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T~RE'N~N ESK~~OBA KÖYÜ'NDE BULUNMU~~
B~R MEZAR GRUBU
B~NNUR GÜRLER
~~mir'in Tire ilçesinin Eski Oba Köyü'nde 9.1.1951 tarihinde Tire
Müzesi taraf~ndan yap~lan kurtarma kaz~s~ nda, bir mezar içinde ele geçmi~~
olan üç lekythos, iki Ephesos tipi kandil ve bir fenerin olu~turdu~u grup geç
Hellenistik seramik kronolojisi ve buna ba~l~~ tipolojik geli~im aç~s~ndan
önem ta~~r.
1 no'lu lekythos' pembemsi bej renkte, küçük ta~~katk~l~~ve mikal~~
hamura sahiptir. Keskin bir profil yaparak yukanya do~ru daralan duda~~,
uzun, dar, silindirik boynu, boyundan omuza birle~en, yivli tek kulpu,
küresel gövdesi ve halka kaidesi vard~r. A~~z çap~~3,8 cm., yüksekli~i 15,7 cm.
ve kaide çap~~6,4 cm.dir (Çizim 1, Resim 1).
2 no'lu lekythos2 aç~k kiremit rengi, mikal~~hamurludur. D~~a çekik ince
dudak, uzun, dar boyun, geni~~omuz, küresel gövde ile formu tan~mlan~r.
Çift yivli kulpu boynun üst k~sm~ndan omuza iner. Tüm d~~~yüzeyinde ve
boynun iç k~sm~nda ak~c~ , mat k~ rm~z~~firnis görülür. A~~z çap~~ 3,9 cm.,
yüksekli~i 14 cm. ve kaide çap~~ 5,7 cm.dir (Çizim 2, Resim 2).
Form aç~s~ndan 2 no'luya benzeyen 3 no'lu lekythoss kiremit rengi ve
mikali hamurludur. D~~a çekik ince dudak'', uzun, dar boyunu, dü~ük omuzu,
küresel gövdesi ve halka kaidesi vard~ r. Band biçimindeki kulpu boyundan
omuza uzan~r. A~~z çap~~3,8 cm., yüksekli~i 13,8 cm. ve kaide çap~~ 5 cm.dir
(Çizim 3, Resim 2).
Geni~~omuzlu, a~~z kenar~ndan omuza kadar uzanan tek kulplu ve bazen
gövdesinin yar~s~ na kadar ak~c~~ firnisle kapl~~ bu tür lekythos formlar~~
I

Tire Müzesi envanter no. 77.

2 Tire Müzesi envanter no. 75.
3 Tire Müzesi envanter no. 76.
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K~ br~s'ta yayg~ nd~ r J. Formun M.Ö.2.yüzy~ lda da kullan~ lm~~~oldu~unu
Sardis'teki bir mezar~n buluntular~~ gösterir5. Sikke ile M.Ö.189'a verilen
Sardis'teki bu mezar~n buluntular~~aras~nda benzer formda lekythos yer al~ r.
Fonn uzun ön~ürlüdür. Ephesos'ta Bazilika'n~ n kontekst buluntular~~aras~nda
özellikle 1 no'lu lekythos ile benzer dudak profiline sahip bir parça M.S.4-14
aras~ na tarihlenir6. 2 ve 3 no'lu örneklerimizin paralelleri ise K~ br~s
buluntular~~ aras~ ndad~ r7.
Kourion'da Ayios Ermoyenis nekropolisinde bulunan ve M.Ö.3.yüzy~l~n
ba~lar~nda ya da ortas~ nda in~a edildi~ini mimarisinin gösterdi~i 8 no'lu
mezar içindeki Gömü 5'ten elde edilen konteksts incelemekte oldu~umuz
mezar grubunu çözmek aç~s~ ndan önemlidir. Kourion'daki söz konusu
mezar uzun süre kullan~ lm~~t~ r. Gömü 5, buradaki be~~gömüden kronolojik
Augustus devri bitmeden önceye,
olarak sonuncusudur ve
tarihlenmi~tir. Bu gömüde ele geçen mezar e~yalar~~ da en geç Augustus
periyoduna verilmektedir":
8 no'lu mezar içindeki Gömü 5 buluntular~~ aras~ nda lekythos
örneklerimize benzeyen formlar bulunmaktad~ r'". Bunlar M.Ö. 1.yüzy~ l~ n
ikinci yansma tarihlenmi~lerdir. Özellikle 1 no'lunun benzerinin bu mezarda
yer al~yor olmas~~önemlidirfl.
2 no'lu lekythos formunun paralelini ise ~skenderiye'deki Mustafa Pa~a
nekropolündeki bir mezar~n buluntular~~aras~nda saptayabiliyoruz12. Paralel
örne~in yer ald~~~~bu mezar grubu Hellenistik dönem sonuna
tarihlenmektedir'3.
I L. Jehasse, La ceramique a vernis noir du rempart meridional, Salamine de Chypre VIII,
1978, Fig. 18.
5 T.L. Shear, "Sixth Preliminary Report on the American Excavation at Sardes in Asia
Minor", AJA XXVI, 4, 1922, 401, Fig. 9.
V. Mitsopoulos-Leon, Die Basilika am Staatsmarkt in Ephesos Kleinfunde, 1. Teil:
Keramik hellenistischer und romischer Zeit, F~ E IX 2/2, Wien 1991, Tat. 166.
7 Salamine de Chypre VIII, Fig. 25.
8 G.H.McFadden, "A Tomb of the Nec~-opolis of Ayios Ermoyenis At Kourion", AJA L, 4,
1946, 463-467.
9 McFadden 1946, 467.
I() McFadden 1946, 463.
[I McFadden 1946, Pl. XL no. 46.
12 A. Adriani, Annuarie du Musee Greco-Romain III (1940-1950), Alexandrie 1952, Fig. 70
no. 9.
13 Adriani 1952, 124.
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Ephesos tipi kandillerden ilki olan 4 no'lu kandilin kulpu ve yanma
deli~inin kenar~~ eksiktir". Geni~li~i 6,2 cm., korunan uzunlu~u 1 0,4 cm ve
yüksekli~i 3,1 cm. olup omuzunda nokta ve spiral dizisiyle süslenmi~tir.
Yanma deli~i etraf~~ üçgen biçimlidir (Resim 3). Mikail, pembemsi bej renkte
hamurludur. Üzerindeki k~ rm~z~-siyah alacal~~ firnis yer yer dökülmü~tür. Bu
motif öncelikle Korinth'de bulunmu~~Ephesos tipi kandiller üzerinde
tan~ mlanm~~ t~ r15 . Benzer kandiller Sardis'te, Ephesos'ta ve Delos'ta
bulunmu~ tur". Bu tip kandiller Tarsus'ta M.Ö.2.yüzy~ ldan Augustus
dönemine kadar izlenirken, örneklerimizin paralelleri Roma dolgusunda ele
Antiokhia'da da benzer kandiller vard~ r". 4 no'lu kandilin bir
di~er paraleli Pergamon Kap~ kaya buluntular~~ aras~ndad~ r ve M.Ö.l.yüzy~ la
tarihlenir". Atina Agoras~ 'ndaki paralel M.S.erken 1.yüzy~ l~~ gösterir20.
Korinth'de kentin Sezar taraf~ ndan yeniden in~aasmdan sonraki tabakalarda
bu tipte kandiller ele geçmi~ tir. Bu kentteki yak~ n bir örnek tiyatroda erken
tarihli bir Augustus sikkesi ile beraber bulunmu~tur2 °. Kentteki di~er
yerlerde ise erken Roma rölyef kandilleri ile beraber ele geçmi~lerdir.
Kourion'daki Ayios Ermoyenis nekropolündeki 8 no'lu mezardaki Gömü
5'te 4 no'lu kandilin form ve dekor aç~s~ ndan benzeri vard~ r22. Bu tip
kandillerin uzun süre kullan~ lmam~~~olmas~ ndan dolay~" M.Ö. 1. yüzy~la,
Augustus devri bitmeden önceye, kontekstin di~er eserleriyle beraber
tarihlenmi~tir.
Burun bu tip kandillerin karakteristik özelliklerinden biridir. Üst k~s~ m
düzdür ve kenarlar keskindir. Keskin kenarl~~ olanlar~ n, 4 no'luda oldu~u
Tire Müzesi envanter no. 79.
Terracotta Lamps, Corinth Vol. IV, Pat II, Cambridge 1930, 67, Fig.29 no.43.
Shear 1922, 401; 0.Benndorf , R.Heberdey, Der Rundbau auf dem Panarrdagh, Die
Kleinfunde, FiE I. Wien 1906, Abb.119; W.Deonna, "Les Lampes antiques trouvees a Delos",
BCH XXXII, 1908, 149: Fig.16-22.
17 F.F.Jones, The Hellenistic and Roman Periods, Excavations At Gözlü Kule, Tarsus, Vol.1,
Princeton 1950, 89, Fig.94 no.52, 62, Fig.95 no.57.
18 F.O.Waage, Antioch on the Orontes III, Excavations 1937-1939, Lamps, Princeton N.J.
1941, 61, Tip 19a.
19 K.Nohlen, W.Radt, Kapikaya, Ein Felsheiligtum bei Pergamon, AvP XII, Berlin 1978,
Taf.23 no.158.
20 RH.Howland, The Athenian Agora IV, Greec Lamps and Their Survivals, Princeton
N.J.1958, P1.49 no.658, 662.
21 Corinth IV, II, 70.
22 McFadden 1946, Pl. XXXVI no. 6.
23 McFadden 1946, 463.
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gibi, yanma deli~inin etraf~~ üçgen biçiminde biter. Fakat Ephesos tipi
kandillerde geni~~daire ya da oval biçiminde yanma deli~i etraf~~da görülür.
Bu geç formlar~n hiç biri Sulla'dan önceye ait de~ildir. Korinth buluntular~~
bunu kan~tlar". Bu kentteki çok say~daki örnek M.Ö.l.yüzy~l~n ikinci yar~s~na
aittir. Olas~l~ kla oval form bu tip içindeki geç bir geli~imdir. M.Ö.l.yüzy~l~n
ortalar~~ve geç y~llar~n~~i~aret eder25.
Omuz dekoru iç içe geçmi~~dairelerin dizisinden olu~an, burun üzerinde
üstünde ate~~yânan sunak motifi bulunan 5 no'lu Ephesos tipi2" kandil geç
geli~im olan oval yanma deli~i kenar~na sahiptir. Yanma deli~i kenar~= ucu
ve, kulpu eksik olup geni~li~i 6,5 cm., korunan uzunlu~u 11,5 cm. ve
yüksekli~i 3,3 cm.dir (Foto~raf 3.). Mikali, gri hamurlu, mat gri firnislidir.
Diskusunda üç delik bulunur. M.Ö.l.yüzy~l~n ikinci yar~s~na tarihlenen
benzer örnek Kerameikos'dad~ r". Sardis'te sikke ile M.Ö.189'a tarihlenen
mezar~n buluntular~~içinde de benzer bir örnek vard~r28.
Mezar grubundaki son, parça 6 no'lu fenerdir2". Pembemsi bej renkte
mikal~~hamura sahiptir. Tepesinde yüksek, kal~n ve band profilli tutama~~,
a~a~~ya do~ru geni~leyen konik gövdesi vard~r (Çizim 4, Foto~raf 1).
Tutama~~n oturdu~u üst k~s~ m yivlerle dekore edilmi~tir. Kulp da dahil
yüksekli~i 20,5 cm., dip k~sm~nda çap~~14 cm.dir.
Eserlerin form özellikleri ve geli~imleri, tarihli ve kontekstli paralel
örnekler Tire'nin Eski Oba Köyü'nde bir mezarda bulunan bu grubu
M.Ö.l.yüzy~l~n ikinci yar~s~na tarihleyebilece~imizi göstermektedir. Uzun süre
kullan~lm~~~oldu~unu örneklerin gösterdi~i lekythos formlar~n~n, daha dar
zaman dilimine yerle~tirilebilecek Ephesos tipi kandillerin iki formuyla
beraber de~erlendirilebilmesi tipoloji ve kronoloji aç~s~ndan bu güne kadar
bilinenlere katk~~ sa~layacak niteliktedir. Fener formu için de gruptan elde
edilen bilgi önemlidir. Mezar~n yerinin kesin olarak bilinmesi de çok az
ara~t~r~lm~~~bir bölge olan" Tire ve civar~~için ayr~ca de~er ta~~maktad~r.

Corinth IV, II, 68, 162, Fig. 88 no. 335.
IV, 166-167.
26 Tire Müzesi envanter no. 80.
27 I. Scheibler, Griechische Lampen, Kerameikos Band XI, Berlin 1976, Taf. 88 no. 615.
28 Shear 1922, 402-3, Fig 10 sol üst.
26 Tire Müzesi envanter no. 78.
3() J. Keil, A. von Premerstein, Bericht über eine dritte Reise in Lydien, Wien 1914, 82-101.
2I

25 Agora
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