BYZANTION NEKROPOL'ONE AIT IKI
MEZAR STEL'I
Doç. Dr. Z. TASLIKLIO~LU
As~l mevzuumuz olan kitabelerin tetkikine giri~meden önce, bu
kitabelerin âit olduklar~~Byzantion Nekropol'ünün yerini tan~tmak her
halde faydal~~olacakt~r. Son zamanlara kadar bu Nekropol hakk~ndaki
bilgimiz E. Mamboury'nin turistik mahiyette vermi~~oldu~u malümattan ibaret kalm~~t~ '. Fakat, son y~llarda muhtelif yerlerde yap~lan
kaz~lar neticesinde, nekropol'e .it bol malzeme elde edilmi~~ve bugün
bu malzeme ~stanbul Arkeoloji müzesinin büyükçe bir salonunu doldurmu~~durumdad~ r 2 . Bu çok k~ymetli nekropol e~yas~~(1943-1950)
y~llar~~aras~nda, Üniversite merkez binas~~arkas~ndaki Hukuk ve iktisat Fakültelerile, eski Zeynep Han~m kona~~n~n bulundu~u yerde
Edebiyat ve Fen Fakültelerinin temel kaz~lar~~s~ ras~nda ele geçmi~tir.
Muhtelif vesilelerle ~stanbul Arkeoloji Müzesi arkeolo~u Nezih F~rath
taraf~ndan k~ymetlendirilme~e çal~~~lan bu yeni malzemeye göre,
esas hudutlar~, bu günkü Sultan Ahmet-Beyaz~t meydan~-Üniversite
merkez binas~~ve hattâ Vezneciler-Lâleli olan nekropol'ün M. ö. IV.
as~rdan M. s. III. asra, yâni Büyük Konstantinos zaman~na kadar
kullan~ld~~~~anla~~lmaktad~ r 3.
~imdi as~l mevzuumuza gelelim :
— Stel : "Cenaze ziyafeti"ni tasvir eden bu stel, Beyaz~t Camiinin
tamiri dolay~sile oradaki ta~~ y~~~nlar~~aras~nda bulunmu~tur 4. Ta~,
Ernest Mamboury, Istanbul Touristique, 1951, s. 246.
Resimli Rehber, Istanbul Arkeoloji Müzeleri runan, Roma ve Bizans Heykelt~ra~l~k
ve Mimarl~k eserleri kolleksiyonlart, 1953. s. 4, 5.
3 Nezih F~ratl~, Cahiers Arch6ologiques V, 1951, s. 67-71; Belleten Cilt XVI, Say~~
61 Ocak 1951, s. 17 v.d; 5. Türk Tarih Kongresindeki Tebli~i. Henüz yay~nlanmayan
bu malinnat~~ ~ifahi olarak bizzat Nezih F~ratl~'dan ald~m.
4 Bu mezar ta~~, Edebiyat Fakültesi San'at Tarihi doçentlerinden Dr. Semavi
Eyice'nin gayretile elde edilmi~tir. Ta~~~arkada~~m~za hediye eden tamir müteahhidine göre, ta~~Silivri'den getirilmi~tir. Halen Edebiyat Fakültesi, San'at Tarihi
Bölümünde bulunmaktad~r. Bu ta~tan faydalan~nama imkân veren arkada~~m Semavi Eyice'ye te~ekkür ederim.
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dikdörtgen ~eklinde bir mermerdir. Yüksekli~i o,6o m., geni~li~i 0,42
m., kal~nl~~~~0,07 m., harf yüksekli~i 15 mm. dir. Üzerinde 0,34 m.
yüksekli~inde ve 0,31 m. geni~li~inde "Cenaze zjyafeti"ni temsil eden
bir kabartma vard~r. Kitabesi de, bu kabartman~n hemen üst k~sm~nda o,8 m. geni~li~indeki bir sat~h üzerine, üç sat~r halinde yaz~lm~~t~ r. Gerek kitabenin yaz~~karakterlerinin hususiyeti, gerekse kabartmas~n~n i~leni~~tarz~, bu stel'in geç Hellenistik devre âit oldu~unu
göstermektedir.
Ta~~n Selymbria'dan (bugünkü ismi Silivri'dir) getirilmi~~oldu~unu yukar~da söylemi~tik.Üzerindeki kitabenin Dorik lehçe ile yaz~lm~~~oldu~una bak~l~ rsa, bu lehçe, hem Byzantion'da hem de
Selymbria'da kullan~ld~~~~için, onu Selymria'ya maletmek belki
do~ru olur. Fakat, elimizdeki bu kabil mezar stel'lerinden bir
k~sm~n~~inceledi~imizde 5, motif ve i~leni~~tarz~~bak~m~ndan bu stel'in,
Byzantion stel'lerine çok benzerlik arzetti~i görülür. Esasen, ta~~n
yüzde yüz Selymbria'dan getirilmi~~olmas~n~~kabul etmek isabetli
olmasa gerektir. Çünkü, çe~itli yerlerden getirilen ve ayn~~zamanda
caminin kendi ta~lar~ndan mürekkep bir y~~~n aras~nda bulunmu~tur.
Byzantion nekropol'ü hudutlar~~dahilinde bulunan bütün eski yap~larda, Bizans devrine ve daha eski devirlere âit sütun ve ta~~parçalar~na
rastlanmaktad~r. Maamafih, böyle bir mezar ta~~n~n Byzantion
nekropol'ü hudutlar~~ d~~~na da ç~kar~lm~~~oldu~u da dü~ünülebilir.
Bu Byzantion eseri Selymbria'ya götürülmü~~olabilir. Ayr~ca, ta~~n,
yeni yap~lar dolay~sile bir yerden di~er bir yere nakli her zaman olan
~eylerdir. Byzantion karakter ve hususiyetini ta~~yan bu stel'in Byzantion nekropol'ünden ç~km~~~olmas~~herhalde çok muhtemeldir.
Bizim ta~~n da her mezar stel'inde görüldü~ü gibi, arka k~sm~~kabaca
yontulmu~tur. Fakat, bu k~sm~n a~~nm~~~ve düzle~erek parlak bir hal
alm~~~olmas~~da, onun, vaktile yerinden al~nd~~~n~, sonra da ba~ka bir
yap~da kullan~ld~~~n~~ortaya koyar. Fakat kabartma k~sm~~alta gelmek
üzere, stel, herhalde dö~eme ta~~~olarak kullan~lm~~t~r. Kabartmadaki
insan tasvirlerinin burunlar~~ve baz~~âzalar~~k~r~lm~~t~r. ~u halde, bu
stel'in men~ei ile ilgili uzak, yak~n çe~itli mütalâalardan sonra, onu,
herhalde, Selymbria'dan ziyade Byzantion nekropol'üne ba~lamak
daha yerinde bir görü~~olacakt~r, kanaatindeyim.
5 Kr~. Gustave Mendel, Catalogue des Sculptures grecques, romaines et byzantines
III, Constantinople, 1914, No. 980, 995, 996, '000, Tool, 1002, 1003, I oo8.
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Stel'deki tasvir :
Asl~ nda üç akroterion'la nihayet bulmu~~olmas~~muhtemel olan
bu stel, bir ailenin günlük hayat~ ndan bir sahneyi tasvir etmektedir.
A~a~~~yukar~~stel'in orta k~sm~n~~kaplam~~~durumda olan sahne, bir
kad~ n, bir erkek ve iki hizmetçiden ibaret dört ki~iyi ihtiva eder.
Erkek arka plândad~ r, bir tunika ve bir de bol manto giymi~, ve sol
dirse~ini yüksekçe bir yast~~a dayamak suretiyle, yekpare bir sedir
üzerinde oldukça kal~ nca bir ~ilteye yaslanm~~~vaziyettedir. Vücudunun
dörtte üçü sola dönüktür. Sol elinde bir kupa vard~r. Sa~~elle de,
yata~~n~ n ayak ucunda, ön planda, gene yekpare ve arkal~ks~z bir
iskemleye oturmakta olan bir genç kad~na çelenk uzatmaktad~r. Kad~n
ise, bir khiton ile gayet zarif bir himation giymi~~oldu~u halde, erke~in
tam kar~~s~nda oturmaktad~ r. Sol dile ba~~n~ n iki tarafindan yeldirme
gibi omuzlar~ndan a~a~~ya kadar inen himation'unun sol yakas~n~~
düzeltmektedir; sa~~elini de, kendi halinde, sa~~dizinin üstüne b~ rakm~~t~ r. Bu kabartma, bizde, bir genç kad~n~n kocas~ na en tabii günlük
hizmetlerinden olan yemek haz~ rlama sahnesi tesirini uyand~rmaktad~ r. Her ikisinin de yüzleri tamnmayacak kadar k~r~ld~~~~için, nereye
bakt~klar~~tesbit edilemiyor. Kad~n~n yan~ nda, biraz daha ön plânda,
ayakta, yere kadar inen bir tunika giymi~, yüzü di~erleri gibi y~prannu~~
küçük bir hizmetçi k~z görünmektedir. Elinde bir (yün) sepeti vard~r.
Yata~~n~n ba~~ucunda da, emirlere âmade vaziyette, ellerini göbe~inin
üstüne ba~lam~~, burnu ve yüzü k~r~ k bir erkek çocu~u görülür. Yata~~ n önünde, ortada, tek ayakl~~bir masa ° vard~ r, üzerinde dört yiyecek
çe~idi bulunmaktad~r. Burada kad~ n~n tasviri, erke~e nazaran hem
daha irice, hem de daha ön planda yer alm~~~oldu~u için, Mendel
Katalo~undaki baz~~kabartmalar~n tasvir edili~lerinin 7 tam tersine
olarak, bu stel'in sedire yaslanm~~~erke~e de~il, bilakis kad~na âit
oldu~u kuvvetle muhtemeldir. Zira, bu hususu kabartmalardan ziyade,
stel'in üzerindeki kitabeden ö~renmekteyiz. Stel'in kime âit oldu~unu s~hatl~~bir ~ekilde tesbit etmek için, yaln~z stel'deki kabartmaya
de~il, ayn~~zamanda bilhassa kitabeye ehemmiyet vermek lâz~md~r 8.
"masa tripu" yAni üç ayala:
6 Bu kabartman~n mühim taraflar~ndan birisi de,
masa yerine, bu türlü cenaze ziyafetlerini tasvir eden kabartmalarda, hemen hemen
hiç rastlanmam~~~olan veyahut da pek nAdir görülen tek ayakl~~bir masan~n ayn~~
maksatla kullan~lm~~~olmas~d~r.
~ , 1004, 1007.
7 K~l. Güstave Mendel, ayn eser III, No. 979, 985, 997, Too
1002, 1005, 1015.
III,
No.
981,
982,
Tool,
eser
Mendel,
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8 K~~. G1151.8VC
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Stel'in alt k~sm~ nda, çok muahhar zamanlara ait oldu~u anla~~lan
siyah~mt~ rak renkte mürekkeple çizilmi~~bir haç i~ areti mevcuttur.
Bu haç~n sa~~ve sol taraf~ nda 'I(c~o13)ç X(p~cr~-b):-, (=ydni Hazreti
~sa) kelimelerinin k~salt~lm~~~ ~ekilleri ve alt k~sm~ nda da iki heceye
bölünmü~~olarak v~4 (=yâni gdlip geliyor) fiili ile tamamlanan "Hazreti ~sa gdlip geliyor" cümlesi okunmaktad~ r. Ilk bak~~ ta, bu ibare,
stel'in ikinci defa olarak kullan~lm~~~oldu~una bir emare gibi görünürse de, bu do~ru de~ildir. Çünkü, bu i~aret ve yaz~lar, son derece
basittir.
Stel'in kitabesi :
4:Ikkirrotç T.8'
<ç
'A~roX3ocpc'ev7Joç bycew
Noup.riv[ou TOt1 Maxciploç.

Kelime kelime tercümesi :
"Apollophanes'in Phileta'sz ve Makaris o~lu Numenios'un k~z~, Phileta'n~ n (mezand~r)."
Bu kitabede ~ u üç garabet göze çarpar :
Stel'in üzerindeki epigrafi'nin simetrisizli~i, yâni yaz~n~n,
ta~~n tam ortas~ na gelmiyerek, sola kaçm~~~olmas~,
Ölü Phileta'n~ n iki babal~~ görünü~ü,
et~ ycer4 kelimesindeki gramer hatas~.
~imdi bu hususlar~~ayr~~ayr~~inceleyelim :
a) Hemen hemen bütün stel'lerde görüldü~ü üzere, bir stel'in
kitabesinin yaz~ lacak sahas~n~ n umumiyetle stel'in orta k~sm~na dü~mesi laz~md~ r, yâni kitabenin yerinin intihab~nda simetri'yi bilhassa
nazar~~itibare almak gerekir. Halbuki, tetkik mevzuumuz olan bu
kitabede böyle bir sirnetri'yi bulam~yoruz. Ayn~~simetri'sizli~i bu
Mendel'in bu numaralar~ na âit sterlerindeki kitabelere göre, mezarlarda birden fazla
ölünün bulundu~unu aç~kça ifade edildi~i halde, Mendel ayn~~mezarlar için birer
ölü göstermektedir; 1014 numalar~~kitabede ise bir ölüden bahsedildi~i halde Mendel
iki ölü göstermi~tir; ayn~~eserin bilhassa 974 numaral~~kitabesi calibi clikkkattir;
Burada kabartman~ n tasvirinde hakikaten isabet vard~r. Fakat ~unu tebarüz ettirmeliyiz ki, kabartma bir kaç ki~iyi de~il, bilikis bir tek ~ahs~~tasvir etmektedir, ve
yata~a uzanm~~~olan bu ~ahs~n da kad~n oldu~u besbellidir. Binaenaleyh, kitabe ile
kabartman~n isabeti i~ te bu keyfiyetten ileri gelmi~tir.
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kabartman~n paralelini te~kil eden Mendel katalo~undaki baz~~kitabeli kabartmalarda da görmek mümkündür 9. Bu kabartmalarda da
kitabe, sa~~tarafta yaz~lacak müsait yer oldu~u halde, bu yer bo~~
b~rak~larak ikinci sat~ra geçilmi~tir. Bizimkinde de ayn~~hali görüyoruz. Bundan dolay~d~r ki, kitabeyi yazan ta~ç~, sun'i bir müdahale
neticesinde bu bo~~yeri doldurmak mecburiyetinde kalm~~, yani,
elimizdeki stel'de, bo~~b~rak~lm~~~olan k~sma, ikinci sat~r~n sonundan
Ouyovrilp kelimelerile tekrar devam edilmesi, bu k~sm~n sonradan bir
ilave oldu~u zann~n~~vermektedir. Halbuki bu hususiyeti, Mendel
katalo~undaki paralel stel'lerde göremiyoruz. Yâni, bu kabartmal~~
stel'lerin sa~~taraflar~nda yaz~lacak müsait yer oldu~u halde, buras~~
bo~~b~rak~l~ p, ikinci sat~ra geçildikten sonra, ayn~~sat~rda, herhangi bir
devam vaziyeti görülmemektedir. Bundan da anla~~l~yor ki, kabartmam~zdaki anormal vaziyet, do~rudan do~ruya, sonradan ilave edilmi~~olan ek cümleden ileri gelmi~tir.
Kitabeye göre, Phileta iki babal~d~r. Tabii biri kendi öz babas~~
ötekisi ise üvey babas~d~r, ve böyle olmas~~da lâz~md~ r ki, bu takdirde
kitabede geçen Ouycer>.,p
ifadesinin XOCTÇC Ourxrponodav yerine yaz~lm~~~oldu~unu anlamak her halde yerinde olur ki, o zaman Numenios'
un hakikaten bir babal~k vazifesini görmü~~oldu~una kanaat getiririz.
Bu türlü mezar kitabelerinde umumiyetle ölünün ismi ya
mülkiyet ifade eden Genetivus Possessivus, yahut da Nominativus veya
Vocativus olarak geçer. Bu kitabede de ölü, Genetivus halindedir, ve
mezar~n, ölü Phileta ad~nda bir kad~na âit oldu~unu göstermektedir.
Halbuki, kitabenin ikinci sat~r~nda, Phileta'ya âit olan Ouycerilp kelimesi Nominativus halinde bulunuyor ki, gramer bak~m~ndan yanl~~t~r.
Asl~nda bunun da Genetivus Possessivus halinde bulunmas~~ lâz~md~.
Kitabeyi hakkeden ustan~n, sadece 4:1)0,--cocç Ta; 'A~roXXocpc'cvv>ç yani
" Apollophanes' in k~z~~Phileta' n~n (mezand~r) "cümlesini yazmak istedi~ini, hattâ böyle yazm~~~oldu~unu tasavvur edebiliriz. Fakat ihtimal,
o zaman henüz hayatta olan ikinci babas~~Numenios'un vâki bir iste~i
Noul.~.lvLou ro
üzerine, ta~çm~n, hemen devam ederek, Ouyecrilp
MaxdcpLoç yâni " Makaris o~lu Numenios'un k~z~" ~eklinde bir ilave
ile, kitabeyi tamamlad~~~n~~dü~ünebiliriz. Zaten kitabelerde bu türlü
ilâvelerin yap~ld~~~na s~k s~k rastlanmaktad~r. "üvey baba Makaris
o~lu Numenios'un, her halde k~z~~kendinin büyütmü~~oldu~u hakk~n9

Kr~. Güstave Mendel, ayn. eser. III, No. 979, 985, 986.
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daki arzusu üzerine, ta~ç~, kitabeye Ouyorriip 8 Novir~pku Toû Moutdcptoç
ibaresini eklemi~~olabilir. Böylece, Kitabenin hakiki ve tam mânas~~
da anla~~lm~~~olur. Fakat, bu takdirde dahi kitabede gramer hatas~~
mevcuttur ki, bu hata, kitabeyi hakkeden ustan~n ihmalinden do~mu~~
olabilir. Zaten ta~ç~~ve bu gibilerinin lüzumu kadar okuma yazma
bilmedikleri de dü~ünülebilir. Bu bak~ mdan, kabartmam~zda görüldü~ü vechile, ta~çm~n, Genetim~s yâni Ouyalpdç yerine Nominativus yâni
Ouyorrilp yazm~~~olmas~na hiç ~a~mamally~z. Bu ve bu gibi yanl~~l~klara her zaman rastlamak mümkündür. Yaln~z, bizim burada,
kitabenin hakiki mânas~n~~verebilmek için, yanl~~~olarak yaz~lm~~~
Ouyorrilp kelimesinin xcerâ euyavrponodav yerine kullamlm~~~oldu~unu,
biraz evvel de söyledi~imiz gibi, kabul etmemiz icap eder ki, o zaman
Numenios'un bir babal~ k vazifesini yapm~~~oldu~unu dü~ünerek,
<DLX1yra; -röcç 'AnoXXotpci~rt)oç yani "bu mezar Apollophanes'in k~z~~
Phileta'n~nd~r" diye yaz~lm~~~olan ibareye, Numenios'un iste~i üzerine
kitabenin devam~~olan Ouycerip
Nouppiou Toi3 Ma~dtpLoç yâni
"Makaris o~lu Numenios'un evldtl~~~~" kelimeleri ilave edilmi~tir, kanaatindeyiz.
Kitabenin son sat~r~n~ n son kelimesini te~kil eden Maxdtptoç'a
gelince, cümledeki yeri icab~ , bu kelimenin, Üçüncü Çekime dahil
bir MAKAPIE Özel isminin Genetivus'u olmas~~icap eder. Cümledeki
vazifesi icab~~ Genetivus halinde bulunan bu kelime, yani MAKAPIZ
Özel ismi Klasik devirde hiç kullan~lmam~~t~ r. Hattâ Hellenistik devrin
devam~~müddetince de görünmez. Yaln~z, elimizdeki kitabenin zamamna rastlayan geç Hellenistik devrinde ilk defa olarak ~imdi kar~~m~za ç~km~~~bulunmaktad~r.
Moucâptoç (=McoccrtpLç) diye bir Özel isim C/G'nin ~u iki kitabesinde geçmektedir :
El'~x4) 'AXoceptvo~~~xoci Zeu)Specç
Moutdcptç utbç airrt7~v xkl;peacrev ".
Op«)e ~rdern eP<q xXlyrbç 1D4oxo 11oXuvstxvg
Moucckpno Tornocv<Sv 're )(Jean+ n.
Fakat, bu metindelerde geçen Moutdtpcç ve Ma~tc'cgv kelimelerinin,
kitabeler Hristiyanl~ k devrine âit oldu~u için, bu devirde daha çok
1°
11

CIG IV, 8803.
C~G III, 6274.
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müteammim olan Mco<ipto Özel isminin k~salt~lm~~~ ~ekli oldu~u,
üzerlerindeki Ton i~ aretlerinden anla~~ lmaktad~ r 12 . Bu itibarla, Mocxö:pLoç'un k~sa ~ ekli diye kabul edilen Mcocc'cpLç ismi hakk~nda bugüne
kadar hiçbir mutalâa ne yürütülmü~~ne de ba~ ka bir MAKAPI Özel
isminin mevcudiyeti dü~ünülmü~ tür. Binaenaleyh, ~imdi, üzerinde
çal~~t~~~m~ z, kitabenin ele geçi~ inden sonra, Mcocc'<plo = Maxdcplç
ve 111c0<âplov = Motxdcptv kelimelerinin kitabemizde geçen MAKAPIO
ile hiçbir ilgisinin bulunmamas~~ laz~m geldi~ini zannediyoruz. Ve
ayn~~zamanda gene bu MAKAPIOE ifadesinin Nominativus'unu te~kil
eden MAK APIZ'i, MmdtpLor,'un k~sa ~ ekli olan Maxöcplç'ten tamamen farkl~~buluyoruz ve bunu bilhassa tebaruz ettirmek isteriz.
2 — Stel.- 1944 senesinde Edebiyat ve Fen Fakültelerinin temel
hafriyat~~s~ras~nda ele geçmi~~olup, bu gün Edebiyat Fakültesi Klasik
Filoloji Bölümünde muhafaza edilmektedir." Cinsi mermerdir.
~eklen, a~a~~ dan yukar~ya do~ ru hafifçe daralan bir dikdörtgendir.
Yüksekli~i 0,52 m., geni~li~i 0,34 m., kal~nl~~~~ise o,8 m. dir. üzerinde
0,32 m. yüksekli~inde ve 0,28 m. geni~li~inde bir "Cenaze Ziyafeti"ni
tasvir eden kabartma vard~ r. Bu kabartman~ n hemen üst k~sm~nda
gayet güzel, okunakl~~bir kitabe mevcuttur. Bu kitabe bize, bu ta~~ n,
12 Malûm oldu~u üzere, Roma ve geç Roma devirlerine ait kitabelerde, Nominativuslart (--Loç) ve (—tov) ile nihayet bulan bir çok Özel ve Cins isimlerin (—t:,-)
ve (—tv) ~eklinde k~sait~lm~~~olduklar~na, s~k s~k rastlanmaktad~ r. Mesela, 'A77.o),XvLoc,
un k~salt~lm~~~ ~ekli 'Arco)Jtd~ vtç olarak geçer. Keza, Aüp-I-j?ttoç'un da Aüp-i9,t;,-;
sonra arada bir Cinssiz xsvordcylov yerine xevo•r4rptv yaz~l~d~ r. Ve ayn~~zamanda
da, dikkat edilirse, bu isimlerin k~salt~lm~~~ ~ekilleri Proparoksytonon'durlar, yani Ton
I~areti olan Acutuflarun sondan üçüncü hece üzerine alm~~lard~r. K~sa ~ekillerinin
baz~lar~na da (mesela, Ai~p)9ttç, 'Ano))tvtç) kaide icab~~ Circumflexus Ton ~~aretini
ayn~~hece üzerinde, gene Acutus olarak muhafaza etmi~lerdir. Yukar~da vermi~~oldu~umuz CIG kitabelerinde geçen MaOptot;= May.Zpv; Özel ismi Aksantüasyon bak~m~ndan Properispomenon olmay~p, Paroksytonon bir kelime oldu~undan (zira, bu kelimenin ikinci hecesindeki (a) k~sad~ r) verilen bir iki misalin d~~~nda mütalaa edilmelidir. Maamafih, yukar~ da C/G'nin birinci kitabesinde geçen Norninativus halindeki
Mazaptç Özel isminin, Maxaptoç'un k~sa ~ekli oldu~u, (— t-,) son hecesinin (—t)
~eklinde yaz~lm~~~olmas~ndan anla~~lmaktad~r.
13 Vaktile, mevzu bahis Fakültelerin temel kaz~lar~~s~ras~nda meydana ç~kar~l~p,
ehemmiyetsiz diye bir kenara at~ lm~~~bulunan mezar stel'i Fen Fakültesi elektrikçisi
Bay Aziz Sun'un gayretleri sayesinde muhafaza alt~na al~narak, zayi olunmas~na mani
olunmu~ tur. Aziz Sun dostumuzdan, uzun zamand~r evinde muharfaza alt~nda
bulundurdu~u bu mezar ta~~n~n inceleme ve ne~ retme f~rsat~n~~elde etmi~~bulunmamdan dolay~~kendilerine te~ ekkürlerimi sunmay~~bir borç bilirim.
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Naksos isminde bir zat~n mezar~na âit oldu~unu göstermektedir.
Nitekim, üzerindeki kabartmada da kitabenin muhteviyat~n~~ aynen
okumaktaym. Kabartma, bir vedâ sahnesini tasvir ediyor. Aile reisi
Naksos, gayet müteessir, sol elinde bir içki kadehi oldu~u halde, son
defa olarak uzanan sa~~elile kar~s~n~n elini s~ karken görülmektedir.
Sakals~ z, genç, dinç bir yolcudur. Yüzünde hakikaten bir ayr~l~ k hüznü
okunmaktad~r. S~ rt~ nda bir tunika ile bir de bol manto vard~ r. Üzerinde
uzanm~~~oldu~u yata~~n~n önünde üç ayakl~~bir masa (mensa tripes)
vard~ r. Bunun üzerinde çe~ itli yiyecek ve meyve görünmektedir.
Yata~~n~n ayak ucunda kar~s~~olan genç bir kad~n arkal~ks~z bir iskemleye oturmu~~oldu~u halde yolcunun, kendini yaln~z b~ rakmas~ ndan
mütevellit bir hüzünle bitap vaziyette görünmektedir. Güzel bir khiton, bir de ba~~n~n iki yan~ndan a~a~~ya kadar dü~en bir himation giymi~ tir. Sol dile bu himation'un sol yakas~n~~düzeltmektedir. Oturdu~u
iskemlenin hemen yan~ nda küçük bir hizmetçi k~z vard~ r ki elinde
kutuya benzer bir ~eyle bekler vaziyette tasvir edilmi~tir. Bunun tam
kar~~s~nda, yata~~n ba~~ucunda da bir erkek çocu~u (hizmetçi) durmaktad~r ; arkas~~efendisine k~smen dönük oldu~u halde müteessir
tavrile hakikaten ac~nd~ r~c~~bir hali vard~ r. Kar~~koca ve iki de hizmetçiden müte~ ekkil bu vedâ sahnesi, bir zevcenin, kocas~ na hayatta iken
yapt~~~~günlük hizmetlerinden bir tanesini ifa etmektedir ki bu da,
birinci kabartma gibi, geç Hellenistik devir san'atkârlar~n~ n bir eseri
olsa gerektir. Motif, her ikisinde de ayn~d~ r. Yaln~z, i~leni~~bak~m~ndan
bu stel, birinciye nazaran daha az itina görmü~ e benzemekte ve daha
kaba ve basit bir manzara arzetmektedir. Bu bak~ mdan, birinciye
nazaran bu ta~~, daha muahhar bir zamana ba~lamak belki do~ru
olursa da kitabelerinin mukayesesinde, bu fikir herhalde ikinci plana
dti~ecektir. Çünkü bunun kitabesi birinciye nazaran daha güzel ve
daha klâsiktir. ~u halde birinin kabartma, ötekinin yaz~~ bak~m~ndan
daha klasik gibi görünmesi bir hâdisedir. Yaln~ z bu iki eseri de k~ymetlendirip bir zamana, bir devre ba~lamak icap ederse, bunlar~n her
ikisinin de geç Hellenistik devre maletmek gayet yerinde olur. Birbirine olan tefevvuklar~ na gelince, bu da bence, bir eskilik, bir yenilikten ziyade, bir atelye, bir ustan~n i~leyi~~fark~ndan ileri gelmi~~olsa
gerektir.
Kitabesi :
Xotipc
Tercümesi : "Sosias'~n o~lu Naksos, güle güle (git)".

Z. TA~LIKLIO~LU
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Bu kitabenin tercümesine dikkat edecek olursak "Naksos güle
güle (git)" ibaresinin bir Nida Cümlesi oldu~unu görürüz. Grekçesinde de ayn~~ifadeyi bulmam~z lâz~md~ r. Halbuki, yukar~daki ifadede
bu mana varsa da, Naksos kelimesi Vocativus yaz~lacak yerde Nominativus olarak yaz~lm~~ t~ r. Maamafih, bu yaz~l~§ yanl~~~say~lmaz; zira,
bu ~ekillere Eski Yunan Edebiyat~nda da rastlamak mümkündür.
Buradaki Nominativus hali Vocativus mânas~nda kullan~lm~~t~ r, ve
kitabelerde de s~k s~k geçer 14 .
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