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Taner Korkut, Girlanden-Ostotheken aus Kalkstein in Pamphylien und Kilikien. Untersuchungen zu Typologie, lkonographie und Chronologie, Deutsches
Archologisches Institut Sarkophag-Studien, Band 4, Ed.: G. Koch, K. Fittschen, W. Trillmich, Mainz am Rhein, Verlag Philipp von Zabern, 2006, 107
sayfa metin, 38 adet çizim, 64 adet siyah-beyaz levha.
Taner Korkut taraf~ndan haz~rlanan "Pamphylia ve Kilikia'dalci Kireçta~~~Girlandl~~Ostotelder"
isimli bu monografi, aslen yazar~n Almanya/Marburg Philipps-Universitt'te 1999 y~lmda tamamlad~~~~
doktora tezinin tekrar gözden geçirilmi~, lusalt~lm~~~ve Sarkophag-Studien'in format~na göre yeniden
düzenlenmi~~halidir".
Alman Arkeoloji Enstitüsü taraf~ndan yay~mlanan ve Antik Dönem'delci lahitler üzerine yap~lm~~~
çal~~malar~~gerek sempozyum bildirileri gerekse monografiler olarak bir seri halinde sunan SarkophagStudien, ilk olarak 1998 y~l~nda bas~lm~~~ve 2007 y~l~nda bas~lan F. I~~k'~n monografisiyle 5 cilde ula~m~~t~r. Tamtmaya çal~~aca~~= bu monografi söz konusu serinin 4. cildini olu~turmaktad~r".
Editörler taraf~ndan kaleme alman ~~nsöz'de (Vorwort) Geç Hellenistik Dönem'den itibaren kullan~lmaya ba~lanm~~~ve en yayg~n kullan~m~~M.S. 2. yy.'da gerçekle~mi~~"ostothotek"in (kemildik, külkemik muhafazas~) k~sa bir tan~m~, yay~l~m alanlar~, lahitler ile birlikte ele almmas~mn önemine de~inilmi~, ard~ndan, metin içinde kullan~lan Kaynaklar~n k~saltmas~~ (Abkürzungen) gelmi~tir. Giri~~(Ein/eitung)
bölümünde yine k~saca ostothekin tamm~na yer verilmekte, çal~~man~n merkezinin, co~rafik olarak
Pamphylia ve bat~~Da~l~k Kilikia ile s~n~rland~r~lm~~, kireçta~~ndan imal edilmi~~girlandh ostotheklerin
olu~turdu~u belirtilmi~tir. Anadolu'daki en erken ostothek örnekleri ve formlan k~saca bu bölümde tamt~lm~~t~r. Ardmdan, çat~~formlu ve palmetli akroterle süslemni~~kapakl~~ve girlandll~~dikdörtgen teknelere
sahip Pamphylia-Kilikia ostotheklerinin, az da olsa yuvarlak formlu olanlanna rastland~~~~belirtildikten
sonra, bu konuda yap~lm~~~çal~~malara de~inilmi~tir. Söz konusu çal~~malar~n Pamphylia-Kilikia ostotheklerini kabaca ve az örnekle tanunlad~~~ndan hareketle, söz konusu çal~~mayla bu grubun ikonograf~k,
kronolojik ve atölyelerine dair temel sorunlar~n cevaplanmaya çal~~~ld~~~~vurgularun~~t~r.
Ikinci Bölüm Pamphylia-Kilikia Ostothelderinin Yap~s~~ve Temel Formlan (Grundfor~nen und Auf
bau der pa~npkylisch-kilikischen Girlanden-Ostotheken) ba~l~~~n~~ta~~makta ve iki alt lusma aynlmaktad~r. Yuvarlak formlu ostothelder (Ostotheken in Rundfirmen) isimli ilk alt k~s~mda yuvarlak sunaldarm etkisiyle
ortaya ç~km~~~bu ostotheklerin Pamphylia ve Kilikia'daki örneklerinin hepsinde alt ve üst profiller oldu~u ve bunlar~n üç ayr~~çe~idinin özellikleri anlat~lm~~t~r. Ayr~ca bu formun üst profilinde bulunan dübel
63 Yazar~n doktora tezi için bkz.: Korkut, T, Die kaist~zeitliehen pamphylischkilikischen Gidandenostotheken
aus Kalkstein. Untersuchungen zu Ijpologie, Chronologie and lkonographie, Doktora Tezi, Archü.ologische Materiallcompendien auf CD-ROM II. Scriptorhun-Münster, 1999.
64 Serinin di~er ciltleri için bkz.: Akten d~s Symposiums »125Jahre Sarkophag-Cotpus«, Marburg, 4.-7. Oktober 1995, Sarkophag-Studien, Band 1, Ed.: G. Koch, Mainz am Rhein, Verlag Philipp von Zabern, 1998;
Akten der Symposiw~ts »Frühehristliche Sarkophage«, Marburg, 30.6.-4.7 1999, Sarkophag-Studien, Band 2, Ed.:
G. Koch, Mainz am Rhein, Verlag Philipp von Zabern, 2002; Akten d~s Synaposilons de.s Sa~kophag-Cotpus
2001, Marburg, 2.-7. Juli 2001, Sarkophag-Studien, Band 3, Ed.: G. Koch, Mainz am Rhein, Verlag Philipp von Zabern, 2007; I~~k, Fahri, Girlanden-Sarkophage aus Aphrodisias, Sarkophag-Studien, Band 5, Ed.:
G. Koch et al., Mainz am Rhein, Verlag Philipp von Zabern, 2007.
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delilderinden yola ç~k~larak, nas~l kapat~ld~klar~~da irdelenmi~tir. Dikdörtgen ostothekler (Ostotheken in
Rechteckform) adl~~ikinci alt ba~l~kta ise, bu formun Pamphylia-Kilikia ostotheklerinin ana formu oldu~u
ve kökenlerinin Geç Hellenistik-Erken Roma Dönemi Ionia-Lydia ostotheklerine dayand~~~~söylenmi~tir.
Çe~itli ölçülerdeki ostotheklerin büyük ço~unlu~unda bir üst silmenin varl~~~~ve bir lusm~n~n lahit dekorasyonu ile yak~n ba~lant~ya sahip oldu~u da belirtilmi~tir. Bunlarla beraber, bu ostothelderde genel
bir kural olarak iki uzun ve bir k~sa kenarlar~n~n girlandla, di~er k~sa kenar~n~n ise bir yalanc~~kap~yla
bezendi~i aç~klanm~~t~r. Kapaklann ise orta ve yanlar~nda palmet formlu akroterler bulundu~u ve bu
kapaldarm bir kural olarak yüksek ve dar oldu~u vurgulanm~~t~r. Ayr~ca kapak al~nl~klann~n çe~itli kabartmalarla süslendi~i de söylenmi~tir.
Dekoratif Süslemenin Formlan ve Düzenlemesi (Anordnung und Formen des dekorativen Schmuks)
isimli bölüm, kendi içinde be~~alt lusma ayr~lm~~~ve bu alt k~s~mlar da kendi içinde ayr~lm~~t~r. Girlandlar~n düzenlemesi (Anordnung der Girlanden) adl~~alt k~s~mda, Pamphylia-Kilikia'dan bilinen tüm yuvarlak
ostotheklerin üç girland kemeriyle bezendi~i ve ar~nt~lar~ndan k~saca bahsedildikten sonra, dikdörtgen
ostotheklerin girland düzenlemesi üç ayr~~grupta s~mflanm~~t~r. Grup I, uzun taraflarda tek bir girland
kemeri; Grup II ostothek teknesinin uzun kenar~nda iki girland kemeri, Grup III ise ön ve arka taraflarda de~i~ik say~larda girland kemerine sahip olmalar~yla tan~mlanm~~, her birinin kendi içindeki
özellikleri belirtilmi~tir. Girlandlann ba~lant~~tarzlan (Befestigungarten der Girlanden) adl~~alt k~s~mda, bir
ya da birkaç kordon üzerine sar~lm~~~yaprak ya da meyvelerden olu~an girlandlar~n, ta~~y~c~~elemanlar
üzerindeki ba~lant~~tarzlar~~s~ndland~rdm~~t~r. Bunlar, s~~~r ba~~~üzerinde bir girland; s~~~r ba~~~üzerinde
iki girland; palmet üzerinde bir girland ve palmet üzerinde iki girland ~eklinde belirlenmi~~olup, her biri
kendi içinde çe~itli tiplere ayr~lm~~t~r. Girlandlar ve girland ta~~y~c~lar' (Girlanclen und Girlandentrager) adl~~
alt ba~l~k kendi içinde, s~~~r ba~l~~girlandlar; palmet ta~~rah girlandlar, s~~~r ba~l~~ve palmet ta~~rc~l~~girlandlar ile ba~ka ta~~rc~l~~girlandlar ~eklinde dört alt lusma ayr~lm~~~ve her biri kendi içinde farkl~~özellikleri göz önünde bulundurularak s~n~fland~rdm~~t~r. Lünetlerdeki betimler (Darstellungen in den Lünetten)
adl~~alt k~s~mda, girland ve ta~~rcdan ile birlikte, ostothekler için belirleyici bir E~~e olan lünetlerdeki
kabartma tipleri aldat~lm~~t~r. Girland kemerinin üst lusm~ndaki bo~luklar~~tan~mlayan lünetlerin bir
kural olarak dikdörgen ostotheklerin uzun taraflar~nda kabartma ile süslendi~i, yuvarlak ostotheklerde
ise her girland kemerinin üstündeki lünetin kabartmayla bezendi~i belirtilmi~tir. Daha sonra bunlar~n
kendi içindeki kural say~labilecek kombinasyonlar~~belirlenip; kabartma olarak, portreler, palmetler, Medusa ba~lar~, atl~~binici, Hermes büstleri, masklar ve apotropeik özellikli betimler oldu~u, istisnalar da
vurgulanarak anlat~lm~~t~r. Kapaldar üzerindeki betimler (Darstellungen auf den Deckeln) isimli alt k~s~mda,
semerdam çat~l~~ostothek kapaldann~n bir kural olarak üst rizeyinin kaba i~lendi~i mahya kiri~inin
karakteristik bir özellik oldu~u belirtildikten sonra, semerdam çat~lann, derin i~lenmi~~üçgen alml~klar~ndaki bezeme motiflerine de~inilmi~tir. Yalanc~~kap~lar (Die Scheintüren) adl~~alt k~s~mda, bu bezemenin
de Pamphylia-Kilikia ostothelclerinin önemli bir özelli~i oldu~u vurgulanarak, kural olarak sa~, nadiren
de sol k~sa tarafta oldu~u ve di~er istisnalar~~da belirtildikten sonra, bn tarz~nda kap~lar, Dor tarz~nda
kap~lar, Ion-Dor tarz~nda kap~lar ~eklinde s~ndland~rdarak ayr~~ba~l~klar alt~nda incelenmi~tir.
liconografik Ara~t~rma (lkonographische Untersuchungen) adl~~bölüm be~~alt lusma ayr~lm~~t~r. Bitkisel bezeme (Der Pflanzliche Schmuck) adl~~ilk alt k~s~mda, Pamphylia-Kilikia ostotheiderinin genel olarak
hayvan ba~l~~girland ta~~rc~lanna sahip yaprak girlandlarmdan olu~an dekorasyommun yapraklann~n,
akanthus ya da lotus yapraklarmdan olu~tu~u belirtilmi~tir. Akathus ya da lotus yaprald~; defne yaprakh;
me~e yaprald~~ve sarma~~k yaprald~~girland çe~itlerinin geli~imi, ostothekler ve bunun d~~~ndaki kullan~m alanlar~~ bu ba~l~k alt~nda s~ndland~rdarak incelenmi~tir. Figildü girland ta~~y~c~lar (Dee figürlichen
Girlandentrager) adl~~alt k~s~mda, Roma imparatorluk Dönemi Pamphylia-Kilikia ostotheklerinin bezeme
motiflerinin Hellenistik öncellerine dayand~~~~belirtildikten sonra, Boukephaloi, Eroslar, Nikeler ve di~er girland ta~~y~c~~figürlerin ostothekler üzerinde ne ~ekilde ve s~kl~kla kullan~ld~~~, geli~imlerini de içeren oldukça öz bir anlat~rr~la okuyucuya sunulmu~tur. ölen ve akrabalar~n~n portreleri (Dee Bildnisse der
Bestatteten und ihrer Angehörken) isimli alt k~s~mda, ölen ki~ilerin portrelerinin genellikle minyatür büst ola-
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rak lünetleri süsledi~i belirtildikten sonra, nadir olarak da tüm figür olarak uzun tarafta, girland ta~~y~c~~
i~levini yüldendikleri söylenmi~tir. Tipolojik olarak çe~itlilik içeren bu portreler, be~~ayn gruba ayr~larak,
geli~im süreci çerçevesinde, kar~da~t~rmalara da yer verilerek ayr~nt~l~~olarak irdelenmi~tir. Ölü kültü
sembolizmas~n~~içeren motifler ve mezar kültü konulan (Sepulkralsymbolische Motive und Gegensttinde des
Grabkulles) adl~~alt k~s~mda, Pamphylia-Kilikia girlandl~~ostothekleri üzerinde görülen ve ölü kültüne göndermeler yapan, Hermes, Dionysos ve alay~ndaki figürler (Mainad, Satyros, Silenos, Erotes vb.), tiyatro
masklan, Medusa ba~lar~, krater ve phiale gibi kült gereçleri gibi motifler, örnekler üzerinden i~lenerek,
hem ölü kültüyle ili~kileri incelenmi~, hem eskatolojik anlamlar~~irdelenmi~~hem de figürlerin kökenlerine de~inilmi~tir. Tüm alt ba~l~kta bu figürlerin söz konusu ostothekler üzerinde, öte dünya alg~lamas~~
çerçevesinde niçin yer ald~~~~da tart~~~lm~~t~r. Mimari bezeme motifleri isimli alt ba~l~kta, PamphyliaKilikia girlandl~~ostothelclerinin form olarak zaten bir mezar evini and~rd~~~~belirtilmi~, ard~ndan bu
ostothelderde yer alan yalanc~~ kaplar~n i~levi, anlam~~ve kökenine dair ara~t~rma sunulmu~tur.
Hermeneutik/Anlambilimsel Ara~t~rmalar (Hermeneutische Untersuchungen) adl~~bölüm kendi içinde Mezarl~k alan~nda girlandlar (Girlanden im Stpulkralbereich), Figürlü betimler (Fkiirlidte Darstellungen)
olarak iki bölüme ayr~lm~~~ve bu bölümlerde osthotelder üzerinde görülen girland ve figürlü betimlerin
özellikle ölü kültü ba~lam~nda ta~~d~klar~~anlamlar ve sembolizmalan irdelenmi~tir.
Üretim ve Atölyeler (Herstellung und WerksUitten) isimli bölüm be~~alt lusma aynlm~~t~r. Üretim
tekni~i ve çal~~ma süreci (Herstellungstechnik und Arbeitsprozess) adl~~ alt k~s~mda mermer lahitlerin tlretimiyle çok yak~n paralellikler gösteren ve ta~~ocaldanndan ya bitmi~~ya da yar~~ i~lenmi~~halde ihraç
edilen ostotheklerin üretim a~amalar~, yeniden kurgulanm~~, bunlar üç sahfa halinde s~n~fland~nlarak
anlat~lm~~t~r. Buluntu yerleri ve Üretim yerleri (Fundorte und P~oduktionsttitte) isimli alt ba~l~kta, PamphyliaKilikia bölgelerinde bu konuda ayr~nt~l~~bir ara~t~rma yap~lmad~~~, ~imdiye kadar da yerel bir ta~~oca~~~
yak~nlar~nda hiçbir i~li~e rastlanmad~p belirtilmi~tir. ihtimaller aras~nda ostotheklerin yar~~ i~li ya da
bitirilmi~~olarak ihraç edilmi~~olabilece~i veya bu i~te uzmanla~m~~~gezici ta~ç~~ustalar~~taraf~ndan yap~lm~~~olabilece~i ya da kireçta~~~i~lemede uzmanla~m~~~yerel atölyeler taraf~ndan üretilmi~~olabilece~i ileri
sürülmü~tür. Bu ba~l~kta ayr~ca ostotheklerin da~~l~m alanlar~~incelenmi~, bununla birlikte söz konusu
ostothek tipinin kom~u bölgelerde bulunmamas~, bunun bölgeler aras~~bir yay~l~m göstermedi~ine i~aret
etti~i belirtilmi~tir. Buluntu yerleri bilinen ostotheklerin motif ve stilistik bak~~~aç~s~yla bir araya getirilmesi (Zu.sammenstellung von Ostotheken mil bekanntem Fundort rtach motivischen und stilistischen Gesidttspunkkn)
adl~~alt ba~l~kta Yuvarlak (Ostoth~ken in Rundform) ve Dikdörtgen (Ostotheken in Rechteckfirm) ~eklinde s~n~fland~nlan ostotheklerin buluntu yeri belirli olanlar (Perge, Side, Hama~cia; Laertes, Selinous, Syedra'dan
bulunan örnekler) motifleri ve stillerine göre grupland~nlm~~t~r. Buluntu yeri belirsiz osthoteklerin belirlenmi~~üretim yerlerine yerle~tirilmesi (Zuweisung der Osthoteken mil unb~kanntern Fundort su den definierten Produktionsstdtten) adl~~ ba~l~kta, buluntu yeri belirsiz ostothekler motifleri ve stilistik kar~~la~t~rmalar
yard~m~yla belli üretim yerleri ile e~le~tirilmeye çal~~~lm~~t~r. Atölye ba~lant~lar~~(Werkstattzusammenhdr~ge)
isimli alt ba~l~kta ise, yine ostothekler üzerindeki motif ve stilistik özellikler bas al~narak, örneklerin benzerlikleri ve bundan yola ç~k~larak atölyeler aras~nda var olabilecek ili~kiler saptanmaya çal~~~lm~~t~r.
Kronolojik S~n~fland~rma (Chronologische Einordnung) bölümünde, Pamphylia-Kilikia ostotheklerinin tarihlendirilme sorunu ele al~nm~~t~r. Tarihlendirme yap~l~rken ostotheklerin bezemelerinden biri
olan portrelerin, özellikle saç tiplerinin çok önemli bir rol oynad~~~, bitkisel bezemenin de bir ba~ka
önemli kriter olu~turdu~u özellikle vurgulanm~~t~r. Bu ba~lamda, ostothekler üzerindeki yaz~tlar ve buluntu yerlerinin tarihlemede fazla bir rol oynamad~~~~da aynca belirtilmi~tir. Bu bölüm, Geç Hellenistik
Dönem'den M.S. 1. yüzy~l~n ortas~na kadar (Spdthellerzistische Zeit bis sur Mitte I. Jahrhunderts n. Chr); M.S.
1. yüzy~l~n ikinci yar~s~~ (Zweite Hap des I. Jahrhunderts n. Chr.); Traianus-Hadrianus Dönemi (1rajanischhadrianische Zeit ca. 100-140 ~t. Chr.); Antoninuslar Dönemi (Anioninische Zeit ca. 140-190 n. Chr.); Severuslar
ve Severuslar Sonras~~Dönem (Scoerische und nachseverische Zeit ca. 190-250 n. Chr.) ~eklinde 5 alt lusma ayr~lm~~t~r. Her bir alt k~s~m da Saç tipi (Frisuren al~~Daticrungsgrundlage) ve Bitkisel bezeme ve kabartma stili
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(Der vegetabile Schmuck und sein Reliefstll al~~Datierungsgrundlage) olarak tarihleme kriterlerine göre ayr~lm~~,
katalogjanm~~~örnekler bu smdland~rmaya göre tarihlenmi~tir.
Ostotheklerin Fonksiyonu ve Yerle~imi (Funktion und Aufstellung der Ostotheken) adl~~bölümde, yaz~tlar ve buluntularla kamtland~~~~üzere tüm ostotheklerde oldu~u gibi Pamphylia-Kilikia ostotheklerinin
de yanm~~~kemik ve kül kal~nt~lar~n~~içerdi~i, bunun daha önceden san~ld~~~~gibi çocuk lahdi olmad~klar~~
belirtilmi~tir. Bununla birlikte, Pamphylia ve Kilikia'daki ostotheklerin, bu bölgede gerek serbest gerek
mezar yap~lan içinde s~ld~lda bulunan lahitlerden farkl~~olarak, çok az~n~n in situ olarak bulundu~u ve
bunlar~n Side'de oldu~u söylemni~tirm. Ostotheklerin mezar yap~lan içinde de bulunabilece~i ve Bat~~
Da~l~k Kilikia kentlerindeki mezar yap~lar~~içinde ostotheklerin yerle~tirilmi~~olabilece~i ileri sürülmü~tür. Ayr~ca, ostotheklerin bezemelerinin i~leni~indeki özenin de, bir ni~~içinde ya da her aç~dan görünebilecek ~ekilde yerle~tirilmi~~olabilece~ine dair ipucu verdi~i, iimekleriyle anlat~lnu~t~r.
Monografinin son bölümünü ise, yukar~da anlat~lan ba~l~klann genel bir toparlamas~~ve ula~~lan
tüm sonuçlar~n yer ald~~~~Sonuçlar ve Özet (Ergebnisse and Zusammenfassung) olu~turmaktad~r.
Ara~t~rman~n materyalini olu~turan, ço~unlu~u yurtiçi, az bir k~sm~~da yurtd~~~~müzelerinde korunan Pamphylia-Kilikia ostotheklerinden 251 parça Katalog k~sm~nda tan~mlanm~~t~r.
Ostothek ve lahitler Antik Ça~~ölü gömme adetleri ve ktiltü ile ilgili çok önemli kan~tlar içerirler.
Bunlar, dönemlerinin dini anlay~~~m, inançlar~n~, ölüm ile ilgili dü~tincesini/alg~suu ve dolayh olarak çok
önemli bilgiler içeren sembolizmas~m günümüze ta~~yan materyal kültür kalud~land~r. Özellilde lahiderde görülen betimlerin yüksek kalitesi ve özenli i~çili~i, ayn~~zamanda ait olduklar~~dönemin estetik yansunas~~ve anlay~~~m da çok belirgin ~ekilde yans~t~rlar. Taner Korkut'un bu monografisi de, PamphyliaKilikia'ya özgü olan ostotheklerin yukar~da bahsedilen özelliklerini Özenli bir ara~t~rma sonucu bilim
dünyas~na sunmu~tur. Bu ostothek grubunun tip, bezeme ve figürler ile tarihleme bak~m~ndan ayr~nt~l~~
incelenmesi, söz konusu grubun arkeolojik materyal içindeki bilimsel de~erini ant~rm~~, bundan sonra bölgede bulunacak girlandh ostotheklerin birçok bak~mdan daha do~ru de~erlendirilebilmesine yol
vermi~tir. Bu ostotheklerin üzerindeki betimlerin yerel özelliklerinin stilistik de~erlendirilmesi, sadece
ostothekler aç~s~ndan de~il, di~er malzemeler üzerindeki yerel heykeltra~i gelene~ine analoji olu~turacak
yay~ nlanm~~~örnekler kazand~rm~~t~r. Monografi içinde de incelenen, Pamphylia ve Kilikia'da olmas~~
çok muhtemel yerel atölyeler sorununa dair, yay~mlanan bu malzemeyle, daha sonraki çal~~malar için
bir ç~k~~~noktas~~ve kar~~la~tm~a malzemesi sunulmu~tur. Bunun yan~~s~ra monograf~~içerisinde yer alan,
figürlerin sembolizmalarm~n çözümlenme ve anlam bilimsel (Hermeutik) aç~dan incelenmesi, bölgenin
ölü kültü sembolizmasma yeni aç~l~mlar getirecek de~erdedir.
ASKIM ÖZDIZBAY

" Ancak bu durum son y~llarda Perge'nin Bat~~Nekropolisrnde yap~lan kaz~larla de~i~mi~tir. Bu nekropoliste 2006 ve 2007 kaz~~sezonlannda toplam dört adet, serbest yerle~tirilmi~, dikdörtgen formlu,
bezemesiz kireçta~~~ostothek in situ ve hiç aç~lmam~~~~ekilde bulunmu~tur. Bkz.: Haluk Abbaso~lu, "Perge
2006", ANMED 5, 2007, s. 54-58.

