LYK~A - KABAL~A - P~S~D~A BÖLGES~NDEN
ROMA DÖNEM~~
"D~OSKURLAR VE TANR~ÇA" KABARTMALAR!
~NC~~DELEMEN
"Dioskurlar ve Tannça" ~eklinde tan~mlanan ve bir tanr~ça ile iki genç
erkek figüründen ya da bunlar~n simgelerinden olu~an üçlü betim
Anadolu'nun güneybat~s~nda, Lykia-Kabalia-Pisidia Bölgesi Roma
imparatorluk Dönemi adak kabartmalar' ve sikkelerinde az~msanamayacak
say~da örnek ile kar~~m~za ç~kmaktad~r (harita 1-2)1 . Yerli bir tanr~~iiçlüsü
oldu~u anla~~lan grup içindeki iki genç, Yunan benzerleriyle özde~le~titilerek, kabartmalarm e~li~indeki yaz~tlarda "Dioskurlar" ad~yla an~lm~~t~r2.
Yunan mitolojisinde Dioskurlar, biri "Kastor", öbürü "Polydeukes" ad~n~~ta~~yan Lakonia kökenli ikiz karde~lerin ortak ad~d~r. Ikizler yaz~l~~kaynaklar~n
yan~~ s~ra, arkeolojik eserlerde oldukça karma~~k bir ki~ilik yans~ t~rlars:
Do~umlar~na ili~kin çok çe~itli anlat~mlarda de~i~mez ö~e, anneleri
Leda'mn ku~u görünümüne giren Zeus ile sevi~mesidir. Baz~~kaynaldar tan1 Metinde kullan~lan kaynaklara ili~kin k~saltmalar Archologischer Anzeiger 1985 ve
Archologische Bibliographie 1989'da gösterildi~i gibidir. Di~er k~saltmalar, BY= Buluntu yeri,

y=yilkseklik, g=
kahnhk, kd= kabartma derinli~i, hy= harf yüksekli~i; boyutlar cm.
olarak gösterilmi~tir. Levhalarda s~ralanan her foto~rafa eserin katalog numaras~~verilmi~, ayr~ca
numaraland~nlmam~~t~r. 1935 y~hnda F. Chapouthier Dioskurlar ve Tanr~ça bethnlerini tüm
antik ça~~~ve Yunan-Roma co~rafyasuu kapsayacak biçimde ele alm~~t~r; bkz. F. Chapouthier,
Les Dioscures au service d'une delesse, Etude d'iconographie religieuse, Paris 1935. Sonraki
y~llarda saptanan Anadolu kökenli eserler ve ilgili yay~nlar için bkz. L. Robert, "Documents
d'Asie Mineure“, BCH 107, 1983, 553-578; ayr~ca, A. Hermary, "Dioskouroi", LIMC 3/1, 1986.
577-580, 587-589 no. 123, 125, 128, 129, 138, 142, 144, 151, 160, 227, 240, 242, 243, 257; P. Frei,
"Die Götterkulte Lykiens in der Kaiserzeit", ANRW 2/18.3, 1990, 1784-1786; J.J. Coulton,
"Balboura Survey 1988, 1990", 9. Ara~t~rma Sonuçlar~~Toplant~s~, Çanakkale 27-31 May~s 1991,
Ankara 1992, 48; B. ~plikçio~lu-G. Çelgin-A.V. Çelgin. Neue Inschriften aus Nord-Lykkn 1,
Wien 1992, 20-21 no. 8.
2 Frei, A/VRW2/18.3, 1990, 1848-1849.
3 Antik kaynaklar ve ikonografyaya ili~kin geni~~bilgi ve kaynakça için bkz. A. FurtwAngler,
"Dioskuren", ML 1/1, 1884-1886, 1154-1177; E. Bethe, "Dioskuren", RE 5/1, 1903, 1087-1123;
H. von Geisau, "Dioskuroi", Kleine Pauly 2, 1979, 92-94; Hermary, LIMC 3/1-2. 1986. 567-593,
lev. 456-477; C. Aug-P.L. Bellefonds, "Dioskouroi in Peripheria Orientali", LJMC 3/1-2. 1986,
593-597, lev. 477481; F. Gury, "Castores", LIMC 3/1-2, 1986, 608-635, lev. 489-503; H.j. Rose,
Griechische Mythologie, München 1988, 220-222.
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r~sal birle~meden Kastor ile güzel Helena'n~ n dünyaya geldi~ini,
Polydeukes'in Sparta Kral~~Tyndareus'tan do~du~unu, dolay~s~yla ikizlerden
birinin ölümsüz, di~erinin ölümlü oldu~unu belirtirken, di~erleri
Polydeukes'i de Zeus o~lu sayarlar. Önceleri heros düzeyinde ve yeralt~, denizcilik, spor, sava~ç~l~k ba~lam~nda insanlar~n ya~am~n~~etkiledilderi, koruyuculuk/kurtanc~l~k i~levi ta~~d~klar~~dü~ünülen ikizler giderek tanr~sal özellikler kazanm~~lar ve göksel/rld~zl~~ki~ilikleri a~~r basm~~t~r. Ço~unlukla geç
kimli~in, fakat ayn~~zamanda sava~gl~k ve yeralt~~ile ilgili koruyuculuk yönlerinin yans~ t~ld~~~~Anadolu kökenli sikkeler ve yöresel adak kabartmalar~ nda,
Dioskurlann iki yan~nda durduklan, koruduklar~~tanr~ça ise, henüz kesin bir
biçimde adland~nlamamaktad~r. Bunun nedeni söz konusu eserlerde, yaz~~ un
pek az istisna d~~~nda, tannça ad~~vermemesi, üstelik ikonografyan~n giyimli,
atribüsüz bir kad~ n figüründen, Artemis Ephesia'ya, Hekate triformis'e,
Astarte'ye de~in geni~~bir spektrum sergilemesidir4. ~lk ara~t~ rmalarda,
Dioskurlar~n karde~i olmas~~ve Lakonia'da bitkisel berekedilik ile ilgili bir
tannça sarlarak, tap~m görmesi dolay~s~yla, "Helena" ad~~yalu~unlan tanr~ça,
bugün kesin verilerin yetersizli~i dü~ünülerek isimsiz b~ rak~lmaktad~ r3.
Niteli~ine de~gin en somut veri, betimlerinde onu taçland~ rabilen ya da
simgeleyebilen hilal motifidir. Dioskurlann y~ld~zl~~ ki~iliklerine de ayk~ r~~
dü~meyen bu motif Tannçamn ay ile ilintisini ortaya koyar6.
1987-1990 y~llar~ nda Antalya, Burdur ve Fethiye Müzeleri ile Kabalia yöresinde sürdürdü~üm çal~~man~n amac~, bugüne de~in yarnlanmam~~~baz~~
Dioskurlar ve Tanr~ ça kabartmalar~n~~inceleyerek, genelde gereken ilgiyi
görmeyen Anadolu'da Geç Roma Dönemi halk sanat~ndan bir kesitin tan~t~lmas~na katk~da bulunmakur7.

4 Arternis için adak yaz~ n ta~~ yan üç eser bilinmektedir: B. Pace, "Ricerche nella regioni di
Conia, Adalia e Scalanova: Escursioni”, ASAtene 6-7, 1923-1924, 445 no. 155 (=Robert, BCH
107, 1983, 560 no. 10) Elmal~~yalumndaki Macun Asar~ 'nda saptanm~~t~r; Hermary, LIMC 3/1,
1986, 578 no. 136 (= Chapouthier, 31 no. 10) ve no. 127 ise Anadolu d~~~ndand~r. Merkezdeki
Tannçan~n belirli bir tanr~çamn ikonografyas~ m yans~ tmas~~ konusunda bkz. Chapouthier, 7180, 119, 151-184, 237-281 no. 63-75.
5 Bu konuda çe~itli görü~ler için bkz. Robert, BCH 107, 1983, 563-565, 567.
6 Tannçan~ n ay motifi ile simgelenmesi ve ay ile ili~kisi için bkz. Chapouthier, 54-67, 118119, 231-233 no. 37-59; Robert, BCH 107, 1983, 568-569, 578; Hermary, LIMC 3/1, 1986, 577,
593.
7 Çal~~mam~~mümkün k~lan Antalya Müzesi Müdürü Say~ n Kayhan Dörtlük'e, müze
ara~t~rmac~lar~~Say~ n Akan Atila ve Ümit Atvur'a, Burdur Müzesi eski Müdürü Say~n Selçuk
Ba~er ve eski Müdür Yard~mc~s~~Say~n Ali Harmankaya'ya, Fethiye Müzesi Müdürü Say~ n Güven
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Çal~~ma konusu eserlerin büyük bölümünü adak stelleri olu~turmakta,
bunlara bir sunak (no. 34) ile Burdur, Gölhisar ilçesi, Çavd~r buca~ma ba~l~~
K~z~llar köyü çevresindeki iki ayr~~yerde saptanan kaya kabartmalar~8 (no. 2629) eklenmektedir. Steller bölgede kar~~la~~lan yöresel nitelikli benzerleri
gibig, kireçta~~~ya da iri kristalli mermerden yontulmu~, gerek stelin, gerekse
kabartma ve yaz~un biçimlendirilmesinde, i~çilik kaba ve özensiz/bilgisiz bir
düzeyden ileriye gidememi~tir. Ta~~trapez biçiminde kesilmi~tir. A~a~~dan
yukar~ya do~ru hafifçe daralan levhan~n yan ve arka yüzeyleri kabaca düzeltilmi~, steli bir zemine yerle~tirmeye yarayacak kama ihmal edilmi~tir.
Stellerde önceli~i ahnhld~~aediculadan yalmla~t~nlm~~~tiplerin (no. 1, 3, 5-8,
11-17, 24, 31, 33) yan~~s~ra, çerçeveli trapez tip (no. 2, 9, 18-23, 25) almakta,
kaya kabartmalar~nda benzer formlar yinelenmektedir. Trapez kesilmi~~
stelde kabartma alan~n~n kemerli bir çerçeve içine al~nmas~~(no. 4) ya da
tümüyle çerçevesiz b~rak~lmas~~(no. 32) birer örnek ile kar~~m~za ç~kan uygulamalard~r.
Eserlerin üçte birinde adak yaz~n korunagelmi~tir (no. 6, 8, 11, 14, 15,
18, 19, 25, 27, 28, 30, 34). Ortak bir kal~b~~izleyen yaz~t, "6 SEtva 'ta) 86vos
Atocr~ccipo~s ekrjv / )c~tvcOrpccv- Falanca ki~i Dioskurlara adad~" biçiminde,
yaln~zca adakta bulunan ki~i ile ada~~n yöneltildi~i Dioskurlarm ad~n~~içermektedir. Daha önce yay~nlanan Anadolu kökenli ço~u adakta da görüldü~ü
Kabalia yöresindeki ara~urmama yard~mc~~olan Burdur, K~z~llar köyü muhtar~~Say~n
~smail Ery~lmaz ile ö~retmen Seyit Demirörs'e te~ekkürlerimi burada yinelerim. Ayr~ca te~vik ve
yard~mlar~n~~gördü~üm Say~n Prof. Dr. Haluk Abbaso~lu, Prof. Dr. Erdo~an Merçil, Doç. Dr.
Oktay Belli, Doç. Dr. Güler Çelgin ve harit~lan çizen Say~n Siihran Belli'ye te~ekkür ederim.
8 Bölgede Dioskurlar ve Tannçaya adan~m~~Çe~idi kaya kabarunalanna rastlanmaktad~r:
K~z~llar yaylas~nda K~z~lbel(Chapouthier, 23 no. 1; G.E. Bean, Journeys in Northern Lycia,
DenkschiftenWien 104, 1971, 9 no. 6, res. 5; Robert, BCH 107, 1983, 557-558, 571 no. 4, res. 3);
Teke Koza~ac~/Tyriaion çevresi (C. Naour, Tyriaion en Cabalide, Zutphen 1980, 81 no. 34, 87
no. 40, 91 no. 44, 115 no. 81-82, 129 dpn. 65, lev. 9, 15); Çavgalar (C. Naour, "Inscriptions et
reliefs de Kibryratide et Cabalide", ZPE 22, 1976, 132 no. 27, lev. 10); Kayaba~~(Naour, ZPE 22,
1976, 130-131 no. 24, lev. 8); Ilya~~(Naour, Tyriaion, 119 no. 87,1ev. 16); Çabalar (Chapouthier,
25-26 no. 3; Robert, BCH 107, 1983, 558 no. 5); K~rkpmar (Naour, ZPE 22, 1976, 128-130 no.
21-23, lev. 8); Alifahreddin (Chapouthier, 38-40 no. 17; Robert, BCH 107, 1983, 558 no. 6);
Yaz~r (Chapouthkr, 40-41 no. 18-19; Robert, BCH 107, 1983, 558-559 no. 7); Macun Asan
(Sean, Journeys, 33-34; Robert, BCH 107, 1983, 560 no. 10); Kaynar Alan~~(G.E. Bean, "Notes
and Inscriptions from Pisictia, Part 2", AnatSt 10, 1960, 50; Robert, BCH 107, 1983, 561 no. 19).
9 Ayn~~bölgede s~khkla kar~~la~~lan Kakasbos/Herakles/Maseis stelleri malzeme ve i~çilik
aç~s~ndan benzer özellikler gösterirler; bkz. t. Delemen, Anadolu'da Atl~~Tanr~lar
(yay~nlanmam~~~doktora tezi), ~stanbul 1993, 16, 22, 27, 89-91. Ayr~ca kr~. H. Metzger,
Catalog~~e monuments votifi du Mus& d'Adalia, Paris 1952, 13 no. 1 vdd.
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gibi'°, yaz~tta Tannçan~n ad~na yer verilmemi~tir. 11 no.lu kabartmada
Dioskurlann Soteres epiklesisi ile an~lmas~~dikkati çekmektedir. "Kurtar~c~"
anlam~na gelen ve ba~ka Dioskur adaklarmdan da bilinen Soter ekad~~ikizlerin ba~lang~çtan beri vurgulanan, yukar~da de~indi~imiz i~levlerini ça~n~t~rmaktad~ r". Ancak bu epiklesisin kabartmalann adand~~~~Geç Roma
Döneminde pek çok tanr~~için yaygml~kla kullan~larak, s~radan fakat manevi
bir anlam kazand~~~~da bir gerçektir'2. Yaz~ tlar konusunda dikkat çeken di~er özellikler, üç adak sahibinin Latin ad~~ta~~mas~~(no. 11, 15, 30), birinin
ekmekçilik (no. 6), bir ba~kas~n~ n marangozluk (no. 18) ile ilgili bir meslek
sürdürmesidir.
~nceledi~imiz 34 kabartmada bir kad~ n ve iki genç erkek figûründen
olu~an üçlü grup canland~nlm~~ ur. ~konografya büyük ölçüde Lykia-KabaliaPisidia Bölgesinin sikke ve adak kabartmalar~nda Dioskurlar ve Tanr~ça için
geçerli olan figürlii ~emalan yans~tmakta, Tanr~ça figürüntln yerini alan hilal
ve/veya Dioskur figürlerinin yerini alan pilos simgelerine, söz konusu bölgede örneklenmesine kar~~ n, eserlerimiz aras~ nda rasdanmamaktad~rls:
Tip 1: Ortada Tanr~ ça ve iki yan~nda atl~~Dioskurlar,
Tip 2: Ortada Tanr~ça ve iki yan~nda adam~ n önünde ayakta duran
Dioskurlar,
Tip 3: Ortada Tanr~ça ve iki yan~ nda ayakta duran Dioskurlar.
Üç grubun ortak özelli~i merkezi, ayakta duran, cepheden betimlenmi~~
Tannçarun olu~turmas~d~r. Tanr~ ça bazen bir sekinin üzerindedir (no. 2, 3,
14, 17-22, 26-29, lev. 1, 4-7) 14 . Uzun khitonunun üzerindeki himationa kollar~n~~da örtecek ~ekilde sannm~~t~r's. Kabartmalar~m~ zdan no. 2 de vücuda
biti~tirilmi~~kollar tümüyle mantonun içinde kalmakta"; no. 13 de (lev. 4)
10 Bkz.

dpn. 3; Chapouthier, 105; Robert, BCH 107, 1983, 567-568.
Furtvingler, ML 1/1, 1883-1886, 1158; Chapouthier, 33-34 no. 11, 104; Hermary, IJMC
3/1, 1986, 568, 569 no. 9; Frei, ANRW 2/18.2, 1990, 1785 no. 43.10.1. Dioskurlann bu
epiklesisine yaz~h kaynaklarda da rasdanmaktad~r; bkz. O. Höfer, "Soter", ML 4, 1909-1915,
1254-1256.
12 Höfer, ML 4, 1909-1915, 1247-1272; F. Dornseiff, "Soter", RE 3A/1, 1927, 1211-1221.
13 Bkz. Naour, Tyriaion, 18-19; Robert, BCH 107, 1983, 556, 578; Hermary, IJMC 3/1,
1986, 577-580.
'4 Chapouthier. 106; Menger. 27; Hermary, LIMC 3/1, 1986, 577.
Chapouthier, 116-117.
16 Rn. Metzger, 23 no. 9, ler. 3; Robert, BCH 107, 1983, 560 no. 12.
11
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pozisyon ayn~~olmakla birlikte, vücuttan ba~~ms~zl~k kazanmakta; no. 32 de
(lev. 8) her iki elin de gö~üs üzerine yerle~tirildi~il7 izlenmektedir. Ancak,
Tanr~ça ço~unlukla kolunu dirsekten büküp, elini gö~sünün üzerine yerle~tirmi~, sol kolunu ise serbestçe a~a~~ya sark~t~n~~ur (no. 4, 5, 7, 8, 15-24, 2629, 34) '8. Bu eserlerde figürün elinde herhangi bir atribü görülmemekte ya
da kesin bir biçimde ayr~msanamamaktad~ r. Öte yandan, elimizdeki üç kabartmada (no. 3, 6, 10, lev. 1-3) Tanr~ça= yan~nda ba~ka betimlerden de
bilinen uzun bir asa gösterilmi~tir18. No. 9 da ise, figür sol elindeki asaya
dayan~ rken, a~a~~ya sarlutu~~~sa~~elinde bir kurban tam" tutmaktad~ r (lev.
3). Tanr~çan~ n daha ender rastlanan atribülerinden dal", buradaki eserlerde de yaln~zca bir kez kar~~m~za ç~kar (no. 31, lev. 8). Figür sa~~kolunu
a~a~~ya sarlut~p mantosunun ucunu tutmu~, sol elindeki dal~~yukar~ya do~ru
kald~rm~~ur. ~ki örnekte belirlenen bir hareket, figürün her iki kolunu yana
ve yukar~ya açmas~d~r. Bunlardan no. 11 de (lev. 3) Tanr~ça olas~l~ kla yan~ ndaki atlar~n ba~~n~~ya da dizginini tutmakta22, no. 25 de (lev. 6) ba~~hizas~ ndaki ellerinde bir nesne bulunup bulunmad~~~~anla~~lmamaktad~r". ~ki kabartmada (no. 1, 12, lev. 1, 3) kollar~n gösterilmemesine kar~~n, yandaki atlara do~ru aç~lmas~~olas~d~r". Tannçan~n ba~~nda genellikle bir örtü (no. 15, 7-9, 12, 14, 17-23, 26-29, 32, 34) ve/veya bir kalathos (no. 2, 6, 8, 23 (?),
32, lev. 1, 2, 6, 8) ya da polos (no. 5, 31, lev. 2, 8) vard~r". Do~rudan ba~~n ya
da ba~l~~~ n üzerinde bir hilal (no. 2, 4, 5 (?) 6, 8, 9, 11, 13, 14, lev. 1-4)
yükselebilir28. Üç eserde hilal bir simge gibi, steli~~~al~nl~~~na yerle~tirilmi~~
17 K~~. Merzger, 23-24 no. 10, lev. 3; Robert, BCH 107, 1983, 560 no. 13; Naour, Tyriaion,
81 no. 34, lev. 15.
18 Chapouthier, 116; Naour, Tyriaion, 18-19.
19 Chapouthier, 116.
20 Chapouthier, 23-25, 117 no. 2, lev. 1; E. Kalinka, TAM 2/3, 1944, no. 933; Metzger,
23, 25-26 no. 8, lev. 3; Robert, BCH 107, 1983, 560 no. 11, 556-557 no. 2; Hermary, L/MC 3/1,
1986, 577-578 no. 123 a.
21 Korkuteli kökenli stel: Chapouthier, 38 no. 16, lev. 7; L. Robert, "Un dieu anatolien:
Kakasbos"; Hellenica 3, 1946, 68 dpn. 1; Metzger, 25.
22 K~~. lev. 9a. Sögüt Gölünün kuzeyindeki Os~nankalfalar köyünde bulunan bu kabartma
için bkz. G.E. Bean, "Notes and Inscriptions from Cibyratis and Caralitis", BSA 51, 1956, 150 no.
45; Robert, BCH 107, 1983, 561 no. 16. Benzer hareket Sibidounda sikkeler~nde de
güzlemlenmektedir; bkz. Chapouthier, 51-52 no. 32, lev. 13; H. von Aulock. Münzen und Stadte
Pisidiens 1, Tübingen 1977, no. 1363; Robert, BCH 107, 1983, 573-574.
23 K~~. lev. 9b. Chapouthier, 53-54, 117 no. 36, lev. 15.
24 K~~. Robert, BCH 107, 1984, 574 no. 28, res. 4.
25 Chapouthier, 106, 118-120; Metzger, 26.
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(no. 6, 1 6, 31, lev. 2, 4, 8), böylelikle Tanr~çan~n, yukar~da de~indi~imiz ay
ile ili~kisi vurgulanm~~ur.
Tannçamn iki yan~ na simetrik yerle~tirilmi~~atl~~Dioskur figürlerini içeren kabartmalar Tip 1 ba~l~~~~alt~nda toplanm~~ ur. Dioskurlann at üzerinde
canland~r~lmas~~Yunan sanat~nda ~.Ö. 6.yy.dan ba~layarak süregiden, daha
sonra Roma sanat~ nda da benimsenen bir özelliktir27. Üç çe~itleme ile kar~~m~za ç~ kan Tip 1 kapsam~ ndaki eserlerin büyük bölümünde (1A ve 1B),
atl~~ Dioskurlar "adeta"28 ad~mlanyla Tanr~çaya do~ru ilerlemekte ancak,
ba~lar~n~~izleyiciye, adakta bulunan ki~iye çevirmektedirler3°. Her iki genç de
k~sa saçl~, sakals~z3° ve ata binmeye elveri~li k~ sa giysiler içindedir. Figürler
k~ sa tunica üzerine bazan sava~ç~ l~ k ve dinsel anlamda "kurtar~ c~ "l~ k
i~levlerini vurgulayan bir z~ rh ku~an~ rlar (no. 1, 3, 18, 1 9, lev. 1, 5)31 .
Omuzlar~n~~örten manto arkaya do~ru savrulur. Tip lA (no. 1-8, lev. 1-3)
Dioskurlara özgü baz~~atribülere yer verir. Bunlar m~zrak (no. 1, 2), k~l~ç
(no. 3-5) ve özellikle Hellenistik Dönemden ba~layarak Dioskurlar için tipik
say~lan konik ba~l~ k pilostur (no. 2, 4-8)32. Silah ta~~ yan Dioskurlar~n hareketi, kompozisyonun bütünü için geçerli olan simetri kural~na dayan~r. Silah
e~er m~ zrak ise, soldaki figürün yana do~ru aç~lan sa~~elinde, sa~daki figürün sol elindedir33. Öte yandan, silah~n bir k~l~ç olmas~~durumunda, soldaki
figür sa~~eliyle dizgini kavrarken, sol elindeki k~l~c~~ dik bir ~ekilde ileriye
uzatm~~ur; sa~daki figür ayn~~hareketi sa~~eliyle yinelemi~tir34. No. 5 de kar26 Chapouthier, 48-54, 118 no. 26-36; Kalinka, TAM 2/3, 1944, no. 933; Metzger, 23, 26
no. 9, lev. 3; Naour, Tyriaion, 81 no. 34; 87 no. 40, lev. 15; Hermary, LIMC 3/1, 1986, 628-630.
27 Furtw:ngler, ML 1/1, 1884-1886, 1172-1174; E. Will, Le relief cultuel gr&o-romain,
Paris 1955, 113; Hermary, LIMC 3/1, 1986, 589-590; Gury, LIMC 3/1, 1986, 628-630.
28
Binicilikte dört zamanl~, yava~~yürüyü~.
29 Chapouthier, 107.
Chapouthier, 109.
Chapouthier, 110; Metzger, 25; Robert, BCH107, 1983, 568; Hermary, LIMC 3/1, 1986,
577-578, 593 no. 123 a. Ayr~ ca bira. E.N. Lane, Corpus monumentorum religionis dei Menis 3,
Interpretations and Testimonia, EPRO 19, Leiden 1976, 106-107; E.N. Lane, "Men: A Neglected
Cult of Roman Asia Minor", ANRW2/18.3, 1990, 2163.
32 Furmingler, ML 1/1, 1884-1886, 1172-1174; E. Will, Le relief cultuel gr&o-romain,
Paris 1955, 113; Hermary, LIMC 3/1, 1986, 589-590; Gury, IJMC 3/1, 1986, 628-630.
Kr~. lev. 9a. Chapouthier, 29-30 no. 7; Naour, Tyriaion, 18 no. 2, lev. 7 (=Robert, BCH
107, 1983, 562 no. 23). Tyriaion'un kuzeyinde saptanan bir kaya kabartmas~nda da olas~l~ kla
Dioskurlar çifte baka de~il, m~zrak tutmaktad~rlar; kr~. Naour, Tyriaion, 87 no. 40, lev. 15
(=Robert, BCH107, 1983, 562 no. 25).
34 Ayn~~hareket olas~l~kla Arval~~stelinde de gösterilmek istenmi~ tir; bkz. lev. 9c. Louis
Robert, söz konusu stel ile ilgili yay~ mnda (BCH 107, 1983, 574 no. 28, res. 4) Dioskurlarm
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ç~kan bir ba~ka seçenek, soldaki figürün sa~~elinde, sa~daki figürün
sol elinde tuttu~u k~l~c~~omuzuna dayamas~d~r".

~~m~za

Eserlerin ço~unlu~unu derleyen Tip 1B nin (no. 9-30, lev. 3-8) belirleyici özelli~i ise, Dioskurlar~ n söz konusu atribülerden tümüyle yoksun gösterilmesidir. Anadolu kökenli Dioskurlar ve Tanr~ça adak kabartmalar~nda en
yayg~n ~ema olarak niteleyece~imiz36 Tip 1B, Dioskurlar~~her iki elleriyle
dizgini kavrayarak, merkezdeki Tanr~çaya do~ru yönelen, silahs~z ve ba~lar~~
aç~k iki genç görünümünde betimler.
Tip 1C yi ayr~msamam~za neden olan Korkuteli, Ye~ilyayla kökenli stel
(no. 31, lev. 8) çe~itli yönleriyle önem ta~~maktad~ r. Eseri farkl~~k~lan ba~l~ca
etmen kompozisyonda belirmekte, üçlü ~ema bugüne de~in yay~nlanm~~~
Dioskurlar ve Tanr~ça kabartmalar~nda rastlamad~~~m~z bir uygulamay~~yans~tmaktad~r. Burada ad~~Dioskurlar al~~~lageldi~i üzere merkezdeki Tanr~çaya
de~il, d~~ar~ya yönelmi~, ancak ba~lar~~ters yöne, Tanr~çaya do~ru çevrilmi~tir. Atlar~n d~~a do~ru yönelmesi Tip 2 ba~l~~~~ile niteledi~imiz, atlar~n~n
önünde ayakta duran figürlerin canland~r~ld~~~~eserlerde saptanabilmekte",
fakat bilinen atl~~Dioskur betimlerinde benzerleri ile kar~~la~~lmamaktad~ r.
Kabartmamn bir di~er özelli~i Dioskurlar~n aras~nda yer alan Tanr~çan~n,
elinde bir dal ile betimlenmesidir. Yukar~da belirtti~imiz gibi, dal
Tanr~ça= s~k rastlanan atribüleri aras~nda say~lmamakta, bu yönüyle figür
en yak~ n benzerini yine Korkuteli çevresinden bir kabartmada bulmaktad~r". Figürleri karakteristik ba~l~ klan, polos ve pilos ile gösteren Ye~ilyayla
steli, al~nl~~~nda hilal ve iki yan~nda y~ld~z motiflerini içermesi aç~s~ndan
adann~n önünde ayakta durduklanm ve sa~daki figürün sa~~omuzunun üzerinde niteli~i
anla~~lamayan bir nesnenin yükseldi~ini befirtir. Oysa bu çok kabaca i~lenmi~~kabartmada garip
bir ~ekilde ad~m atan her iki at~n ön ve arka bacaklanmn aras~nda ve ortak zemine basamayacak
kadar yukar~da Dioskurlar~n ayaklar~~kesin bir biçimde seçilebilmektedir; bl~z. Hermary, LIMC
3/1, 1986, 577 no. 123. Sanatç~~yeterince usta olmad~~~ndan ba~~ve gövdeyi cepheden, bacaklar~~
profilden göstermek ile yetinmi~, figürleri gerçek anlamda at~n üzerine oturtamam~~ur. Ayn~~
yetersizlik olas~l~kla sa~daki ad~n~n sa~~elinde tutup, yukar~ya kald~rd~~~~bir nesnenin
omuzundan yükselen bir ü~e gibi görünmesine yol açm~~t~r. Dioskurlann yöresel atribüleri
gözden geçirildi~inde sivri uçlu, k~sa ve hafif kavisli olan bu nesne bir k~ l~ç olarak
ta mmlanabifir.
35 K~~. Chapouthier, 52 no. 32; 42; 62 no. 51-52.
36 Bkz. örne~in, Chapouthier, 23-25 no. 2, 38 no. 16, lev. 1, 8; Metzger, 22-24 no. 8-11, 6364 no. 35, lev. 3.
37 BItz. Chapouthier, 107.
" Bkz. dpn. 20.
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tanr~ sal üçlünün niteliklerine de ~~~ k tutmakta, Tanr~ çan~ n ay ile ili~kisini,
ikizlerin ise y~ld~zl~ , göksel ki~ili~ini yans~tmaktad~rsg.
Merkezdeki Tanr~çan~ n iki yan~nda, atlar~ na binmek yerine, onlar~ n
önünde ayakta duran Dioskurlar~ n canland~r~ld~~i Tip; 2, inceledi~imiz eserler içinde iki kez örneklenir (no. 32-33, lev. 8). ikizler atlanm, Tip 1C deki
gibi, Tannçaya de~il, d~~ar~ya do~ru yöneltmi~lerdir. Bir elleriyle dizgini tutarlar. No. 32 her iki genci de Tip 1 e özgü atl~~Dioskurlardan farkl~~olarak,
ç~plak betimler; k~ sa bir manto yaln~zca omuzlar~~örtmektedir40. ikizlerin
ba~lar~ndaki pilostan ba~ka bir atribüleri yoktur. ~ kinci kabartmada (no. 33)
ise, günümüze gelen tek Dioskur z~ rhl~d~r ve bir eliyle aun~ n dizginini tutarken, di~erinde sivri ucu belirgin bir m~zrak ta~~maktad~ r. Tip 2, burada incelenen eserlerin bütününe gösterdi~i orana ko~ut olarak, Anadolu adak kabartmalan genelinde de Tip 1 ölçüsünde yayg~nl~k bulma~naktad~ r. Bilinen
kabartmalar içinde ç~ plak ya da giyimli, silahl~~ya da silahs~z, Tip 2 ~emas~m
yans~ tan örneklerin hemen hepsi Anadolu d~~~ nda üretilmi~tir41. Yaln~zca
Baal'de saptanan, fakat i~çili~i dolay~s~yla Anadolu'ya ba~lanan bir adak steli
atlarm~ n önünde ayakta duran Dioskurlan betimler 42. Bir elleriyle dizgini
tutan ikizler bu kez atlanm merkeze do~ru yöneltirler. Figürler bir parazonium, k~sa k~l~ç, ile silahlanm~~~ve no. 33 deki gibi z~ rh ku~anm~~ lard~r.
Lykia-Kabalia-Pisidia'da yöresel adak kabartrnalann~~ üreten sanatç~lar aras~ nda revaç bulmad~~~~anla~~ lan Tip 2 ve benzerlerinin, yakla~~k ayn~~dönem
ve ayn~~çevre sikkelerinde benimsenmesi ise, ku~kusuz çarp~c~~bir tezat olu~turmaktad~ r": Merkezdeki Tanr~çan~ n iki yan~ nda ayakta duran ve atlarm~n
39Al~nl~ kta benzer düzenleme için bkz. Robert, BCH 107, 1983, 555-556, res. 1. Y~ld~z
motifinin Dic~A(urlar~~simgelemesi konusunda bkz. Furtwangler, ML 1/1, 1884-1886, 1154,
1162-1163; 1171-1172; Chapouthier, 114-115, 232; Hermary, LIMC 3/1, 1986, 567, 592.
4° Dioskurlar~n ç~ plak betimlenmeleri konusunda bkz. Chapouthier, 109; 'Will, 114;
Robert, BCH107 , 1983, 568, 677.
41
Ç~plak olarak, k~~. Chapouthier, 28-29 no. 6 (Selanik?), 54-55 no. 37 (Peloponnesos?),
55-57 uo. 38-39 (Tegea), 78-79, lev. 2, 3, 5. Atlar~n~~merkeze do~ru yöneluni~~benzer figürler
için bkz. Chapouthier, 31-32 no. 9-11 (Yugoslavya), lev. 6, 8. Giyimli olarak, kr~. Chapouthier,
48-50 no. 26, lev. 1. (M~s~ r, Theadelphia).
42 Bkz. Robert, BCH 107, 1983, 575-577, res. 5. Yazar figürlerin omuzlar~ na dayad~
klar~~
nesneyi bir "cetvel ya da sopa" olarak tammlamaktad~r. Ancak dpn. 41-42 de s~ ralanan sikkeler,
ayr~ca katalo~umuzdaki no. 34 ve ilintili eserler, bunun k~sa bir lul~ çtan ba~ka bir~ey
olamayaca~~n~~ göstermektedir. Yunan ve Roma ikonografyas~nda k~ l~ç ve parazonium
Dioskurlar~n ola~an atribüleri aras~nda yer al~ rlar; bkz. dpn. 30 ve Gury, LIMC 3/1, 1986, 628.
43 Chapouthier, 50-51 no. 28-31; von Aulock, no. 403, 796, 969-970, 974, 1003, 1024;
Robert, BCH 107, 1983, 577.
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dizgininden tutarak, onlar~~ d~~ar~ya do~ru yönelten ç~plak Dioskur figürleri
Antoninus Pius ve Caracalla dönemi Kodroula sikkelerinde atribüsüz;
Septimius Severus dönemi Isinda sikkesinde m~ zrak ile; Antoninus Pius dönemi Trebenna sikkesinde m~zrak ve ba~lar~n~n üstünde y~ld~z motifi ile;
Antoninuslar dönemi Termessos Maior sikkelerinde m~ zrak ve pilos ile betimlenmi~lerdir. Ön yüzde Gordianus III portresinin yer ald~~~~Akalissos sikkesinde pozisyon de~i~mi~tir. Figürler adann~~merkeze yöneltirler; pilos ve
k~l~ç ile karakterize edilen ikizler yine ç~ plakur. Septimius Severus dönemi
Ariassos sikkesinde de atlann~n yan~nda duran Dioskurlann canland~nld~~~~
izlenmektedir. ~ki kabartmam~z~n bire bir kar~~l~~~ n~~içerrnemesine kar~~ n,
Anadolu kökenli adak kabartmalar~na oranla daha yak~n örnekler sunan bu
sikkelerin yan~~ s~ra, bir grup sikke de Tanr~çay~~simgeleyen bir hilal motifinin iki yan~na yerle~tirilmi~, benzer Dioskur figürlerini içerir": Sagalassos
sikkelerinin arka yüzü üç ayr~~ dönemde, Hadrianus, Marcus Aurelius ve
Claudius Gothicus zaman~nda, atlar~ m merkezdeki hilal motifine yönelten
Dioskur figürleri ile bezenmi~ tir; figürler tunica ve pilos giyerler. Benzer bir
betime Commodus dönemi Verbe sikkesinde rastlanmakta, bu kez ikizlerin
ba~lar~n~ n üzerine y~ld~ z motifi eklenmektedir. Ön yüzünde lulia Mammaea
büstünün saptand~~~~Ariassos sikkesi de atlann~n yan~nda duran ç~ plak
Dioskurlar~, pilos ve m~zrak ile göstermektedir.
Tip 3 ü önceki gruptan ay~ ran etmen, bu kez atlann gözard~~edilmesidir.
Bu tip için tek örne~imizi olu~ turan no. 34, no. 32 deki gibi, ayakta duran
Dioskurlan yine ba~lar~nda pilos ile, ç~plak olarak canland~rm~~ur (lev. 8).
Hareket tümüyle simetriktir. Her iki figürde de serbest bacak merkeze,
Tanr~çaya do~ru yana aç~lm~~ur. ikizler ta~~y~c~~bacak yan~nda yükselen m~zra~a bir elleriyle dayan~ rken, di~er ellerinde omuzlar~ na yaslad~ klan bir parazonium ta~~maktad~ rlar. Dioskurlar~ n ikonografyas~~ aç~s~ndan kabartman~n en yak~n benzeri Attika, Kephissia'dan ~.S. 2. yy. 2. yar~s~na tarihlenen
bir lahit kabartmas~nda kar~~m~za ç~ kar; pozisyon ve atribülerdeki kimi farkl~ l~ klara ra~men, genel ~eman~ n gözlemlenebildi~i di~er örnekler de
Anadolu d~~~ndand~r45. Yay~nlanm~~~Anadolu kökenli Dioskurlar ve Tannça
adak kabartmalan aras~nda örne~ini saptayarnad~~~m~ z Tip 3 için yine ayn~~
44 Chapouthier, 58-60 no. 43, 45, 45, 46; von Aulock, no. 1399-1405, 1425; Robert, BCH
107, 1983, 54, 577.
45 Chapouthier, 36-37 no. 15 (Kephissia), 50 no. 27 (M~s~ r, Meksandria; sikke), 53-54 no.
35-36 (gemnaa; bltz. burada lev. 9b), 60-61 no. 47-50 (KWkia ve Suriye, sikke); 63 no. 54 (M~s~ r),
66 no. 58 (gemma), lev. 11-12, 15.
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bölgeden birtak~m sikkeler ayd~ nlauc~~olmaktad~r"; Heliogabalus döneminde bas~lm~~~Prostar~na sikkesinde Tannçay~~simgeleyen, merkezdeki hilal
motifinin iki yan~na, 34 no.lu kabartmadaki tüm ikonografik özellikleri yineleyen Dioskur figürleri yerle~tirilmi~tir. Sikkedeki figürlerin tek farkl~l~~~~ba~lar~n~n birbirine yönelik olarak, profilden gösterilmesi ve ta~~y~c~~baca~~n
de~i~tirilmesidir. Antoninus Pius dönemi Pednelissos sikkesinde de benzer
figürlere rastlanmakta, ancak bu kez k~ l~ç ta~~mad~klan göze çarpmaktad~ r.
Tip 2 ve 3 ü örnekleyen 32 ve 34 no.lu kabartmalarda Tannçan~ n yan~ nda ç~plak ve ayakta betimlenen Dioskurlar, gerek duru~~biçimleri, gerekse ikonografik özellikleri bak~m~ndan, Tannçan~n canland~nlmad~~~, di~er bir deyi~le üçlü ~eman~n söz konusu olmad~~~~baz~~yap~tlardaki figürler
ile yak~nl~k göstermektedirler. ~stanbul Arkeoloji Müzesinde korunan ve ~.S.
3. yy. ortalanna tarihlenen "Sidamara Lahdi"nin ana yüzünü iki yandan s~n~rlayan "Dioskur" figürleri47, no. 32 dekine benzer ~ekilde, d~~ar~ya do~ru
yönelttikleri atlar~ n~ n önünde ayakta dururlar. Sidamara Dioskurlar~~ da
omuzlar~n~~ örten manto d~~~nda, ç~plak betimlenmi~lerdir. Ayr~l~ klar~~saçlar~n~ n bir pilos ile örtülmemesidir. Ku~kusuz bu figürlerin canl~l~~~, vücuttaki
hafif burkulma, ba~~n merkeze do~ru çevrilmesi ve yüzey i~çili~i katalo~umuzdaki eser ile kar~~la~unlamayacak derecede ba~anl~d~r. Fakat sanatç~ m~z~n frontaliteyi k~rarnannas~na kar~~n, figürlerin a~~rl~~~ n~~lahit kabartmas~ ndaki gibi, bacaklardan birine vermek istedi~i, bunu iki figürde simetrik de~il, paralel olarak gerçekle~tirmeye çal~~t~~~~anla~~lmaktad~ r. Öte yandan
Selanik'ten bir paye kabartmas~~ikizlerden yaln~zca birini yans~ tmakta", ç~ plak figür gö~sünü ve omuzlar~n~~örten mantosu, ba~~ndaki pilosu, m~zra~~~ve
k~l~c~~ile no. 34 ü an~msatmaktad~r. Ancak, m~zra~~~serbest bacak, k~l~c~~ ta~~y~c~~bacak taraf~nda tutmas~~bir farkl~l~k yaratmaktad~r. Serbest baca~~n hafifçe ileriye uzat~lmas~~ve ba~~n bu yana çevrilmesi de, iddias~z bir sanatç~~taraf~ ndan üretilen, frontalitenin a~~r bast~~~~eserimizde gerçekle~meyen özelliklerdir. i~çili~e ba~l~~farkl~l~klar ~.S. 2. yy.a tarihlenen Perge Dioskur'u4'
aç~s~ndan da geçerlidir. Bu tam plastik eserde ç~plak figür, mantosu, pilosu,
ta~~y~c~~ baca~~mn yan~ na dayad~~~~m~zra~~~ve omuzuna yaslad~~~~ parazoniumu ile no. 34 e en yak~ n örne~i olu~turmaktad~ r. Ad~~ geçen yap~~tlara
46 Chapouthier, 57 no. 41, 59 no. 44; von Aulock, no. 1189, 1209; Robert, BCH 107, 1983,
574, 578.
47 Hermary, LIMC 3/1, 1986, 571 no. 39, lev. 459.
48 Hermary
_ L IMC 3/1, 1986, 572 no. 51, lev. 460.
49 Hermary, LIMC 3/1, 1986, 575 no. 90, lel'. 464.
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oranla, frontalitenin belirginlik kazand~~~~bir Dioskur figürü Selanik kökenli
sütun ba~l~~~n' süslemektedirs°. Piloslu genç bu kez tümüyle ç~plakt~r.
Mara~~m no. 34 deki gibi ta~~y~c~~bacak taraf~nda tutmu~, fakat öbür elini
ondan farkl~~olarak kalçasma dayam~~m. De~indi~iniz bu belli ba~h örneklerini tümü, betimleme aç~s~ndan eserlerimize yakla~makla birlikte, stilistik
yönden ~.S. 2.-3. yy. halk sanat~n' de~il, imparatorluk sanat~n' yans~tmaktad~rlar.
Eserlerin ortaya koydu~u ikonografya ayr~nt~l~~olarak incelendikten
sonra, üzerinde durulmas~~gereken belki de en önemli sonuç, Tannçan~n iki
yan~ndaki Dioskurlan - adan ile ya da ats~z - ayakta ve ç~plak betimleyen Tip
2 ile Tip 3 ün yöresel adak kabartmalar~nda yaygml~k göstermedi~i ve en yak~n benzerlerini imparatorluk sanat~~ürünlerinde buldu~udurm.
Kabartmalar ile yalda~~k ayr~l zaman ve çevreyi payla~an Anadolu kent sikkelerinde bu tiplere rasdanmasm~n nedeni ise, kabartmalara kar~~t olarak, sikkelerin imparatorluk sanat~n~n bir uzantsm~~olu~turmaland~r. imparatorluk
sanat~na özgü baz~~~emalarm yöresel kabartmalarda bu derece az kar~~m~za
ç~kmas~, Lykia-Kabalia-Pisidia halk sanat~n~n imparatorluk sanat~ndan ne
düzeyde etkilendi~ini yans~tmas~~aç~s~ndan ku~kusuz önem ta~~maktad~r.
Burada popüler be~eni kendini göstermektedir. Bölgeye özgü pek çok adak
kabarmas~nda Kakasbos/Heraldes, Sozon, Apollon, Men ve ba~ka tannlan
at üzerinde görmeyi ye~leyen yöresel sanatç~lar, Dioskurlan da Tanr~ça ile
birlikte bedmlerken, ikizlerin ~.Ö. 6.yy.dan ba~layarak sürdürülen atl~~tiplerini benimsemi~, iki ad~n~n rol ald~~~~~emalan üstün tutarak yinelemi~tir52.
Burada incelenen eserler, farkl~~ikonografik tiplerin varl~~~na kar~~n, i~çilik yönünden, simetrik üçlü kompozisyonu kahpla~tran, Lykia-KabaliaPisidia kökenli di~er Diosk~~rlar ve Tanr~ça kabartmalar' ile uyum içindedirler. Anadolu'nun büyük sanat merkezlerinden uzakta üretilen ve yöresel
halk sanat~n~~yans~tan bu yap~tlarda figürler hareketsiz, frontal ve orans~zd~r". Cepheden gösterilmi~~üç figürün yan yana ayakta s~raland~~~~Tip 2 ve
Tip 3 de hareketsizlik ve frontalite kuwetle egemendir. Bölgenin ba~ka adak
kabartmalar~nda - örne~in çifte baka ta~~yan Lykial~~tanr~~üçlüsf~nim,
Hermary, LIMC 3/1, 1986, 574 no. 74, ler. 462.
ç~plak Dioskur tipinin, Klasik Dönem öncille dayanmas~~konusunda bkz.
114; Robert, BCH 107, 198.3, 568, 574, 577.
52 Bkz. dpn. 8 ve 26.
53 Chapouthier, 101, 106-108; Robert, BCH 107, 1983, 567.
51 Ayakta
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üç/dokuz Nymphe'nin bedmlendiklerinde - yinelenen bu özellikler, bilindi~i gibi, genelde de ~.S. 2.-4.yy. Roma kabartma sanat~n~n anahtar ö~elerindendir54. Bir heykel gibi k~p~rt~s~zca duran Tanr~ça= iki yan~nda "adeta"
ad~mlanyla ilerleyen ad~~Dioskurlann canland~nld~~~~ana grup Tip 1 belli
bir hareketi içermesine kar~~n, ayn~~derecede donuk ve "hareketsiz" dir. Tip
lA ve 1B de athlar merkeze do~ru yönetmekte ancak, ba~lar~n~~izleyiciye,
adakta bulunan ki~iye çevirmektedirler. Böylece frontalite ilkesi ile, hareket
gerçeklikten bir ad~m daha uzakla~makta, (fakat özne ile nesne, bir ba~ka
deyi~le tanr~~ile ona adakta bulunan ki~i, aras~nda) do~rudan bir ba~~kurulabilmektedir. Cansal~k ve kurulu~un yan~nda, kimi kez figürün oturu~~biçiminde ve at~n bacaklar~n~n durumunda yanl~~hklar vard~r (no. 1, 4, 24,
26)55. Kabartmalar~n ba~l~ca özellikleri aras~nda sayd~~~m~z orans~zl~k ise
öncelikle kompozisyonda göze çarpar. Merkezdeki Tanr~ça bir seki üzerinde
durmad~~~~örneklerde bile (no. 1, 4, 5...), atl~~Dioskurlar ile ayn~~boyda canland~rdm~~dr56. Figür ata, ba~~gövdeye oranla büyüktür (özellikle, no. 1, 2, 47....). Geni~~yüzde gözler tüm ilgiyi çekecek derecede iri, buna kar~~l~k a~~z
küçük ve ince yap~l~d~r. incelenen eserlerde yüzey i~çili~i kaba, özensiz/bilgisiz bir düzey göstermektedir57. Gerek tann, gerekse atlar~n biçimlendirilmesinde kemik ve kas yap~s~n~n yans~t~lmas~~gibi bir kayg~~güdülmemi~tir. Giysi lovr~mlan hareket ya da doku ile ili~ki kurularnayacak ölçüde
~ematiktir. Yayg~nl~kla uygulanan sistem e~it aral~kl~~ve kesintisiz k~vr~mlardan olu~ur. Saç ve yele tutarnlan da ayn~~~ekilde mekanik kaz~malar ile belirtilmi~tir58. Daha özenli bir yüzey i~çili~i ile yüksek kabartmaya yakla~an r~o.
54 Örnegin, L. Robert. "Dedicaces et reliefs votifs", Hellenica 10, 1955, 5-11, lev. 2;
Metzger, 42-45, 65-68 no. 19, 20, 36-541, lev. 6-7; Naour, ZPE 22, 1976, 129 no. 20, lev. 8. Geç
Roma sanat~n~n bu özellikkri için bkz. Will, 219-255; R. Bianchi Bandinelli, Rom, Das Zentrum
der Macht, Die römische Kunst von den Anfangen bis zur Zeit Marc Aurels, München 1970,
312, 314-316, 320, 323, 324; R. Bianchi Bandinelli, Rom, Das Ende der Antike, Die r5mische
Kunst in der Zeit von Septimius Severus bis Theodosius I, München 1971, 3, 63, 374-375; D.
Strong, Roman Art, London 1980 (2), 168, 198, 108-211, 226-228, 255, 264; T. Wujewski,
Anatolian Sepulchral Stelae in Roman Times, Poznan 1991, 69-84, 97-98.
55 Ayn~~özelliklere atl~~tanr~~Kakasbos/Herakles kabartmalar~nda da rastlan~r; bkz.
Delemen, 90.
56 Bu durum i~çilik düzeyinin yan~~s~ra, üç figüre e~it önem verilmesinden kaynaklarur;
bkz. Chapouthier, 106.
57 Kr~. Delemen, 27, 91.
58 Kr~. A. Riegl, Die spatrömische Kunstindustrie, Wien 1924, 1964 (2), 88-92, 128-1229;
G. Rodenwaldt, "Rörnische Reliefs, Vorstufen zur Spatantike", JdI 55, 1940, 12-43; G.
Rodenwaldt, "Zur Begrenzung und Gliederung der Spatantike", JdI 59-60, 1944-45, 82-84;
A.M.McCann, "Beyond the Classical in the Third Century", ANRW2/12.2, 1981, 624-641.
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31 bile (lev. 8), özünde hareketsiz, frontal ve orans~z üç figürü betimlemektedir.
S~ralanan özellikler ve epigrafik veriler - eta, sigma, omega gibi harflerin yuvarlak karakteri, apices ve ligaturalar - eserlerin ~. S. 2. yy.dan 4. yy.
ba~lar~na dek uzand~~~n~~ ortaya koymakta, bu durum di~er Dioskurlar ve
Tannça kabartmalar~n~n yan~~s~ra, ayn~~dönemlerde yo~unla~an sikke betimleriyle de desteklenmektedir". Eserlerin yal~n formu, figürlerin giyimlerine
ve atlar~n donan~m~ na ili~kin aynnt~lardan ve belirli bir döneme i~aret edecek stilistik kriterlerden yoksun bulunmas~, onlar~~dar zaman dilimlerine tarihlemeye olanak b~rakmamaktad~r.
KATALOG
Tip 1 - Tanr~ça ve atl~~Dioskurlar
A)
lev. 1

Adak steli
BY: Belirsiz. Antalya Müzesi env. 1.30.82.

Kireçta~~. ~ematik al~nl~kl~~aedicula formu, be~gen biçiminde bir çerçeveye dönü~türülmü~; akroterler kabaca belirtilmi~tir. Oldukça iyi durumdad~r.
y: 34,

g: 42,

k: 11.5,

kd: 1,7.

Tannçan~n kollan ve herhangi bir atribüsü gösterilmemi~tir. ~ki yan~ndaki Dioskurlar z~rhl~~ve m~zrakl~d~r. Manto yoktur. Ba~~aç~ kt~r.
Yaz~ t yoktur.
lev. 1

Adak steli
BY: Belirsiz. Antalya Müzesi env. 3.67.73.

Kireçta~~. Çerçeveli dikdörtgen tiptedir. Yüzey a~~nm~~nr.
y: 20.5,

g: 25.8,

Chapouthier, 97-99.

k: 12,

kd: 0.8.
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Tanr~ça bir tabure üzerindedir. Kollar vücuda yap~~~k durumda, mantonun içinde kalm~~t~r. Ba~~n üzerinde kalathos ve onu taçland~ran hilal gösterilmek istenmi~tir. Dioskurlarda tunica, k~sa manto, k~sa çizme, pilos ve m~zrak aynmsanabilmektedir.
Yaz~t yoktur.
lev. 1

Adak steli
BY: Belirsiz. Antalya Müzesi env. A. 3833.

Kireçta~~. Form no. 1 benzeridir. Tuzey a~~nm~~, kö~eler kopmu~tur.
y: 29.5,

g: 31,

k: 10,

kd: 1.1
Tanr~ça yüksek bir seki üzerindedir. Sa~~kolunu dirsekten luv~rarak,
karn~n~n üzerine yerle~tirmi~, sol eliyle uzun bir asaya dayanm~~t~r. A~~r~~derecede uzun bacakh atlara binmi~~Dioskurlar tunica, z~rh ve k~sa çizme giymi~lerdir. Ellerindeki k~sa k~l~c~~yukar~ya kald~rm~~lard~r.
Yaz~t yoktur.
lev. 1

Adak steli
BY: Belirsiz. Burdur Müzesi env. 531. 71.75.

Kireçta~~ . Dikdörtgen formlu stelde kemerli bir kabartma alan~~çukurla~t~nlm~~, kemerin *üzerinde üç akroter alçak kabartma olarak i~lenmi~tir.
Yüzeydeki küçük hasarlar d~~~nda, iyi durumdad~r.
y: 21.2,

g: 21.4, k: 8.7,
kd: 1.7.
Tannçan~n gö~sü üzerine yerle~tirdi~i sa~~ve a~a~~ya sarlutu~~~sol eli giysisinin k~vr~mlan aras~nda görünmektedir. Ba~~n~n üzerindeki hilal belirgindir. Dioskurlar k~l~çlann~~no. 3 deki gibi yukar~ya kald~rm~~lard~r. Ancak burada z~rhl~~de~ildirler ve ba~lar~nda bir pilos bulunmaktad~r.
Yaz~t yoktur.
lev. 2

Adak steli

BY: Belirsiz. Burdur Müzesi env. 4742.
Mermer. Al~nl~ld~~aedicula formundan ~ematize edilmi~~tiptedir; kabartma alan~~dikdörtgen biçiminde çukurla~t~nlm~~, yan kö~elerde iri ç~k~nular ile akroterler belirtilmi~tir.
y: 25,

g: 24.5,

k: 9,

kd:1.2.
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Tanr~ça figüründe kollar~ n durumu no. 4 deki gibidir. A~a~~ya sark~ t~lm~~~sol el mantonun ucunu tutmaktad~ r. Ba~~ n üzerinde bir polosun (ve hilalin?) kal~nt~lar~~vard~r. K~sa tunica ve manto giymi~~olan Dioskurlarda pilos
ve omuza dayal~~k~l~ç ar~msanabilmektedir.
Yaz~ t yoktur.
lev. 2

Adak steli
BY: Belirsiz. Burdur Müzesi env. 7855.

Mermer. Form no. 5 dekine yakla~~ r; daha özensizce biçimlendirilmi~tir.
Alml~~~n ortas~nda kaz~ma ile belirtilmi~~bir hilal ve sa~~ nda kabaca çizilmi~~
~~~n taçl~~Helios büstü yer al~r. Yüzey a~~nm~~ur.
y: 33.3,

g: 36.4,

k: 9.8,

kd: 1.6,

hy: 1.4.

Tanr~çan~n sa~~kolu dirsekten k~vr~lm~~ ur. Sol eliyle uzun bir asaya dayand~~~ n~~anla~~l~r. Bir örtü bulunmayan ba~~ nda, kalathos ve hilal belirgindir. ~ki elleriyle dizgini kavrayan Dioskurlar~n ba~lar~nda pilos, atlarda dizgin
ve eyer tak~mlar~~belirtilmi~tir.
Yaz~ t alt silmededir:
MöcyvosCo)ccptos- - At] oaxcipots
Magnos ad~~için bkz. W.Pape-G.E.Benseler, Wörterbuch der griechischen Eigennamen, Braunschweig 1875(3), 836; L.Zgusta, Kleinasiatische
Personnennamen, Prag 1964, no. 841. Adakta bulunan Magnos'un ekmek
üretimi ya da sat~~~~ile ilgili bir meslek yürüttü~ü anla~~lmaktad~ r: bkz.
W.Pape-M.Sengebusch, Handwörterbuch der griechischen Sprache,
Braunschweig, 1880(3), 363 ("artos", vdd.).
lev. 2

Adak steli
BY: Belirsiz. Burdur Müzesi eni'. 3986.

Kireçta~~ . Form no. 1 benzeridir. Yüzey a~~nm~~ ur.
y: 22.9,

g: 42.8,

k: 9.7,

kd: 1.9.
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Tanr~ça figürünün pozisyonu 5 no.lu kabartmam~zdaki gibidir. Ancak
örtülü ba~~nda bir kalathos ve hilal ta~~mamaktad~r. Dioskurlar no. 6 daki
özellikleri yans~t~rlar.
Yaz~t yoktur.
lev. 3

Adak kabartmas~~
BY: Belirsiz. Burdur Müzesi env. 266.

Mermer. Form no. 7 deki gibidir. Sol yan, sa~~üst ve alt kö~eler eksiktir,
yüzey a~~nm~~t~r.
y: 46.5,

g: 60,

k: 20,

kd: 2,

hy: 1.9.

Tanr~ça= hareketi no. 5 deki gibidir; ba~~n~n üzerinde kalathos ve hilale ili~kin izler bulunmaktad~r. Günümüze ~da~abilen sa~daki Dioskurun
tunica giyimli oldu~u, mantosunun rüzgarla ~i~ti~i görülmekte, ba~~nda bir
pilos oldu~u anla~~lmaktad~r. Ad~n~n sa~~nda iki figür merkeze do~ru ilerler.
Adakta bulunanlar~~canland~ran bu figürler himationa sannm~~t~r. Adakta
bulunanlar~~gösteren ba~ka Dioskurlar ve Tanr~ça kabartmalan için bkz.
Chapouthier 25-26 no. 3 (Çalular), 38-40 no. 17 (Ali Fahreddin).
Yaz~t alt silmededir:
— — — E • KOY At ocncopo~s e~rx~iv
B)
lev. 3

Adak steli

BY: Pisidia Bölgesi. Antalya Müzesi env. 6.14.73.
Kireçta~~. Form no. 2 ye benzer. Kenarlardan küçük parçalar kopmu~tur, Tannçan~n ba~~~eksiktir.
y: 26.5,

g: 34,

k: 11.7,

kd: 2. 9.

Tannçan~n a~a~~ya sarlutt~~~~sa~~elinde bir patera vard~r. Sol eliyle asas~na dayanmaktad~r. Ba~~n~n üzerindeki hilal belirgindir. Atl~~Dioskurlar ba~lar~n~~izleyiciye, adakta bulunana çevirmi~lerdir. K~sa tunicalann~n üzerindeki manto omuz ve gö~sü örtmekte, hafifçe arkaya uçu~maktad~r.
Yaz~t yoktur.
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lev. 3

Adak steli

BY: Burdur, Günalan köyü (eski Lengüme). Burdur Müzesi etüdlük.
Kireçta~~. Stelin ba~~taraf~~eksiktir.
y: 17.3,

g: 33,

k: 8,

kd: 0.9,

hy: 1:3.

Üç figürün de ba~~~günümüze gelmemi~tir. Merkezdeki Tanr~çan~ n sa~~ndaki asaya dayand~~~~anla~~l~ r. Dioskurlar no. 9 daki özellikleri yinelerle~-.
~~çilik tahta oymac~l~~~na yakla~~r.
Alt silmede A, E gibi baz~~harfierin belli belirsiz izleri kalm~~ t~ r.

lev. 3

Adak steli
BY: Belirsiz. Burdur Müzesi env. 485. 44.74.

Mermer. Al~nl~ld~~aediculadan yal~nla~ur~lm~~~stel tipindedir. Kabartma
dörtgen bir alanda yer almaktad~ r. Tympanon çukurla~ur~lm~~, ortas~na kanatlar~n~~açm~~~ve ba~~ n~~sola çevirmi~~bir kartal kabartmas~~yerle~tirilmi~tir.
Al~nl~~~n kö~elerindeki akroterler kopmu~, yüzey a~~nm~~ur.
y: 22,

g: 26.5,

k: 5.5,

kd: 1.7, hy: 1.2.

Tanr~ça yaln~zca bir khiton giyrni~tir. Aç~ k ba~~ n~ n üzerinde kal~ n, uçlar~~
küt bir hilal vard~ r. Figür kollar~ n~~ iki yana do~ru açarak yukar~ya kald~ rm~~ur. Olas~l~ kla atlar~n ba~~ n~~ya da dizginlerini tutmaktad~ r. Dioskurlar duru~~
ve ikonografya aç~s~ ndan no. 9 daki özellikleri yinelemektedir. Omuzlar~ n~ n
arkas~nda uçu~an manto, yontucunun ustal~ ks~zl~~~~dolay~s~yla dik bir kanat
görünümü alm~~t~ r.
Yaz~ t yatay geisondan ba~layarak, alt silmede devam etmektedir:

Alocs~ccipo~s Zogjpol~~ra~ov
• .)
aveenICEV.
ObETTIOS
•
Adakta bulunan ki~i Latin ad~~ta~~ maktad~ r: Cait~s Vetti~~s.

12. Adak steli

lev. 3

BY: Belirsiz. Burdur Müzesi etüdliik.
Mermer. Form no. 11 dcki gibidir. Sol alt kö~e eksiktir.
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y: 31.4,

g: 29,

k: 10.2,

kd: 1.3.

Figürler no. 11 deki genel özellikleri yinelerler. Bu kez Tannçan~n kollar~~tam olarak görünmemelde birlikte, yana do~ru aç~ld~~~~anla~~lmakta ve
örtülü* ba~~n~n üzerinde hilale rastlanmamaktad~r.
Yaz~t yoktur.
lev. 4

Adak steli
BY: Belirsiz. Burdur Müzesi etûdlûk.

Mermer. Form no. 11-12 deki gibidir. Sol atl~p içeren kenar kopmu~tur,
sa~~alt kö~e ek.siktir.
y: 27.3,

g: 30.2,

k: 9,

kd: 1.1.

Figürler no. 11 deki genel özellikleri yinelerler. Farkl~~olarak,
Tanr~ça= kollar~~iki yana aç~lmamakta, vücuda yap~~~k bir biçimde a~a~~ya
sarkmaktad~r.
Yaz~t yoktur.
lev. 4

Adak steli
BY: Belirsiz. Burdur Müzesi env. 194.62.75.

Mermer. Form no. 11-13 deki gibidir. Akroterler ve sa~~alt kö~eden küçük bir parça eksiktir.
y: 37,

g: 40,

k: 14,

kd: 1.6,

hy: 2.

Tanr~ça yüksek bir sekinin üzerindedir. Sa~~eli gö~sünün üzerindedir.
Olas~l~kla sol eliyle bu yandaki at~n ba~~na ya da dizginine uzanmaktad~r.
Örtülü ba~~n~n üzerinde hilal belirgindir. Dioskurlar no. 11-13 deki özellikleri gösterir.
Yaz~t alt silmededir:
) ~~
- - - KAHC &ocnco[pots ev] xriv

Adak steli

lev. 4

BY: Antalya çevresi. Antalya Müzesi env. 1.11.88.
Kireçta~~. Form no. 11-14 deki gibidir. Yüzey oldukça a~~nm~~t~r.
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g: 33.2,

k: 10,

kd: 1,
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hy: 1.8.

Tanr~çan~n duru~u no. 7 dekine benzer. Ba~~n~n üzerinde kalathos yükselir, ayr~ ca bir örtü yoktur. Dioskurlar no. 11-14 deki özellikleri göstçfirler.
Yaz~ t çerçevenin alt kenar~na kaz~nm~~, son iki harf sol kenarda devam
ettirilmi~tir:
)
TEpt~a 'Olerao~not Eux~iv.
Adakta bulunan ki~i Latin ad~~ ta~~yan bir kad~ nd~ r: Tertia Octavia.
lev. 4

Adak steli
BY: Belirsiz. Fethiye Müzesi etüdlük.

Kireçta~~. Form no. 11-15 deki gibidir. Al~nl~~~n orta kesimi günümüze
gelmedi~inden, buradaki bezeme bilinememekte, sol kö~ede yukar~ya dönük bir hilal motifi dikkati çekmektedir. Stel Tannça ile soldaki ad~n~n aras~ ndan dikey bir çizgiyle ikiye k~nlm~~t~ r. Sol alt kö~e ve tanr~çan~ n ba~~~eksiktir.
y: 9,

g: 26.1,

k: 2.5,

kd: 0.5.

Tanr~ça giysisi ve duru~~biçimi ile no. 4, Dioskurlar no. 11-15 deki figürlere yakla~maktad~r. Atlar tam profilden betimlenmi~lerdir.
Yaz~ t yoktur.
leV.

Adak steli

5

BY: Belirsiz. Burdur Müzesi env. 7383.
Kireçta~~. Stel no. 1 tipinde, fakat alt kenar d~~~ nda, daha ince bir çerçeveye sahiptir. Sol üst ve sa~~alt kö~e eksiktir.
y: 28.4,

g: 34.2,

k: 7.1,

kd:1.3.

Bir seki üzerindeki Tanr~ça kollar~n~n durumu bak~m~ndan no. 4 dekine benzer. Hiçbir atribüsü yoktur. Atlan= bir aya~~n~~ Tannçan~n bulundu~u sekiye dayayan Dioskurlar no. 11-15 deki özellikleri yinelerler.
Yaz~ t yoktur.
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lev. 5

Adak ste1i
BY: Belirsiz. Antalya Müzesi env. 2.10.77.

Kireçta~~. Stel no. 2 tipindedir; alt kenar d~~~nda, çerçeve kahnl~~~n~~yitinni~tir. Yüzey oldukça a~~nm~~ur.
y: 39.7,

g: 43.2,

k: 12.8,

kd: 1.6,

hy: 5-3.0.

Yüksek bir sekinin üzerinde duran Tannça genel özellikleri aç~s~ndan
no. 17, Dioskurlar no. 11-17 deki figürlere benzemektedirler. Dioskurlar bu
kez z~rhl~d~r. Gö~iiste çapraz ~erit ve etekte ptezyges kaz~ma ile befirtilmi~tir.
Manto yoktur. Atlar tümüyle profilden betimlenmi~, dizgin ve eyer tak~m~~
gösterilmi~tir.
Yaz~t alt silmededir:
~~
~~
~
~~
) ~~
'A~toW.ov~os Tpoy~X.ov tercow Atocr~copo~s evriv.
Adakta bulunan Apollonios marangozluk ya da benzeri bir sanat ile u~ra~maktad~r; bkz. Pape-Sengebusch, 1084 ("tekton').
lev. 5

Adak steli

BY: Seki yaylas~ . Fethiye Müzesi env. 1.13.75.1164.
Kireçta~~. Stel no. 18 formundad~r. Sa~daki atl~p içeren parça eksiktir.
Yüzey a~~nmi~, Tannçan~n ba~~~harap olmu~tur.
y: 33.5,

g: 32,

k: 11.5,

kd: 0.8, hy: 1.5.

Kabartma ikonografya ve i~çilik aç~s~ndan no. 18 in yalun~ndad~r.
Yaz~t alt silmededir:
'Apt4~.cov Tpoi~Xo[v K& ii yovil can—
^
~~
) ~~
ol) Atoolcopo~s Ecuriv.
lev. 5

Adak steli
BY: Belirsiz. Fethiye Müzesi env. 26.2.69.659.

Mermer. Stel tipi no. 18-19 dakine uygundur. Kö~eler kopmu~, yüzey
a~~nm~~, çatlaklar olu~mu~tur.
y: 30,

g: 33.3,

k: 10.2,

kd: 0.8,

hy: 2.2.
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Kompozisyon ve figürlerin hareketi no. 18-19 paralelindedir.
Dioskurlarda z~rh yoktur. Tanr~ça= ba~~ndaki örtü, tutuk ve kat~~i~çilik nedeniyle kemerli bir ni~~görünümü alm~~t~r.
Alt silmede baz~~harf kal~nt~lar~~seçilmekte, fakat çözülememektedir.

lev. 5

21: Adak ste1i

BY: Antalya, Korkuteli. Antalya Müzesi env. A. 3645.
Mermer. Stel tipi no. 18-20 deki gibidir. Solda, at~n kalças~n~, a~a~~da
Tanr~çan~n üzerinde durdu~u sekiyi ve sa~daki at~n bacaklar~n~~ içeren parçalar eksiktir.
y: 27,

g: 35.5,

k: 13.3,

kd: 1.2.

Kabartma ikonografya ve i~çilik aç~s~ndan no. 20 nin yakm~ndad~ r.
Yaz~t yoktur.
lev. 6

Adak steli
BY: Belirsiz. Burdur Müzesi env. 4527.

Mermer. Stelde no. 18-21 de görülen tip uygulanm~~t~r. Yüzey fazlas~yla
a~~nm~~ur, kenarlarda kopuk parçalar vard~r.
y: 34.2,

g: 52.5,

k: 10.3,

kd: 3.2.

~konografya no. 18-21 dekine yakla~~ r. Diosk~~ rlar~ n k~sa man tost!
omuzlar~~ve gö~sü örttükten sonra serbestçe arkaya sarkar.
Yaz~ t yoktur.
lev. 6

Adak steli
BY: Belirsiz. Fethiye Müzesi env. 2.3.64.13.

Kireçta~~. Stelde no. 18-22 de görülen tip uygulanm~~t~ r. Sol üst kö~e
kopmu~, yüzey a~~nm~~t~ r.
y: 38.2,

g: 55,

k: 9.5,

kd: 2.1.

iNC.1 DELEMEN

316

ikonografya no. 22 deki özellikleri gösterir. Tannçamn ba~~nda bir kalathos olup olmad~~~~kesin bir ~ekilde anla~~lmamakta, ancak söz konusu kabartmadaki gibi bir seki üzerinde durmapp, do~rudan ortak zemine bast~~~~
görülmektedir.
Yaz~t yoktur.
lev. 6

24. Adak steli
BY: Belirsiz. Antalya Müzesi env. 1.3.75.

Kireçta~~. Stelde no. 11-16 da görülen tip uygulanm~~, fakat çukurla~ur~lan tympanona herhangi bir motif i~lenmemi~tir. Sa~~alt kö~e kopmu~, yüzey
al~nm~~, figürlerin yüzü tahrip olmu~tur.

y: 31.4,

g: 35.5,

k: 12,

kd: 1.3.

ikonografya no. 23 deki özellikleri yans~t~r. Farkl~~olarak, Tannçan~n
ba~~~tümüyle aç~kt~r. Dioskurlann k~sa mantolan rilzgarla ~i~erek uçu~ur.
Yaz~t yoktur.
lev. 6

25 Adak steli
BY: Belirsiz. Burdur Müzesi env. 92.50.77.

Mermer. Stel formu no. 2 deki gibidir. Kö~elerden küçük parçalar kopmu~, yüzey fazlas~yla a~~nm~~ur.
y: 29.3,

g: 33.9,

k: 9,

kd: 1.3.

~ki yandaki atl~~Dioskurlar ile ayn~~zemini payla~an Tannça khiton ve
himation giyimli, fakat ba~~~olas~l~kla aç~kt~r. ~ki elini ba~~hizas~ncla yukar~ya
kald~rd~k' anla~~l~r. Sa~~elinde parmaklar ayr~nt~l~~olarak i~lenmi~tir.
Herhangi bir atribü yoktur. Diosk~~rlar no. 22-23 deki özellilderi yinelerler.
Yaz~t çerçevenin üst kenar~ndan ba~lay~p, alt silmede devam eder:
- - - 'EM µcam~~Ama3 ~~
~copo~s c~rxriv.
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lev. 7

Eleyir kaya kabartmas~~

BY: Burdur, Gölhisar ilçesi, Çavd~r buca~~na ba~l~~K~z~llar köyü yaylas~n~n güneyinde, Eleyir mevkiindeki Asarl~ k Tepesinin bat~~taraf~ndad~r.
Kayan~ n yüzeyinde dikdörtgen biçimli bir alan çukurla~unl~p, üç figür kabartma olarak i~lenmi~tir. Yüzey a~~nm~~, gözenek ve çadaldar olu~mu~tur.
y: 40,

g: 59,

kd: 1.5.

Kabartma ikonografik özellikleriyle no. 17 ye benzer. Yaz~t yoktur.
lev. 7

Küçük K~l~çkaya kabartmas~~

BY: Burdur, Gölhisar ilçesi, Çavd~r buca~~na ba~l~~K~z~llar köyünün yakla~~k 2.5 km do~usunda, Küçük K~l~çkaya ad~~verilen yüksek ve dik kaya kütlesinin bat~~yüzeyinde bulunan, Dioskurlar ve Tannçaya adanm~~~üç kaya
kabartmas~ndan en üstteki. Kaya yüzeyi no. 1 biçiminde çukurla~t~nl~p, kabartma alan~na paralel kaz~ma çizgiler ile, bir çerçeve olu~turulmu~tur.
Yüzey fazlas~yla a~~nm~~, Tannçan~n ba~~~tahrip olmu~tur.
y: 49,

g: 61,

kd: 10,

hy: 1.7.

~konografik özellikler no. 17 dekine yakla~maktad~r. Atlar~n ~ahlanmay~~
and~ran hareketi sanatç~n~n acemili~inden kaynaklanm~~t~r.
Yaz~t kabartman~n alt~ndad~r:
- - - OPETON KAPOWNOC Atocno5po~s
lev. 7

Küçük K~l~çkaya kabartmas~~

BY: No. 27 nin alt~ndad~r. Kaya yüzeyinde no. 2de görülen stel tipi uygulanm~~t~r. Çerçevenin üst kenar~nda, ortadan iki yana do~ru simetrik geli~en
bal~k k~lç~~~~bezeme görülmektedir. Yüzey a~~nm~~, figürlerin ba~~~tahrip olmu~tur.
y: 36,

g: 58,

kd: 0.7,

hy: 1.5-2.5.

Hareket ve ikonografya no. 27 dekine benzer. Ustal~ktan yoksun olan
sanatç~, Dioskurlann arkas~nda uçu~an mantoyu bir kanat gibi biçimlendirebilmi~tir.
Yaz~ t kabartma= alt~ndad~r:
~~
- - - INOC AEMH . . Atocncopo~s e~~viv.

318

INCI DELEMEN

lev. 7

Küçük K~l~çkaya kabartmas~~

BY: Kabartma no. 28 in sa~~ ndad~ r ve ayn~~ formu göstermektedir.
Çerçeve bezemesizdir. Yüzey fazlas~yla a~~nm~~ , figürler tahrip edilmi~ tir.
y: 38,

g: 65,

kd: 0.6.

~konografyan~ n no. 27 ye uydu~u anla~~ l~ r. Yaz~ t okunamayacak derecede a~~nm~~ur.

Adak steli

lev. 8

BY: Belirsiz. Antalya Müzesi eni'. A. 2803.
Kireçta~~. Stelden yaln~ zca sol at~ n ve merkezdeki Tanr~çan~ n bacaklar~~
ile yaz~ t~ n bir bölümü korunagelmi~tir.
y: 15.9,

g: 22.5,

k: 7.8,

kd: 0.8,

hy: 2.

Kabartman~ n merkezde Tannça ve ona yönelik atl~~ Dioskur figürlerini
içerdi~i anla~~ lmakla birlikte, di~er ikonograf~k aynnt~ lar seçilememektedir.
Yaz~t alt silmededir:
1,octopveivos Kop~ca[tvoy Atoaxopo~s

3 ~~

Adakta bulunan ki~ i Latin ad~~ ta~~ maktad~ r: Saturninus. Baba ad~~
Korkainas için bkz. Zgusta, KP, no. 687.
C)

Adak Steli

lev. 8

BY: Antalya, Kork~~ teli, Ye~ilyayla. Antalya Müzesi env. 1.1.86.
Kireçta~~. Al~ nl~ kl~~ aedicula tipindedir. Al~ nl~~~~ta~~ yan ince payeler, yal~ n kaide ve ba~l~ klar~ , geison ve akroterler belirtilmi~, paye ba~l~~~~ve yatay
geison stelin yan yüzeylerinde devam ettirilmi~ tir. Tympanonun merkezinde
yukar~ ya dönük bir hilal ve içinde Selene/Luna ba~~~yer al~ r. Hilalin iki ya-
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n~nda sekiz kollu birer y~ld~ z bulunmaktad~ r. Alt kenardan küçük parçalar
kopmu~, sa~~alt kö~e ve tepe akroteri k~nlm~~ ur. Soldaki ad~n~n ve tanr~çan~n yüzünde a~~nma vard~r.
y: 31.6,

g: 39.4,

k: 12.8,

kd: 2.5.

Dioskurlar ve Tannçaya adanm~~~yöresel steller içinde, anatomik oranlar
ve aynnular aç~s~ndan, yans~tt~~~~titizlik ve yüksek kabartmaya yakla~an i~çilik
ile, en kaliteli örnek olarak tan~mlayabilece~imiz eserde, merkezi yine
Tanr~ça olu~turmaktad~ r. ~nce bir khitonun üzerine daha kal~ n bir khiton
giymi~, kalças~na sard~~~~mantonun bir ucunu sol omuzuna çekmi~tir.
Ortadan ayr~lm~~~dalgal~~saçlar~~ omuzlar~na dökülmektedir. Ba~~nda geni~~
bir polos vard~r. Tanr~ça sa~~kolunu serbestçe a~a~~ya sark~ tm~~t~ r. Sol kolunu ise dirsekten luv~ rm~~ur; yukar~ya kald~rd~~~~elinde bir dal tutmaktad~ r.
Tannçan~n iki yan~ndaki Dioskurlar onu arkalar~na alarak, atlar~ n' d~~ar~ya
do~ru yöneltmi~ler, fakat ba~lar~n~~merkeze çevirmi~lerdir. Gö~üs alt~nda
ku~akla s~k~lm~~~k~sa tunica giymi~, mantoyu omuzda tutturmu~lard~ r. Uzun
bukleli saçlar~n~~bir pilos örter. Dioskurlar her iki elleriyle adam~ n bir dizginini çekerek, onun da ba~~n~~izleyiciye çevirrnesini sa~lam~~lard~ r.
Yaz~ t yoktur.
Y~ld~z ve hilal motifieri Dioskurlar ve Tanr~çay~~simgelemekte, benzer
al~nl~ k düzenlemesine Seki yaylas~ ndan bir stelde de rastlanmaktad~ r; bkz.
Robert, BCH 107, 1983, 555-556, res. 1.
Tip 2 - Tanr~ça ve atlar~= önünde ayakta duran Dioskurlar
32. Adak steli

lev. 8

BY: Belirsiz. Burdur Müzesi env. 7858.
Kireçta~~. Dörtgen levhan~ n yüzeyi bir çerçeve i~ lenmeksizin tümüyle
çukurla~t~nlm~~ur. Üst kö~eler kopmu~~ve yüzey, özellikle figürlerin ba~lar~~
a~~nm~~ur.
kd: 1.4.
k: 9.7,
g: 29.6,
y: 15.8,
Bacaklar~n dik bir ~ekilde birbirine biti~tirildi~i kabartmalar~m~z~n ço~unlu~undan farkl~~olarak, Tanr~ça burada a~~rl~~~ n~~ sa~~baca~a vermi~, sol
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serbest baca~~n~~yana açm~~t~r. ~ki eli de gö~üs üzerindedir. Giyimlidir ve ba~~n~ n üzerinde bir kalathos bulunmaktad~ r. Tanr~çan~n iki yan~nda
Dioskurlarm atlar~~yer almaktad~r. D~~ar~ya do~ru yönelen atlardan soldaki,
her iki ön aya~~yla kübik bir yükseltinin üzerine ç~km~~, sa~daki ise yaln~zca
sol ön aya~~n~~dik bir kayaya dayam~~ur. Atlar~mn önünde Tanr~çaya benzer
bir hareket ile ayakta duran Dioskurlar bir elleriyle adam~n dizginini tutarlar. Soldaki, di~er elini önüne do~ru luv~rm~~, sa~daki ise yana, tanr~çaya
do~ru açm~~t~r. Ikizler omuzlar~n~~örten manto d~~~nda, ç~plak betimlenmi~lerdir. Ba~lar~nda pilos vard~r.
Yaz~t yoktur.
lev. 8

Adak steli
BY: Belirsiz. Burdur Müzesi env. 486.44.74.

Kireçta~~ . Stel no. 5 tipindedir. Üçlü kabartman~n sa~~yar~s~~günümüze
gelebilmi~tir.
y: 26.4,

g: 16.7,

k: 6.9,

kd: 2.3.

Kompozisyonun no. 32 dekine benzedi~i anla~~l~ r. izler merkezdeki
Tannçan~n sol kolunu a~a~~ya sarlutu~ma, ba~~n~ n mantosuyla örtülü oldu~unu i~aret eder. Günümüze gelen sa~daki Dioskur figürü z~rhl~d~r ve sol
eliyle at~= dizginini tutarken, sa~~elindeki iri ba~l~~m~zra~a dayanm~~ur.
Ba~~~aç~k, saçlar~~uzuncad~r.
Yaz~t yoktur.
Tip 3 - Tanr~ ça ve ayakta duran Dioskurlar
Küçük adak suna~~~

lev. 8

BY: Belirsiz. Burdur Müzesi env. 5586.
Mermer. Dörtgen sunak alt ve üst kenarlarda ta~k~n silmelere sahiptir.
Alçak kabartma ile alt kö~elerde ayaklar, üst kö~elerde ise palmet biçimli akroterler belirtilmi~tir.
y: 38,

g: 18.7; k: 16, kd: 5, hy: 1.8.
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Suna:gni yaln~zca ön yüzeyi kabartma ile bezenmi~tir. Tanr~ça al~~~ lagelmi~~giysiler içindedir; mantosuyla örttü~ü ba~~nda kalathos yoktur. Sol kolunu a~a~~ya sarlutm~~, sa~~elini mantosunun içinden ç~ kartarak gö~sünün
üzerine yerle~tirmi~tir. ~ki yan~ ndaki Dioskurlar gö~üs ve omuzlar~ n~~ örten
mantolar~~ d~~~ nda ç~ plakt~ r. Ba~lar~ nda bir pilos bulunmaktad~ r. Hareketleri
tümüyle simetriktir. Her iki figürde de serbest bacak merkeze, Tannçaya
do~ru yana aç~lm~~t~r. Ta~~y~c~~ bacak yan~ nda yükselen m~zra~-a bir elleriyle
dayan~ rken, di~er ellerinde omuzlar~na yaslad~ldan parazoniumu ta~~maktad~ rlar.
Yaz~ t kabartman~ n üzerindeki düz ve e~ik silmeleri kaplarnaktad~r:
Mji.uovos >Art —
)
TaX01) EUXTIV
?CVE'
OOVTOW
.
Yaz~ tta ligaturalar dikkati çekmektedir.
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