BAYRAMIÇ - KIZILKÖY'DE BULUNMU~~
BIR MEZAR KABARTMASI
CEVAT BA~ARAN
Çanakkale'nin güney-do~ usunda yeralan Bayramiç, çevresinde birçok
antik yerle~im yerinin bulunmas~ yla önemli bir konuma sahiptir. Bölgedeki
prehistorik döneme kadar inen yerle~ meler ise Dor-Göçleri sonras~ nda
yo~unla~~ r'; Schliemann'~ n Troia'y~~ke~fiyle de bu yörede ilk ara~t~ rmalar
ba~lam~~~olur 2 (Çizim. I). Bayramiç'in güney-do~usunda Skamandros
( = Kara menderes) un bir k~vr~m~~ içindeki K~z~lköy'ün yörede eski bir
yerle~im yeri oldu~u, makalemin konusunu içeren mezar stelHe
do~rulanm~~~durumdad~ r. Schliemann'~n gezdi~i üçgen alan~ n ortas~nda
kalan köyde baz~~sikkelerin de elegeçmi~~olmas~~ bunun di~er bir kan~ t~d~ r.
Stel, Köyün Yeroluk yöresinde ara~t~ r~lmam~~~ y~ k~ nt~lar 3 yak~ n~ ndaki
kendisine ait tarlada N. Y~lmaz taraf~ ndan bulunmu~~ve köydeki evinin
bahçesine ta~~nm~~t~r. Sonra Çanakkale Müzesine aktar~lm~~t~r.
Yap~ t~ n blok alt geni~li~i
üst geni~li~i
yan yüksekli~i
alt tabla yüksekli~i
alt kal~nl~~~~
üst kal~nl~~~~
figür yüksekli~i
yard~mc~~figür yüksekli~i
kabartma yüksekli~i

: 0.31 m.,
: 0.28 m.,
: 0.49 m.,
: o.o6 m.,
: 0.20 M.,
: 0.15 M.,
: 0.30 M.
: 0.15 M. ve
: 0.04-5 m., dir.

A. Akarca, ~ehir ve Savunmas~~ (Ankara 1972) 13.
1882'de Bayramiç ve yöresini gezen Schliemann, ilk olarak Kur~unlu Tepesi
( = Palaeskepsis = Skepsis) kal~ nt~lar~ n~~ ara~t~ r~ r. Gezisini Skamandros ( = Karamenderes)
boyunca sürdürerek, güneyde önce Evciler, sonra Çal~da~~( = Kebren) y~ k~ nt~lar~nda
incelemeler yapar. H. Schliemann, Troja; Results of the Latest researches and discoveries on the
site of Homer's Troy, 1882 (New York 1967) 270-277; C. Toksöz, A Travel Guide to The
Historic Treasures of Turkey (Istanbul 1977) 19 vd. Yöredeki ara~ t~ rmalarla ilgili geni~~bilgi
için bkz. J.M. Cook, The Troad; An Archaeological and Topographical Study (Oxford 1970)
15-51.
3 Sözünü etti~imiz alan Cook tarafindan da gezilmi~, ancak stelin bulundu~ u yerin
yak~n~ndaki kal~nt~lardan bahsedilmemi~ tir. Cook, age 289 vd.
I
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"Naiskos Tipli Steller" kümesi 4 içinde yeralan mezar kabartmas~, ince
tanecikli, grimsi beyaz mermerdendir. Stelin sa~~üst bölümü ve sa~daki
sütun ile sol sütun ba~l~~~~k~nk, seyredene dönük olan kad~n~n ba~~~boynuyla
birlikte, sol kol ve eli, sa~~kolun dirsekten a~a~~s~yla eli sa~~baca~~nda dizinin
biraz üzeri y~pranm~~ t~r. Bu k~r~k ve y~pranmalar yan~nda kad~n figürü
genelde iyi durumdad~r; sa~~ ndaki ikinci bir figür ise tümden kaz~nm~~t~r.
Stelin arkas~~ kabaca b~rak~lm~~, salt alt kenar biraz düzeltilmi~ tir.
Blokun sa~lam kalan sol k~sm~ ndan görülebilece~i gibi, yan yüzlerde a~a~~da
sütun altl~klanndan, yukar~da ba~l~~a kadar olan alan düzle~tirilerek bo~~
b~rak~lm~~, ba~l~ k düzeyine ise benzerinin di~er yanda da oldu~unu
söyleyebilece~imiz ince bir silme yerle~tirilmi~ tir (Resim. II). Kabartma
blokunun alt k~sm~~da biçim ve i~lev yönünden de~i~ik bir yap~~gösterir.
Stellerin büyükçe bir k~sm~ nda görülen, topra~a gömme amaçl~~ ç~k~nt~~5
stelimizde olmay~ p, bunun yerine alt k~s~mda ba~lant~y~~sa~lamaya yönelik
dikdörtgen ~eklinde iki dubel deli~i bulunmaktad~r 6.
K~z~lköy Steli'nin tamamlanmas~ na gelince: önyüzde alan~~s~n~rland~ran iki korint tarz~~sütun, üstteki dar bir ar~itravla, yanlarda ve ortada
akroterleri olan bas~k üçgen al~nl~kl~~bir üst yap~y~~ ta~~m~§ olmal~yd~~:
T. Bu
4 A. Yaylal~ , Hellenistik Devir Izmir Kökenli, Figürlü Mezar Stelleri (Erzurum 1979)
Yay~nlanmam~~~Doçentlik Tezi. 4. Ayn~~küme içinde yer alan baz~~örnekler için bkz: PfuhlMöbius, I g~~Nr. 158 Taf. 35; 102 Nr. 224 Taf: 44; Nr. 422 Taf: 69; 144 Nr. 431 Taf: 71.
5 Pfuhl-Möbius, I 96 Nr. 186, 187 Taf: 39; 126 Nr. 355 Taf. 59; 149 Nr. 454, 455 Taf. 75;
232 Nr. 896 Taf. 133 vb.
6 Bu alt yap~~iki ~ekilde yorumlanabilir: Ilki mezar ta~~n~~topra~a gömmek için bu k~sma
bir ç~k~nt~~tutturulmu~~olabilir, Pfuhl-Möbius, II 372, 416 Nr. 1505, 1707 Taf. ~~76; ancak bu,
dubel deliklerinin konumu aç~s~ndan olanaks~zd~r. Ikincisi ise, stelin bir ba~ka ald~k üzerine
tutturulmas~d~r. Bu da kabartma blokunun sonradan de~i~ik amaçla kullan~ld~~~n~~gösterir. On
yüzdeki yard~mc~~figür de bu zamanda kaz~narak kopar~lm~~~olmal~d~r. Bkz. Pfuhl-Möbius, I
144 Nr. 434 Taf. 72.
7 Stelimizin üst bölümünün k~nlm~~~olmas~~nedeniyle böyle bir sonuca benzer örnekler
yard~m~yla ula~maktay~z. Sütunlar~n altl~klan attik-ion tarz~d~r. Bu tip altl~klar iki torusun
arada çok k~sa bir trokhilosla ba~lanmas~~ sonucu olu~turulmu~tur. Bu kaide tipi mimari
formlardan çok, steller üzerinde uygulanm~~t~r. B. Wessenberg, Kapitelle und Basen
(Düsseldorf 1973) 13o Abb. 252, 282. Ayn~~tipteki altl~klan Pfuhl-Möbius, I 85 Nr. 137 Taf. 31;
91 Nr. 158 Taf. 35; 142 Nr. 422 Taf. 69 da da görmekteyiz. Ilgili örnekler arac~l~~~yla da
ba~l~klann korint düzeninde oldu~unu ileri sürebiliriz. Bu sütunlar üzerinde ise kalan
bölümden izlenebildi~i ~ekilde ve benzer yap~tlarda oldu~u gibi dar bir ar~itrav ile al~nl~k
bulunmaktayd~. K~z~lköy Steli'nin üst yap~s~~konusunda örnek olarak Pfuhl-Möbius, I 136 Nr.
405 Taf. 66 daki stelin yanlarda iki sütuna sahip durumu gösterilebilir. Bu birli~i sutun
altl~klann~n ayn~l~~~nda da sapt~ yoruz. Berlin Bergama Müz. deki bu stelin üst yap~s~~fazlaca
yükseltilmi~tir. Böyle bir üst yap~y~~stelimize yerle~tirebilmek olanaks~zd~r. Çünkü (resim. I ve
II) de görüldü~ü gibi, stelimizde çat~~k~sm~~aradaki bir ar~itravdan sonra hemen ba~lat~lm~~ur.
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alan içinde blokun orta ekseninden biraz sa~a do~ru kaym~~~kad~ nla 8 , onun
sa~~nda bir ba~ka figür yeral~r 9 (Resim. I). Varl~~~n~~ ancak zemin
üzerindeki izinden anlayabildi~imiz olas~l~kla bir hizmetçi k~zla ilgili tek
ipucu sa~~aya~~~ucundan yukar~ya do~ru ç~kan giysi parças~d~ r 19, buna
ili~kin ikinci kan~ t ise as~l figürle birlikte hafifçe yükseltilmi~~bir ald~k
üzerinde gösterilmesidir 11. Çünkü stellerde figürler ya altl~ k üzerinde ya da
do~rudan zeminde durmakta 12 , ayn~~stelde ald~ k üzerinde ve zeminde ayr~~
ayr~~ duran örnek ise bulunmamaktad~r.
Ortadaki kad~ n ayaktan kalçaya kadar hafif bir yay çizen sol baca~~~
üzerinde durur. Sa~~baca~~n~~dizden büküp, hafifçe yana ve geriye do~ru
atarak aya~~n~ n ucuna basm~~~sol elini kalças~na dayay~ p, sa~~eliyle baca~~~
üzerindeki giysiyi tutmu~ tur. üzerine bir khiton ve kal~ n bir tomar halinde
sol omuzdan sa~~kola sark~ t~lm~~, ucu sol el alt~ndan a~a~~ya dökülmü~~bir
himation giymi~tir. Hareket yönünden ba~~n sa~~na döndürülmesine kar~~n,
üst gövdenin duran aya~a, kalçalar~n ise bunun tersine döndürülmü~~
olmas~, figürün rahat bir duru~ta olmad~~~ n~~ gösterir. Bu duru~~mezar
stellerinden çok, serbest yontularda yak~ n benzerini bulur 13 . Buradan,
Ayn~~özelli~i Pfuhl-Möbius, I, 142 Nr. 422 Taf. 69 da ve f~gürsüz b~ rak~ lm~~~Rodos Ark. Müz.
stelinde Pfuhl-Möbius, II 558 Nr. 2318 Taf. 327 görmekteyiz. Özellikle bu ikinci stel, sütun ve
altl~ klar aç~s~ndan bizimkine yak~n benzerlikler içerir. Ar~itrav~~da stelimizinki konusunda bir
fikir verebilir niteliktedir.
K~z~lköy Steli'nde ortada yeralan figürü bir "kad~ n" olarak tan~mlaman~n do~ru
olaca~~~inanc~ nday~m. Bu bir "k~z çocu~u" ~eklinde de dü~ünülebilir; ancak, ba~~k~sm~n~n
y~ pranmas~~ dolay~s~ yla kesin k~z çocu~u olarak de~erlendirebilmek güçtür. Ayr~ca, gövde yap~s~~
da bunu göstermemektedir. Çocuk stellerinin genel ~emas~ nda bazen bir, aras~rada iki yard~mc~~
figür vard~r: Biri hizmetçi, di~eri ise oyuncak bebek yahut bir evcil hayvand~r. Örne~in Bkz.
Pfuhl-Möbius, 1128 Nr. 369 Taf. 6o; 130 Nr. 377 Taf. 62; 133 Nr. 392, 393, 395 Taf. 64; 134 ~~35
Nr. 397, 4.00 Taf. 65; Yayla'', age Kat. No.
9 Benzer tipli stellerde de ayn~~ durum gözlenir. Örne~in Pfuhl-Möbius I 129 Nr. 371 Taf.
61; 133 Nr. 391 Taf. 63; 133, 134 Nr. 392, 395 Taf. 64; 134, 135 Nr. 397, 398, 400 Taf. 65; 1 44
Nr. 430, 432 Tat'. 71 vb.
10
Mezar kabartmalar~ ndan baz~lar~~ da ayn~~ ~emadad~r. Bunlarda ortada mezar sahibesi
ve yan~ nda ona göre daha küçük boyda gösterilen bir hizmetçi k~z vard~r. örnekler için bkz.
Pfuhl-Möbius, I 129, 130 Nr. 371, 375 Taf. 6 ~~; 134 Nr. 395 Taf. 64; 134 Nr. 398, 400 Taf. 65;
144 Nr. 430, 432 Taf. 71.
l Bu özelli~e sahip bir örnek de Pfuhl-Möbius, I gi Nr. 158 Taf.
12 Do~rudan zeminde duranlara Pfuhl-Möbius, I 37 Nr. 98, 99 Taf. 23; 88 Nr. 149 Taf. 33;
130 Nr. 376 Taf. 61; 145 Nr. 440 Taf. 73; bir altl~ k üzerinde bulunanlara da Pfuhl-Möbius, I 88
Nr. 147 Taf• 33; 94 Nr. 173 Taf. 38; 96 Nr. 184 Taf. 39; 138 Nr. 412 Taf. 66; 156 Nr. 502 Taf. 79
nolu steller örnek gösterilebilir.
13 Horn, Gewandstatuen 62 Taf. 26.1; Linfert, Kunstzentren 41 Taf. 11.6o, 42 Taf. 12.62,
52 Taf. 16.78, 54 Taf. 17.86; Alscher, Hellenismus 85, 91, 116 vd. Abb. 37.
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stelimizdeki kad~n~ n özde bir kabartmadan de~il, bir serbest yontudan
esinlenerek i~lendi~ini dü~ünmemiz gerekir.
Kabartmam~zdaki kad~nda iki bacak aras~nda kalan giysi k~vr~mlar~~
birbirinden oyuklarla ayr~lm~~t~r. Üst gövde k~vnmlan fazla hareketli
de~ildir; kar~n ve sa~~kol üzerindeki katlanmalar abart~larak gösterilmi~,
böylece özgün bir k~vr~m yöntemi olu~turulmu~tur (Resim. II!).
Stelimizdeki kad~n de~i~ik bir tipe sahiptir: Bu, kad~n~n sol aya~~nda
ba~layan ve yukar~ya do~ru gerilen gövde hareketi ile sa~~baca~~n geriye ve
yana aç~lmas~yla destek kazanm~~, sa~~elle manto alt~ndan yukar~ya do~ru
çekilen giysi di~er kolun eline dolanm~~~ve ucu a~a~~ya do~ru sark~t~lm~~~
olarak gösterilmi~tir. Çok yak~n benzerlerinin olmay~~~~ tipolojik aç~dan
ayr~ nt~l~~ kar~~la~t~rmalar~~ engellemektedir. Bununla beraber a~a~~da
aralar~nda baz~~ ortak yanlar~n gösterilebilece~i örneklerle genelde tipolojik
ili~kiler kurmaya çal~~aca~~z:
Tan~mlad~~~= tipin kökende erkene giden baz~~örnekleri bulunmaktad~r 14 . Bunlarda stelimizdeki kad~n~n ayn~~tipi kullan~lmamas~na ra~men,
giysinin bir baca~~n üzerinden yukar~ya çekilmesi ortak benzerlik olarak
görülmektedir 15 . Ancak bu tip k). IV. yy. da yayg~n ~ekilde
kullan~lmam~~t~ r 16 . ~~~~ yy. sonuna tarihlenen Priene'den bir terakotada
ayn~~ hareket uygulanm~~, giysi, kol bacak üzerinden sark~t~larak tutulup,
yukar~ya çekilmi~ tir 17 . Theangela terakotalar~mn baz~lar~nda giysi elin
biriyle tutulup çekilmi~se de di~er el -stelimizden farkl~~ olarak- ba~~
üzerindeki hydriay~~ ta~~ r durumda verilmi~tir 18. Istanbul Beyaz~t'tan
bugün Ist. Ark. Müz. deki kabartmada, üzerinde gölgelik bulunan kad~n da
duru~~aç~s~ndan stelimizle ayn~~özelliktedir 19 • ~~ . yy. ba~lar~ na tarihlenen
bu stelin hareketli ayakla kollar~ n~n durumu bizimkinin tipini yans~t~ r.
Pfuhl-Möbius'a göre II. yy. ilk çeyre~inden olmas~~ gereken Izmir yap~m~~
14 R. A. Higgins, Greek Terracottas (London 1967) Lev. 12F (7. yy.), Lev. 22E (7-6. yy.),
Lev. I3D, F; 14C, E (6. yy.), Lev. 24A, 3oD, E (5. yy.).
15 "Giysi çekme" do~rudan bacak hareketiyle ilgili bir motiftir. Dar bir giysi ile baca~~~
yana açabilmek olanaks~zd~r. Bu nedenle giysi bacak üzerinden yukar~ya do~ru çekilmi~tir.
16 A. Conze, Die Attischen Grabreliefs Band II, 1 (Berlin 1900) Nr. 831 Taf. 163'deki IV.
yy. a tarihlenen Varvakion Steli üzerinde tek duran kad~ n K~z~lköy Steli'ndeki ile benzer
tiptedir.
17 E. Töpperwein-Hoffmann, IstMitt. 21 1971 125 Taf. 45.1.
19 F. I~~ k, Die Koroplastik Von Theangela in Karien und ihre Beziehungen zu Ostionien.
IstMitt. Beiheft 21 (Tübingen 1980) 158 Taf. 12 Kat. Nr. 77-80.
19 N, F~ ratl~, Les Steles fun€raires de Byzance greco-romaine. Biblioth&ple arch&dogique
et historique de l'institut français d'arch&ilogie d'Istanbul XV (1964) Nr. 152 Taf. 37; PfuhlMöbius, I 157 Nr. 506 Taf. 80.
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stelde ise, ayn~~ tipin farkl~~ bir yorumu uygulanm~~t~ r 2°. Giysinin bacak
üzerinden tutulup çekildi~i Milet Stelinde 21 di~er elin durumu Izmir steline
benzemektedir. Dardanel mezar kabartmas~ ndaki figürle stelimizdeki kad~n
aras~nda da tip benzerli~i bulunmaktad~r 22 . Giysi tutan elin durumunun
biraz farkl~~ olmas~na ra~men, di~er yönleri yak~nl~k gösterir. PfuhlMöbius'un II. yy. ilk yar~s~ na tarihledi~i kabartman~n stelimizle ayn~~
yöreden olmas~~bu yakla~~m~~ kuvvetlendirmektedir. Myrina'dan II. yy.
ortas~ ndan hemen önceye tarihlenen terakotada bu kez giysi sol elle
tutulmu~, di~er el ise kar~n üzerine konulmu~tur 23. Ayn~~ tipe sahip
Berlin'deki Priene Suna~~~kad~n yontusuyla da stelimizi kar~~la~t~rabiliriz 24 :
Gerek bacaklar~ n durumu ve gerekse giysi tutan sa~~el bizimkine büyük
benzerlik gösterir. Priene'den bir figüründe de sa~~elin manto alt~ndan
giysiyi tutmas~~ kabartmam~zdaki kad~na benzer 25 . Ancak II. yy. ortalar~ na
tarihlenen bu terakotan~n sol kol yap~s~~ K~z~lköy Steli'nden biraz farkl~d~r.
Sol eli k~r~ k Herakleion'daki yontuda hareketli bacak üzerinde sa~~elle
tutulan giysi yukar~ya dogru çekilmi~tir 26 . II. yy. ortalar~na tarihlenen bu
kad~nla stelimizdekini ayn~~ tipin de~i~ik iki yorumu olarak dü~ünebiliriz.
Hareket yönünden kabartmam~zdaki kad~na benzer yap~~ gösteren bir
yy. içine tarihlenen bu rahibenin de
terakota da Troia'da elegeçmi~tir 27 •
bir eliyle mantoyu çekmi~~olmas~ na ra~men, di~er eli de~i~ik durumdad~r.
Samos'da bulunan bir kabartmadaki figürlerden soldan ikincisinin duru~u
stelimize yak~nl~k gösterir 28 . II. yy. a tarihlenen kad~n~n gövde hareketi
kolun öne al~narak giysiyi tutmas~yla da vurgulanm~~t~ r. Ayn~~dönemden
benzer tipli yontular üzerinde bu ~ema küçük farkl~l~ klarla yinelenmi~tir 29 .
Gövde hareketi, özellikle bacaklar~n duru~u ve gövdenin sa~a dönük yap~s~~
yönünden stelimizdeki kad~ na benzer bir yontu da Samos Heraion'da
20 Yaylal~, age 61 Kat. Nr. ~ ,l; Pfuhl-Möbius, I 133 Nr. 392 Taf. 64. Burada giysi çeken el
baca~~n üzerinden kar~n k~sm~na al~nm~~ t~ r.
21 Pfuhl-Möbius, I 133 Nr. 393 Taf. 64.
22 Horn, Gewandstatuen 62 Taf. 15.1; Pfuhl-Möbius, I 134 Nr. 395 Taf. 64.
23 G. Mendel, Mus€es Imp&iaux Ottomans, Catalogue des f~gurines Grecques de Terre
cuite (Istanbul 1908) Nr. 2538 Lev. IX. 424 Horn, Gewandstatuen 62 Taf. 26.1; Alscher, Helenismus 91 Abb. 37.
25 Mendel, age Nr. 2 ig Lev. VII. ~ l.
26 M. Platon, A Guide to the Arc. Mus. of Herakleion (1962) ~~53; Linfert, Kunstzentren 54
Taf. 16.82.
27 D. B. Thompson, Troy; Terracotta figurines of the Hellenistic period (Princeton 1963)
98 Fig. 74.
28 Horn, Samos Beil. 14 Abb. 131 C.
29 Linfert, Kunstzentren 54 Taf. 17.84, 85, 86.
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bulunmu~tur 30. II. yy. ortalar~ndan sonraya tarihlenen Kos yontusu ile de
kabartmam~zdaki kad~ n aras~nda bir hareket benzerli~i vard~r 31 . Yüzy~l~n
III. çeyre~inden Torbal~~ Kümesi'ndeki önde duran kad~ n~n gerek giysi
tutan el, gerekse sol kolunun durumu stelimizle yak~n bir ili~ki gösterir 32 .
Ayn~~yap~ n~n uyguland~~~~bir ba~ka figürin de Myrina'dand~r 33 . II. yy. ~n
son çeyre~ine tarihlenen bu heykelcik gelene~in sürdürüldü~ünü göstermesi
aç~s~ndan önemlidir. Hellenistik dönemin sonuna tarihlenen Emathias
Tykhesi'nin alt gövde hareketi ve iki bacak aras~nda aral~ kl~~dizilen giysi
k~vr~mlar~~da stelimizle kar~~la~t~r~labilir 34 . Bizimkiyle gövde ve kol hareketi
yönünden baz~~ benzerlikleri bulunan Bostanc~~Steli I. yy. a tarihlenmektedir 35. Gövde hareketi de~i~ik olmas~na ra~men, ~zmir Ark. Müz. deki
orijinalinin ~~6o civar~na tarihlendi~i 36 Magnesial~~Polla Valeria'n~n da sa~~
kolunun duru~u kabartmam~za benzer biçimde i~lenmi~tir 37 . Bizimkinde
dirsekten bükülerek bele yaslanan kol, I. yy. II. çeyre~ine tarihlenen Polla
Valeria'da yukar~ya do~ru kald~r~lm~~~olmal~yd~~38 .
Yukar~da K~z~lköy Steli ile ilgili tipin geli~imini tarihi bir dizin
içerisinde saptamaya çal~~t~m. Bunu özetleyecek olursak: Genelde gövde
hareketi ve onu destekler durumdaki kollar~n yap~s~yla olu~turulan tip,
özellikle Iö. II. yy. içinde benimsenmi~tir. Giysinin elle tutuldu~u örnekler
erkene gitmekte ise de, kesintisiz uyguland~~~~dönem bu yüzy~ld~r. Tipin ana
özelli~i olan, elin birinin, ço~unlukla sa~dakinin, bacak üzerinden
getirilerek mantoyu tutup çekmesi temel yap~s~na ba~l~~ kal~nd~~~~halde,
di~er kolun farkl~~ duru~lanyla ara tipler olu~turulmu~tur. ~lkin iö. III. yy.
da kullan~lmaya ba~lanan bu yap~, IÖ. II. yy. da yayg~nla~m~~, daha sonra
da baz~~de~i~ikliklerle sürdürülmü~tür. K~z~lköy Steli'nde görülen kad~n tipi
30 Horn, Samos 82 Nr. 5 Taf. 14, ~~7, 18; M. Bieber, Sculpture of the Hellenistic Age (New
York 1967) 131 Fig. 512; M. Schede, Röm. Mitt. XXXV (1920) 74 Pl. t; Alscher, Hellenismus
165 vd. Abb. 80.
31 Horn, Samos 16.84, Kos II; Bieber, age 131 Fig. 510.
32 E. Akurgal, Ancient Civilizations and Ruins of Turkey (Ankara 1978) Lev. 45; Linfert,
Kunstzentren 52 Taf. 15.76, 77 Taf. 16.78-81.
33 D. Burr, Terracottas from Myrina in the Museum of the f~ ne Arts Boston (Vienna 1934)
Nr. 78.
A. Andriomenou, AAA t. 1968 247 Fig. 2.
A. Müfid, AA. 1933 118 Nr. 7; Pfuhl-Möbius, I 135 Nr. 400 Taf. 65.
36 D. Pinkwart, AntPl. XII 151, 157, 158 Taf. 54.
37 Pinkwart, age 149-155 Taf. 54, 55; Linfert, Kunstzentren 30 Taf. 5.24.
38 Linfert, Kunstzentren 42 Taf. 12.62; Ilke olarak K~z~lköy Steli'ne benzer yap~ya sahip
Side'deki bu yontu IS. II. yy. a tarihlenir. Bu kad~ nla birlikte stelimizdeki tip gelene~inin uzun
süre benimsendi~i söylenebilir.
34

35
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genelde mezar kabartmalar~~ üzerinde yayg~n de~ildir. Bu daha çok IÖ. II. yy.
ilk yar~s~nda gerçekle~tirilen büyük yontulardan kaynaklanm~~~olmal~d~ r.
Priene Sunak figürü ile olan yak~ n tip benzerli~i bu dü~üncemizi kan~ tlar
niteliktedir 39 .
Bunun sonucunda K~z~lköy Steli'nin yap~ld~~~~dönemi tipolojik yönden
yakla~~k olarak IÖ. II. yy. içerisinde s~ n~ rland~ rm~~~oluyoruz. Bu sonucun
gerçeklik durumunu ~imdi de stilistik aç~dan kan~tlamaya çal~~al~ m:
Kabartmam~zdaki kad~n~ n giysi k~ vr~ mlar~~ biçim yönünden de az
say~daki örnek üzerinde izlenir. Bu nedenle stelin tarihini stil yoluyla
saptayabilmek için hareketin özellikle gözönünde tutulmas~~ zorunludur.
Kad~n~n tip bak~m~ndan serbest yontulardan etkilendi~ini belirlememizin
do~al sonucu olarak, bu figürü hareket aç~s~ndan da ilkin yontularla
kar~~la~t~rma= yerinde olacakt~r. Ilk örne~imiz Bergama 54 yontusudur".
Her iki kad~nda da gövde d~~~hatlar~ ndan geçirilmi~~yaylar egemendir.
Bergama 54'de kalça stelimize göre d~~a daha fazla ta~~r~l~ p, üst gövde bunun
ters yönüne döndürülürken, bacaklar~n oradaki esnek yap~s~~ K~z~lköy
Steli'nde biraz daha durgunla~m~~t~ r. Yontunun bacaklar~~ aras~ndaki
plastik ve say~ca çok k~vr~mlar de~i~ik derinliklerde kanallarla ayr~lm~~t~ r;
bu olgu bizimkinde aç~kl~ kla bozulmu~, yüzeysel bir yap~da parçalanarak,
etkileyicili~ini, do~all~~~ n~~ ve dökümlülü~ünü tümüyle yitirmi~ tir. Duran
bacak üzerinden kademeli olarak inen giysi k~vr~mlar~~ da bu gidi~e ko~ut,
daha az plastiktir; ayak bile~ini örten "U" biçimli iç-içe iki k~ vr~m stelde
derin kanallarla ayr~l~ p parçalanarak yine yapay bir görünüme
dönü~mü~tür. ~Ö. ~ 7o'li y~llara tarihlenen Bergamal~~ kad~n, görülüyor ki
giysinin k~vr~m düzeni ve stil yönünden K~z~lköy Steli'ndeki kad~ na ancak
öncülük yapm~~~olabilir.
K~z~lköy Steli'ndeki kad~ n tipinin gerek hareket ve gerekse k~vr~ m
aç~s~ ndan en yak~n benzeri, son y~llarda erkene verilmek istenen Priene
Suna~~~kad~n yontusudur 41. Prieneli kad~ nda sol ayaktan ba~layan yay bele
kadar ç~km~~, ikinci bir yay ise üst gövdeyi s~ n~ rland~ rm~~t~ r. Ayn~~ özellikler
stelimizdeki kad~ nda da görülür. Bergama 54 yontusunda ve K~z~lköy
Steli'nde sürdürülen üst gövdenin döndürülmü~~ ~ekli, Prieneli kad~ nda
dikle~meye ba~lam~~t~ r. Priene Sunak figüründe hareketli baca~~n iki yan~n~~
Horn, Gewandstatuen 62 Taf. 26.1; Alscher, Hellenismus g t Abb. 37.
AvP VII, 88 Nr. 54 Lev. XXI; Horn, Gewandstatuen 51, 53, 6g Lev. 21.2; C. M.
Havelock, Hellenistische Kunst von Alexander dem Grossen bis Kaiser Augustus (Wien 1971)
123 NT. 115; Bieber, age, 131 Fig. 514; Alscher, Hellenismus 65, 77 Abb. 54.
41 Horn, Gewandstatuen, 62 Taf. 26.1; Alscher, Hellenismus 116 vd. Abb. 37.
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s~ n~rlayan kat~, dökümlülükten uzak giysi k~vr~ mlar~, bacaklar aras~ndaki
aral~kl~~ve yüzeyselle~erek dizilen k~vr~mlar, stelimizdeki kad~ nla yak~ n bir
birlik içindedir. Bergamal~~ kad~nda duran ayak üzerinde görülen "U"
biçimli iç-içe ve dik k~vr~mlarla zenginle~tirilmi~~k~vr~m düzeninin K~z~lköy
Steli'nde tümüyle parçalanarak birbirinden aynld~~~ na de~inmi~tim; bu
yap~~ Prieneli kad~nda nitelikli bir yontu olmas~ n~n sonucu, sanki Bergama
54'le stelimiz aras~nda bir ba~~olu~turur gibidir. Benzer durum iki bacak
aras~ndaki stelimize göre plastik ve az parçalanm~~~k~vr~m tomar~nda da
izlenir. Ancak Bergamal~~ kad~ nda omuzdan at~lan burulmu~~giysi tomar~~
stelimizde gev~emeye ba~lam~~, Prieneli kad~nda ise aç~larak, yanyana dizili
yüzeysel bir yap~ya dönü~mü~ tür. Bu yontu ile stel aras~nda yak~n ili~ki giysi
tutan kol üzerinde kol bo~lu~una dü~en kat kat k~vr~mlarda en büyük
kan~ t~n~~ bulur. Bu yap~da benzer k~vr~mlar stelde daha plastiktir. Giysideki
baz~~ farkl~l~ klara kar~~n, hareket K~z~lköy Steli'yle Prieneli kad~n aras~ndaki
ba~lant~y~~ vurgular niteliktedir. Belirtilen özellikler nedeniyle stelimiz
Prieneli kad~na çok yak~n bir tarihten, ondan az önce yap~lm~~~olmal~d~r 42 .
Stelimizdeki kad~n~n hareketini geli~tirerek sürdüren bir örnek de
Samos Heraion'da bulunan kad~nd~r 43 . Ellerin de~i~ik durumunun neden
oldu~u tipolojik ayr~l~~a ra~men, orada da baca~~n biri üzerine bas~lm~~,
di~eri hafifçe dizden k~r~larak yana aç~lm~~t~ r. Hareketsiz baca~~n d~~~
konturuyla çizilen yay, stelimizde Samoslu kad~na göre daha belirgin
biçimdedir. A~~r~~ hareketli yap~~ bizi Bergama 54 nolu kad~n yontusuna
götürece~inden 44 Samoslu kad~n stelimizi bu yönüyle a~m~~~olmal~d~r. Bu
geçli~i ayr~ca iki bacak aras~ndaki k~vr~mlar~ n say~sal azl~~~, a~~r~~oyulmu~~ve
parçalanm~~~yap~s~~da kan~tlar. Bu geli~im Koslu kad~ n yontusunun stiliyle
aç~kl~kla sürdürülmü~tür 45. Samos yontusunda sayd~~~m~z hareket ve
k~vr~mlarla ilgili özellikler burada daha ileriye götürülmü~tür. Bacaklar~n
42 Bugüne dek genellikle 10. 158 sonras~na tarihlenen Priene Suna~~~Horn,
Gewandstatuen 62; Alscher, Hellenismus 91 vd. mimari özellikleri nedeniyle ~ahin taraf~ndan
tö. 2I0 öncesine, M. Ç. ~ahin, Die Entwicklung der Griechischen Monumentalaltaere-Bonn
1972 96, 97, 122, yontular~~nedeniyle de Linfert, Linfert, Kunstzentren, 34, 40, 44 ve OzOn, R.
özgan, IstMitt 32 1982 208. tarafindan 10. II. yüzy~l~n ikinci onlu~una tarihlenir. Stelimizdeki
kad~ n figürü ile yak~n benzerli~i dolay~s~yla suna~~n Iö. t 58 sonras~ndan oldu~u inanc~ nday~m.
Priene suna~~n~n Iö. II. yüzy~l~n ortalar~na do~ru oldu~u konusunda ayr~nt~l~~bir ara~t~rma A.
Yaylal~~ taraf~ ndan sürdürülmekte olup, yak~ nda yay~nlanacakt~r.
43 Horn, Samos 82 Nr. 5; Bieber, age 131 Fig. 512; M. Schede, Röm. Mitt. XXXV (1920)
74 vd. Pl. 1.
44 AvP. VII, 88 Nr. 54 Lev. XXI; Horn, Gewandstatuen 6g Lev. 21.2; Alscher,
Hellenismus 65, 77 Abb. 54; Havelock, age 123 Nr. 115; Bieber, age 131 Fig. 514.
43 Horn, Samos 16.84 Kos II.
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duru~ u ve alt k~s~ mdaki k~ vr~ mlar gözönüne al~ nd~~~ nda K~z~lköy Steli'nden
geçli~i de kolayca anla~~l~ r. Samos ve Kos yontular~ mn stilini geli~tiren
Kleopatra ise dikle~en gövde ve tekdüze k~ vr~ mlanyla iö. II. yy. 30'lu
y~llar~ n~ n stilini yans~ tmaktad~ r 46.
K~z~lköy Steli'ndeki kad~ n~ n serbest yontularda izledi~imiz stilini,
~imdi de kendi türünden örnekkr üzerinde saptamaya çal~~al~m:
~ lk kar~~ la~t~ rmay~~ ayn~~ yöreden Pfuhl-Möbius'un ~ö. II. yy. ilk
yar~s~ na tarihledi~i Dardanel Steli ile yapmak yerinde olacakt~ r 47. Bu
yap~ tlar aras~ nda gerek tip, gerekse giysinin alt bölümü ve bacaklar
üzerindeki k~ vr~m yap~s~, omuzdan inen giysi tomar~ mn i~leni~i, sa~~kol
üzerindeki kat kat gösterilen k~ vr~ mlar aç~s~ ndan büyük benzerlikler
izlenmektedir. Her iki stelin de ayn~~bölgeye ait olmas~~ aralar~ ndaki ili~kiyi
ço~altmaktad~ r. Yörede ileride bulunacak yeni stellerle zenginle~ecek
örnekler, belki de yöresel ili~kileri atelye ili~kileri boyutlar~ na
ula~t~ rabilecektir. Dardanel Steli kad~mnda omuzdan at~lan giysi tomar~ n~ n
do~al bir yumu~akl~k içinde bükülü~ü ve bacaklar aras~ ndaki k~vr~mlar~ n
Bergama 54 yontusu gelene~inde plastik i~leni~i, stelimizden az erkene
verilmesine ~~~ k tutar. Bunu her iki kad~ n~ n benzer bir harekette olmas~~ da
do~rulamaktad~ r. Manto üzerindeki k~ vr~ mlar~ n de~i~ik yöntemlerle i~leni~i
çeli~kisini ise ancak nitelik ve atelye ayr~ m~ yla 48 aç~ klayabiliriz.
Ayn~~ tip kad~ n figuirüne sahip Smyrna Steli ise kabartmam~zdan geç
olmal~d~ r 49. Pfuhl-Möbius'un tel. II. yy. ilk çeyre~ine tarihledi~i Smyrna
Steli kad~ n~~ duru~~ve hareketiyle K~z~lköy Steli'ne benzemekte, incelmi~~
sicim biçimli birbirine ko~ ut ~ematikle~mi~~k~ vr~ m yap~s~ na göre belki
yüzy~l~ n ortas~ m da a~maktad~ r. Genelde saptad~~~ m~z bu geçli~i ayr~ nt~da,
giysi çeken elin olu~ turdu~u tekdüze k~ vr~ mlar, omuzdan at~lan tomar~ n
gev~ek yap~s~, sol elden inen giysi parças~ n~ n say~ca azalm~~~ve ~ematikle~mi~~
k~ vr~ mlar~~ kan~ tlar niteliktedir.
Steller aras~ nda yapt~~~m~z bu kar~~la~t~ rmam~z da, K~z~lköy Steli'nin
yukar~da y-ontular ~~~~~ nda saptad~~~m~z tarihini do~rulam~~, bunun
Dardanel ve Smyrna Stelleri aras~ nda iö. II. yy. ortalar~ na do~ru yap~lm~~~
olabilece~ini bir kez daha göstermi~tir.
46 Linfert, Kunstzentren 114 Taf. 52.273; Fuchs, age 373 Abb. 416; Bieber, age 13,1 Fig.
51 ; Havelock, age 123 Abb. 116; Alscher, Hellenismus 65, 92 Abb. 49; J. Chamonard,
Exploration archeologique de Delos Vol. VIII. Part. I (1922) 218 Fig. 95.
47 Pfuhl-Möbius, I 134 Nr. 395 Taf. 64; Horn, Gewandstatuen 62 Taf. 15.1
48 Dardanel Steli'nin üst bölümünde görülen rozetler ve çelenk, yayg~n ~ekilde Izmir
yap~m~~ stellerde izlenmektedir. Yaylal~, age ~~ o vd.; Bkz. Pfuhl-Möbius, I 136 Nr. 405 Taf. 66;
139 Nr. 413 Taf. 68 vb.
49 Yaylal~, age 61 Kat. Nr. 11; Pfuhl-Möbius, I 133 Nr. 392 Taf. 64.
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Kabartmam~z~n gerçekten de Iö. II. yy. ikinci yar~s~~ içine
indirilemeyece~ini Efes'de bulunan nitelikli bir stelle yapaca~~m~z
kar~~la~t~rma da ortaya koyacakt~r 50. Buradaki kad~ nda bacaklar
aras~ ndaki k~vr~ mlar art~ k metalik sert bir yap~ya dönü~mü~, do~al kuma~~
yumu~akl~~~~kaybolmu~tur. Ayr~ca gövde esnek duru~undan s~yr~l~ p,
dikle~mi~tir. Bu özde de~i~ikliklere sahip Efes Steli, ~ö. II. yy. son çeyre~i
ba~lar~ nda stelimizden apayr~~bir stil döneminin temsilcisidir.
K~z~lköy Steli'ndeki baz~~ k~vr~m özelliklerine Basel'dan IÖ. I. yy.
ba~lar~ na verilen bir stelde de rastlamaktay~z 51. Buradaki kad~ nda
hareketsiz baca~~n bile~i üzerinde kümelenen "U" biçin~li ve bele yaslanan
elin ucundan a~a~~ya sarkan demet k~vr~mlanyla stelimizdeki kad~n~ nkiler
~eklen birbirine benzer. Ancak, Baserl~~ kad~ n~n bu benzer gözüken
k~ vr~ mlar~~ yüzeysel sert ve kat~~ olu~lanyla özde farkl~d~rlar ve iki yap~t
aras~ ndaki zaman aral~~~~hareket ve duru~lar~ ndaki de~i~iklikle de
belgelenir. Ayr~ca, kabartmam~zda iki bacak aras~ndaki k~vr~mlar oyuk
kanallarla ayr~ld~~~~halde, orada k~vr~ m s~ rtlar~~ kal~ n ve birbirine yak~n
tutulmu~, zeminle ili~ki de gözönüne al~ narak yapay bir derinlik
amaçlanm~~t~ r. Elden inen giysi tomann~ n ~ematik yap~~kazanm~~~k~vr~mlar~~
K~z~lköy Steli'ne göre daha yal~n ve tekdüzedir.
Tipolojisi ve yap~lan stilistik kar~~la~t~ rmalar gösteriyor ki, yöresel
atelye özellikleri de gözönüne al~nd~~~nda, Priene Suna~~~kad~n yontusu ve
Dardanel Steli ile olan yak~n benzerli~i sonucu, K~z~lköy Steli için IÖ. II. yy.
ortalar~ na do~ru bir tarih en uygun olmal~d~ r.

5° E. Atalay, Hellenistik Ça~da Ephesos Mezar Stelleri Atölyeleri (Izmir 1982)
Yayinlanmami~~Doçentlik Tezi 46, 92 Kat. Nr. 20 Lev. 1; E. Atalay, AA 1973 243 Abb. 1-3;
Pfuhl-Möbius, I 168 Nr. 557 Taf. 87; Linfert, Kunstzentren Dn. 603. 8 Fig. 380.
51 Pfuld-1\4dbius, I 151 Nr. 469 Taf. 77.
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