DOK~MEON HEYKELLER~~
Dr. ~ SN1A~~L KARAMUT
Pisidia Antiocheia's~~ heykellerini ara~t~ nrken bu kentte bulunan baz~~
yontulann malzemesinin, Dokimeon mermer ocaklannda elde edilen beyaz kaliteli mermerden olmalar~, aynca ayn~~ mermerden yap~ lm~~~olup bu
yontularla önemli stil benzerlikleri gösteren Bozhöyük yak~ n~ nda Kandilli'de bulunan ve ~imde ~stanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen imparator Marcus Aurelius (Resim: 1-2)1 ve kar~s~~ Genç Faustina (Resim: 3-4) 2
portrelerinin de hangi atelyede üretildi~i sorusu, bizi Dokimeon mermerinden yap~ lan heykelleri birlikte ara~t~rmaya yöneltmi~tir.
Çal~~malar~ m~za ba~larken, Dokimeon mermerinden yap~l~pta Anadolu'nun de~i~ik kentlerinde bulunan yontulan birlikte de~erlendirmeyi ve
bunlar aras~ ndaki stil benzerliklerini saptayarak onlar~ n ayn~~ atelyeden olabilece~ini kan~ tlamaya çal~~t~ k. Antiocheia'da bulunupta ~u anda ~stanbul
Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen Marcus Aurelius'un gençlik y~llar~na ait
olmas~~ muhtemel olan portresi (Resim: 5-6)3 Lucius Verus'un portresi
(Resim: 7-8) 4 ve Komelia Antonia yontusunun (Resim: 9-10-1t) 5 gösterdi~i stil özellikleri ve bu özelliklerinin Antiocheia'da bulunupta bu kentin
yerel atelyesinde üretilen ikinci derecede eserlerin stilinden farkl~~ olu~u ayr~ca Antiocheia yerel atelyesinde üretilen eserlerin yap~ ld~~~~malzemenin
Dokimeon mermeri olmay~~~~bizi bu eserlerin ba~ka bir atelyede üretildi~i
dü~üncesine sevketmi~~olup bu atelyeninde Dokimeon atelyesi olmas~~ gerekti~i dü~üncesi kesinlik kazanm~~t~r.
Her~eyden önce Dokimeon'da yerel bir heykeltra~l~ k atelyesi varm~y
d~ ? Elimizdeki baz~~ veriler burada bir heykel atelyesinin varl~~~na i~aret
eder niteliktedir. örne~in, Marc Waelkens ve Alan Hall ortakla~a yapt~ klar~~ ara~t~ rmada' Dokimeon kökenli heykeltra~lann Anadolu'nun de~i~ik
' J.~ nan - E.Rosenbaum, Roman and Early Byzantine Portraits Sculpture in Asla Minor, London, 1966, sh.76-77, levha: XXVIII, 1-2, XXIX, I.
J.~ nan - E.Rosenbaum, a.g.e, sh.77-78, levha.XXVIII, 3-4, XXIX, 2.
3 J.~ nan - E.Rosenbaum, a.g.e, sh.2o9, levha.CLXIV, 1-2.
J.~ nan - E.Rosenbaum, a.g.e, sh.79, levha.XXXII, 1-2.
J.~nan - E.Rosenbaum, a.g.e, sh.298,299, levha.CLXII,I-CLXIII.
" Alan Hall - Marc Waelkens, Two Dokimeon Sculptors in Iconium, Anatolian Studies, XXXII, 1982, sh.151-155.
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yörelerine giderek sanat faaliyetlerini sürdülderini belirtmekte ve hatta bu
heykeltra~lar~ n gittikleri yerlerde yerle~tiklerini de ileri sürmektedirler. Ayn~~ ara~t~ rmada, ~u anda Konya Arkeoloji Müzesi'nde korunmakta olan bir
yaz~ t ilgi tutularak Dokimeon'dan Konya'ya gelen iki heykeltra~~ n ismini
(Limnaios ve Diomedes karde~ler) vermektedirler 7 ki bu da Dokimeon'da
bir heykel atelyesinin varl~~~n~~ do~rulamaktad~r.
Ayr~ca 1913 y~l~ nda W.Ramsay'~ n Antiocheia'da yapt~~~~kaz~lar sonucu bulunupta bugün Konya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen, taht~ nda
oturan Zeus yontusunun 8 plinthesindeki Yunanca "Beni Dokimeon'Iu Diogen'in o~lu Menandros yapt~" yaz~ s~~ bu yap~ t~ n Dokimeon'Iu bir heykeltra~~taraf~ ndan yap~ ld~~~ n~~ kan~ tlamaktad~ r. Di~er taraftan bir lahit atelyesinin varl~~~~ve bu atelyenin çevre ille~-e bu tür yap~tlar~~ ihraç etti~i M. Waelkens taraf~ ndan ayr~ nt~l~~ olarak ara~t~ r~lm~~~olup' böyle zengin ve tan~ nm~~~bir lahit atelyesinin bulundu~u bir kentte heykeltra~l~k atelyesinin de
bulunmas~~ akla yak~ n bir gerçektir.
Bugünkü ad~~ Iscehisar olan antik Dokimeon kenti Afyon'un 25 km.
kuzey-do~usunda, Afyon-Ankara karayolunun güney-do~usunda yer almakta olup antik kent yak~nlar~ndaki ocaklardan ç~kar~lan mermerlerin
büyük sütunlar ve parçalar halinde d~~~sat~m~ n~n yap~ld~~~~Strabon taraf~ndan Geographika XII. cildinde de ~° bahsedilmekte hatta Hadrian döneminde yap~ld~~~~bilinen Roma'daki Pantheon'da da kullan~ld~~~~bilinmektedir. Mermer ocaklar~~gerek Roma imparatorlu~u döneminde gerekse Bizans döneminde devletin mal~d~r. I~letilmesi, da~~t~m~, nakliyesi ve pazarlamas~~ Devlet denetiminde yap~lmaktad~r".
Elbetteki böylesine önemli bir mermer oca~~n~n yan~nda lahit atelyesinin varl~~~~bilinirken heykeltra~l~ k atelyesinin de bulunmas~~ do~ald~ r.
-1 Alan Halt - Marc Waelkens, a.g.e, sh.151.
8 D.M.Robinson, Roman Sculptures from Colonia Caesarea (Pisidian Antioch), Art
Bullet~ n IX, Newyork, 1926, sh.56; Rüstem Duyuran, An~t Dergisi, say1.3, Konya, 1949,
sh.lo; Alan Hall-M.Waelkens, a.g.e, sh.152.

1' Marc Waelkens, Dokimeon D~e Werkstatt der Reprsentativen Klemas~at~schen Sarkaphage, AF II, Berlin.1982.
'13 Strabon, Geography, XII (C.577).
' 1 J.Clayton Fant, Three Seasons of Epigraphical Survey at the Roman Imperial Quarr~es at Doc~mium (Iscehisar) 1983-85, IV.Ara~t~rma Sonuçlar~~ Toplant~s~, Ankara, 1986,
sh.129; J.Röder, Bericht uber Arbe~ten ~n der Ant~ken Ste~nbrüchen von Iscehisar (Dokime~on), Türk Arkeoloji Dergisi, Say~ .XVIII/I, 1969-1970, sh.11o.
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Bozhüyük, Kandilli'de bulunan ve ~imdi ~stanbul Arkeoloji Müzesi'ndeki Marcus Aurelius (Resim: 1-2) ve Genç Faustina portreleri (Resim:
3-4) ile Antiocheia'da bulunan ve yine ayn~~ müzede sergilenen M. Aurelius'un gençlik y~llar~na ait olmas~~ muhtemel olan portre (Resim: 5-6)1' ve
Kornelia Antonia yontusu (Resim: 9-10-11),Lucius Verus'un bir portresi
(Resim: 7-8) ile Afyon Müzesi'nde sergilenen, Akmonia'da gün ~~~~~na ç~kar~lan (~imdiki Ahat Köyü) giyimli kad~n yontusu (Resim: 12-13-14)13 ~a~~rt~c~~ bir biçimde teknik, stil ve motifsel benzerlik gösterirler. Bu benzerlikler onlar~n ayn~~ atelyenin mal~~ olmalar~n~~ zorunlu k~lmakta ve bu atelyenin de Dokimeon atelyesi olmas~~ gerekti~i akla gelmektedir. Bozhüyük
kökenli M. Aurelius portresinde, Antiocheia kökenli L.Verus portresinde
oldu~u gibi matkap, saç ve sakalda özgürce kullan~~m~~t~r. Matkap hayli
derinlere nüfus ettirilerek ~~~k-gölge kontrast~~ elde edilmi~, saç buldelerini
birbirinden ay~ran ince uzun matkap kanallar~~ olu~turmu~tur. Saç ve sakalda elde edilen kontrast saç ve sakal ile yüzde de elde edilmi~tir. Yüz
daha ince ve parlak betimlenirken saç ve sakal~ n baroldu~u ile kontrast
olu~mu~tur. Sakal oldukça uzun ve birbirine paralel bukleler halinde gür,
kal~n ve derin kanallarla birbirinden aynlm~~t~ r (Resim: 2,8). Her iki yapt~n gözleri de ayn~~ teknikle yap~lm~~~olup, göz bebekleri fasülye biçiminde
matkaplanm~~, irisler bir dairenin dörtte üçü gibi oyulmu~ tur. Anadolu
atelyelerinde s~kça b~rak~lan boyun deste~i her iki yap~tta da mevcuttur.
Ayn~~ ~ekilde Antiocheia kökenli olan ve ~imdi ~stanbul Arkeoloji Müzesrndeki M. Aurelius'un gençlik y~llar~ na ait olmas~~ gereken portre de,
Bozhöyük'de bulunan M. Aurelius portresinin özelliklerini göstermektedir.Bu eserde de gözler ayn~~ teknikle i~lenmi~~olup, göz bebekleri fasülye
biçiminde matkaplanm~~, irisler geni~~bir dairenin dörtte üçü gibi oyulmu~tur. Matkap, genç M. Aurelius portresinin saç~ nda da özgürce kullan~lm~~, hayli derinlere nüfus ettirilerek ~~~k-gölge kontrast~~ elde edilmi~, saç
buklelerini birbirinden ay~ ran ince uzun matkap kanallar~~ olu~mu~tur. Boyun deste~i bu eserde de mevcuttur.
Yine Antiocheia'da bulunan ve ~imdi ~stanbul Arkeoloji Müzesi'ndeld
Kornelia Antonia yontusuna ait portre (Resim: ~~o) ile Bozhöyük'de bulunan Genç Faustina portesi (Resim: 3-4), gösterdikleri yak~n benzerlikler ile
" Yap~t~n, imparator M.Aurelius'un gençlik y~llar~ na ait bir portresi olmas~~ gerekti~i
ve tipin, 147 y~l~ nda bas~lan sikkelerde görüldü~ü, doktora çal~~mam~z s~ ras~ nda incelenerek
kan~tlanmaya çal~~~lm~~ur. (~smail KARAMUT, "Pisidia Antiocheia's~~ Heykeltra~l~~~" Bas~lmam~~~Doktora tezi, Konya, 1987, sh.57-61).
13 J.~nan - E.Rosenbaum, a.g.e, sh.184, levha, CXXXIV, CXXXVI.
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ayn~~ atelyenin teknik özelliklerini yans~ t~rlar. Aln~~ üçgen ~eklinde çevreleyen saçlar her iki yap~t~m~zda da ortadan ayr~lm~~~olup yumu~ak dalgalar
halinde geriye ve yanlara do~ru taranm~~t~ r. Ancak Korr~elia'da yana taranm~~~saçlar kulaklar~~ tamamen örterken Genç Faustina'da kulaldann
çok az k~sm~~ görülmektedir. Her iki yap~t aras~ndaki en büyük benzerlik,
saç~n i~leni~~biçiminde gözlenmektedir. Saçda matkab~n bu ~ekilde kullan~~~biçimi zaman~n kad~n portrelerinde s~k s~ k uygulanmamakla beraber
her iki yap~tta da saç telleri ince matkap kanallar~~ ile birbirinden ayr~ lm~~t~ r (Resim: 4,10). ~nce uzun matkap kanallar~~ ile birbirinden ayr~lan saç
telleri her iki eserde de kesi~meden ince uzun bir ~ekilde devam ederler.Matkab~ n saçlarda ara verilmeden, sürekli bir biçimde döndürülerek
kullan~l~~~~ her iki yap~ t~ n en önemli stil benzerli~i olup bu benzerlik yap~tlar~m~z~n ayn~~ atelyenin ürünleri olduklar~n~~ aç~kça göstermektedir. Bu
portrelerde saç tellerini birbirinden ay~ ran matkap kanallann~ n olu~turdu~u ~~~ k-gölge kontrast~~ oldukça mahirane verilmi~tir. Genç Faustina portresinde, ba~~n üst k~sm~nda örgülü ~erit biçiminde ikiye ayr~lm~~~tepeden
enseye do~ru taranan saç ensede topuz yapm~~t~ r. Saç~n üst lusm~na isabet
eden bölümünde matkap öne göre daha az kullan~lm~~t~r. Kornelia'da ise
tepedeki bu ay~r~m örgülü ~erit olmaks~z~n yap~lm~~t~ r. Anadolu yerel atelyelerinde s~ kça uygulanan boyun deste~i Genç Faustina'da kabaca yontularak i~lenirken Komelia'da ba~~n~~ örttü~ü örtü enseye do~ru inerken daha kal~ n ve kaba i~lenerek boyun deste~i görünümünü alm~~t~r. Kornelia
portresi Antiocheia'da bulunan ve ~imdi ~stanbul Arkeoloji Müzesi'ndelci
L. Verus portresi ile de matkab~n i~leni~i gibi teknik özellikleri aç~s~ ndan
benzerlikler gösterir. Her ikisinde de derinlere inen matkap kanallar~~ yine
karakteristik yap~~ ve görünümündeki gölge-~~~ k kontrast~n~~ çok iyi yans~ tmaktad~ r. Kornelia yontusu ayn~~ teknik benzerlikleri Alcmonia'da bulunan
ve ~imdi Afyon Müzesi'ndelci giyimli kad~ n yontusu ile de göstermektedir
(Resim: 12-13-14). Waelkens'da her iki yap~t~ n vücudlann~n yak~n benzerliklerine dayanarak bunlar~ n seri üretim yapan bir atelyeninmal~~ olduklar~n~~ belirtmelde birlikte yontulara ait ba~lann daha sonra ayr~~ ayr~~ bitirildi~ini belirtmektedir". Gerçekten de her iki yap~t~n, duru~, gövde, kol ve
bacak hareketlerinin yan~s~ra giysi ve luvnmlann i~leni~ indelci benzerlikler
onlar~n ayn~~ atelyede üretildeklerini do~rulamaktad~ r. Mantonun vücud
üzerinde ald~~~~biçim, toplanma yerleri ve sol elin üzerine at~lan k~v~-~m
rulosu, sol elin bacak üzerinde toplanan luvnm rulosunun tutu~~biçimi,
I4 Marc Waelkens, Pisidian Antioch; F~nds in the Museums of Konya, Afyon and ~stanbul, III. Ara~t~rma Sonuçlar~~ Toplant~s~, Ankara, 1985, sh.194, dipnot, 18.
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ayr~ca kalçan~n sa~~taraf~ ndan sol kola do~ru getirilerek uzanan saydam,
diyagonal lavr~ mlar ile bu luvr~ mlara tezat te~kil edip kal~ n ve derin kanallarla birbirinden ayr~ larak ayaklar üzerine dökülen khiton lavr~mlann~n i~leni~indeki teknik benzerlik her iki dökülen khiton k~vr~ mlann~n i~leni~indeki teknik benzerlik her iki yap~ t~n ayn~~ atelyenin mal~~ olduklar~n~~ kan~tlayan önemli bir ipucudur.
Bu durumda de~i~ik kentlerde ortaya ç~ kar~lan ancak teknik ve stil
bak~ m~ ndan birbiriyle çok büyük benzerlikler göstererek ayn~~ atelyeden olduklar~~ ~üphesiz gözüken bu yap~da= üretildi~i atelye neresiydi?
J.~ nan ve E.Rosenbaum, yap~ tlann büyük bir bölümünün Antiocheia'da bulunmas~~ nedeniyle bu sorunun yan~t~ n~~ verirken kesin olmamakla birlikte bu atelyenin Pisidia Antiocheia's~ nda olabilece~ini ve hatta
Bozhöyük yak~ n~ nda Kandilli'de bulunan M.Aurelius ile kar~s~~ genç Faustina'n~n portrelerinin de bu atelyede yap~ ld~~~ n~~ veya Antiocheia'hheykeltra~lar taraf~ ndan yap~ lm~~~olabilece~ini belirtmi~lerdir 15. Ancak biz, Antiocheia'da ikinci derecede üretim yapan yerel bir atelyenin varl~~~ n~~ kabul
etmekle birlikte son derece güzel bir i~çilik gösteren ve ince taneli Dokimeon mermerinden yap~lm~~~bu eserlerin Antiocheia'da de~ilse, Dokimeon ocaklar~n~ n yak~ n~ nda olan atelyede üretildi~ine inan~yoruz.
Her ~eyden önce, bilinen antik kaynaklarda Antiocheia'da son derece
geli~mi~~bir heykeltra~l~k atelyesinin varl~~~ndan söz edilmiyor. Ayr~ca Dokimeon'dan getirilen mermer ile Antiocheia atelyesinde üretilen bir yap~t~ n Bozhöyü~e ihraç edilmesi yerine Dokimeon'daki mermer oca~~nda
yontulup ayn~~ atelyede üretilen bir yapt~n Bozhöyü~e ihraç edilmesi akla
daha yak~ n ve ekonomik olan bir olas~ l~ kt~ r, zira Bozhöyük Dokimeon'a
daha yak~ nd~ r.
Antiocheia'daki yap~tlann mimarisi üzerinde çal~~malar yapan Dostum M.Waelkens, VII. Kaz~, Ara~t~ rma ve Arkeometri Sympozyumu'nda
sundu~u bildirisinde ~ , Antiocheia'da bulunan heykeltra~l~ k yap~tlarma da
de~inmekte, Dokimeon beyaz mermerinden yontulan yap~ tlann Antiocheia atelyesi de~ilde Dokimeon'da var olan bir atelyede üretildi~ini belirtmektedir.Kendisi adak stellerinin yap~ld~~~~bölgesel bir Antiocheia atelyesinin varl~~~na da inanmaktad~r.
J.~nan - E.Rosenbaum, a.g.e, sh.5, 37,77.
M.Waelkens, Pisidian Antioch; F~ nds in the Museum of Konya, Afyon and ~stanbul, III. Ara~t~ rma Sonuçlar~~ Toplant~s~ , Ankara, 1985, sh. ~~ 94-195.
15

Bellelen C. L V, 39
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Ayr~ca Dokimeon atelyesinde üretilen lahitlerle, Antiocheia'da bulunan ve Dokimeon mermerinden yap~lan heykeltra~l~k yap~tlar~~ aras~nda stil
yönünden benzerlikler olup matkap i~çili~i aras~nda yak~n benzerlikler bulunmaktad~r. Yapt~~~m~z incelemeler sonucu ~u anda Konya Arkeoloji
Müzesi'nde sergilenen ve Waelkens'e göre Dokimeon atelyesi üretimi olan
bir lahit (Resim: 15-16)17 ile konumuz olan yap~tlar aras~nda matkap tekni~i bak~m~ndan büyük benzerlikler bulduk ki bu benzerlikler dü~üncemizin do~rulu~unu peki~tirmektedir.
Dokimeon atelyesinde üretildi~ine inand~~~m~z yap~tlann ço~unda
rastlanan ortak bir özellik olan boyun deste~i, o yap~t~n ihrac~~ için yap~lm~~~olabilece~ini akla getirmektedir. Sanatç~, atelyenin bulundu~u kent
için yontu yapm~~~olsa idi boyun deste~ine gerek duymamas~~ gerekirdi.
Olas~l~kla boyun deste~i, ihraç edilecek yap~tlara eklenerek onlar~n yolda
k~ r~lmalar~ n~, kopmalar~ n~~ önlemek için yap~lm~~~olmal~d~ r. ~leri sürdü~ümüz bu dü~ünce de, Antiocheia'da bulunan ve Dokimeon mermerinden
olan yap~ tlar~ n Antiocheia'n~ n yerel atelyesinin mal~~ olmay~ p Dokimeon'dan ithal edilmi~~olabileceklerini sav~ n~~ desteklemektedir.
Dokimeon Atelyesinin ürünü oldu~una inand~~~m~z bu yap~tlar Antoninler dönemi stil özellikleri göstermektedirler. özellikle erkek portrelerinde saçlar~ n i~leni~indeki matkap i~çili~i, gözler ve ka~lann biçimi, a~~z~n
i~leni~i son derece nazikhane yap~lm~~t~r. Yüzün perdahlanm~~~yüzeyi bu
yap~tlann hepsinde de ayn~~ olup, son derece nazikhane ve anlaml~d~r.
Matkab~n aral~ks~z bir biçimde döndürülü~ü ve bununla saçda oldukça
derinlere nüfus ettirilerek gölge-~~~k kontrast~~ elde edilmesi, sayd~~~m~z bu
yap~tlarm ortak özellikleridir. Matkab~n bu denli zengin ve mükemmellilde
uyguland~~~~bu teknik, yap~dann üretildi~i atelyeyi di~er Anadolu kentleri
atelyelerinden ay~ran ayr~~bir özelli~i olmu~tur. Bu özelli~i ile Dokimeon
atelyesi, matkab~n gene ayn~~ hüt~erle i~lendi~i Afrodisias atelyesinin sanatsal seviyesine ula~amasa bile di~er Anadolu kentleri aras~nda özgün bir
yeri olmu~tur.
Konumuz olan Dokimeon atelyesinin üretimi oldu~una inand~~~m~z
heykeltra~l~k yap~ tlann~, Pamphilia bölgesi kökenli, özellikle Side'de bulunan yap~tlarla kar~~la~t~rd~k. Baz~lar~nda stil ve teknik bak~mdan benzerlikler bulduk. Pamphilia bölgesi ile Pisidia bölgesinin birbirlerine oldukça
17 M.Waelkens, Dokimeion D~e Werkstat der Reprsentativen Kle~ nas~at~schen Sarkophage, AF, II, Berlin, 1982, sh.59. levha. XVIII, 4-
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yak~n olu~u bizi bu ~ekilde dü~ünmeye sevketmi~tir. Nitekim Dokimeon
atelyesi yap~ tlar~~ ile Pamphilia bölgesi yap~ tlar~ nda görülen boyun deste~inin, onlar~ n ortak özellikleri oldu~ unu gördük. Side portrelerinde görülen;
s~n~rlar~ n kesin olmay~~~ , saçtan ama, çeneden boyuna geçi~lerin yumu~ak
ve ak~c~~ olu~u gibi özellikler Dokimeon atelyesi yap~tlar~ nda da görülmekte
olup bu benzerlikler Dokimeon atelyesi ile Side atelyelerinin birlikte incelenmelerini gerektirir, dü~ üncesindeyiz. Böyle bir çal~~ ma sonucunda her
iki atelye aras~ nda daha çok ortak özellikler bulmak mümkün olacakt~ r.
Inan~ yoruz ki, Dokimeon ve çevresinde yap~ lacak sistematik kaz~lar,
Dokimeon atelyesinde üretilip ihraç edilen bir çok yontu ve portreyi gün
~~~~~ na ç~ karacak, Dokimeon'da bulunan önemli bir atelyenin varl~~~ na ~~~k
tutacakt~r.
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