Turgut ve Beçin
buluntular~ndan, bezeme ve i~çilik bak~m~ndan birinci s~n~f ürün olarak kar~~m~za ç~kan Dirmil kaplar~, di~er bir yönüyle de önemli
verileni önermektedir.
Bodrum yar~m adas~nda yer alan Karya kara ~ehirlerinin geometrik
çömlekçilik çal~~malar~nda etkilendiklerini çevre ve bölgelerin azli~~na
kar~~n, k~y~~ ~ehirlerinden olan Dirmil, etkilendi~i alan~n büyüklü~ü
ile kar~~m~za ç~kar. Karya k~y~~ ~eridinde yer alan Dirmil, protogeometrik ça~dan beri, deniz yolu ile 12 Ada, Yunanistan ve Kyklad'larla yak~n ili~kiler kurmu~tur. Dirmil protogeometrik oda mezar~n~n verdi~i kaplar, bu özellikler için en güzel kan~n~'. "2. Karya
k~y~~ ~ehirlerinin deniz kom~ular~~ile olan ili~kileri, protogeometrik
ça~~öncesine kadar gider. Son senelerde yap~lan Müskebi (Ortakent)
kaz~lar~n~n verdi~i Miken buluntular~, yukar~da k~saca de~indi~imiz
verileni birkere daha kan~tlar 193.
Dirmil kaplar~n~n tarihlendirilmesine gelince, biçim ve bezeme
stillerinde görülen özelliklerle, bu grup eserlerin olgun geometrik ça~~n
sonu ile, geç geometrik ça~~içine tarihlendirilmesi uygun olacakt~r.
S~ras~~ile inceledi~imiz kaplara k~saca göz atarak bu sonuca
yara biliriz 191 .
Birinci olarak inceledi~imiz boyundan ku lplu Dirmil a m p hor as~~(kat. I. müze env. no: 596), genel biçim bak~m~ndan Attika
olgun geometrik örneklerine (s. 3) ve J.N. Coldstream taraf~ndan olgun
geometrik evre içine konan Asarl~k amphoras~na (5.3) benzer 195 . Dirmil
boyundan kulplu amphoras~mn tarihlendirilmesinde önemli ç~k~~lar,
bezemede görülen yeniliklerdir. Attika olgun geometrik vazolar~nda
birkaç ayr~cal~k d~~~nda omuz alan~nda bezeme olmad~~~n~~belirtmi~~
(s. 5, dipnot. ~~o) ve 12 Ada etkisi olarak, Dirmil amphoras~nda omuz
bezemelerine rastlad~~~m~z' söylemi~tik (s. 5 dipnot.9). Omuz alan~nda
yer alan içleri kafes biçiminde taranm~~~bal~k a~~~ ~eklindeki bezemeyi, ilk olarak 1 2 Adal~~çömlekçiler olgun geometrik evrenin
122 G. Bass, AJA 67 (1963), 357 ff.; Y. Boysal, Anatolia 8 (1964), Karya bölgesinde yeni ara~t~rmalar.
493 Y. Boysal, Katalog der Vasen im Museum in Bodrum, Ank. 1969
124 Dirmil vazolar~n~n tarihlenmesinde J. N. Coldstream'in Do~u-Yunan geometrik devir vazoculu~u için verdi~i kronoloji esas al~nm~~t~r. Bk. GGP., s. 330,
M. O. 900-850 erkengeometrik, 850-(75o) 745 (740) olgungeometrik ve 750-680
geçgeometrik
195 Coldstream, GGP., s. 267 ff.,
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ortalar~na do~ru lekythos biçimindeki kaplarda kullanm~~lard~r 19°.
Olgun geometrik ça~~n ba~lar~ndan itibaren 12 Ada repertuvar~ndaki kapal~~kaplarda, boyun alan~nda bezeme görülmez. J.N.
Coldstream taraf~ndan olgun geometrik evre içine konan "7
Exochi Vi, V2 oinochoeleri, boyun ve omuz bezemeleri ile
ileri özellikler göstermektedir. Boyundan kulplu Dirmil amphoras~~
bezeme stili bak~m~ndan, Exochi Vi ve V2 örneklerini ans~tmaktad~r. Yukar~da ve daha önce ayr~nt~l~~olarak yapt~~~m~z incelemelerin
~~~~~~alt~nda, boyundan kulplu Dirmil amphoras~n~n olgun geometrik
ça~~n sonuna do~ru bir zaman içine oturtulmas~~mümkündür.
Omuz d an kulplu Dirmil amphoras~~(kat. 2, müze env. no:
1963/15), bezeme stilinde görülen özelliklerin ~~~~~~alt~nda, boyundan
kulplu Dirmil amphoras~~ile tarihlendirmede yak~nl~klar kurar.
Omuzdan kulplu Dirmil amphorasm~n boyun ve omuz alan~nda gördü~ümüz bezeme yerle~imi, boyundan kulplu Dirmil amphoras~nda
kar~~m~za ç~kan ayn~~biçimdeki bezeme yerle~imini ans~tmaktad~r.
Biçim olarak, omuzdan kulplu Dirmil amphoras~n~n boynunda
görülen plastik halka, K. Kübler taraf~ndan 8. yüzy~l~n 2. yar~s~na
tarihlenen Kerameikos 284198 amphoras~n~n boynunda yer alan plastik
halka biçimine benzer (s. ii). J.N. Coldstream, olgun geometrik evre
12 Ada vazolar~n~~incelerken, lekythos biçimindeki kaplar~n boyunlar~nda yer alan plastik bo~umlarm varl~~~ndan söz eder (s. ii). Bu plastik bo~umlar, uzak da olsa, omuzdan kulplu Dirmil amphoras~n~n
tarihlenmesinde bize ip ucu verebilir. Omuz metobunda gördü~ümüz içleri kafes biçiminde taranm~~~yatay baklava zinciri bezemesine Iasos'tan gelen olgun geometrik ça~a tarihlenen fincan üzerinde
de rastlam~~t~k (s. 13). J. N. Coldstream taraf~ndan olgun geometrik
ça~a tarihlenen Kamiros'ta elegeçen tek kulplu fincan üzerinde de
baklava zinciri bezemesi görmü~tük (s. 13). Dirmil omuzdan kulplu
amphoras~n~n omuz alan~nda yer alan baklava zinciri bezemesinin
tek bir bezek olarak görülmesi, kan~m~zca ileri bir özelliktir. Daha
önce de belirtti~imiz gibi, boyun-omuz alan~nda ayn~~stilde bezenmi~~
olan boyundan kulplu Dirmil amphoras~na teklif etti~imiz tarih uy' 8 Coldstream, GGP., s. 267, 269 ff., lev. 5ga (~stanköy 407), b (istanköy
406), f (Rodos 14088); CR. 6/7., Kamiros, mezar 8o, ~ek. 230 (6)/14o88
197 Coldstream, GGP., s. 267, ff. lev. 6o b/Kopenhag 12451; Johansen,
Exochi., ~ek. ili, 112/V1-113, 114/V2 Kopenhag 12451
198 Ker. VI., s. 228
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gun dü~er. Bir ba~ka deyi~le, omuzdan kulplu Dirmil amphoras~,
olgun geometrik ça~~n sonuna tarihlenebilir.
Geni~~kaideli, dar boyunlu bodur Dirmil oinochoesinin
(kat. 3, müze env. no: 597) yap~ld~~~~ça~, daha önce inceledi~imiz
kaplardan olan Dirmil amphoralar~ na göre geç bir zaman içindendir. Dirmil oinochoesini incelerken aç~klad~~~m~ z gibi (s. 14), geni~~
kaideli oinochoeler ilk önce Attika olgun geometrik çömlekçili~inde imal edilmi~tir. ~lk bak~~ ta Dirmil oinochoesi, Attika ve 12
Ada örneklerini ans~ tmakta ise de (s. 14, 15), onlardan daha ileri
özellikleriyle ayr~l~ r. 12 Ada erken ve olgun geometrik ça~~lekythoslar~~ d~~~ndaki kapal~~kaplarda, omuz bezemeleri olgun geometrik
ça~~boyunca tek bir metop içinde, tek bezeme ile betimlendiklerini görüyoruz. J.N Coldstream taraf~ndan geometrik ça~~12 Ada
kap dizileri içinde gösterilen ~stanköy 528 oinochoesi (s. 15), daha
sonra da dipnot. 6~~'de aç~klad~~~m~ z gibi, Dirmil oinochoesi ile bezeme stilinde kurdu~u ili~ kiyi, tarihlendirmede de kurmaktad~r.
Dirmil boyundan ve omuzdan kulplu amphoralar~nda da omuz
bezemeleri, tek bir metop içinde bir bezeme ile betimlenmi~tir.
Dirmil oinochoesinde, bu alan~ n alt alta üç frizle betimlendi~i ve bezemelerin de~i~ik biçimde olduklar~n~~görmü~tük (s. 18, 20). Omuz
alan~n~ n frizlere bölünmesini ileri bir stil olarak kabul edece~imiz
bu özellik, bize Dirmil oinochoesinin ~stanköy 528 oinochoesi ile
olan yak~n ili~kisini de gözönüne almam~z~~zorlar ve Dirmil vazosunu geç geometrik ça~~ n ba~lar~ nda (M.Ö. 730) bir zaman içine
oturtmam~z~~ önerir.
Konik gövdeli küçük oinochoe (kat. 4, müze env. no:
608), Dirmil buluntular~~aras~nda geç geometrik ça~~içinden olan
ikinci örnektir. Biçim olarak Dirmil küçük konik oinochoesi, 12 Ada
ve Bat~~Anadolu oinochoeleri ile ili~ ki kuramaz (s. 21). Yak~ n ili~ki
kurdu~u örneklerin Korinth'ten geldi~ini belirtmi~, Napoli oinochoesi
ile benzerlikleri bulundu~unu söylemi~ tik (s. 21, 22). Dirmil küçük
oinochoesinin bezeme stili içinde, geç geometrik evrenin ilerlemi~~
zaman~ ndan olan Beçin ve Bozukba~~kaplar~~ile benzerlikler kurdu~una de~inmi~ tik (s. 23, dipnot. 87, 88). Dirmil konik gövdeli
küçük oinochoesinin, tarih yönünden geç geometrik ça~~n sonlar~ndan bir zaman içinde olmas~~bize uygun dü~mektedir.
Parçalar halinde elegeçen Dirmil krateri, (kat. 5, müze env.
no: 1963/16), daha önce de belirtti~imiz gibi, Attika ilk örneklerinden
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taklit edilerek Do~u-Yunan dünyas~ na, olgun geometrik ça~~n ilerlemi~~
safhas~ nda girerler (s. 24). Dirmil kraterinin tarihlenmesinde bezemede
seçilen bezeklerin önemi büyüktür. Dirmil kraterinin en önemli tarihleyici unsuru, kar~n alan~nda dar friz içinde yeralan otlayan geyik
dizileridir. Olgun geometrik evre sonundan, Kerameikos 1255 kraterinde görülen geyik betimlemeleri (s. 33, dipnot. 138); yap~li~lar~~
ve metopçuklar içinde gördü~ümüz betimlemeleriyle Dirmil kraterinden eski özellikler gösterir. J. Davison taraf~ndan geç geometrik
ça~~içine yerle~ tirilen hayvan ve insan figürlü (s. 33, 34) vazolarm,
geyik bezemeleri, Dirmil kraterine daha yak~nd~r. Bu verilerden
sonra, Dirmil kraterinin geç geometrik ça~~içinden olmas~~bize
uygun gelmektedir.
Dirmil buluntular~~aras~nda, zaman bak~m~ndan kesin tarihlenen vazolardan biri de ~üphesiz, s kyp hos biçimindeki (kat. 6,
müze env. no: 600) kapt~r. Dirmil sykphosunun yak~ n benzeri olan geçgeometrik Ialysos kâsesi ile (s. 35, 36) biçim ve bezeme bak~m~ndan
gösterdi~i çok yak~n ili~kiler ve daha önce de belirtti~imiz geç geometrik ku~lu kâse (s. 35, dipnot. 146, 147, 148) biçimindeki kaplarla olan
yak~nl~k.= da göz önüne al~ rsak, Dirmil skyphosunun geç geometrik
ça~~n sonundan olmas~~mümkündür.
Düz kaideli Dirmil skyphosunun (Kat. 7, müze env. no: 598),
biçim ve bezeme yönünden, Attika ve Kyklad skyphoslanyla benzerlikler kurdu~unu daha önce söylemi~tik (s. 37). Tarihlendirmede önemli bir etken olarak, Dirmil düz kaideli skyphosunun bezemelerinde
gördü~ümüz kopuk meander betimlemesini önerebiliriz. Olgun geometrik ça~da doru~una eri~en meander bezemesinin, geç geometrik
ça~da koptu~unu-bozuldu~unu biliyoruz (s. 38). Düz kaideli Attika
skyphoslar~~ile Dirmil skyphosunun kurdu~u yak~ n ili~kilerin (s. 38
dipnot. 158) ~~~~~~alt~nda; 8. yüzy~l~n 2. yar~snun sonundan olmas~,
tarihlendirme bak~m~ndan bize uygun dü~mektedir.
Dirmil y~ lanl~~kantharosu (kat. 8, müze env. no: 601),
stil olarak Kerameikos y~lanl~~amphoralar~ndan yenidir (s. 43, dipnot.
186). Dirmil y~lanl~~kantharosu, y~ lan bez emeleri ile yak~ n ili~ki
kurdu~u Rodos oinochoelerinden (s. 44, dipnot. ~~87-19 ) y~lanlar~n
betimlenmesi bak~m~ndan ileridir (s. 44). Biçim olarak yak~n ili~ki
kurdu~u Istanköy kantharosundan ise, omuz bezemesi yönünden ileridir (s. 42). Bu savlardan sonra, Dirmil planl~~kantharosu için teklif
edece~imiz tarih, 8. yüzy~l~n son çeyre~i olacakt~r.
Ankara 1975.
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