~ STANBULUN YUNAN VE ROMA
MEZAR STELLER~~
NEZIH FIRATLI
Istanbul Arkeoloji Müzelerinde vazifeye ba~lad~~~m 1946 y~l~n~n
ilk aylar~ ndan itibaren, o s~ralarda in~aas~na ba~lan~ lan Beyaz~ t'ta,
Lâleli ile Vezneciler aras~ ndaki Edebiyat ve Fen Fakülteleri binalar~n~n
temel kaz~lar~ nda ç~ kan eserlerin tetkiki i~i bana verildi. Bu kaz~lar
sonunda ve Üniversite merkez binas~~ile Süleymaniye aras~nda yap~lan
ek binalar~ n bulundu~u sahada, bu bölgeye yay~lm~~~olan antik
Byzantion nekropolünün muhtelif malzemesi ortaya ç~kt~. 1952 y~l~na
kadar devam eden bu kaz~larda yüzden fazla mezar steli, 15 kadar
lâhit ve di~er küçük e~ya ele geçti 1.
Bu bölgede meydana ç~kan Bizans ça~~~kal~nt~lar~~tarafimdan
yay~nland~~~~gibi 2, nekropol buluntular~~ hakk~nda k~sa haberler
Bu çal~~may~~ haz~rlarken her türlü yard~mda bulunan gerçek dostlar~ma,
te~vik ve yard~mlar~n~~ hiç bir vakit esirgemiyen hocalar~m Ord. Prof. Dr. Arif
Müfit Mansel ve Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal'a, kitabeleri okumak ve tercümelerini yapmakla çal~~ man~n bütünlü~ünü sa~layan ve malzemenin ilk ele geçti~i
y~ llardan bu yana, bunlar~ n yay~nlanmas~~ için daima yard~ m eden Prof. Louis
Robert'e, mezar stelleri üzerindeki derin vukufu ile bana çok faydal~~ ö~ütler veren
Ord. Prof. H. Möbius'a ve en yorucu i~lerde beni yaln~z b~rakm~yan meslekda~~m
ve yak~n mesai arkada~~ m Mme. A. N. Rollas'a, harita ve desenleri yapan, çal~~may~~
kolayla~t~ rmak için her türlü fedakârl~~a katlanan refikam Ferhunde F~ratl~'ya
te~ekkurlerimi sunar~m.
Bu çal~~ ma Istanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü merhum Aziz Ogan zaman~nda ba~lam~~~ve Rüstem Duyuran zaman~ nda devam ederek neticelenmi~tir.
mama imkan
Ço~u ~stanbul Arkeoloji Muzesinde olan bu malzeme üzerinde çal~~
veren merhum Aziz Ogan'~n hât~ras~n~~hurmetle anarken, eski Müzeler Genel
Müdürü ve ~stanbul Arkeoloji Muzesinin sab~ k Müdürü Rüstem Duyuran'a
te~ekkür etmek isterim. Katalog-un henüz bas~ lmak üzere olan ek k~sm~na giren
stellerin ço~u da 1962 y~l~~yaz~ndan 1965 y~l~n~ n ilk yar~s~ na kadar olan zamanda müzeye girrrü~lerdir. Bu stellerin gerek toplanmas~nda gerekse yay~ nlanmas~nda her türlü kolayl~~~~sa~layan Müzenin ~imdiki Müdürü Necati Dolunay'a
ayr~ca te~ekkurü borç bilirim.
N. F~ratl~ , Wcouverte de trois glises Byzantines Istanbul, Cahiers Archiologiques V, 1951, S. 163.
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verilmi~~3, Be~inci Türk Tarih Kongresinde bir bildiride bulunulmu~tu Bu çal~~ maya önce yaln~z Fen ve Edebiyat Fakülteleri binalar~n~ n temel kaz~lar~ nda bulunan lâhit ve mezar stellerinin yay~nlanmas~~ gayesiyle ba~lanm~~t~ . Fakat bir doktora çal~~mas~~haline tahvil
etmek dü~ ünülünce, bütün Byzantion mezar stellerini ele almak
gerekti. Bu sebeple hocam Ord. Prof. Mansel'in tavsiyesi üzerine,
meselâ Bordo stelleri 5, veya bat~~Yunan mezar stelleri 6 için yap~lm~~~
Oldu~u üzere, Byzantion mezar stellerinin tamam~~hakk~nda bir monografi haz~ rlama cihetine gidildi. Böylece Byzantion ~ehri ile onun
hâkimiyeti alt~ ndaki topraklardan, yani Bo~aziçi'nin bat~~ k~y~s~~ ile
Terkos - Büyükçekmece hatt~~aras~ nda kalan sahadan 7 Müzeye getirilen yay~nlanm~~~ve yay~ nlanmam~~~bütün stellerle, husus~~koleksiyonlardaki ve di~er dünya müzelerindeki Byzantion stelleri toplan~ld~~
bunlara stel kabartmal~~lâhitler de ilâve edilerek antik Byzantion
mezar stellerinin tamam~na yak~ n bir k~sm~~bir araya getirilmi~~oldu.
Hususi koleksiyonlarda veya ba~ ka yerlerde toplamak imkân~~ bulamad~~~m~z ne~redilmcmi~~daha bir miktar stel bulunabilece~ini
belirtmek gerekir. Mendel katalogunda ne~ redilen veya daha sonra
müzeye gelen stellerden bulunduklar~~yer kaydedilmemi~~olup, bu
çal~~man~n ~~~~~~alt~ nda Byzantiona atfedilebilenler Frans~zca olarak
yay~ nlanan katalogun sonundaki ekte toplan~lm~~t~ r (Bk. not 9).
Çal~~may~~kolayla~t~ rmak için steller evvela ihtiva ettikleri kabartman~ n mevzuuna göre tasnife tabi tutularak guruplara ayr~ld~. Sonra
her gurup kendi aras~ nda kronolojik s~ raya konuldu. Steller her
gurupta d~~~görünü~leri bak~m~ ndan a~a~~~yukar~~ ayni hususiyetleri
3 Bu haberlerden baz~lar~~ ~unlard~r: A. M. Mansel,
Anadolu ~ , 1951, s. 48-49;
L. Robert, Anadolu I, 1951, s. 61; E. Mamboury, Contribution la topographic
On&ale de Constantinople, Actes du VI e Congres International d'Etudes Byzantines,
Paris, 1948, Paris, 1951, 3. 243-253 ; N. F~rad~ , Bellek:: XVI, 1952, s. 17, not
2.
4 N. F~ rath, Byzantion nekropolti ve son buluntular~,
V. Türk Tarih Kongresi
1956, Ankara, 1960, s. 194-200.
François Braemer, Les Stlles Fundraires d personnages de Bordeaux, Paris 1959.
Bu eser hakk~ nda Bk. A. M. Mansel, Belleten XXIV, 1960, s. 303.
P. M. Fraser - T. Rönne, B~otian and west Creek Tombstones, Lund, 1957.
Oberhummer, "Byzantion", Pauly-Wissowa (1897).
Hususi koleksiyonlarda iki stel vard~ r (No. 47 ve 130). Ayr~ ca Edebiyat Fakültesinde uç (No. 4, 77, 85), Ayasofya Müzesinde be~~(No. 36 a, 37, 178, 197 a,
197 b), Madrid'de (No. 131), Venedik'te (No. 61), Hamburg'da (No. 229), Birle~ik
Amerika'da Dayton (Ohaio) da (No. 220) birer stel mevcuttur.

YUNAN VE ROMA MEZAR STELLERI

265

ta~~maktad~rlar. Mevzu ve ~ekil bak~m~ndan Attika örneklerine ba~l~~
görünüyorlar. O tiplerin genel olarak muhtasar bir ~ekilde tekrar~~
gibidirler. Stellerden 31 tanesi yaln~ z kitabelidir. 100 tane cenaze
ziyafeti, 53 ayakta ~ah~s, 21 oturan ~ah~s, 5 suvari, 5 de~i~ik mevzu
görülmektedir. ~~o stel parças~n~n kitabesi veya k~smen tasviri görülüyorsa da mevzuunu tesbit mümkün de~ildir. Bir lutrofor (No. 28'a)
iki tane de âdeta iki ayr~~ steli ayni ta~~üzerinde gösterecek ~ekilde
tasvir eden iki paftal~~ stel vard~r. Bir k~s~m küçük ve mahiyetleri
hakk~nda bir ~ey söylemek kabil olamayan stel parças~~kataloga ithal
edilmemi~lerdir. ~~o lâhit üzerinde stel kabartmas~~vard~r, stel kabartmas~~ihtiva etmeyen lâhitler burada dikkate al~nmam~~t~ r. Lâhitler
üzerindeki stel kabartmalar~ nda müstakil stellerde görülen mevzulara
rastlanmaktad~r.
Bu çal~~maya esas olan ve ~~ - 220 katalog numaralar~n~~ta~~yan stel
ve lâhitlerin katalogu, burada ~imdi yay~nlamakta oldu~umuz metnin
baz~~ de~i~iklikler gösteren Frans~zcas~~ile birlikte 1964 yay~nland~~9.
221-259 katalog numaras~n~~ ta~~yan lahit ve steller, Frans~zca kitab~n
yay~nlanmas~ndan sonra müzeye giren veya varl~klar~~tesbit edilen
eserlerdir ki, bunlar~n katalogu Arkeoloji Müzeleri r~ll~~~'mn 13 üncü
say~s~nda yay~ nlanmak üzeredirler. Bu sebeple burada, bahis konusu
edilen stel ve lâhitlerin katalogu tekrarlanmam~~t~r. Lüzumu halinde
verilen katalog numaralar~~ile gösterilen yerlerde katalogu ilgilendiren
bilgiler bulunabilir. Bundan ba~ka lâhit ve stellerin bulunduklar~~yerleri ve Müze envanter numaralar~n~~gösteren cedvel yaz~n~n sonuna
eklenmi~ tir. Katalog tertiplenirken, Istanbul Müzesinin en önemli
yay~n~n~~ te~kil eden ve yay~nlanmas~ndan bu yana geçen yar~m
yüzy~la ra~men hâlâ k~ymetini muhafaza eden Mendel kataloglar~n~n
devam~n~~te~kil etmesi gayesi güdülmü~~ve bu kataloglardaki esaslara aynen riayet edilmi~tir.

9 "Bibliotheque Arch6plogique et Historique de L'Institut Français d'ArcMologie d'Istanbul" serisinin XV inci cildi olan bu kitap, Nezih F~ratl~, Les Steles
Fundraires de Byzance Greco-Romaine, (Paris, 1964) ismi alt~nda Prof. Louis Robert
taraf~ndan haz~rlanan, kitabelerin komanterli endeksi ile birlikte yay~nland~.
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I. LAT-11T VE MEZAR STELLER~N~N BULUNTU YERLERI

Istanbul'da bu günkü surlar~n çevreledi~i saha içinde ( Lev. )
mezar stalleri ~~— Hipodrom bat~s~~1; 2 — Ayasofya civar~ ; 3 — Yerebatan; 4 — Divanyolu, Ticarethane soka~~~; 5 — Ishakpa~a ; 6 — Sultanahmet; 7 — Nakilbent Camii civar~ ; 8 — Sirkeci; g — Ca~alo~lu ;
~~o — Çatlad~kap~; ~~~~— Gedikpa~a ; 12 — Çemberlita~~; ~~3 — Çar~~kap~ ; ~~4 — Kantarc~lar; 15 — Beyaz~t çevresi; 16 — Üniversite
Merkez Binalar~~temelleri, 17 — Süleymaniye; ~~8 — Vezneciler;
g — Ordu Caddesi; 20 — Laleli; 2 I — Büyük Re~id Pa~a caddesi;
22 — Koska; 23 — ~ehzadeba~~~; 24 — Saraçhaneba~~~; 25 — Fatih;
26 — Unkapan~ ; 27 — Etyemez; 28 — Haliç Feneri; 29 — Balat;
30 — Çapa; 3 — Kocamustafapa~a; 32 — Yedikule'de ele geçmi~tir.
Surlar d~~~nda kalan sahadan ise ~ehre yak~nl~k s~ras~na göre
(Lev. 2) ba~ta Galata taraf~nda Hasköy, Sütlüce, Kalyoncukollu~u,
Galatasaray, Beyo~lu, Tarlaba~~, Ni~anta~~, Kâ~~thane, Eyüp olmak
üzere Byzantion ~ehrinin hâkimiyeti alt~ndaki topraklardan 2, yani
Bo~az~n bat~~sahili ile Terkos-Büyükçekmece aras~nda çekilecek hat
aras~nda kalan sahadaki Haraçç~köy, Sazl~bostan köyü, Yeniköy,
Bahçeköy (Metrisçiftli~-i), Hazinedar Çiftli~i, Litros köyü, Bak~rköy,
Ye~ilköy, Safraköy, Halkal~, Küçükçekmece, Yar~mburgaz, Firuz Köy,
Anak~a köyü, Çatalca, Ahmetli köyü ve Terkos'da bulunmu~tur.
Surlar içinde ele geçen buluntular~n yay~l~~~na bakt~~~m~zda
stellere ilk Bizans surlar~n~n bulundu~u Ayasofya civar~ndan ba~lay~p,
bat~ya do~ru muhtelif yerlerde rastlan~ld~~~n~, buluntu yerlerinin
~ehirden bat~ya do~ru uzayan Trakya caddesinin a~a~~~yukar~~iki
tarafinda oldu~unu ve Beyaz~t'ta ise stellerin bulundu~u sahan~n
birdenbire geni~liyerek yay~ld~~~n~~ ve fazla miktarda ele geçti~ini
görüyoruz. Beyaz~t çevresinden müzeye, buluntu yeri sadece "Beyaz~t"
olarak gösterilmi~~70 kadar stel, Süleymaniye, Üniversite avlusu,
Vezneciler, Lâleli, Ordu Caddesi, Büyük Re~it Pa~a Caddesi, Koska
ve ~ehzadeba~~'ndan, yani bu günkü Beyaz~t Meydan~'n~n Bat~~yönünden ise 6o'dan fazla stel gelmi~tir. Bu stellerin hepsi bir nekropolün
s Hipodrom bat~s~nda ele geçen pi~mi~~toprak heykelciklerin bu çevredeki
mezarlardan geldi~inde ~üphe yoktur (A. N. Rollas, Istanbul'da Bulunan Pi~mi~~
Toprak Heykelcikler, Istanbul Arkeoloji Müzeleri Y~ll~~~, No. ~ ~ -12, 1964, s. 51, 53,
Lev. 23 - 25).
s Oberhummer, Byzantion, Pauly-Wissowa (1897).
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eserleridir. Yani Beyaz~t'ta geni~liyen nekropolün muhtelif noktalar~ndan ele geçmi~lerdir. ~lk Bizans surlar~ndan itibaren bat~ya do~ru
ilerledikçe buluntu adedinin artt~~~~görülüyor. Bunlar do~rudan
do~ruya Sarayburnu'nda kurulu olan Byzantion ~ehrinin kendi nekropolünün kal~nt~land~r. Fatih, Unkapan~, Balat gibi bir kaç buluntu
veren ve antik ~ehirden daha uzakta olan noktalar ise ~ehre en yak~ n
küçük iskân yerlerinin mezarl~klanna ait olabilirler. Çapa, Kocamustafapa~a, Etyemez, Yedikule gibi tek buluntu veren yerler ise
~ehre yak~n iskân yerlerine ait mezarl~ klarla ilgili olabilecekleri gibi,
bu steller buralara daha sonraki ça~larda yap~~malzemesi olarak
götürülmü~~olabilirler. Bu günkü surlar d~~~ndaki bu gün de iskân
yeri olan Silâhtara~a, Ka~~thane, Eyüp, Sütlüce, Kalyoncukollu~u,
Bak~rköy, Ye~ilköy, Haraçç~köy, Sazl~bostan köyü, Safraköy, Firuzköy
Yar~ mburgaz Küçükçekmece, Büyükçekmece, Ahmetli (Papazburgaz)
Çatalca, Terkos'dan gelen stel ve lâhitler buralarda bulunmas~~gereken antik iskân yerlerinin mezarl~klar~na aittirler.
Byzantion Nekropolü :
Byzantion çevresindeki az önemli iskân yerlerinin mezarl~klan
hakk~nda fazla bir ~ey söylenemezse de çok say~da buluntu veren,
do~rudan do~ruya Byzantion ~ehrinin kendi nekropolü hakk~nda
oldukça etrafl~~bilgi edinmemiz mümkün olmu~tur. Bu nekropolün
buluntular~~ ~ehrin inki~afina ve tarihi topografyas~na uygun olarak
Ayasofya civar~ndan ba~lamakta, bat~ya do~ru az çok Trakya caddesini takiben devam etmekte, antik ~ehrin surlar~~boyunca Marmara
ve Halice do~ru Çatlad~kap~~ve Sirkeci gibi yerlere do~ru yay~lmakta,
Çemberlita~~ve Beyaz~t gibi yüksek ve müsait sahada nekropolün
kesafeti artmakta ve geni~lemektedir. Buluntular~n yay~l~~~~bu neticeyi
vermektedir. En fazla buluntu veren yer Lâleli ile Süleymaniye aras~nda çekilecek mevhum hat ile Beyaz~t aras~nda kalan sahad~r. ~u
halde nekropolün s~klet merkezini Forum Tauri'nin üzerinde bulundu~u üçüncü tepe yani Beyaz~t bölgesi te~kil etmektedir. Nekropolün
burada bulundu~u, bir süredenberi mü~ahede edilmekte idiyse de 3,
bu hususta en geni~~bilgiyi Üniversite temel kaz~lar~~ sa~lam~~t~r. 4
A. M. Schneider, Byzarzz, Berlin 1936, S. 94, No. 17.
Bu kaz~larda rastlanan nekropol buluntular~~ve nekropol hakk~nda o zamana
kadar yap~lan ara~t~rmalara dair daha fazla tafsilât~~V. Türk Tarih Kongresinde
vermi~~idim. Bk. V. Türk Tarih Kongresi s. 194.
3
4
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Bulunan stel ve lâhitler M. E. IV as~rdan M. S. III üncü asr~n sonuna
kadar tarihlenmektedir. Bu yedi asra ait steller ve lâhitler birbirlerinden kesin olarak ayr~labilen bölge veya tabakalardan de~il, ayni yerde
ve çok defa birbirine kar~~m~~~olarak ele geçmi~lerdir. Mesela M. E.
IV asra ait bir stel ile M. S. III asra ait di~er bir stel veya lahit ayni
seviyede ve ana topraktan pek az üstte ele geçtiler. Bu kar~~~kl~k uzun
zaman ayni yerlere gömme yap~lm~~~olmas~ndan ve sahan~n büyük
Bizans binalar~n~n temelleri kaz~l~rken tahrip edilmi~~ve malzemenin
yap~~ta~~~olarak yer de~i~tirmi~~olmas~ndan ileri gelmektedir. Bununla
beraber Beyaz~t meydan~n~n 1961-1962 y~llanndaki tanzimi s~ras~nda
Üniversite esas kap~s~~ önünde aç~lan tünelin kaz~s~nda meydana
ç~kan profillerde, M. E. IV. as~r ve daha sonras~na ait, etraf~na alelade
ta~lar konulmu~~mezar amforalar~, küp mezarlar ve kalker levhalar~ndan yap~lm~~~lâhitler görüldü. Bu sahada M. S. IV ve V inci asra ait
üzerleri tonoz örtülü hipoje kal~nt~lar~~da var idi. Ayni ~ekilde Saraçhanede tünel kaz~s~nda ana toprak üzerinde nekropol tabakas~~görüldü.
Bu tabakada Byzantionda rastlanan genel tipte bir lahit ve köfeki
levhalan ile yap~lm~~~bir çok mezar mü~ahede edilmi~tir. Gerek
Çemberlita~~ve Beyaz~t'ta ve gerekse Saraçhaneba~~'nda nekropol
tabakas~~ana toprak üzerinde 0.30 - 1.00 m. kadar bir kal~nl~k te~kil
etmekte idi. Bu tabakay~~Istanbul'un bir çok yerlerinde yap~lan tesadüfl
kaz~larda da mü~ahede etmemiz mümkün olmu~tur.
Geç antik ça~da nekropolün bat~ya kayd~~~, IV ve V inci as~rda
Konstantin surlar~~ d~~~nda, bu günkü surlar ile Konstantin surlar~~
aras~nda kalan sahada oldu~u, bu ça~lara ait mezar buluntular~ndan
anla~~lmaktad~r 5.
STELLER~N GENEL DURUMU

Stellerin yap~lmas~nda kullan~lan malzeme:
Byzantion stellerinin hemen hemen tamam~~mermerdendir,
yaln~z üç stel "köfeki" denilen Bak~rköy'de ç~kan kalkerden yap~lI—

Nezih F~ratl~, Deux nouveaux reliefs funftaires d'Istanbul et les reliefs similaires, Calziers Arehlologiques XI, 1960, s. 86; N. F~ratl~~Istanbul'da yeni bulunan iki
Bizans Mezar Kabartmas~~ve benzerleri, Türk Arkeoloji Dergisi IX, ~ gsg, s. 6 vd. Son
olarak Çapa E~itim Enstitüsü bahçesinde, Millet Caddesi üzerinde yap~lan temel
kaz~lannda geç antik ça~a ait hipoje ve Mhitlere rastlan~ld~. Ayni hat üzerinde olan
Kocamustafapasa'da da V inci asra ait iki önemli lahit bulundu (Müze env. No.
5667, 5668).
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m~~t~r (No. 30, 156 ve 243). Attika men~eli olan steller ise (No. 117,
151, 164 v.s.), ince billürlu Yunan mermerindendirler. Üç stelin
Attika stelleri gibi hafif krem ve beyaz renkte oldu~u görülüyor
(No. 32, 173, 171). Yaln~z bir stel su mermerine benzer parlak ve
~effaf mermerdendir (No. 136), sath~~ d~~~tesirlerle k~sm~n a~~nm~~t~r.
Yukar~da sayd~klar~m~zdan ba~ka Çatalca'dan gelen üç stel (No.
72, 141 ve ~~76) di~erlerinden ayr~~cins beyaz ve oldukça kaba billü~~lu
mermerdendir. Bu istisnalar d~~~nda, stel malzemesi marmara
mermerinden ibarettir 2 . Lâhitlerin ise tamam~~marmara mermerinden
yap~lm~~t~r. Helenistik ve Roma ça~lar~nda iyi organize edilmi~~olan
Marmara Adas~~(Proconnesos) ocaklar~ndan yar~~mamul halde,
bütün Akdeniz çevresine lahit ihraç edildi~i bilinmektedir3. Bu sebel~le
stel ve lahitlerin yap~lmas~nda Byzantiona yak~n olan Marmara
mermer ocaklar~ndan istifade edildi~i, ba~ka yerlere lüzum kalmad~~~~
görülmektedir.
2 - Stel
:
Byzantion'dan arkaik hattâ M. E. V. asra ait steller elimize g~çmemi~tir. Yaln~z pek harap halde bir lutrofor (No. 28) bulunmu~tur
ki 4 bu dikkate al~nmad~~~~takdirde bulunan steller M. E. IV as~r ve
daha sonras~na aittir. Bunlar~n d~~~görünü~ü belirli mimari ~ekilleri
temsil eder. Bu esas ~ekillerin basitle~mesiyle meydana gelen sade
~ekiller de görülmektedir. Stellerin ~ekillerinin esas~~Attika steller~ne
dayanmaktad~r 5. Stellerde esas prensip, stelin bir bina cephesini

Bak~rköy ta~~~ve ~stanbul civar~ndaki di~er kalkerler hakk~nda Bk. Malik
Sayar, Bay~nd~rl~k I~lerinde jeolojinin Yard~m~~ ve Türkiye in~aat Ta~lar~~Hakk~nda Notlar,
~stanbul 1955, s. 139-140 ve 144 ve M. Sayar — K. Erguvanl~, Türkiye mermerleri ve in~aat ta~lar~~ ~stanbul, 1962, s. 25.
2 Marmara mermeri için Bk. M. Sayar, Ayni Eser, s. 119.
3 J. B. W. Perkins, Roman Garland Sarcophagi from the Quarries of Proc onnesus (Marmara), The Smithsonian Report for 1957, Washington 1958, s• 455-467.
4 N. F~ratl~, Byzantion Nekropolü ve son buluntular~, V. Türk Tarih Kongresi
Ankara 1960, s. 196.
6 Attika stelleri evvela geometrik ve arkaik ça~da mezara dikilen kaba ve
~ekilsiz bir blok halinde ba~lam~~, daha sonra ve M. E. V as~rda klasik ~eklini iktisap
etmi~tir. Böyle basit kaba mezar stellerine Atina, Eleusis ve Thera'da meydana
ç~kar~lm~~~olan geometrik ve ilk arkaik ça~~mezarlar~nda rastlanm~~t~r (K. Friis
Johansen, The Attic Grave-Reliefs, Copenhagen, 1951, s. 65 vd.). Candarl~~ (Pitane)
nekropolü kaz~lar~nda da do~rudan do~ruya kaba veya uzun dikdörtgen priz~ nas~~
~eklinde yontulmu~~çok say~da kitabesiz mezar steli ele geçti (E. Akurgal, Türk Arkeoloji Dergisi X/ ~ , 1960, s. 5 -6).
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temsil etmesidir. Bir stelin ba~~tarafin~n ~ekli ona ana karakterini
verir. Bundan dolay~~steller bir binan~n, meselâ bir mâbedin al~nl~kl~~
olan ön cephesini veya antef ikslerle süslü yan cephesini temsil etmek
üzere iki esas ~ekilde yap~lmaktad~r 6. Stellerdeki tasvirlerin mevzuu
ile stelin d~~~görünü~ü aras~nda bir ba~~yoktur. Ayni d~~~görünü~ü
havi stellerde ayr~~ayr~~mevzuda kabartmalar görülmektedir. Ancak
yaln~z kitabe ihtiva eden steller bir gurup te~kil ederler, bunlar~n hepsi
al~nl~kl~d~ r, hiç biri yan cepheyi temsilen yap~lmam~~lard~r. Yaln~z
kitabeli steller aras~nda çok geç ça~a ait tek bir tanesi silmeli bir
mermer mimari parçadan yap~lm~~t~r, belirli muntazam bir ~ekli
yoktur.
Steller genel olarak a~a~~dan ba~~tarafa do~ru daralmaktad~rlar.
Hemen bütün al~nl~kl~~steller ba~~tarafa do~ru bariz ~ekilde daral~rlar.
Yan cepheyi temsil eden stellerde ise stelin üst ve alt k~sm~~aras~nda
pek göze çarpacak fark yoktur, daha ziyade baz~~küçük ölçüdeki yan
cepheyi temsil eden stellerde bu fark görülür. Bunun sebebi, ta~ç~~
ustas~n~n büyük stelleri yontarken stelin bir yan cepheyi temsil etti~ini
bilerek yontmas~, küçük stellerde ise ustalar~n, stelin hangi cepheyi
temsil etti~ini dü~ünmeden çal~~malar~~olmal~d~r. Küçük steller seri
halinde yap~ld~klar~~için bu hususa önem verilmemi~tir.
Kabartma sahas~~kemerli ni~~~eklinde olan stellerde daha ziyade
ayakta ~ah~slar tasvir edilmektedir. Bu tip stellerden yaln~z dört
tanesinde cenaze ziyafeti görüldü~ü halde, 17 tanesinde ayakta ~ah~s,
iki tanesinde ise oturan ~ah~s vard~r. Yanlar~~ tahdit eden sütun ve
payelere, al~nl~kl~~stellere nazaran yan cephe stellerinde daha çok
rastlanmaktad~r.
Stellerin alt k~sm~~ ayr~ca bir yuvaya tesbit etmek veya topra~a
dikmek üzere haz~rland~~~ndan çok defa gayri muntazam b~rak~lm~~t~r. Bir k~s~m yan cepheyi temsil eden stellerin alt k~sm~, bilhassa büyük ölçüdeki stellerde muntazam bir ~ekilde yontulmu~tur (No. 33-37,
167 - 170 ve 240). Alt k~sm~~muntazam yontulmu~~olan iki al~nl~kl~~
stelde alt kenarda ortada steli bir kaideye raptetme~e mahsus bir
ç~k~nt~, z~vana, b~rak~lm~~t~r (No. 156 ve 124). Alt k~sm~~gayri muntazam b~rak~lm~~~olan stellerde kabartma sahas~~ile stelin alt kenar~~
aras~nda geni~~bir saha vard~r. Böylece stelin alt~~ ba~l~~oldu~u kaide
Ayni stel üzerinde gerek al~nl~kl~~cephe ve gerekse yan cephenin bir arada
gösterilmesine bir Attika stelinde rastlan~yor (Conze No. 155).
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ile beraber toprakla örtülünce kabartman~ n görünmesi sa~lanmaktadir 7.
A. ön cepheyi temsil eden steller :
Bu steller al~nl~kl~d~r, al~nli~~n tasviri de~i~ik ~ekiller gösterir.
Bu de~i~iklik, al~nl~~~n en eski stellerde bütün teferrüat~~ile gösterilmesi
halinden, basitle~tirilerek stilize edilmesine do~ru bir yol takip eder.
Yani basitten ba~lay~p tekâmül etmez, aksine tekâmül etmi~~Attika
stel tipinin soysuzla~mas~~ ~eklinde tezahür eder. Al~nl~klar ~u ~ekilleri
gösterirler:
— Stelin al~nl~~~n~n bir mabet al~nl~~~n~~ bütün teferrüat~~ ile
kopye etmesi hali. Bu halde teferrüat hem yontularak, hem de ayr~ca
boya ile gösterilmektedir. Bunun en iyi örne~i iki attika stelidir.
(No. 117 Res. 25 ve 151 Res. 38). Bunlar~n ayr~ca boya ile süslü
oldu~unu kalan izler gösteriyor. Oturan erkek ve ayakta genç kabartmas~n~~havi büyük attika steli parças~n~n da (No. 164) bu iki stel ve
di~er Attika stelleri gibi bir al~nh~1 olmas~~gerekir. Bu tip al~nl~klarda
tambur ortas~nda yuvarlak kalkana (No. 'o), rozet'e (No. 67, 220),
birinde ise bir erkek ba~~na (No. 165) rastlan~yor.
2 — Al~nl~k ve akroterlerin d~~~hatlar~n~n yontularak gösterilmesi.
Bu halde teferrüat gösterilmemektedir veya muhtemelen boya ile
gösterilmi~tir. Bu stellerde ahnl~k stel sath~ndan hafif'ce bir silme ile
ayr~lm~~t~r ve yüksekcedir. Yaln~z bir stelde bu silme yoktur, stel
al~nlik ile ayni seviyededir (No. 140).
3 — Ba~~taraf kö~eli olarak yontulduktan sonra al~nl~~~n tambur
ve akroterlerinin alçak kabartma olarak gösterilmesi hali. Bu takdirde
birbirinden küçük farklar gösteren dört gurup ayr~labilir.
Al~nl~~~n tambur ve akroterlerinin alçak kabartma olarak
gösterilmesi (No. ii ve 13).
Ba~~taraf ayni ~ekilde kö~eli ve kabartma olarak yontulduktan
sonra al~nl~~~n teferrüat~mn kabartma olarak de~il boya ile gösterilmesi (No. 2).
Ba~~taraf kö~eli olarak yontulup, al~nl~~~n tamburu belirtilmeden alçak kabartma olarak gösterilmesi (No. 8o).
7 Stellerin nekropolde ne ~ekilde durduklar~~Attika'da görülebilir Bk. George
Karo, An Attic Cemetery, Philadelphia, 1943, s. 30-31, Lev. 30-32.
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d) Bu tipin di~er bir ~ekli, stelin dikdörtgen olarak yontulduktan
sonra ba~~tarafta al~nl~~~n alçak kabartma olarak gösterilmesidir.
(No. 26. Res. 7).
4 — Ba~~taraf~n kö~eli yontulup alt k~s~mdan bir silme ile ayr~larak
hafifce kabartma üçgen ~eklinde gösterilmesi.
5 — Al~nl~k ile alt k~s~mdaki silmeden de sarf~nazar edilmek
suretiyle, üçgen al~nl~~~~temsilen ba~~tarafa münhani veya çok aç~k
aç~~ ~eklinde kabaca yontmak suretiyle al~nl~~~~hat~rlat~r bir ~ekil
verilmesi.
Görüldü~ü üzere bu be~~gurup al~nl~ kl~~ stelde de kabartman~n
kemerli ni~~içine yap~lmas~~haline rastlan~yor. Stelin ba~~taraf~n~n
~ekil almas~nda kabartman~n kemerli ni~~içine yap~lm~~~olmas~~ bir
de~i~iklik meydana getirmiyor. Kemerli ni~~ihtiva eden stellerden iki
tanesi (No. 83 ve 155), dikdörtgen ~eklinde olup, al~nl~k basit üçgen
~eklinde alçak kabartma olarak düz ve bo~~olarak gösterilmi~tir.
Bir k~s~m kemerli stellerde kemer ve di~er mimari unsurlar daha
teferrüatl~~ bir ~ekilde belirtilmi~tir. Kemerler kenarlar~~ te~kil eden
payelerdeki konsollara istinat eder (No. 82, 122, 123, 124, 153, 156,
173). Di~er kemerli stellerde ise kemer sade bir tarzda gösterilmi~tir.
teferruat stelin ba~~tarafi gibi belirtilmemi~tir (No. 125, 126, 127, 145,
234). Bu stellerden al~nl~kl~~olanlar~nda, al~nl~k kemerli ni~~~eklindeki
kabartma sahas~~üzerinde fazladan yap~lm~~~bir ilave gibi durmaktad~r
(No. ~~22, 123, 155, 156). Yaln~z bir tanesinde (No. 124) al~nl~k ile alt
k~s~m aras~ndaki dekorasyonda birlik vard~r, bir bütün te~kil eder.
Bir stelde kemer kabartma sahas~n~n geni~li~ince de~il yaln~z ayakta
duran ~ahs~n ba~~~üzerine tesadüf eden k~s~mdad~r. Böylece bu stelin
ba~~tarafi bir nevi sade Surye al~nl~~~~ te~kil etmi~tir (No. 235).
Yaln~z bir stel parças~nda stelin ba~~tarafin~n do~rudan do~ruya iki
yanda payeye istinat eden kemer ~eklinde oldu~u anla~~l~yor (No. 243).
B. Yan cepheyi temsil eden steller :
Yan cepheyi temsil eden stellerin ba~~taraflar~n~n ~ekil de~i~ikli~i
de a~a~~~yukar~~ al~nl~kl~~stellerde görülen de~i~ikli~e paraleldir. Yani
bu tip steller de bütün teferrüatiyle bir binan~n yan cephesinin tasvirinden ba~lay~p gittikçe basitle~erek, hiç bir mimari tezyinat~~olmayan
dikdörtgen bir blokta, dikdörtgen bir sahaya yap~lan kabartma halini
al~yorlar. Al~nl~kl~~stellerin aksine, bunlar içinde daha de~i~ik ve zengin
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teferrüatl~~~ekilde yap~lm~~~olanlar~~vard~r. Genel olarak bu tip stellerin
enleri yüksekliklerinden azd~r. ~u guruplara ayr~labilirler:
— ~ki yan~~paye ile tahdit edilmi~~olup, üst kenarda silme üzerinde mustakil bir ~ekilde yontulmu~~be~~tane antefiks s~ras~~ihtiva
edenler (No. 35, 36, Res, 14, 15). Bu antefiksler bir çok stellerde basit
bir silme ile gösterilmi~, ayr~ca müstakil olarak i~lenmemi~lerdir.
Bu iki stelden ba~ka ayni ~ekilde ba~~taraflar~~profilli, iki yanlar~~iyi
i~lenmi~~paye ~eklinde olan bir seri stel daha vard~r, bunlarda antefiks
gösterilmemi~tir, yaln~z çift veya tek silme ile iktifa edilmi~tir (No.
37, 167, 168, 171). Birer yanlar~~ k~r~k iki stelde ise (No. 161 ve
170), paye ba~l~klar~~vaz~h fakat ba~~taraflar~~çok basittir. Ayni
prensibe göre yap~lm~~~ olan di~er bir stelde ba~~tarafa gayet
muhtasar bir silme yap~lm~~t~r (No. 158). Yanlar~~yine dorik paye ile
tahdit edilmi~~olan ve kabartma sahas~~kemerli ni~~~eklinde gösterilen
bir stelde (No. 239) bu be~~antefiks silme üzerinde kabartma olarak
gösterilmi~tir. Bu stel di~erlerinden de~i~ik bir görünü~tedir. Yanlar~~
paye ve karyatidlerle tahdit edilmi~~büyük stelde üst kenara profil
yap~lm~~ , bu profil üzerinde alçak kabartma olarak iki yanda yar~m,
ortada bir antefiks gösterilmi~tir (No. 33, Res. 12).
2 - Ba~~taraf~~yatay yontulmu~~olup iki yanda yar~m ve ortada
bir tam antefiksi alçak kabartma olarak gösterilmi~~olanlar
(No. 29, 30, 31, 128, 172, 186). Bu kabartma antefiksler ile stele bir
binan~n yan cephesinin görünü~ü verilmek istenmi~tir. Bu tipin bir
varyant~~olarak alçak kabartma antefikslerin boya ile gösterildi~i hal
vard~r. Bu takdirde ba~~taraflar yine ufki olup, kitabenin üstünde
kitabe sath~ndan daha yüksek geni~~düz ve bo~~bir bant vard~r (No.
32, 169, 173, 174, 179). Bu bant üzerinde antefiksler boya ile tasvir
edilmi~~olmal~d~ r. Bu stellerin hiç birinde yan kenarlar paye veya
sütun ~eklinde de~ildir. Sadece basit bir çerçeve halindedir. Yaln~z
bir stelde (No. 157), iki yan ion nizam~ nda sütun ~eklinde olup
antefiksler kitabeli ar~ itrav ile birlikte alçak kabartma olarak gösterilmi~tir. Bu stelde üst kenar hafifçe münhani gösterildi~inden, bunu
yapan usta al~nl~kl~~stel hususiyeti ile yan cephe hususiyetini birbirine
kar~~t~rm~~t~r.
3 — Dikdörtgen ~eklinde olup, ba~~taraflar~nda kabartma ufki
basit bir silme olanlar (No. 43, 44, 45, 50, 53, 57, 6o, 130, 132, 136, 242).
4 — Dikdörtgen çerçeve halinde tamamen silmesiz olup hiç bir
mimari tezyinat~~olmayanlar. Bunlar dikdörtgen bir bloktan yap~l~kua. C. XXIX, ~l
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m~~lard~r, ba~~taraflar~~ufkidir, üst kenarda kitabe vard~ r (No. 41,
42, 47, 48, 56, 58 - 63, 65, 133 - 135, 16o). Bunlar~ n benzeri stel
tasvirlerine, bilhassa lâhitler üzerinde rastlan~r. Lâhitler üzerinde bu
~ekil d~~~ nda kabartma ancak 4 misalde kemerli ni~~ ~eklinde yap~lm~~t~r. Ba~~tarafi silmesiz olan yaln~z bir stelde, yan kenarlar basit
dorik ba~l~kl~~paye ~eklinde gösterilmi~tir (No. 146).
Yan cephe stellerinde de al~nl~kl~~stellerde oldu~u gibi kabartma
bazan kemerli ni~~içine yerle~tirilmektedir. Ba~~tarafi silmeli olanlardan dört tanesinin (No. 136, 149, 239, 242) silmesiz olanlardan da
dört tanesinin (No. 66, 137, 138, 1 5o) kabartma sahas~~kemerli ni~~
~eklindedir
Yan cephe stellerinden bir gurup te~kil eden be~~tanesinde yan
kenarlar paye ~eklinde olduktan ba~ ka, payeler üzerinde arsitrav~~
ta~~ r halde karyatidler (No. 33-36, 167, 241) ve atlant (No. 34, Res. ~~3)
vard~r. Böylece stele zengin bir görünü~~verilmi~, temsil etti~i bina
cephesinin teferrüat~~gösterilmi~tir.
3 - Kitabenin .yeri ve stelin sahibi:
Byzantion stellerinde kitabe genel olarak al~ nlikl~~stellerde ahnl~k
alt~nda, yan cephe stellerinde ise antefikslerin alt~ nda yani ba~~tarafta
ar~itrava tekabül eden k~s~mda yer al~r. Ar~itrav~~vaz~han belirtilmi~~
olan stellerde ise kitabe do~rudan do~ruya ar~itrav üzerindedir (No. 33,
35, 36, 37, ~~17, 124,151,167,168, 170, 171, 241). Baz~~stellerde hem
ba~~tarafta, hem de kabartma alt~ndaki bo~~sahada kitabe vard~r,
alttaki kitabe ba~~taraftakini bazan tamamlar haldedir, baz~~halde ise
ondan tamamen ayr~d~ r (No. 35, 36, 65, 71, ~~o4, ~ o6, ~~o8, ~~o9).
Bir k~s~m stellerde kitabenin silindi~i (No. ~~23), bir k~sm~nda ise silinen
kitabenin yerine ba~ka kitabe yaz~ld~~~~görülmektedir (No. 41). Ar~itrav~~belirtilmi~~olan kemerli ni~~~eklindeki stelde hem ar~itrav üzerinde,
hem de kemer üzerinde kitabe vard~r (No. 124). Yaln~z bir stelde ise
(No. 102 Res. 24) hem al~nl~ k üzerinde hem de kabartma alt~ndaki
bo~~sahada, hem de kabartma sahas~ nda kitabe görülmektedir. ~ki
stelde ise kitabe kabartma sahas~~alt~na yaz~lm~~t~r (No. 156, 193).
Birden fazla ~ahsa ait olan stellerde kitabe çok defa ait oldu~u
~ahs~n ba~~~hizas~na yaz~lmaktad~ r. Cenaze ziyafeti motifini havi
stellerde bu hale çok rastlan~r, erke~in ba~~~hizas~nda erke~in ismi,
kad~n~n ba~~~hizas~~bo~~b~rak~lm~~t~ r (No. 51 ve 52). Buna göre bu
stellerin aile için yapt~nld~klar~~veya sat~n al~nd~klar~, önce ölen erke~in
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ismi yaz~ld~~~, kad~n~n ismi sonradan yaz~lmak üzere yerinin bo~~
b~rak~ld~~~~ve fakat herhangi bir sebeple buna imkân olmad~~~~söylenebilir. Cenaze ziyafetlerinden ba~ka birden fazla ~ah~s ihtiva eden
stellerde kitabe ait oldu~u ~ahs~n ba~~~hizas~na yaz~hr. No. 157'de
kad~n~n ve erke~in ismi ba~lar~~hizas~na ayr~~ ayr~~ yaz~lm~~t~r.
No. 182 de ise oturan kad~n ve ayakta duran iki erke~in ayr~~
ayr~~isimleri yaz~lm~~t~r, yani bu stel üç ~ahsa aittir. ~ki stelde esas
oturan figür kad~n oldu~u halde, erkek ismi yaz~lm~~t~r (No. 175,
~~77). Biri erkek, di~eri büyük k~z karde~e ait olan bir stelde (No. 183)
isimler ba~~tarafin sa~~ve sol taraf~na yaz~lm~~t~r. Bir stelde ziyafet sahnesinde görülen yatan iki erke~in isimleri stelin ba~~tarafina
ayr~~ ayr~~iki~er sat~r halinde yaz~lm~~, solda oturan kad~n~n ismi ise
kabartma sahas~~ alt~na üç sat~r halinde yaz~lm~~t~r (No. 35 Res. 14).
Bilhassa cenaze ziyafetlerinde görülen kitabelerin asimetrik yaz~lmas~~
bu stellerin, kar~~koca veya akraba olan iki ~ah~s için yap~ld~~~, stele
ilk ölenin isminin yaz~ld~~~, di~er k~sm~n ikinci ~ah~s öldü~ünde yaz~lmak üzere bo~~b~rak~ld~~~~ve fakat herhangi bir sebeple ikinci ~ahs~n
ismini yazmak imkan~~ olmad~~~~ ~eklinde izah edilebilir. Mesela
33 No. lu stelde, (Res. 12) ba~~tarafta sa~da erkek hizas~nda erke~in
ismi görülüyor, solda ise kad~n~n ba~~n~n üstüne tesadüf eden k~s~m
bo~~b~rak~lm~~t~r. Buna göre stelin kar~~ve koca için haz~rland~~~,
koca öldü~ünde isminin yaz~ld~~~, sonradan ölen kad~n~n ismini bu
stele yaz~lmas~na imkân olmad~~~ndan o k~sm~n bo~~kald~~~~anla~~lmaktad~r. Bunu stelde tasvir edilen e~ya da teyit ediyor, rafta, erke~in
bulundu~u tarafta erke~e mahsus e~ya, kad~n~n bulundu~u sol tarafta
ise kad~na mahsus e~ya tasvir edilmi~tir, yani stel kad~n ve erkek için
evvelden haz~rlanm~~, sonradan ölen kad~n~n isminin yaz~lmas~~herhangi bir sebeple mümkün olmam~~t~r. Ayni hal No. 84'de görülmektedir. Stelin sa~~taraf~nda, erke~in ba~~~hizas~nda erkek ismi görülüyor,
solda kad~n~n ba~~~hizas~nda kad~n~n ismi yoktur. Buna mukabil
gerideki rafta erkek taraf~nda erkek e~yas~, kad~n tarafinda kad~n
e~yas~~ vard~r. Yani evvelki 33 No. lu stel gibi bu stel de kar~-koca
veya k~z ve erkek karde~~için yap~lm~~, erke~in ismi yaz~lm~~, kad~n~n
ismi ise herhangi bir sebeple yaz~lmam~~t~r. Bu halin aksine No. 42 ve
No. 2 ~~7'de rastlan~yor, bu stellerde solda kad~n~n ba~~~hizas~nda kad~n~n
ismi yaz~lm~~, erke~in ba~~~hizas~~ise bo~~b~rak~lm~~t~r.
Netice olarak steller kitabede ad~~geçen ~ah~s veya ~ah~slara aittirler. Yaln~z kitabe ihtiva eden steller için bu kaide tamamiyle do~-
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rudur. Di~er stellerde kitabe stelde ortada ise, stel kitabede ismi
geçen ~ahsa aittir. Asimetrik ~ekilde yaln~z kad~n veya yaln~z erkek
figürünün ba~~~hizas~nda ise stel aile için yap~lm~~~ve fakat stele ilk
ölen ferdin ismi yaz~lm~~t~ r. Yani yaln~z kitabede ad~~geçen ~ahsa
ait de~ildir. Bu kaide cenaze ziyafetleri için tamamiyle uygulanabilir.
Cenaze ziyafeti motifi ayni kald~~~~halde kitabede ad~~geçen ~ah~s
bazan erkek, bazan kad~nd~ r. Bir k~sm~nda ise kad~n taraf~na kad~n~n,
erkek tarafina erke~in ismi yaz~l~ r. Yani bu motif hem erkekler,
hem de kad~nlar için kullan~lm~~t~ r. Bununla beraber bu motif ba~lang~çta yaln~z erkekler için kullan~lm~~t~ r, daha sonraki ça~lara ait
stellerde kad~nlar için de kullan~ld~~~~görülür. 8 Zamanla klinede
yatan ~ahs~n ~ahsiyeti önemini kaybetmi~, cenaze ziyafeti sahnesi bir
mezar motifi olarak her zaman tekrar edilmi~tir. Bu tip stellerin
atölyelerde seri halinde imal edildi~i, ihtiyac~~olanlar~n sat~n alarak
yaln~z isimlerini yazd~ rmak suretiyle kulland~klar~~anla~~lmaktad~r.
No. 234 (Res. 47) de ise cenaze ziyafetinde kad~n yerine oturan bir
erkek görülüyor, fakat bu figürün ba~~~hizas~ndaki kitabede kad~n ismi
geçmektedir. Bu stel izah' güç bir istisna te~kil etmektedir.
4 — Birden fazla kabartmah steller :
Byzantion stellerinden yaln~z ikisinde, birbirinden tamamen
ayr~~iki sahne te~ kil eden iki kabartma ihtiva eden iki mezar steli
görülür. Bu stellerde kabartmalar adeta iki ayr~~stel halindedirler
(No. 191a ve 213 Res. 18, 20). Birinde üstte oturan kad~n ve ayakta
erkek, altta cenaze ziyafeti, ikincisinde üstte cenaze ziyafeti, altta
süvari ve piyade mücadelesi gösterilmi~ tir. Uç stelde ise esas kabartma
alt~ nda ikinci bir çerçeve içinde fakat daha alçak kabartma olarak ayr~~
bir tasvir vard~r (No. 62, 64, 69). Di~er iki stelde ise kabartma sahas~~
alt~nda çerçevesiz, mahkük çizgi ile yap~lm~~~sabanla beraber bir çift
öküz (No. 63 Res. 22) ve bir parça üzerinde ise arka tarafi k~r~lm~~~
bir ticaret gemisinin provas~~ (No. ~~o6) görülüyor. Bir stelde ba~~
tarafta sa~da dikdörtgen bir çerçeve içinde alçak kabartma dua vaziyetinde iki el (No. ~~o3), di~er bir stelde, ba~~tarafta kitabe aras~nda
ortada iki el (No. ~~o2 Res. 24) vard~ r. Bu türlü el tasvirlerine çerçeve
içinde ve alçak kabartma olarak (No. 203, 204 ve 248) ve kabartma
sath~nda mahld~ k çizgi halinde (No. 206) lâhitlerde de rastlan~r.
8 Bu husus pi~mi~~toprak figürinlerde de görülüyor, arkaik ça~da klinede
yatan ~alus daima erkektir, A. Laumonier, Expl. Arch. Delo:, XXIII (1956), s. 84.
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Bunlar ayr~~ bir sahne te~ kil etmeyen sadece apotropaik bir i~aret
olup 9 kitabeyi tamamlay~c~~mahiyettedirler. Genç ya~ ta ölenlerin
stellerinde görülür." Gerçekten ayr~~ bir sahne te~kil eden bu çe~it
alçak kabartma tâli paftalardan No. 69 (Res. 21) da, sa~~alt kö~ede
dikdörtgen çerçeve içinde bir geyik av~~sahnesi vard~r. estteki cenaze
ziyafeti sahnesinden bir bant ile ayr~ l~r, geyik soldaki a~aca do~ru
ilerlerken, a~ac~n yan~ndan ve geriden iki köpe~in hücumuna maruz
kalmaktad~r, sa~da, sa~~elini ileri uzatm~~~avc~~ görülür. Di~erinde
(No. 64) sa~a do~ru ilerliyen alçak kabartma bir çift öküz ile bunlar~n
ko~ulu oldu~u saban~~süren bir çiftçi, bunlar~ n gerisinde yan yana bir
çift at (?) görülmektedir, atlar~~idare eden ~ah~s atlar~n gerisinde ise
de k~r~lm~~t~r. Bu k~s~ m üstteki cenaze ziyafeti sahnesinden enlice bir
bant ile ayr~lm~~t~r, alt k~s~m ayr~~ikinci bir sahne halindedir. Üçüncü
stelde ise (No. 62) sa~~alt kö~ ede üstteki cenaze ziyafetinden bir çerçeve
ile ayr~lmam~~ , dikdörtgen sahada, ba~~~sa~a do~ru olan bir at ve ata
müteveccih bir seyis vard~ r. Bu sahne alçak kabartmad~ r ve üstteki
cenaze ziyafetinden ancak kabartma yüksekli~i fark~~ ile ayr~lm~~t~r.
Bunlardan ba~ ka 188 No.lu stelde kabartma sahas~ n~n bir bant
ile ikiye ayr~lm~~~olmas~~hali, birbirinden ayr~~iki sahneyi göstermiyor,
bu bant esas kabartma sahas~ndaki e~ya konulan raf~~ veya duvar
kenar~n~~ temsil ediyor. Byzantiondaki ~ g~ a (Res. 18) ve 2 13 (Res. 20)
No.lu stellerde görülen ~ ekilde iki ve daha çok pafta ihtiva eden mezar
stellerine en ziyade Kyzikos çevresinde rastlanmaktad~r. Bu havaliden
bulunan stellerden bir ço~unda esas kabartman~n alt~nda, süvari
veya at tasvirine n, daha az olarak da di~er tasvirlere rastlan~r.
Kyzikos çevresinde avlanan süvari tasvirini havi stellere de çok rastlanmas~n~ n sebebi, bu bölgedeki Daskyleion satrapl~ k merkezi dolay~siyle do~u tesirine ba~lamak mümkündür. Bu tip stellerin en eskisi,
9 Arif Müfit Mansel, ~stanbul Tersanesinde bulunan bir lahit ve bir ~stanbul
Lâhitler Gurupu hakk~nda Ara~t~rmalar, Belleten, XXI, 83, 1957, not 38; Mendel
III, s. 298 vd.
l° Byzantion'da el tasvirli stellerde ölenin ya~~n~n zikredilmesi iki misalde
görülür, bunlardan biri 14, di~eri 25 ya~~ndad~r.
~l Istanbul Muzesindeki Kyzikos'dan gelmi~~birden fazla kabartmah steller
~unlard~r: Mendel, 1042, 1043, t044, t046, to52, to55, 1056, son y~llarda gelmi~~
olup henüz yay~nlanm~ yanlar Müze Env. No. 3306, 3861, 3857,4444, 45 o5. Bursa
müzesindekiler: Mendel, Catalogue du Musie de Brousse, Athenes, 1908 No. 56, 57,
64, 65, 66, 68, ayr~ ca son senelerde Bursa Muzesinde pek çok say~da toplanm~~~olan
stellerden büyük bir k~sm~~birden fazla kabartma ihtiva etmektedir.
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Daskyleion civar~ nda bulunan Yunan Iran üslübundaki büyük ve üç
ayr~~sahneyi havi Çavu~ köy stelidir n. Bu bölgede bulunan bu tip
stellere, bu ve ayn~~senden olan Yunan Iran üslübundaki steller öretmi~~olmal~d~ r. At ve süvari tasvirlerini cenaze ziyafeti ile beraber
ihtiva eden stellere, Roma ça~~nda imparatorlu~un hudut m~ntakalar~ nda, askerlere mahsus stel olarak rastlan~r ":
Çift sürme ve sabana ko~ ulmu~~öküz tasvirleri veya sadece saban
Anadolu'da mezar stellerinde çok rastlanan motiftir" bilhassa Roma
ça~~ na ait "Frigya tipi" mezar stellerinde çok rastlamr 15. Saban ve
öküz motifi Byzantion stellerinden yaln~z iki tanesinde vard~r.
STEL TIPLERI

— Yaln~ z Kitabeli Steller :
Yaln~z kitabeli steller, Byzantion stellerinin, di~er üç kabartma!'
Attika steli ile beraber (No. I ~~7, 152, 164 Res. 25, 33, 39) en eskilerini
te~ kil ederler. Bu steller üzerinde boya ile yap~lm~~~muhtelif tasvirler
oldu~u kalan izlerden anla~~ l~yor. Fakat tasvirlerin mevzuu hakk~nda
fikir edinmek kabil de~ildir. Yaln~ z bir k~sm~nda al~nl~ kta yumurta
s~ras~ , volut gibi bir tak~ m mimari tezyinat tesbit edilebilmektedir.
Böyle boyal~~mezar stelleri Attikada 1 ve ba~ ka yerlerde görülmektedir 2.
12 Mendel ~~ o54; E. Akurgal, Die Kunst Anatoliens, Berlin 1961, res. 119, Çavu
~köy steli ve o çevrede son bulunan ayni tip steller M. E. V as~r sonuna ait olduklar~ na göre, daha sonraki ça~da görülen gerek cenaze ziyafetlerinde, gerekse atl~~ av
sahnelerinde ve stellerin birden fazla sahne ihtiva etmelerinde bu stellerin tesirini
aramak yerinde olacakt~ r. Mesela Helenistik ça~a ait Kyzikosta bulunan iki kabartmal~~ ve yan kenar~~ kabartmal~~ olan stel mevzu ve kompozisyon bak~m~ndan
Çavu~ köy stelinin aynidir, yaln~z burada cenaze ziyafeti üstte, av sahnesi alttad~ r
(Mendel 1055). Bu stelin sol yan~ nda da kabartma olu~ u bu k~s~mda ayakta bir erkek
figürü ihtiva etmesi, bize bilhassa Daskyleion kabartmalar~ndan, iki yan~nda devam
eden atl~~kad~nlar kabartmas~n~~ (Mendel 1355 ve Ilse Kleemann, Der Satrapensarcophag aus Sidon s. 174 No. 3) hat~ rlatmaktad~ r. Son bulunan stellerde üst üste s~ralar
halinde muhtelif sahneler vard~r.
13 Cumont s. 433 vd.
11 Cumont s. 431.
11 Mesela ~stanbul Müzesinde, Mendel 1077, burada altta yaln~
z saban vard~ r. Bursa Muzesinde, Mendel, Cat. Musee de Brousse
No. 45, 47, 48, 78 ve 81
Conze No. 634, 706, 741, 781, 821, 826, 856, goo, 90 1, 959, 967, 977, 1 too,
"34.
2 Güney Rusya (Kieseritzky - Watsinger, Griechische Grabreliefs aus Südrussland,
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Istanbul Müzesinde, Kyme'den bulunmu~~olan bir örnek üzerinde
kline ve insan figürü seçilebilmektedir 3. Elimizdeki stellerden bir
tanesinde kitabe de yoktur (No. 9), bu stele kitabenin de boya ile
yaz~ld~~~~ve zamanla silindi~i veya stelin sat~ lmak üzere haz~rland~~~~
halde sonradan kullan~lmad~~~~için kitabesinin yaz~lmad~~~~dü~ünülebilir.
Yaln~ z kitabeli olan bütün steller al~nl~kl~d~ r, hiç birinde ba~~
taraf yan cepheyi temsilen yap~lmam~~t~ r. Bir mimari parça üzerine
yaz~lm~~~iri harflerle acemice yaz~lm~~~bir kitabeden ibaret olan stel
(No. 28) ile, ince bir mermer levhadan meydana gelen ve ba~~taraf~~
~ematik bir ~ekilde üçgen al~nl~k gibi yontulmu~~stel (No. 27) Roma
ça~~ na aittir. Bu iki stel d~~~nda kalanlar~ n hepsi M. E. IV ile II inci
as~rlar aras~ ndaki ça~a aittirler.
2—

Cenaze ziyafetleri :

Byzantion mezar stelleri içinde en büyük gurubu "cenaze ziyafeti" tasvirini havi steller te~ kil eder. 124 stelde bu motif görülmektedir.
Yani Byzantion stellerinin a~a~~~yukar~~ yar~s~ nda cenaze ziyafeti
tasviri vard~ r. Bütün di~er motifler aras~ nda en büyük yeri i~gal eden
bu motifin esas~n~, sa~da klinede yatan erkek, solda oturan kad~n ile
önde ziyafet masas~~ve hizmetçiler 3a te~ kil eder. Bunlarla beraber
muhtelif tâli teferrüata da rastlan~r. Baz~~stellerde, önde ayakta duran
veya klinenin kenar~ nda oturan çocuklar ve di~er ~ah~ slar da yer al~r.
A. Byzantion Cenaze ziyafetlerinin hususiyeti
Byzantionda ele geçen cenaze ziyafetlerinden yar~dan fazlas~nda
yani 70 kadar~ nda, yatan erkek ileri ve yukar~~do~ru uzatt~~~~sa~~
elinde bir çelenk tutar, sol elinde ise kâse bulunur. Di~er bölgelerde
rastlanan cenaze ziyafetlerinde erke~in çelenk tutmas~~haline az rastlan~ r. Bu tip cenaze ziyafeti tasviri daha ziyade Byzantion çevresi ile
Marmara'n~ n kuzeybat~~taraf~~ve Bat~~Karadeniz'de Varna (Odessos) 4
Berlin, 1909, No. 51, 58, 62, 66, 71; Beotia ve Bat~~Yunanistan'da (Fraser-Rönne,
Boeotian and west Greek Tombstones, s. 36-38, lev. 16-17.
3 Me~~del No. ~ o86.
daki her iki cinse mensup
3 a Burada hizmetçi k~z ve u~ak tabiri ile Antik ça~
köleler kastedilmektedir.
4 M. Mirtchev, Nouveaux Monuments Epigraphiques de la Region de la
Mer Noire, Bulletin de la Societe Archiologique A Varna XI, 1960, s. 49, Res. 2, 6, 7,
~ bre"
12; G. Tonçeva, I:Mveloppement chronologique des staes "banquet fur
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çevresi için karakteristiktir. Yatan erke~in çelenk tutmas~~hali d~~~ nda,
erke~in en çok oturan kad~ n ile veya önde ayakta duran bir ~ah~s ile
toka etmesine (No. 79, 8o, 84, 85, 85a, 86, ~~ a), elini öne do~ru
dizine koymas~ na (No. 29, 30, 32, 36, 212), kolunu kad~n~n veya
önde ayakta duran ~ahs~ n arkas~na atmas~ na (No. 35, 77, 102, ~ o8a,
09, ~~~ , ~~9 a) rastlan~ r. Bunlar d~~~ nda baz~~istisna te~ kil eden ve
teker teker üzerinde durulmas~~gereken steller vard~r. Bunlar~n bir
k~sm~ nda klinede mutat ~ekilde yatan erkek ve ziyafet masas~~varsa da,
solda oturan kad~ n figürü yoktur. No. 72 ve 212 de yaln~z yatan erkek
görülüyor. No. 79'da yatan erkek kar~~s~ nda bir kasap kütü~ü (?)
önünde ayakta duran k~sa tunika giymi~~u~a~~n uzatt~~~~e~yaya uzanmaktad~ r, burada önde ayr~ca di~er stellerde görülen ~ekilde dairevi
bir ziyafet masas~~da vard~ r. Uç stelde (No. 34, 35, 36 Res. 13, 14, 15)
cenaze ziyafeti bütün unsurlar~~ile gösterildi~i halde, ziyafet masas~~
üzerinde yiyecek yerine kitap ve yaz~~malzemesi vard~ r, bu sebeple
mutad cenaze ziyafetlerinden mahiyet itibariyle ayr~lmaktad~r. 5
Di~er iki stel ise görünü~ te cenaze ziyafeti motifinin esas hatlar~n~~
ihtiva etmekle beraber, mahiyet ve baz~~unsurlar~~bak~m~ ndan cenaze
ziyafeti de~ildir, fakat biz tasnifte kolayl~k sa~lamak üzere bu iki steli
de cenaze ziyafetleri aras~ nda mütalaa ettik. Bunlardan No. 82'de,
kemerli ni~~ ~eklindeki kabartma sahas~nda sa~da yatan erkek, solda
oturan, kad~ n, önde ise kapa~~~aç~k bir sand~ k görülmektedir. Erkek
sol eliyle kapa~~n~~ açt~~~~bu sand~ktan sa~~eliyle bir e~ya almaktad~r.
Sahnede di~er stellerde daima tasvir edilen hizmetçiler gösterilmerni~ tir. Geride katlanm~~~bir perde vard~r. 6 Byzantion stellerinde perde
yaln~ z bu stelde görülmektedir. Bu haliyle stel normal cenaze ziyafetlerinden aynlmaktad~r. Öndeki kapa~~~kemerli olan küçük sand~k,
belki de raflarda erkeklere mahsus e~ya aras~ nda görülen kapaklan
kemerli, iki kulplu kitap çantalanm (Lev. 4/2) veya kitap koyma~a
mahsus bir küçük sand~~~~temsil etmektedir. Üzerinde durulmas~~
gereken son stel (No. 33 Res. 12) Theodotos'un büyük mezar stelidir.
Burada cenaze ziyafetlerinin bütün unsurlann~~görüyoruz. Yaln~z
d'Odessos, Arxeologie VI, 1964, 4. S. 37 vd. Bulgarca olan bu yaz~dan faydalanmam~~
arkada~~ m F. Preyger'e borçluyum, kendisine te~ekkürlerimi burada tekrarlamak
isterim.
E. Pfuhl, Zur Darstellung von Buchrollen auf Grabreliefs, IDI, ~ go7, s. 126,
Res. 11.
Perde için Bk. Pfuhl, Beiwerk, s. 123.
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öndeki ziyafet masas~~yerine dikdörtgen küçük bir kaide üzerinde
bir küre vard~r. Yatan erkek sa~~elinde tuttu~u deynek ile bu küreye
dokunmaktad~ r. Stelin cephesini tahdit eden payelerden soldakinin
üst k~sm~nda kürevi bir güne~~saati yap~lm~~t~r 7 , geride raf üzerinde
solda kad~nlara, sa~da erkeklere mahsus e~ya görülmektedir. Sa~da
u~ak ve solda hizmetçi k~zlar vard~r. Buradaki tasvir genel olarak
cenaze ziyafetlerindeki esaslara göre yap~lm~~sa da bir ziyafet bahis
konusu de~ildir. Burada yatan erke~in bir filozof oldu~u belirtilmek
istenilmi~tir. Yani burada cenaze ziyafeti tarz~nda tertiplenmi~~bir
nevi filozof sahnesi tasvir edilmi~ tir. Bunu paye üzerindeki güne~~
saati de teyit eder. Filozof sahnelerinde müstakil paye veya sütun
üzerinde daima bir güne~~saati tasvir edilmektedir. Burada görülen
küre dikdörtgen kaide ve â.sa a~a~~ daki 188 No.lu stelde de görülmektedir 8. (Res. 46).
Bu sayd~~~m~z steller böylece bir tak~m de~i~ikliklere ra~men
ana hatlar~~ile "cenaze ziyafeti" ~emas~n~~muhafaza ederler. Bu istisnalar d~~~nda kalan steller aras~nda yaln~z iki tanesinde klinede iki
erkek yatmaktad~ r (No. 35 ve 65). Byzantion haricinde bilhassa
Kyzikos'da, klinede iki veya daha çok ~ahs~n yatmas~na s~k s~k rastlan~r.
Yine Byzantion stellerinin bir hususiyeti olarak kad~n~ n daima solda
oturdu~u görülüyor, yaln~z bir stel parças~nda kad~n sa~da oturmakta
ve önünde bir masa ve masan~n solunda durdu~u anla~~lan bir ~ahsa
ait sa~a müteveccih ayaklar görülmektedir (No. 81). Bu parçan~n bir
cenaze ziyafeti olmas~~muhtemeldir. Kyzikos çevresindeki stellerde,
Çavu~köy stelinde görüldü~ü üzere, cenaze ziyafeti sahnelerinde
sa~~ve solda kar~~l~kl~~ oturan kad~nlara s~k s~k rastlan~r. ~u halde
Byzantion'da görülen cenaze ziyafetini havi steller, erke~in çok defa
çanak tutmas~, erke~in kar~~s~nda Attika'da görülenlerin aksine, kad~ndan ba~ka ayr~ca ibadet eder pozda di~er insan figürlerinin bulunmay~~~~ve solda yaln~z bir oturan kad~n bulunmas~~ile ayr~~bir gurup
te~kil ederler.
B. Cenaze ziyafeti motifinin men~ ei
Byzantion stelleri aras~nda böyle en önemli yeri i~gal eden bu
motif üzerinde biraz durmak yerinde olacakt~r. Cenaze ziyafeti tas8

Güne~~saati için Bk. Daremberg-Saglio "Horologium".
O. Brendel, Symbolik der Kugel, AA, 51, 1936, s. ~~vd. Res. t, 2, 5.
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virini havi stellere antik dünyan~n hemen her taraf~nda rastlanmakla
beraber, bunlar~n en eski örnekleri Anadolu ve Egc adalar~nda görülür,
bunlar Istanbul Müzesindeki Ta~oz kabartmas~° ve Çavu~köy stelidir."
Daskyleion bölgesinden 1964 sonbahar~nda bulunan Çavu~köy steli
ile ayni mahiyetteki mezar kabartmalar~~üzerinde de Cenaze ziyafeti
tasviri vard~r 19a. Bu motifin ve "cenaze ziyafeti" fikrinin men~ei
do~uda olmal~d~r. Ta~oz kabartmas~, men~ei do~uda olan bu motifin,
bat~da bir stel üzerinde "cenaze ziyafeti" ~eklinde görülen ilk örne~idir.
Asur ve Geç Hitit kabartmalar~nda bu motifin öncüleri olacak misallere rastlanmaktad~r n. Bilhassa Asurbanipal'i ziyafette gösteren
kabartma 12, daha sonra görülen cenaze ziyafeti sahnelerinin hemen
hemen bütün teferrüat~n~~havidir. Burada klinede yatan erkek, iskemlede oturan kad~n, kad~n~n ayaklar~n~~bast~~~~tabure, öndeki ziyafet
masas~, hizmetkarlar ve sa~daki büfe veya servis masas~, Anadolu'da
rastlanan ziyafet sahnelerinin de esas unsurlar~d~r. Karatepe'de görülen
9 Mendel No. 576; Ekrem Akurgal, Die Kunst Anatoliens von Hom~r Bis Alexander,
Berlin 1961, res. 240, s. 279 not 136.
" Mendel No. ~~o; E. Akurgal, Die Ku~zst Anatoliens, s. 173, res. 119.
" a Ekim 1964 ay~nda Band~rma'n~n Aksakal nahiyesine ba~l~~Köseresul
köyünün güney do~usunda, Manyas gölünden 250 m. kadar uzaktaki s~rt üzerinde
bir tarlada bir Bizans mezar~n~n in~as~nda kullan~lm~~~halde ba~taraflar~ndaki palmet k~sm~~noksan üç büyük mezar steli ile bir stelin palmetli ba~~taraf~~bulundu.
Bunlar da Çavu~köy steli gibi birden fazla sahne ihtiva etmektedirler. Birinde bir
cenaze ziyafeti tasviri vard~r. Burada klinede yatan sakall~~erkek, yine klineye oturmu~~ve ayaklar~n~~öndeki bir tabureye basan giyimli kad~n, bir tarafta tripod üzerinde duran dinos ve k~sa tunika giymi~~saki, sol tarafta yiyecek ta~~yan uzun tunika
giymi~~hizmetçi k~z görülmektedir. Bu sahnenin üstünde lâhit ta~~yan bir cenaze
arabas~~vard~r. Di~er iki stelden birinde yine ion nizam~nda sütunlara süslü lâhit
ta~~yan bir cenaze arabas~~ ile bunun alt~nda Aramf kitabe vard~r. üçüncü stelde
yine cenaze arabas~, cenaze ziyafeti olmas~~muhtemel silik bir sahne görülmektedir.
Bu sonuncu stelin iki yan kenar~nda da büyük Daskyleion kabartmas~n~~ (Mendel
No. 1355; Akurgal, Die Kunst Anatoliens s. 171, res. ~~ 6) hat~rlat~r ~ekilde kabartma
vard~r. Bir yanda bir atl~~kad~n, bir yanda ise yüklü bir at veya kat~r tasvir edilmi~tir. Henüz yay~nlanm~yan bu kabartmalar, bu bölgede daha sonraki ça~da görülen
mezar kabartmalar~na öncülük eden özellikler ta.~~maktad~rlar.
11 O. Deubner, Ein Totenmahlrelief in Pergamon, Studies Presented to Da~~id
M. Robinson I, Washington 1951 s. 61 ; E. Akurgal, Spaethethitische Bildkunst Ankara,
s. 135; E. Akurgal, Die Kunst der Hethiter, München, 1961, s. ~ oo.
1949
Propylean Kunsgeschichte res. 573, R. Hamann, Geschichte
12 Shaefer-Andrea,
der Kunst I, Berlin 1955, s. 399, Res. 426; H. Frankfort, 77~e Art and Achaeology of the
Ancient Orient s. 93 vd.
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ziyafet sahnesi 13 de, klinede yatan erkek bulunmamas~na ra~men,
oturulan iskemle, üzerine bas~lan tabure ve ziyafet masas~n~n ~ekli,
sa~da büfe ve hizmetçilerin varl~~~ddan ötürü, sonra görülen cenaze
ziyafeti kabartmalar' ile yak~ndan ilgilidir, Geç Hitit sanat~nda
görülen di~er ziyafet kabartmalar~nda " da bu ilgiyi gösterecek
unsurlar vard~r. Fakat esas örne~i, Hitit kabartmalar~ndan daha geç
ça~a ait olan Asurbanipal (M. E. 660-626) kabartmas~~te~kil etmektedir. Arkaik ça~da korint kerami~inde 15, Larisa kabartmalar~nda ",
Likyada Gölba~~~(Trysa) heronunda 17 ve Ksanthos'da bulunan mezar
kabartma parças~nda 17a cenaze ziyafeti görülmektedir. Bat~~Anadoluda bilhassa Kyzikos ve Daskyleion havalisinde bu motife rastlanmas~~18
Perslerin tesirinden ileri gelmektedir. Anadolu'da bulunan cenaze
ziyafeti kabartmalar= en eskilerinden biri olan Pers Satrapl~~~n~n
merkezi Daskyleion yak~n~nda Çavu~köy'de ele geçen Yunan - ~ran
üslübundaki kabartma" ile yine Cenaze ziyafeti motifini havi olan
ayni bölgede son bulunan ayni üsluptaki yeni mezar kabartmalar~~241a,
bu tesirin men~eini gösteren belgelerdir. Ayni ~ekilde Satrap lâhti
üzerinde de cenaze ziyafeti tasviri vard~r 21. Çavu~köy steli ve di~er
ayni çe~it steller, aynizamanda Daskyleion ve Kyzikos çevresinde çok
miktarda cenaze ziyafeti tasvirine rastlanmas~n~n sebebini izah etmektedirler. Bu bölgede daha sonra Çavu~köy stelinin tesirini ta~~yan
13 Halet Çambel, Karatepe Heykeltra~l~k Eserleri Hakk~nda Baz~~Mülâhazalar, Belleten XIII, 1949, S. 21 vd. lev. VIII/2; E. Akurgal, Die Kunst der Hethikr,
s. 103, lev. 143.
14 E. Akurgal, Die Kunst der Hethiter 130, 138 s. loo.
15 Payne, Necrocorinthia, lev. 27.
12 L. Kjellberg-A. Akerström. Larisa am Hermos II, s. 16o vd., Res. 20-22.
17 O. Bendorf-G. Niemann, Das Heroon von Gjölbaschi-Trysa (Wien, 1889) 220
vd. lev. 29, 5.
a F. N. Pryce, Catalogue of Sculpture 1/~ , s. 143, lev. XXIX, bu parçadan
ba~ka son kaz~larda bulunan bir lâhit kapa~~nda da ziyafet sahnesi vard~r. P. Demargne, A propos d'un sarcophage de Xanthos, Revue d~s Etudes Anciennes
LXIV, s. 35 vd.
18 Bu husus için Bk. E. Akurgal, Die Kunst Anatoliens s. 272 vd.
Daskyleion için Bk. K. Bittel, Zur lage von Daskyleion, AA, 1953, s. x-16.
E. Akurgal, Anatolia I, 1956, S. 20; Akurgal, Die Kunst Anatoliens, s. 170 vd.
20 Mendel 1054; E. Akurgal, Die Kunst Anatoliens s. 179, res. 119.
20 a Bk. Yk. not x o.
11 Mendel 9; I. Kleemann, Der Satrapensarkophag aus Sidon, Berlin, 1958 res.
13-14.
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pek çok Helenistik ve Roma ça~~na ait stele rastlanmaktad~r22.
Bunlar da Çavu~köy steli gibi birden fazla kabartma ihtiva ederler ve
ço~unda ziyafet sahnesinde, klinenin sa~~ve solunda kar~~l~kl~~ birer
kad~n oturur. Ayni zamanda bu stellerde Daskyleion kabartmalar~n~n
da tesiri görülür. Bu vaziyet bu motifi haiz mezar stellerinin bu bölgede
ve Byzantion ve Marmara çevresinde yayg~n bir ~ekilde görülmesini
de izah edebilir.
C. Motifin Yay~ l~~~~
Cenaze ziyafeti motifi, arkaik ça~da korint kerami~inden ve
pi~mi~~toprak mimari kabartmalardan sonra V inci as~r sonundan
itibaren mezar stellerinde " görülmektedir. Daha sonraki ça~da Bat~~
Anadolu'da, Marmara bölgesinde, Yunan kültürünün yay~ld~~~~her
yerde, Trakya'da 24, Makedonya'da, Karadeniz k~y~lar~nda 25, Kerçte 26, M~s~r'da 27 , K~br~s'ta görülmektedir. Roma ça~~nda ise bütün
antik dünyaya yay~l~r, Suryeden 28 Ingiltere'ye 29, Güney Rusya,
22 Bu benzerlik bilhassa Helenistik ça~a ait av ve ziyafet sahnesi ihtiva eden
bir stelde aç~kca görülür. (Mendel 1055), Iki yanda oturan kad~n olan di~er steller
~unlard~r: Mendel 1020, 1042, 1052, Müze env. No. 4505, 3306, 3267, 5249; Ayr~ca
Bursa Müzesinde G. Mendel, Catalogue du Musee de Brousse, Athenes 1908, s. 55, No.
58-66, Res. 27-31, bilhassa res. 29. Izmir Müzesinde, Müze env. No. 361, 3641;
Erdek Aç~khava Müzesinde (R. M. Ertüzün, Kap:da~: rar~madast ve Çevresindeki
Adalar, Istanbul, 1953, s. 137, res. 33-36. Bu bölgeden toplanm~~~ayni özelli~i haiz
pek çok stel vard~r.
23 K. Friis Johansen, 7-he Attic Grave Reliefs, Copenhagen 1951, s. 163; Conze
no. 1164-1172.
*4 G. Seure, Antiquit6 Thraces de la Propontide, BCH, 36, 1912, s. 6o1;
Mendel 971, 989, 992, ~ c~~ 8, 1041, 1058.
25 Karadeniz k~y~lar~~için Bk. Mendel 1040, 1051 (Amasra) Mendel 1004 (Cide),
Müze env. no. 4540 (Zonguldak). Bulgaristan'da bulunan cenaze ziyafetleri için
Bk. G. Tonçeva, Developpement chronologique des steles "banquet fundDre"
d'Odessus, Arceologie VI, 1964, 4, s. 37 vd.
Romanya'da da miktar~~az olmakla beraber bu motife rastlanmaktad~r.
" G. v. Kieseritszky - C. Watzinger, Griechische Grabreliefs aus Südrusland Berlin,
1909, no. 687-737.
27 M~s~r'da Helenistik ça~a ait kalkerden yap~lm~~~umumiyetle klinede yatan
bir ~ah~s ile önünde ziyafet masas~~ve kar~~s~nda köpek figürü ihtiva eden steller
vard~r: C. C. Edgar, Catalogue GinIral d~s Antiquitls Eg,yptiennes du Music du Caire,
Greek Sculptures, Le Caire 1903, No. 2731 vd.
28 Mendel 973, 974; A. Müfit AA, 1933, No. 40, 41, 42, 43. Hatay müzesinde
de bu bölgeden toplanm~~~bir çok cenaze ziyafeti mevcuttur.
22 J. Ward, The Roman Era in Britain (London, 1911), s. 150, res. 40; J. M. C.
Toynbee, Art in Roman Britain (London, 1955) res. 22 vd.
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Romanya 3° ve Bulgaristan'dan 31 Kuzey Afrika'ya 32 kadar her yerde
rastlan~r. Teferrüatta her bölgeye mahsus de~i~iklikler görülmekle
beraber esas ayni kalmaktad~ r. Anadolu'da, mesela Konya çevresinde
Cenaze ziyafeti sahnesi, o bölgede çok rastlanan, dolay~siyle sanatkarlann çok tan~d~~~~Sidemara tipi lahit cephesinde yer almaktad~ r 33.
Bitinya'da Yalova ve civar~nda, bu bölgede görülen yüksek kaideli
mezar âbideleri gibi, cenaze ziyafeti sahnesi de altar ~eklinde
yüksek kaide üzerinde tasvir edilmi~tir. 34 Buna kar~~l~k Kuzey Suryede
görülen cenaze ziyafeti tasvirini havi steller basit ve çok defa klinede
yaln~z yatan bir tek ~ahs~~tasvir etmektedirler. Ren bölgesinde, Roma
~mperatorlu'~unun kuzey s~n~rlar~nda rastlanan stellerde kitabe, kabartma alt~nda b~rak~lan gayet geni~~sahaya yaz~l~r. Askerlere mahsus
stellerde burada at ve suvariyi tasvir eden ikinci bir kabartma yer
almaktad~r. Mimari çevreler vaz~h de~ildir, kabartma sahas~n~n
ba~~taraf~~çok defa istiridye kabu~u ~eklindedir. Bu tip muhtelif
steller Kolonya'da, 3° Bonn'da, 3° Meinz 37 ve Ren bölgesinin di~er
3° Romanya'da: Bükre~, Muzeul National de Antichitati No. 95, 96, 591, 589,
1531 ; G. Tocilescu, Fouilles et Rec. Arch. en Roumanie s. 213-222; V. Parvan AA, 1914,
s. 437, res. 3; Florescu, Monumenti antichi di Durastorum, Dacia, IX-X, 1941-1944,
s. 427, res. ~~; Florescu, Monumenti Funerari Romani Dalla Dacia Inferiore, Bucuresti,
1942, No. 17-18.
31 Bulgaristan'da: M. Mirtchev, Göst. Ter, res. 2-12; K. Skorpil, Wiener jahresh~fte III, ~ goo, res. 73-74, sek. 13. G. Tonçeva, Göst. Ter. s. 37 vd.
33 Mesela Tunus'ta, Bardo, Alaoui Müzesi No. 875, 876, ~~oo7, 1153; Cezayir'de Muse Stephane Gsell No. 168-169.
33 G. Mendel, Le Mus& de Konia, BCH, 1902, 3. 209-246. Sidemara tipi
lahit cephesi ~eklindeki bu steller ilk bizans ça~~na ait Istanbul'da rastlanan sütunlu lahit cephesi ~eklindeki kabartmalar~n adeta öncüleri ve ilk örnekleri
mahiyetinde olduklar~n~~belirtmek gerekir (Bk. N. F~ratl~~ Cahiers Archiologiques XI,
1960, s. 73-92; Türk Arkeoloji Dergisi IXI2, 196o, s. 46-54).
34 A. M. Mansel, Yalova ve Civar~, Istanbul, 1936, s. 31-35, Lev. 7-9; Yalova'da
bulunan iki Mezar Ta~~, Türk Tarih Arkeologya ve Etnografya Dergisi I, 1933 s. 113.
35 E. Esp&andieu, Recueil general des bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule Romai~~e
VIII 1922, n0. 6447, 6449, 6457; 8460, 6463, 6466, 6467, 6469, 6472, 6483, 6489;
F. Fremersdorf, Inschriften und Bildwerke aus Romischer Zeit, Köln, 1956. lev. 2.
36 E. Esp&andieu, Recueil gIndral des bas-reliefs no. 6262, 6264, 6268, 6273,
6287.
37 E. Esp&andieu, Ayni eser no. 5791, 5839, 7391, 7411, 5800, 5838, 5839,
5867.
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lus~mlar~nda 39 mevcuttur. Simpelveld lahti bu stellerde görülen
bütün teferrüat~~ bir arada ihtiva etmektedir. 39 Galliada 40, Ingiltere'de 41 ve Iberik yar~madas~nda 42 da Roma ça~~na ait mezar
stellerinde bu Motife rastlan~r.
Bu günkü Türkiye hudutlar~~içinde cenaze ziyafeti motifini havi
stellere yukar~da bahsedildi~i gibi en çok Kyzikos ve Daskyleion
çevresinde rastlan~r. Di~er merkez Marmara'n~n kuzey tarafi, Byzantion ve Kalkedon çevresidir. Bu iki merkez etrafinda bulunan stellerin
ayr~~hususiyetleri vard~r. Bu motife çok rastlanan di~er bölge güneybat~~Anadolu Iskenderun ve Antakya dolayland~r. Bu çok say~da
cenaze ziyafeti bulunan bölgeler yan~nda mahalli hususiyet gösteren
Konya çevresi ve Yalova gibi daha mahdut bir çevrede kalan daha
küçük guruplar vard~r. Anadolu'nun bir çok bölgelerinde bir tak~m
mahalli guruplar ay~rmak mümkündür. Meselâ Istanbul ve Kastamonu müzelerinde Filyos, Bart~n, Amarsa, Sinop, Zonguldak gibi
bat~~Karadeniz k~y~lanndaki ~ehirlerden toplanm~~~olan steller, bu
bölgeye has bir tipin varl~~~na i~aret etmektedir. Fakat bu mahalli
tip yan~nda bu bölgede rastlanan steller aras~nda Byzantion ve Kyzikosta rastlanan tipte ve oralardan ithal edilmi~~olduklar~~anla~~lan
steller de bulunmaktad~r."
as E. Esperandieu, Ayni eser no. 24, 32, 33 (Wiesbaden); 59 (Frankfort); 230
(Darmstad); 566, 567 (Gannstad); 6589 (Trier); 6669 (Leiden); F. Drexel - F.
Koepp, Ger~nania Ro~r~ana 1929 S. 56 vd. lev. X, XI.
22 J. H. Holwerda, Der Rörnische Sarcophage von Simpelveld, AA 48, 1933,
s. 56-75.
4° Esperandieu, Ayni eser, No. 1778 (Lyon); 6 (Marsilya); 2787 (Sens); 3163
(Paris).
42 Joan Ward, 77:e Roman Era in Britain, London, 1911, s. 150, fig. 40; J. M. C.
Toynbee, Art in Roman Britain, London 1962 no. 85, lev. 89; J. Liversidge, Furniture
in Roman Britain London, 1955, res. 22 vd.
42 Antonio Garcia Y Bellido, Esculturas Romanas de Espano
Portugal, Madrid,
1949, S. 337 no. 331, 332, 337, 338, 350.
42 Türkiye'de cenaze ziyafeti tasvirini havi stellerin ço~u ~stanbul Müzesinde
toplamm~t~r; burada Osmanl~~imparatorlu~unun hakim oldu~u de~i~ik bölgelerden
gelmi~~çok say~da stel vard~r. Bundan sonra bilhassa Mysia ve Bitinyadan toplanm~~~
steller ile Bursa Müzesi gelmektedir (G. Mendel, Catalogue du Musie de Brousse, s.
55-66). Erdek'teki aç~k hava müzesinde de bir miktar stel mevcuttur (R. M. Ertüzün, Ad: geçen eser, res. 33-36). Daha sonra en güzel nümuneleri ihtiva eden ~zmir
Müzesi say~labilir. Hatay Müzesinde bilhassa Roma ça~~na ait çok say~da stel
vard~r. Bunlar d~~~nda Çanakkale (Bk. Thirsh, Sam~nlung Calvert ; Çanakkale'de
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3 — Ayakta ~ah~slar:
Ayakta ~ah~ s tasvirini havi steller, ayakta tek erkek, tek kad~n, iki
kad~ n, iki erkek, yan yana bir kad~ n bir erkek, ayakta üç ve dört ki~i
olarak gurupland~r~labilir. -üç ki~ilik guruplardan birinde iki erkek
bir kad~n, di~erinde iki kad~ n bir erkek görülmektedir. Erkeklerin
yan~nda u~aklar, kad~nlar~n yan~nda hizmetçi k~zlar yer al~r. Dört
ki~ilik gurupta ise üç kad~ n önünde bir erkek çocuk vard~ r. Bu stellerden bir k~sm~nda sahibinin yan~ nda oturan veya ona do~ru bakan
veya onunla oyna~an köpekler ile ayaktaki ~ahs~n aya~~~dibinde tasvir
edilen kaz veya ku~u tasvirleri görülmektedir.
Ayakta ~ah~s tasvirini havi stellerin en eskileri do~rudan do~ruya
Attika eseri olan 117 ve ~~52 No.lu stellerdir. Benzerlerine di~er Attika
stelleri aras~nda rastlan~r. 44 Ayakta iki ki~iyi tasvir eden stelde (No.
152) orta akroter yerine yap~lm~~~olan siren tasvirinin benzerleri
Attika stellerinde görülür 45, burada soldaki genç ba~~nda defneden
yap~lm~~~zafer çelengi ta~~maktad~r. Il 7 No.lu ayakta genç tasvirini
havi stelin Atina'da bulunan bir benzeri Istanbul Müzesinde'dir. 46
Bu iki stel aras~nda mimar~~çerçevede görülen teferrüat fark~ndan
ba~ka yaln~z köpe~in yönü bak~m~ ndan bir fark görülüyor. Her iki
genç de ku~~tutar, ~~~~7 de köpek gencin baca~~na do~ru at~l~r, di~erinde
aksi yönde gencin tuttu~u ku~u uzanm~ya çal~~~r.
Ayakta erkekler aras~nda ç~plak genç, toga giymi~~erkek, tunika
ve klamis giymi~~çocuk (No. 136) tipleri vard~r. Kad~nlar i~e
"pudicita" ve "Küçük Herculanum'lu k~ z" denilen tipte kad~n
muhafaza edilen Calvert koleksiyonuna ait bir steli Pfuhl yay~nlam~~t~r, Beiwerk
s. 49, res. 1), Bergama, Kastamonu müzeleri say~ labilir. Manisa, Adana, Ankara
müzelerinde bir kaç stel mevcut oldu~u gibi ~znik, Bal~kesir, Amasra, Sinop v. s.
gibi yerlerdeki müze depolar~ nda bir kaç stele rastlanabilir. Türkiye Müzelerinin,
~stanbul Müzesi hariç hemen hiç birinde ihtiyaca yetecek kataloglar~~yay~nlanmad~~~~
ve henüz envanter i~leri de istikrara kavu~mad~~~~için burada sadece müze ismi
verilmekle yetinilmi~tir. Türkiye d~~~ nda bütün belli ba~l~~müzelerde gerek müzenin
bulundu~u bölgeye mahsus mahalli karakterde, gerekse Anadolu ve Yunanistan'dan
götürülmü~~cenaze ziyafeti tasvirli pek çok stel vard~r.
44 COnZt 1 035 'de bizim No. 1 ~~7 'deki ç~plak gencin pozunda bir genç vard~r ve
o da ku~~tutmaktad~r.
45 C071Ze 718, 802, 803, 904. Bu stelin tam bir benzeri Sabouroff koleksiyonunda
vard~r. A. Furtwaengler, La Collection Sabouroff I, Berlin 1883-87, Lev. XXI, di~er
siren tasvirleri için Bk. Pfuhl, Beiwerk s. 5, res. 3; Mendel 928.
44 Mendel 869; Conze 977.
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figürleri ile bir kollar~~mantolar~~d~~~nda gösterilmi~~olan genç k~zlardan ibarettirler. Bu steller içinde ayakta iki kad~n~~tasvir eden
stel ayr~ca önemi haizdir (No. 151). Bu stelde, soldaki genç kad~n~ n
ba~~~üzerine hizmetçi k~z~n tuttu~u uzun sapl~~ ~emsiye dikkati çeker. Bu tip ~emsiye tasvirine daha ziyade do~uda mesela Ahamenid
kabartmalar~nda rastlanmaktad~ r. Yaln~z bir tek misalde, Selanik'te
bulunan ayni ~ekilde ayakta iki kad~n tasvirini havi, fakat kaba
i~lenmi~~harap bir stelde böyle ~emsiye görülür ". Bununla beraber
kapal~~ ~emsiye tasvirlerine mezar stellerinde rastlan~r 48 . Di~er dikkate de~er bir stel iki muharibin veda~n~~göstermektedir. Her ikisi
k~sa tunika ve klamis giymi~lerdir, yanlar~nda köpekleri vard~r (No.
153), alt k~sm~nda geni~~bir bo~~saha b~rak~lm~~t~r. Di~er harap
bir stelde de buna benzer bir veda sahnesi tasvir edildi~i anla~~l~yor (No. 155). ~ki ~ah~s aras~nda bir köpek ve bir çocuk tasvirinin kal~nt~lar~~da görülüyor.
Ayakta ~ah~s tasvirini havi bu stellerdeki erkekler tunika ve manto
giymi~lerdir, genel olarak yanlar~nda k~sa tunika giyen bir veya iki
u~ak gösterilmi~tir. Yaln~z dört stelde u~ak yoktur. Dört tanesinde de
geride erke~in ba~~~hizas~nda raf vard~r, burada ölen ~ahs~n entellektüel oldu~una i~aret eden kitap, çanta (No. ~~18, 128) veya kitap ve
çanta ile beraber mürekkep hokkas~~ve di~er yaz~~malzemesi (No. 122,
133) tasvir edilmi~tir. Di~er iki stelde bu ~ah~slar ellerinde münevver
kimse olduklar~n~~belirten rulo tutarlar (No. 126, 138). Ç~plak genç
tasvirini havi Attika stellerinden ba~ka di~er iki stelde erkek elinde
gö~sü hizas~nda ku~~tutar"(No. 12I, 124). ~ki stelde (No. ~~19 ve 236)
sa~da kaide üzerinde profilden gösterilmi~~sakals~z bir Hermes vard~r 50. Bir stelde (No. 214) sa~da arkaik tipte profilden gösterilmi~~
ve "itiphallik" bir Hermes görülüyor, ayni tipte bir Hermes Na. 239
da cepheden gösterilmi~tir.
Ayaktaki kad~nlar da ço~u defa yanlar~nda çifte hizmetçileri ile
beraber gösterilmi~ tir. Hizmetçiler ellerinde yün sepeti, ayna, mücevher çekmecesi tutarlar (No. 143, 146, 147). Yaln~z bir stelde (Na. 139)
kad~n sol elinde bir rulo tutar. Bu rulo, Sardeste bir stelde gerideki
47 Mendel 905, Kuzey Afrika'da bulunan bir mezar altannda da ~emsiye
tasviri vard~r AA, 56, 1941, s. 551, res. 88. Do~uda ~emsiyeye daha çok rastlan~r.
4° Pfuhl, Beiwerk s. 56, res. 8, lev. 4.
41 C~~mont, Recherches sur k .symbolisme funhaire p. log.
4° Pfuhl, Beiwerk s. 78.

YUNAN VE ROMA MEZAR STELLER~~

289

raftaki kitap demeti gibi, muhtemelen bu kad~n~n bir Müz telâkki
edilme~e hak kazand~~~ na i~aret edebilir 51. Genç k~zlara ait stellerde
daima bir tek hizmetçi vard~r (No. 141, 143 249) ve genç k~z çok defa
yan~ndaki köpe~i ile oynar halde gösterilir (No. ~~4o, 142, 143.) Yaln~z
iki kad~n stelinde ölen genç kad~n~n aya~~~dibinde kaz veya ku~u
vard~r (No. 141, 151). Ayakta kad~n tasvirini havi stellerde üzerinde
e~ya olan raf yoktur, yaln~z harap bir stel parças~nda, kabartma sahas~nda ve çerçeve üzerinde bir tak~m e~ya alçak kabartma olarak yap~lm~~t~r, bunlar aras~nda büyük bir yün sepeti ve kapal~~çama~~r sand~~~~(?) seçilebiliyor, di~er e~yamn ne oldu~u anla~~lam~yor.
Yan yana kad~n ve erkek tasvirini havi stellerde, kad~n~n yan~nda
uzun tunika giymi~~bir hizmetçi k~z, erkek taraf~nda k~sa tunika giymi~~
bir u~ak vard~r (No. 157), burada erkek ayr~ ca elinde rulo tutar. Üç
~ah~s ihtiva eden stellerde de ayni hal görülür. Bunlardan 159 No.lu
stel sonradan yontulmu~ tur, bununla beraber üslüp ve bilhassa
ortadaki erke~in durumu a~a~~da anlat~lan 186 No.lu stel ile benzerlik gösterir. Buradaki erke~in elbisesinin ~eklini suvarinin elbisesine
göre tamamlamak gerekir, sol eliyle gö~sünde rulo tutar, önünde
~akull vaziyette kal~n bir kuma~~kat~~olmas~~gerekir. Bu iki stel de ayni
ça~a yani M. E. I inci asra aittir. ~kisinin de ayni atölyenin mamulât~~
olmas~~gerekir.
4 — Oturan ~ah~slar:
Oturan ~ah~ s tasvirini havi stellerin en önemlisi büyük Attika
stelidir (No. 164). Üst k~sm~~ k~r~k olmakla beraber, itinal~~ i~çili~i ve
çok yüksek kabartma olarak i~leni~ i ve hâlâ muhafaza edilmi~~olan
renkleri ile bu gurup içinde, hattâ di~er Attika mezar kabartmalar~~
aras~ nda önemli yer alacak haldedir. Gerek i~çili~i, gerekse malzemesi
itibariyle ~üphesiz Attika'dan ithal edilmi~~olmal~d~r. Bunun benzerleri
M. E. IV asra ait Attika stelleri aras~ nda görülmektedir 52. Bu guruptaki di~er steller de, Attika'daki örneklerin mütevazi birer tekrar~d~r
denilebilir. Bunlar ~~) Oturan erkek kar~~s~nda hizmetçi (No. 165, 166).
Bu tipin benzerleri Attika stelleri aras~nda görülür 53. 2) Oturan kad~n
61 Cumont, Ayni eser s. 306, ~ek. 69. Bu stelde ad~~ geçen kad~n~n "ebe" yani
devrine göre bir kad~n doktoru oldu~u belirtildi~ine göre, elindeki rulonun, bu
kad~n~n bir meslek sahibi oldu~una i~aret etti~ini kabul etmek gerekir.
62 Benzerleri Conze 1447, 1448, I 45 t , 1452, 1453, 1470.
53 Conze 1857, 1859, 186o, 1862.
Benekli C. XXIX, 19
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kar~~s~nda hizmetçi (No. 169, ~~7o). Burada evvelki guruba nazaran
sadece oturan ~ahs~n cinsiyeti de~i~iktir, fakat durum a~a~~~yukar~~
aynidir. Yani bir hizmetçinin oturan bir kimseye bir ~ey takdim etmesi
tasvir edilmcktedir. Bu motifi haiz stellerin ilk örnekleri Attika stelleri
aras~nda görülebilece~i gibi, Demetrios'un lüksü yasak eden kanunundan sonraki zamanda Anadolu'da görülmektedir. Bunlardan biri
Sardes'te bulunan Matis stelidir 54.
Oturan kad~n yanlarda hizmetçiler. Bu türlü dört stel vard~r.
(No. 167, 168, 245, 246). Oturduklar~~zengin profilli taht ~eklindeki
iskemleler ile bu kad~nlar ba~ka yerlerde s~ k rastlanan Kybele stellerini
hat~rlatmaktad~ rlar. 167'de iki yandaki hizmetçilerden biri yelpaze,
di~eri aç~ k mücevher çekmecesi tutmaktad~ r, 168 de ise hizmetçi
k~zlardan biri yün sepeti, di~eri aç~ k çifte dairevi ayna tutuyor. 245
de sa~daki hizmetçide çifte ayna soldakiler ise kapa~~~aç~k bir mücevher çekmecesi vard~r. Di~erlerinden de~i~ik ~ekilde olan 246'da kabartma sahas~~ kemerli ni~~ ~cklindedir, kabartma sahas~n~~boydan boya
kline ~eklinde bir basamak doldurmaktad~r, kad~n bunun ortas~na
oturmu~~olarak cepheden tasvir edilmi~ tir, ayaklar~n~~ ince bir plint
üzerine bas~yor, hafif sa~a meyillidir. Alt sa~~kö~ede ayakta duran
hizmetçi k~z~ n önünde dikdörtgen bir e~ya görülüyor, bunun 167 ve
245'de görülen kapa~~~aç~ k mücevher çekmecelerinden olmas~~muhtemeldir, fakat bunun yerde durmas~n~n sebebi anla~~lam~ yor. Soldaki
hizmetçi ise yün sepeti ta~~maktad~r. Bu stel bu ~ekli ile seri aras~nda
di~erlerinden tamamen ayr~lmaktad~r.
Oturan kad~n ile veda eden ayakta ~alus. Uç stelde ayakta duran
ve oturan kad~ n ile vcdala~an ~ah~sdan ikisi de kad~nd~ r (No. 171,
172, 173). Di~er alt~~stelde (No. 174-178 ve ~~ ~~a) ayaktald ~ah~s
erkektir. Bunlarda da di~er stellerde oldu~u gibi kad~nlar~ n tarafinda
hizmetçi k~zlar, erkekler tarafinda k~sa tunika giymi~~u~aklar görülmektedir. Buna kar~~l~k oturan kad~n kar~~s~nda, ona bir ~ey takdim
eder durumda hizmetçi bulunan stellerde (Meselâ No. 169) hizmetçinin bulundu~u yanda herhangi bir u~ak figürü yoktur, takdimi
yapan do~rudan do~ruya hizmetçidir, buna kar~~l~k oturan kad~n
taraf~nda ayr~ca hizmetçi k~z gösterilmi~ tir. Buna göre oturan kad~n
ile ayakta veda pozunda olan ~ah~slar, ayni seviyedeki kimselerdir.
54 G. M. Hanfmann - L. Robert, A Sepulchral stele from Sardes, A,PI, 64,
1960, s. 49, lev. g.
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Bundan ba~ka üç stelde oturan kad~n ile ayakta duran ~ah~slar~n
toka etmedikleri görülmektedir (No. 179, 181, 182). Bu durumda
ya veda haz~rl~~~~veya vedadan sonraki an~n gösterildi~ini dü~ünebiliriz. Yine u~ak ve hizmetçiler kad~n ve erkekler tarafindan yer
almaktad~rlar.
5) Oturan kad~n ve kuca~~nda çocuk. Bu ~ekilde kabartmay~~ havi
bir stel vard~r (No. 183). Kitabesinden anla~~ld~~~na göre bu stel bir
abla ile erkek karde~e aittir. Her ikisi de ölmü~~olup kitabede adlar~~
yaz~l~d~r. Attika stellerinde kuca~~nda çocu~unu tutan kad~nlar~~
tasvir eden steller vard~r 55. Burada ise kucaktaki çocuk hayli büyük
ya~tad~r.
Bu gurupta erken ça~a ait büyük Attika steli ile di~er iki stelden
ba~kas~nda (No. 164, 165, 166), oturan ~ah~s daima kad~nd~r. Raflarda
da kad~nlara mahsus e~ya vard~r. Kad~nlann yan~ndaki veya kar~~lar~ndaki hizmetçi k~zlar aç~k çekmece tutarlar (No. 167, 169, ~~7o,
171, 175, 176, ~~8o). Bir k~sm~nda ise yandaki hizmetçiler yün sepeti
ta~~rlar (No. 168, 172, 173, 174, 178, 179). Hizmetçilerin yün sepeti
veya aç~k çekmece ta~~malar~~motifi stellerde ayni miktarda rastlanmaktad~r. Bu motifin de en güzel örnekleri yine Attika stellerinde
görülmektedir 56.
5 — Suvari :
At ve suvari tasvirini havi be~~stel vard~r. Bunlardan kitabesiz
olan 185 No.lu stelde (Res. 36), köpe~i ile birlikte domuz avlayan
m~zrakl~~Trakya suvarisi görülmektedir. Bu Selanik'te bulunmu~~olan
büyük Trakya suvarisi kabartmas~n~n sa~~taraf~nda görülen sahnenin
bir kapyas~d~r 57.
~~84'de klamis ve bacaklar~na kadar uzanan bir tunik giyen süvari
sa~a do~ru hareket halindedir. At~n gerisinde süvarinin m~zra~'~m
ta~~yan u~ak ilerlemektedir. Buradaki süvarinin ~ekli 206 No.lu l'ahitte
bir altar önünde görülen suvariye çok benzemektedir.' 84 'deki ~ah~s
bir subay olabilir.
~~86 ve ~~87'de ölen ~ah~s at~n önünde ayakta durmaktad~r. ölünün
askeri faaliyetini belirtmek üzere seyis ve at gösterilmi~tir(Res. 35, 37).
55 F. Johansen, The Attic Grave - Reliefs Copenhagen 1951, s. 17, res. 4. Burada
genç kad~n kuca~~nda çocu~unu tutuyor.
68 Conze 68; F. Johansen, The Attic Grave - Reliefs s. 18, res. 5.
57 Mendel 492; L. Budde, Belleten 68, 1953, s. 476, Res. 16.
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213 'de Trakya suvarisi tipinde m~zrakl~~bir suvari ile sava~an
kalkanl~~ bir piyade görülmektedir (Res. 20).
206'da suvari bir altara do~ru ilerledi~inden bunun kahramanla~t~r~lm~~~bir ölüyü temsil etmesi dü~ ünülebilir. Bu nevi altara do~ru
ilerliyen suvari tasvirini havi stellere Bulgaristan'da çok rastlanmaktad~r 58 .
6 — De~i~ik mevzular :
De~i~ik tasvirleri olan be~~stelin be~i de (No. 188-191, 218)
dikkate de~er özellikltedir. Bunlardan dördünde bir ~ah~s tasviri
yoktur. 188 No.lu stelde (Res. 46) di~er bir çok stellerde görülen
duvar kenar~n~~veya bir rafi temsil eden ince bir bant ile alt k~s~mdaki
esas kabartma sahas~, üstteki k~s~mdan ayr~lm~~t~r. Altta bir tak~m
semboller görülmektedir. Bir kerukeion, bir yar~m ay, hurma dah
ve solda bir çelenk vard~ r. Bunlar stelin sahibinin bir zaferine i~aret
etmektedirler. Solda altta görülen bir me~ale (veya fener?) ise bu
zaferin bir me~ale yar~~~~ile ilgili oldu~unu göstermektedir. Sol kö~edeki çift kulplu kitap çantas~~ (Lev. (4/2) sa~~alt taraftaki kaide
üzerinde görülen küre ile yan~ ndaki deynek bu stelin sahibinin bir
âlim, bir entellektüel oldu~una i~aret etmektedir. Ayni ~ekildeki bir
kaide üzerinde küre ve deynek tasvirine, yukar~da bir filozofa ait 33
No.lu stelde rastlam~~t~ k. Stelin üst k~sm~ nda, bant üzerinde görüllen e~ya ise kitap, mürekkep hokkas~ , kalem, balmumu defter ve strigilis'dir. Kitap ve di~er e~ya bu stelin sahibinin entellektüel oldu~unu
teyit eden sembollerdir, sol kö~ edeki strigilis ise bu ~ahs~n ayni zamanda
atlet oldu~unu gösterir.
Kerykeion ayni zamanda spor ve gymnasion tanns~~olan Hermes'i
temsil ediyor. Yar~ m ay ise ay ile ilgili bir uluhiyeti i~aret etmektedir.
Bu ise Bendis, Artemis veya Hecate Phosphoros olabilir. III üncü
Philip'in ~ehri muhasaras~~s~ras~nda, Byzantionu ay tanns~~Phosphoros''un kurtard~~~na inan~ld~~~ ndan Byzantion sikkelerinde ay tasviri çok görülür. ~u halde bu stelin sahibi olan Hekatodoros'un o~lu,
ay ile ilgili bir tanr~~ ~erefine yap~lan bir yar~~~~kazanm~~t~r 58a.
58 Mesela Bk. Mirtchev, Göst. re,-. res. 26.
asa Bu stelin önce Bendis ile ilgili olabilece~ini dü~ünmü~ tüm. Prof. L. Robert,
stelin Hecate Phosphoros ~erefine yap~lan me~ale yar~~~ n' kazanan bir gence ait
olmas~~gerekti~ini ileri sürmektedir. Bk. Les Stdes Furdraires de Byzanee Grico-Romaine,
s. 152 vd.
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189 No.lu stelde (Res. 44) insan tasviri yoktur, sadece ona ait
e~ya ve semboller vard~ r, bunlardan stelin sahibinin muharip bir
denizci oldu~u anla~~lmaktad~ r. Burada görülen harp gemisi provas~~ 59
(Lev. 5 /1 , a), stel sahibinin denizci oldu~una i~aret ediyor. Ortada
bir çiviye as~l~~halde k~l~ç ve kemer vard~r (Lev. 5/2), sa~~kö~ede yine
bir çiviye as~l~~halde sapl~~küçük bir çanta vard~ r (Lev. 5 /4). Bu çanta
bundan evvelki stellerdeki gibi bir kitap çantas~~de~ildir, daha ziyade
askerlere mahsus bir çanta olmal~d~ r. Bu stelin bir benzeri No. 218
dir. Bu stelde de ayni ~ekilde çiviye as~l~~ k~l~ç ve kemer stelin esas
k~sm~n~~doldurur, fakat burada üst sa~~kö~ede iki rulo, alt sol kö~ede
ise kitap ta~~ma~a mahsus kemerli kapakl~~ve sapl~~ sand~k vard~r.
191 No.lu stelde (Res. 45) ise bir tabure üzerinde büyük bir yün
sepeti gösterilmi~ tir. Sepet içinde yün ve bu yüne saplanm~~~ i~~ve
iplik yuma~~~vard~r. Bu sepet kad~nlara mahsus stellerde ~ematik
olarak gösterilen yün sepetlerinin esas ~eklini aç~kca göstermektedir 60.
'go No.lu stel yar~m sütun ~eklindedir, ön yüzünde ç~ plak bir
genç büstü vard~r, hem üst kenar~ ndaki profil üzerinde, hem de
büstün alt~ndaki düzeltilmi~~sahada kitabe görülüyor. Gerek kabartman~n mevzuu, gerekse ~ ekli itibariyle bu stel Byzantion stelleri içinde
bir istisna te~ kil etmektedir. Byzantion stellerinden hiç birinde büst
yoktur. Buna benzer Roma ça~~ na ait stellerden bir tane ~stanbul
Müzesinde vard~r, burada stelin ~ekli de~il fakat ç~plak büst kabartmas~~
bizimki ile benzerlik gösterir 61. Yar~m bir sütundan yap~lm~~~olmakla
beraber bu stele bir mezar cippus'u demek mümkündür.
7 — Stel parçalar~ :
Elimizdeki stel parçalar~ ndan, ait olduklar~~stelin mevzuu hakk~nda kati tahmin yap~lm~ yacak olanlardan, ihtiva ettikleri teferrüat
bak~m~ndan önemli olanlar da katalo~a ilâve edilmi~lerdir. No. 192
de gerideki rafta görülen yaz~~malzemesi ve kitaplar dikkate de~er.
Bu parçada sol kenarda görülen sakall~~ba~, arkaik üslüptaki ~ekli ile
di~erlerinden ayr~l~r. Bu sakall~~bir Hermes'e ait olabilir 62. Steldeki
yeri ve genç erke~e nazaran vaziyeti de bunu ima eder ~ekildedir.
66 Benzeri harp gemisi provas~~ Dresden'deki bir stelde vard~r, Pfuhl, Beiwerk
s. 134, res. 25.
"° Pfuhl, Beiwerk s. 54.
61 Mendel 947, mezar cippuslar~~üzerinde elbiseli büstlere rastlan~r Mendel 944.
62 Sakall~~ Hermes için Bk. Pfuhl, Beiwerk s. 77, res. 13.
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Bir kad~n stelinin parças~~olan ~~93 No. da ise stelin alt k~sm~~tamamen
noksan ise de raf üzerindeki e~ya aç~ kça görülmektedir. Bu rafta bir
buhurdan (thymiaterion) bütün teferrüat~~ile gösterilmi~tir. Burdaki
yün sepeti, mücevher çekmecesinin gösterilmesi stelin bir kad~na
ait oldu~unu gösteriyor, esasen kitabede de bir kad~n ismi geçmektedir. 194 No.lu parçada bir kotyle (?) kabartmas~~görülüyor. Benzeri
bir tasvir Byzantion stellerinde mevcut de~ildir. 194 a da bir kaide
üzerinde bir küre vard~ r, kenarda bir u~ak görülüyor. Bu stel bir filozofa ait olabilir. Büyük bir stelin alt k~sm~ na ait olan 255 No.lu parçada
ayakta duran bir kad~ n ve erkek aras~ nda dikdörtgen bir kaide üzerinde küçük bir figüre ait dizden a~a~~~iki bacak mevcuttur, kaide üzerinde de kitabe vard~r. Di~er Bizantion stellerinde kaide üzerinde
kitabe görülmemektedir. 256 No.lu parça tamamen de~i~ik ~ekilde
bir stele aittir. Bu parça ba~ ka bir kabartmaya da ait olabilir. Esas
kabartma sahas~ nda üstü noksan bir sütun ve bir dikdörtgen kaide
veya altar vard~r. Bunun alt~ ndaki sahada ise alçak kabartma olarak
iki ~ah~ s ve içinde gemici olan bir ticaret gemisinin ön k~sm~~vard~r.
Bu parça alt k~s~mlar~ nda tâli ikinci bir kabartma bulunan bir stelin
parças~~olmal~d~r.
8 — Stel kabartmal~~lâhitler :
~imdiye kadar Byzantion ve civar~ ndan bir seri te~kil eden 24
tane lâhit ve lâhit parças~~ele geçmi~tir. Ayr~ca iki tane de bunlardan
ayr~~tipte, kiremitli çat~~ ~eklinde, lâhit kapa~~~bulunmu~tur 63. Halen
tesbit edemedi~imiz baz~~ kabartmas~z lâhitlerin ~ehrin muhtelif
yerlerinde çe~me yala~~~veya hazinesi olarak veya ba~ ka maksatlarla
kullan~lmakta oldu~u muhakkakt~ r. Lâhitlerin on tanesinde muhtelif
stel kabartmalar~~vard~r. Bu kabartmalar do~rudan do~ruya müstakil
stel mahiyeti ta~~ yorlar. Burada da bu yönden ele al~nm~~lard~ r.
Lâhitlerin d~~~~tamamiyle perdahlanmadan murç izleri ile b~rak~lm~~t~r. Dört kö~ elerinde akroterleri olan semerdam ~eklinde kapaklar~~vard~r. Kitabeler perdahlanmam~~~satha veya haz~rlanan "tabula
ansata" içine yaz~lmaktad~ r. Kabartmalar, lâhtin cephesini te~kil
eden yaln~ z bir uzun yüzüne yap~lmaktad~r. Bu lâhitler bir kaç ki~iye
mahsus bir nevi aile mezar~~mahiyetindedirler. Lâhte yeni konulan
83

N. F~ratl~, Bizansl~larca kullan~lm~~~Antik bir lâhit kapa~~, Ayasofya Müzesi

rd~* no. 2, 1960, S. 26.
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her ölü için yeni bir kitabe ile beraber, aynen mustakil steller gibi
kabartmalar yap~lm~~t~ r. Lâhitlerin cephesindeki stel kabartmalar~ndan 8 tanesinde cenaze ziyafeti, 7 tanesinde ayakta ~ah~s, bir suvari
ve bir oturan kad~ n tasviri vard~ r. Bir lâhit üzerinde do~rudan do~ruya
satha alçak kabartma olarak yap~ lm~~~yelkenleri aç~ k bir ticaret gemisi
görülmektedir. Bu stelle mimari tezyinat~~olmayan dikdörtgen veya
kemerli ni~~~eklindedirler. Yaln~ z bir kemerli ni~~~eklindeki stel kabartmas~n~n iki yan~~çizgi ile paye ~eklinde gösterilmi~tir 64 (No. 199).
Bir cenaze ziyafeti ise "tabula ansata" üzerine yap~lm~~t~r (No. 206).
~ ki lâhitte ise bütün cephe, Bitinya'da rastlanan bir çok lâhitlerde
oldu~u gibi tamamen iri harflerle yaz~lm~~~kitabe ile kapl~d~r 65 (No.
204 ve 253).
Bu lâhitlerden ikisini yay~ nlarken Byzantion'a mahsus olan bu
lâhitler gurubunu Ord. Prof. A. M. Mansel etrafl~~ bir ~ekilde
incelemi~~bulunmaktad~r 66 . Lâhitler stellerin bulundu~u yerlerde
Çemberlita~'da Beyaz~t'~n bat~s~ nda, Lâleli, Vezneciler, Süleymaniye ve Üniversite bahçesinde ele geçmi~tir, di~er bir k~sm~~da
Unkapan~, 6' Saraçhane, 68 Hasköy ve Sütlüce'den bulunmu~lard~r.
Do~rudan do~ruya açmak f~rsat~~buldu~umuz lâhitlerin içinde birden
fazla iskelet vard~ , muhtelif zamanlarda yap~lan gömmelere ait iskeletler birbirinden mermer levhalar ile ayr~lm~~~idi. Içlerine muhtelif
ölü hediyeleri, madeni e~ya, pi~mi~~toprak kandiller, vazolar, bilhassa
cam e~ya ve bir kaç~ nda da bizim için sa~lam tarihleme vas~tas~~te~kil
eden sikkeler bulunmu~tur.
Tarihlendirmede Prof. Mansel'in vard~~~~neticeleri de~i~tirecek
bir sebep mevcut de~ildir. Kabartmah lâhitler, iki tanesi içinde
64 Bu lâhit gerek kapa~~ , gerekse bu kabartman~n etraf~na yap~lmak istenilen
bu mimari çerçeve bak~m~ ndan Poros lâhitleriyle çok yak~nl~k gösteriyor, E. Loewy,
Archaologisch-Epigraphisch Mitteilungen aus Oesterreih XI, lev. IX/1 'deki Poros lâhti
üzerinde de böyle kabartmalar etraf~nda mimari çerçeve görülmektedir.
Inschriften und
65 Bitinya'da görülen bu tip lâhitler için Bk. F. K. Dörner,
Denkmaeler aus Bithynien, Berlin 1941, s. 23-24, lev. 4. ~ zmit Müzesinde de bu tipte
iki lâhit mevcuttur.
e° Arif Müfit Mansel, ~stanbul Tersanesinde bulunan bir lâhit ve bir ~stanbul
lâhitler gurubu hakk~nda ara~t~rmalar, Belleten 83, 1957, S. 395 vd.
67 Z. Ta~l~kl~o~lu, Trakya'da Epigrafya Ara~t~rmalar~, ~stanbul 1961, S. 40.
Saraçhane trafik tuneli kaz~s~ nda helenistik ve Roma ça~~na ait bir çok
basit mezarlara ve M. S. 1 inci asra ait bir lâhte rastland~.
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bulunan sikkelere ve kitabelerine göre M S. III. asr~n ilk yar~s~~sonuna
tarihlendiriliyorlar. Kabartmas~z baz~~lâhitlerin daha erken ça~a
ait olabilecekleri, silinen esas kitabelerinden kalan izlerden anla~~lmaktad~r. 69 Hiç kabartma ve kitabesi olmayan bir lâhit de içinde
bulunan imparator Domitianus'a (M.S. 81-96) ait alt~n sikke empresiyonuna (Bractea) göre birinci asra aittir. 70
Lâhitlerdeki stel kabartmalar~ ndan hiç birinde e~ya ihtiva eden
duvar kenar~~veya raf tasvirileri yoktur. Kabartmalar~n mevzuu ve
figürlerin i~leni~i müstakil stellerden hiç bir ayr~l~ k göstermemektedir.
IV — STELLERDE ESAS KABARTMA YANINDA
GÖRÜLEN E~YA
Stellerde tasvir edilen esas motifin yan~~ s~ ra gerek hizmetçi ve
di~er figürlerin ellerinde, gerekse ayr~ca tasvir edilmi~~olan raf
veya duvar kenarlar~ nda ° veya kabartma sahas~n~ n muhtelif yerlerinde, bir tak~m e~ya tasviri görülür. Otuz iki stelde bu gibi e~ya,
ayr~ ca kabartma sahas~~gerisindeki raf veya duvar kenar~nda gösterilmi~ tir. 33 ve 122 No.lu stellerde, buras~n~ n gayet belirli bir ~ekilde
duvar kenar~~ oldu~u görülmektedir. Bu stellerin yanlar~n~~tahdit
eden payelerin ba~l~klar~~ hizas~ ndan geriye do~ru uzanan silme,
aç~ kca duvar kenar~~oldu~unu gösterir. 35, 36, 37, 128, 167, ~~7o,
171, 193, 251 No.lu stellerde de geride görülen silmenin yine duvar
kenar~n~~temsil etti~ini dü~ ünmek mümkündür, bunlarda da duvar
kenar~~ ~ematik olarak gösterilmi~~olmal~d~r. Di~er bir gurup stelde
ise (No. 40, 77, 84, 118, 133, 172, 179, 186, 217, 250) geride fonda
sadece ufki bir silme üzerinde e~ya vard~ r. Bu silme nin bir duvar kenar~m temsil edebilece~i gibi, duvara ba~l~~olan rafi da temsil etmi~~olmas~~
mümkündür. Di~er bir stelde ise (No. 188) alttaki kabartma sahas~~
ile üstteki e~yamn konuldu~u k~s~ m ayni seviyede olup biribirinden
enli bir bant ile ayr~lm~~t~r. Görünü~ te bunlar birbirinden ayr~~kabart49 Müze env. no. 4864 bu lâhitte "tabula ansata" içindeki kitabe silinmi
~~ve
sonra tekrar yaz~lm~~t~ r. Stellerden birinin de (No. 41) helenistik ça~a ait esas
kitabesinin silinip, stelin alt~ndaki bo~lu~a çok daha sonra belki M. S. III as~r ikinci
yar~s~nda ba~ ka bir kitabe yaz~ld~gm~~ hat~rlatal~ m.
70 N. F~ rath, Çemberlita.~~civar~ndan buluntular, Istanbul Arkeoloji Müzeleri
Tzlli~t No. 11-12, 1964, S. 105, ~CV. 3414.
Pfuhl, Beizverk S. 125.

YUNAN VE ROMA MEZAR STELLER~~

297

ma sahalar~~hissi veriyorlarsa da, bu bant~nda duvar kenar~n~~ veya
raf~~temsil etti~inde ~üphe edilemez. Bir kaç stelde e~ya kabartma
sahas~nda do~rudan do~ruya fonda gösterilmi~tir. No. 34'de bir harp
gemisi provas~~ile bir kitar, No. 67'de bir m~zrak ve mi~fer (?) 22o'de
fonda as~l~~k~l~ç vard~r (Res. 32). Bir stel parças~nda ise (No. 1 5o)
fonda ve yan kenar üzerinde bir k~s~m e~ya mahkük çizgi ile gösterilmi~tir. Bir stelde geride fonda görülen katlanm~~~perde (No. 82 Res. ~~6)
ayr~ca bir e~ya de~il fakat esas sahnenin gerisini örten ve bu sahnenin
bir parças~~olan e~yad~r. Dört stelde ise esas kabartma sahas~n~, ba~ka
stellerde tâli motif olarak tasvir edilen e~ya doldurur (No. 188, 189,
191, 218).
Stellerde raf, duvar kenar~, kabartma sahas~n~n fonu veya hizmetçi elinde tasvir edilen e~ya, ölünün cinsiyetine ve mesle~ine göre
de~i~mektedir. Kad~ nlara ait stellerde en çok yün sepeti, ayna, tarak,
mücevher çekmecesi, koku ~i~esi, pyksis gibi do~rudan do~ruya
kad~nlar tarafindan kullan~lan e~ya tasvir ediliyor. Erkeklere mahsus
stellerde ise kitap demetleri, balmumu defterler, yaz~~malzemesi, di~er
ilim aletleri, kitap çantas~, silah gibi e~ya tasviri vard~r. Kad~nlara
mahsus stellerde hizmetçi k~zlar erkeklere mahsus stellerde u~aklar
bazan ellerinde erkek ve kad~nlara mahsus e~yay~~ ta~~r halde gösterilmektedir. Erkek ve kad~nlar~n mü~tereken tasvir edildi~i stellerde
ise kad~n~n yan~nda hizmetçi k~z, erke~in yan~nda u~ak ayni ~ekilde
erkek ve kad~nlara mahsus e~yay~~ ta~~r veya efendisi veya han~m~~
yan~nda emre haz~r halde durur. Baz~~stellerdeki raf veya duvar kenarlar~nda hem erkeklere, hem kad~nlara mahsus e~yan~n tasvir edildi~i
görülüyor. Bu stellerin aile için yap~ld~klar~~anla~~l~yor, bu halde stel
kitabelerinin gösterdi~i gibi esas erkek figürünün bulundu~u tarafta
erkek, esas kad~n figürü tarafindan ise kad~n e~yas~~tasvir ediliyor
(Bk. Yk. S. ~~o). 33 ve 84 No.lu stellerde sa~da erke~in ba~~~hizas~nda
erkek ismi ve raf~n sa~~tarafinda erkeklere mahsus e~ya tasviri yap~ld~~~, halde, kad~n~n ba~~~hizas~~bo~~b~rak~lm~~t~r, rafin kad~n tarafinda
kad~nlara mahsus e~ya vard~r, yani aile için yap~lan bu stellerde
erkekten sonra öldü~ü anla~~lan kad~n~n isminin ilavesine sonradan
imkan kalmad~~~~anla~~l~yor. Bunun aksi, yani yaln~z kad~n~n ba~~~
hizas~nda kad~n ismini havi olan erkek taraf~~bo~~b~rak~lan (No. 217
gibi) steller de vard~r.
Raf veya duvar kenar~~tasvirine daha sonraki ça~a, yani M. S.
111 üncü as~r stellerinde rastlan~yor. Bu ça~a ait lahitler üzerindeki
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stel tasvirlerinden hiç birinde raf veya e~ya tasviri yoktur. Yaln~z
bir lâhitte (No. 206) ayakta erkek ve çocuk tasviri yan~nda dua vaziyetinde el tasviri vard~r. Di~er bir lâhitte kemerli ni~~içinde ayakta
genç tasviri yan~nda uzun boyunlu bir ~i~e ve solda küre tasviri vard~r,
sa~~kenarda da dikdörtgen gövdeli, uzunca boyunlu bir ~i~eye benzer
e~ya görülmektedir.
Steller üzerindeki esas kabartma yan~ndaki e~ya kad~nlara ve
erkeklere mahsus olmak üzere iki guruba ayr~labiliyor. Erkeklere
mahsus e~yay~~ayr~ca iki guruba ay~rmak mümkündür. Entellektüel
kimselere mahsus e~ya ve kahramanlara mahsus e~ya çok defa birbirinden ayr~d~r. Mamafih hem entellektüel hem de muharip olan
bir ~ahs~n her iki çe~it e~yas~n~n ayni stel üzerinde gösterildi~i de
vakidir (No. 36, Res. 15).
~~— Kad~nlara mahsus e~ya (Lev. 3) :
Yün sepeti 2 (Calathos) : Kad~nlara mahsus stellerde veya mü~terek
stellerin kad~n — tarafindaki hizmetçiler ço~u halde iki elleriyle yün
sepeti ta~~rlar (Lev. 3/3, 3a). On stelde raf üzerinde (N
,_.o. 35, 37, 84,
~~7o, ~~71, ~~72, ~~79, 193, 217, 251) ve 234'de al~nl~kta yün sepeti
gösterilmi~tir. Mü~terek stellerde de kad~na ait oldu~unu belirtmek
üzere rafin kad~n tarafindaki k~sm~na tasvir edilir (No. 35, 84, 217,
234). Bir kad~na ait stelde kabartma sahas~n~~tamamen yün sepeti
i~gal etmektedir (No. ~ g~ ). Bir stel parças~nda ise yün sepeti kad~n~n
oturdu~u iskemle yan~nda hizmetçi k~z~n önünde yerde durmaktad~r.
150 No.lu parçada di~erlerinden de~i~ik ~ekildeki yün sepeti (Lev.
3/3a) geride fonda çok alçak kabartma olarak gösterilmi~tir.
Ayna (Speculum)3 :Dairevi kapakl~~veya çifte dairevi ayna (Lev.
3/ ~ ) yedi stelde rafta gösterilmi~tir (No. 33, 35, 84, ~~71, 172, ~~7g, 217)
bunlardan dört tanesi kad~n ve erkek mü~terek steller olup ayna rafin
kad~na yak~n k~sm~nda gösterilmi~tir. Yaln~z bir stelde hizmetçi k~z
elindeki dairevi büyük bir aynay~~han~m~na do~ru tutuyor (No. 147),
di~er bir stelde genç kad~n~n arkas~nda duran bir hizmetçi elindeki
aç~k bir çifte aynay~~ona do~ru uzat~yor (No. 141). Birbirinin çok
benzeri ~ekilde oturan kad~n tasvirini havi iki stelde (No. 168 ve 251)
yandaki hizmetçi k~zlardan biri iyi bir ~ekilde tasvir edilmi~~aç~k bir
çifte aynay~~kad~na do~ru tutuyorlar.
a Pfuhl, Beiwerk s. 54; E. Saglio "calatus", Daremberg-Saglio 112 s. 812.
Ridder, "Specultun", Daremberg-Saglio IV 12, S. 1422.

1 A.

YUNAN VE ROMA MEZAR STELLER~~

2 99

Tarak (Calamistrum) : Yedi stelde raf üzerinde gösterilmi~tir.
bir taraf~~ s~ k, di~er taraflar~~seyrek di~li olmak üzere iki tarafl~d~rlar
(No. 33, 84, 17 , 179, 217, 234, 23 ~~). ~ekilleri birbirinin hemen hemen
aynidir (Lev. 3/2), iki di~~ s~ ras~~ aras~nda mahkük tezyinat vard~r.
~~ 72 'de burada zikzak hatlardan meydana gelen mahkük tezyinat
gösterilmi~tir. Taraklardan yaln~ z birinin ~ekli di~erlerinden ayr~~ve
daha uzun olup, iki ucu münl~anidir (No. 21 7, Lev. 3/2a). Bu ~ekildeki
taraklara "Frigya tipi" Roma ça~~~mezar stellerinde çok rastlan~r.
Mücevher Çekmecesi, 4 Dikdörtgen Kutu, (G sta) : Stellerde tasvir
edilen dikdörtgen kutular~n mahiyetini kesin olarak tâyin etmek
zordur. Bunlar~n en az üç ayr~~ e~yay~~temsil etmeleri gerekir. ~~) Mücevher çekmecesi (Lev. 3/4); 2) Elbise sand~~~~(Lev. 3/12); 3) Ostotek
(Lev. 5/7). Kabartmalarda bunlar~n teferrüat~~gösterilmedi~inden
stellerin ço~unda birbiriyle kar~~abilir. Ne oldu~u kesin olarak söylenilebilecek misaller ayr~lm~~t~ r. Mücevher çekmecesi denilebilecek
olanlar rafta veya hizmetçi k~z elinde han~m~na takdim edilirken
gösterilir (No. 167, 169, ~~7o, 171, 176, ~~ 8o, 196, 251). Di~er bir k~sm~nda ise hizmetçi k~z elinde kapa~~~kapal~~haldedir (No. 33, 34, 71,
147, 173, lev. 3/4). Bir stelde (No. 252) yerde hizmetçi k~z~n önünde
yerde kapal~~ dikdörtgen bir e~ya vard~r. 234 'de al~nl~kta, 5o'de
kabartma sahas~nda, 33'de rafta görülen dikdörtgen ve yüksekce
ayakl~~ e~ya daha ziyade çama~~r sand~~~na benziyor (Lev. 3/12).
üstüvani kutu 5 (P)xis): dört stelde rafta üstüvani kutu (Pyxis)
tasvir ediliyor (No. 167, 168, 179, 251). Bunlar~n alt ve üst kenarlar~~
profilli, kapaklar~~ise koniktir (Lev. 3/7). Bu kutular genel olarak
büyüktürler, bu sebeble kosmetik kutusundan ziyade mücevher
kutusu olduklar~~kabul edilebilir. Hizmetçi k~zlar taraf~ndan ta~~nan
ve ~ekli yün sepetinden ayr~~olan 33 ve 37 No.lu stellerdeki e~yan~n
da pyxis olmas~~ mümkündür.
Telpaze 6 (Flabellum) : Büyük yaprak biçimindedir (Lev. 3/5),
bir stelde rafta (No. 172), di~er iki stelde ise hizmetçi k~z taraf~ndan
tutulmaktad~ r (No. 167, ~~76).
Pfuhl, Beiwerk S. 52; Gisela M. A. Richter, Ancient Furniture, Greek, Etruscan
and Roman, Oxford 1926 s. 89 vd.
5 E. Pottier, "Pyxis", Daremberg-Saglio, IV/I, 794.
Pfuhl, Beiwerk S. 57, res. 27, lev. VI/3; G. Fougeres, "Flabellum", Daremberg
-Saglio 1112, S. 1149.
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~i~eler (Lev. 3 /6, 3/6a, 3 / ~~~) : Dört stelde rafta i~~~eklinde iki~er
tane koku ~i~esi vard~r 7 (No. 33, 35, 168, 251). Bunlardan ikisinde
(No. 168 ve 252) görülen yan yana iki ~i~enin kar~ nlar~~hizas~nda birbirine ba~l~~olduklar~~aç~kça görülüyor (Lev. 3 i~~I). Di~er iki stelde
ise birer tane kürevi gövdeli uzun boyunlu, muhtemelen cam ~i~e
vard~r (No. 84, 179). Al~nl~~~nda e~ya tasviri olan 234 No. lu stelde
birisi geni~~gövdeli olan k~sa boyunlu iki ~i~e görülüyor. ~~~~ekilli koku
~i~eleri Helenistik ça~~mezarlar~nda çok bulunmaktad~r. Kalkedon
nekropolünde bulunan bir stelde pek itinah bir ~ekilde i~lenmi~~iki
~i~e yan yana gösterilmi~tir 8. Bir kad~na ait olan do~u yunan men~eli
bir stelde i~~~ekilli bir ~i~e sütuncuk üzerinde müstakil sembol olarak
gösterilmi~tir 9. Bir lâhit kabartmas~nda gayet uzun boyunlu, kürevi
gövdeli ve üzeri kafes tezyinat~~ile süslü bir ~i~e tasviri görülür(No.
Bu lâhitlerde çok miktarda cam e~ya bulunmu~~idi. Kabartmalarda
görülen ~i~elerin de lâhte konulan hediyelerle ilgili olduklar~~ kabul
edilebilir.
Buhurdan (Thymiaterion):" Bir kad~na ait olan 193 No.lu stelde
raf üzerinde çekmece ile yün sepeti aras~nda, bütün teferrüat~~gösterilmek suretiyle tasvir edilmi~tir (Lev. 3 /8). Bir cenaze ziyafetinde ise
kad~n~n arkas~nda ayakta duran hizmetçi taraf~ndan ta~~nmaktad~r
(No. 41). Bu stelin esas kitabesi silinmi~, sonradan ba~ka isim yaz~lm~~t~r. Hizmetçi k~s~n durumu buhurdan~n kad~na mahsus bir e~ya
oldu~unu kâfi derecede izah etmektedir. Di~er stellerde rastlanan
buhurdanlar daima kad~nlar~n elinde veya onlar taraf~ndan kullan~l~rken gösteriliyor. Yukar~da zikredilen Kalkedon stelinde de (Not 7)
sa~daki hizmetçi k~z teferrüatiyle tasvir edilmi~~bir Thymiaterion
ta~~maktad~r.
Bu stellerdeki koku ~i~esi tasvirlerinin Helenistik ça~~mezarlar~nda bulunanlarla olan benzerli~ine i~aret edilmi~~idi Bk. A. Akarca, Belleten XVI, 1952, s. 384.
Müze env. no. 5055; Les Stdes Fundraires de Byance, lev. LXIV.
9 Pfuhl, Beiwerk S. 55, No. 30, res. ii. Burada Pfuhl bu ~i~eye "lekitos" demekte ise de asl~nda bu "fusiform unguentaria" denilen tipteki koku ~i~elerindendir.
10 Yine bir kad~na ait olan yukar~da zikredilen Kaldekon stelinde bir hizmetçi k~z taraf~ndan ta~~n~r halde ayni ~ekilde bir thymiaterion vard~r. Di~er stellerde
thymiaterion daima kad~nlar taraf~ndan kullan~lmaktad~r; Mendel 879, 88o; Cumont ~ek. 18, s. 136; Otto Walter, Ein Totenmahlrelief aus Samos, Studies Presented
to David M. Robinson s. 604.
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Erkeklere mahsus e~ ya (Lev. 4)
A. Entellektüel kimselere mahsus e~ ya :
Rulo ve rulo demetleri (Volumen): 11 Raf veya duvar kenarlar~ nda
ve masalarda görülen kitap demetlerinin bir kaç~~müstesna üç rulodan
meydana gelir (Lev. 4/1). Yaln~ z erkeklere mahsus stellerde (No. 77 ,
~~18, 122, 128, 133, 186, 188, 192, 219, 250) veya mü~terek stellerde
erkeklerin bulundu~u tarafta (No. 33, 35, 37, 84, 217) tasvir edilir.
Rulo ve rulo demetleri ikili oldu~u halde üçüncü rulonun erke~in
elinde tutulmakta oldu~u görülmektedir. No. 37 'de raftaki rulo
demeti ikili, üçüncü rulo erke~in elinde aç~k, No. 34, 35, 36 'da
ise masa üzerinde görülen rulo demetleri ikili di~erleri ise erkekler
elinde aç~k olarak gösterilmi~tir.
Erkekler ve bazan erkek yan~ndaki u~ak da ellerinde rulo tutar
halde gösterilmi~ lerdir (No. 128, 157, 159, 18o, 186, 199, 246). Bir
stelde erkek raftaki üçlü rulo demetinden ba~ka elinde kapal~~bir rulo
tutar. No. 71'de ise u~ak tuttu~u ruloyu efendisine uzat~r. No. ~~26 'da
raftaki rulo demetinden ba~ka u~ak da elinde bir rulo tutmaktad~r.
Üç stelde de 33, 35, 218 rulo rafta aç~k haldedir. Rulo ve yar~~aç~k
ruloya a~a~~ da bahsedilen diptik ve kalem tasvirleri gibi Roma ça~~na
ait "Firigya tipi" mezar stellerinde s~k s~k vaz~h bir ~ekilde rastlanmaktad~r.
Kapa~~~kemerli sand~kça ( Kitap ve yaz~~malzemesi çantas~) : ~ki yan~nda
iki tane ta~~ma~a mahsus büyük kulpu olan çantalar (Lev. 4/2)
erkeklere mahsus e~ya aras~nda görülüyor. A~a~~~yukar~~ bu gün
kullan~lan evrak veya kitap çantalar~na benzer. Yaln~z alt~nda yere
temas etmesi için küçük kürevl ayaklar~~vard~r. En aç~k ~ekilde 128
ve 188 No.lu stellerde görülmektedir. Yaln~z erkeklere mahsus stellerde
(No. 40, ~~18, 122, 128, 186, 188) veya mü~terek stellerde erkekler
yak~n~nda (No. 35, 37, 84, 250) tasvir edilir. ~~ 8o 'de bu çantan~n u~ak
tarafindan ta~~nmas~~hali görülmektedir.
Dikdörtgen eva ( Balmumu kitap, tablet, kapal~~diptik) : Rafta veya
yaz~~masas~~üzerinde rastlanan bu e~yan~n kapal~~diptik veya balmumu
kitap olmas~~gerekir. ~akull, ufkl veya mail vaziyette tasvir edilmi~tir.
Çok kal~n gösterildi~i de vakidir, bu halde (No. 188) balmumu kitap
2 -

°I Rulo ve kitap demetleri için Bk. E. Pfuhl, Zur darstellung von Buchrollen
auf Grabreliefs, .7d/, XXII, 1907, s. 126 vd.; G. Lafaya, "Volumen" ve "Liber",
Dar~mberg-Saglio, 11112, 1177.

302

NEZIH FIRATLI

bahis konusu olmal~d~r. Yaln~z bir misalde ise bir u~ak oturan kad~na
aç~k halde bir diptik takdim ederken görülmektedir (No. 36). Bu
dikdörtgen kal~n e~yan~n kitap oldu~unu di~er yaz~~ malzemesi ile
beraber tasvir edilmesi de göstermektedir. Bu e~ya 84, 186, 217, 250
No.lu stellerde alçak kabartma olarak dikdörtgen ~eklinde gösterilmi~tir. 192'de ufki halde, 77'de ise mail halde rafta görülüyor. 35'de rafta
ve masa üzerinde 34 ve 36'da masa üzerinde oldukça kal~n bir halde
tasvir edilmi~tir. Bu e~yan~n ince olanlar~n~n tablet veya diptik, kal~n
olanlar~n~n balmumu defter veya kitap oldu~u anla~~lmaktad~r.
Kal~n olarak gösterildi~i halde yaz~~masas~~üzerinde (No. 34, 35, 36)
veya yaz~~malzemesi ile beraber (No. 188, 192, 250) bulunmaktad~r.
Frigya tipi mezar stellerinde kapal~~ ve aç~k diptik tasvirlerine çok
rastlan~r 12. Bu kitaplarm geç Hitit kabartmalanndaki ldtaplarla
yak~n benzerli~i vard~r (Lev. 4/3 - 4/3c)12a.
Mürekkep hokkas~~: Erkeklere mahsus e~ya aras~nda rastlanan mürekkep hokkas~n~n de~i~ik ~ekilleri vard~r. Stcller üzerinde iki ~ekil
tesbit edilebilmektedir (Lev. 4/6, 4/6a). No. 188'de rafta görülen
hokka bas~k kürevi ~ekilde olup, üç ayakl~~ ve a~~z kenan profillidir
(Lev. 4/6). Bu hokkan~n yan~nda fakat d~~~nda kalem de gösterilmi~tir.
No. 84, 133, 186'da ise üstüvant ~ekilde içinde kalem olmas~~gereken
ince uzun alet bulunan kab~n dahi mürekkep hokkas~~olmas~~gerekir.
Kab~n a~z~~yan~nda kulp gibi görülen dairevi k~sm~n, asl~nda hokkan~n
aç~lm~~~olan kapa~~~oldu~u anla~~l~yor (Lev. 4 ;6a), bu e~yan~n hokka
oldu~unu gösteren di~er bir husus kalemin ortada gösterilmesidir.
A~z~~aç~k bir kap olsa idi, içindeki kalem mail oldu~u halde ortada
durmay~p kenara temas edecek idi. Bu ~ekildeki mürekkep hokkalar~na
Geç Hitit kabartmalar~nda da rastlan~r. 13 Çemberlita~'ta son temel
'2 Model 1077; Mendel, Catalogue du Mu.se de Brousse, BCH 1909, No.
47, 51, 81; F. ve H. Miltner, Epigraphische nachlese in Ankara, Osterreichiehen
jahreshefte, 30, 1937 No. 53, 54, 56, 6o, 63. MAMA V, 72, 167; VI, 275, 285, 300,
309, 311; 321 a, 322 a, 363, 364, 363.
'2 a H. Th. Bossert, Hititlerde yaz~~malzemesi ve aletleri, Belleten, XVI, 1952,
S. 1-8, [CS. 3-8.
IS Bu tip kalemin ve hokkan~n ~ekli için Bk. E. Saglio, "Calamus", DarembergSaglio I/1, 811; Bossert, Belleten 1952 s. 4. kabartman~n üzerindeki hokka ve kalem
res. 7; E. Akurgal, Die Kwut der Hethiter, Munchen 1961, s. 'ol, res. 131, s. ~ oo,
res. 138. Muhtelif kalem ve kalem kutusu ~ekillerine baz~~halde mürekkep hokkas~m da ihtiva etmek üzere Roma ça~~na ait Frigya mezar stellerinde çok rastlan~r
Bk. MAMA, V, Ni. 40, 72, 89, 114; VI, 275, 279, 285, 289; F. Miltner, afterrekhiSCh£71 jahreshefte 1937, No. 54.
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kaz~lar~nda rastlanan nekropol kal~nt~s~ nda bulunan bir ostotek
içinde gümü~~bir hokka (Lev. 4 /6b,) bulundu. 14
Kalem (Calamus, stilus) : 84, 133, 186, 188 No.lu stellerde rafta
hokka içinde kalem gösterilmi~ tir. 188'de hokkan~n ~ekli de~i~ik,
kalem uzun ve hokkan~n d~~~ nda çapraz gösterilmi~ tir. Bunlar mürekkebe bat~r~larak yazma~a mahsus yaz~~kalemleridir. (Calamus)
Stellerde balmumu tablete yazma~a mahsus madeni veya fildi~i
aletin (stilus) tasvir edilip edilmedi~i aç~kca belli de~ildir. Fakat
~~92 ve 25o'de balmumu kitap üzerinde tasvir edilen ince uzun e~yan~n
stilus olmas~~muhtemeldir.
Kalem kutusu (Theca calamaria) : No. 33'de sa~da u~a~~n ta~~makta
oldu~u kapa~~~aç~k kutunun bir yaz~~malzemesi kutusu olmas~~gerekir.
Mühre ta~~ : Bir k~s~ m stellerde görülen (No. 35, 36, Res. 14, 15
da masa üzerinde, 192 ve 250'de rafta) küçük kürevi e~yan~n, a~a~~da
bahsedilen kainat~~temsil eden büyük kürevi e~ yadan ayr~~olmalar~~
gerekir. Bunlar hokka, kalem, defter gibi e~ya ile birlikte tasvir edilmektedirler, bu sebeple bunlar~n yaz~~ ile ilgili bir e~ya her halde
kürevi mühre ta~~~olmalar~~gerekir. Bunu 188 No.lu stelde kaide
üzerindeki büyük kürenin stelin esas kabartma sahas~nda, küçük
kürevi e~yan~ n ise ayni stelde rafta di~er yaz~~malzemesi ile beraber
gösterilmi~~olmas~~teyit eder.
Kürevi eua (Kainat sembolü) ve profesör âsas~~ (Lev. 4/5): ~ki stelde
yaln~z erkeklerle ilgili e~ya olarak dikdörtgen bir kaide üzerinde
büyükce bir küre vard~ r. 188 de bunun yan~ nda bir asa vard~r, 33'de
ise klinedeki erkek ayni ~ekildeki bir âsay~~elinde tutmakta ve bununla
önde duran kaide üzerindeki kâinat sembolü küreye temas etmektedir.
Bu iki stelde kaide üzerinde duran kürelerin kâinat sembolü olmas~~
gerekir. Bu tip kürelere stoada müsahabe eden veya ders veren filozoflar~ n tasvir edildikleri mozaiklerde rastlamaktay~z." Bu sahnelerde
büyük profesör elinde deynek tutmakta ve ortada bir kaide üzerinde
görülen küreye i~aret ederek konu~maktad~ r ". Bir parçada (No. ~~g4a)
kaide üzerinde görülen kürevi e~yan~n da dünya sembolü olmas~~
14 N. F~ratl~, Çemberlita~~civar~ndan buluntular, Istanbul Arkeoloji Müzeleri
Y~ll~~~~ ~~1- I 2, 1964,
S. I ozi., Lev. XXXVI/2.
15 Mesela Ingiltere'de (J. M. C. Toynbee, Art in Roman Britain, London, 1962,
S. 202 No. 196, Pl. 283), Rhen bölgesinde, Trierde (K. Parlasca, Die Römischen
Mosaiken in Deutschland, Berlin 1959, s. 29, Lev. 28, 2 ve A. 1); kürevi sembol için
Bk. O. Brendel, Symbolik der Kugel, RM, 51, 1936, S. 95, res. 1, 2, 5.
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gerekir. Bir lâhit üzerindeki kabartmada (No. 199), üzerinden bir
köpe~in atlamakta oldu~u bir küre mevcuttur.
Güne~~Saati": Bir filozofa ait olan 33 No.lu stelde sol paye
üzerinde kürevi bir güne~~saati görülmektedir. Bu ~ekilde filozoflar~~
tasvir eden sahnelerde güne~~saati müstakil paye üzerinde tasvir
edilmektedir.
B. Kahramanlara mahsus e~ ya (Lev. 5)
K~l~ç ve Kemer: Iki stelde (No. 189, 218) hemen hemen bütün
kabartma sahas~n~~dolduracak ~ekilde kemeri ile birlikte çiviye as~lm~~~
halde k~l~ç ve kemer tasviri vard~r. Kemer ~akull as~lmakta, kemere
ba~l~~olan k~l~ç çapraz durmaktad~r. K~l~c~n sap~~ aslan ba~~~~eklindedir
(Lev. 5/2). Kemerin bir ucundan bir tak~m saçaklar sark~yor. 36 No.lu
stelde k~l~ ç ve kemer, gerideki raf üzerinde duvardaki çiviye as~l~~olarak
gösterilmi~tir, buradaki tasvir küçük olmakla beraber, k~l~nc~n ve
kemerin esas ~ekli ~~89 'daki gibidir. 220 'de ise muharip kö~ede as~l~~
duran k~l~c~n~~ve kemerini al~rken gösterilmi~tir. Güney Rusya stellerinde de k~l~ç ve kemer tasvirleri vard~r".
M~zrak (Lev. 516) : Yatan erke~in arkas~nda fonda tasvir edilmi~~
olarak bir cenaze ziyafetinde (No. 67) görülür. Burada görülen m~zra'km yan yana iki m~zrak olmas~~muhtemeldir. 153 'de veda eden iki
muharipten biri sol elinde bir m~zrak tutmaktad~r. 214 'de ayaktaki
~ah~s çifte m~zrak tutuyor. 184 'de suvariyi takip eden yaya ~ahs~n
elinde bir m~zrak vard~r. 220'de k~l~c~na uzanan muharip'in solundaki
u~a~~~elinde onun çifte m~zra~~n~~ta~~yor. ~u halde 67 No.lu cenaze
ziyafetindeki m~zrak, bu ~ahs~n kahramanla~t~~~n~~gösteren bir sembol, di~er dört stelde ise (No. 153, 184, 214, 220) do~rudan do~ruya
ölen muharibin ta~~d~~~~silâht~r.
Kalkan (Lev. 515) : Al~nl~klarda tasvir edilmi~~halde dört dairevi
kalkan görülmektedir (No. 67, 115, ~~22, 214). Bunlardan ~~~~5 No.lu stel
Roma ça~~na aittir ve kalkan~n ~ekli M. E. II inci asra ait olan di~er
üç steldekinden biraz ayr~d~r. Roma ça~~na ait olan~n ortas~nda
1* Filozoflarm toplant~s~n~~tasvir eden heykellerle süslü bir eksedra M~s~r'da
Menfis Serapeion'unda meydana ç~kar~lm~~t~ r. Burada Thales elinde filozoflara
mahsus Asa ta~~maktad~r. Bk. J. Ph. Lauer-Ch. Picard, I-es Statues PtoUrnaiques du
Strapeum de Memphis, Paris 1955, s. I.
1° A. Ardillon, "Horologium", Daremberg-Saglio, s. 256.
18 Watzinger-Kieseritsky, Griechische Grabreliefs aus Südn~ssland No. 47.
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dü~me ~eklinde bir ç~k~nt~~vard~r, di~erleri, kenarlar~~profilli, ortas~~
bombe tezyinats~z bir daire ~eklindedirler.
Mi~fer : No. 67 de klinede yatan erke~in arkas~nda, m~zra~m
yan~nda tasvir edilen e~ya mi~fer olmal~d~r, bu ~ekliyle daha ziyade
Attika mi~ferine benzemektedir.
At ba~~~ve At ba~l~~~~:" Yaln~z bir stelde (No. 36) çiviye as~l~~halde
at ba~l~~~~ve kö~edelci pencerede (lucerna) sa~~profilden tasvir edilmi~~
bir at ba~~~görülmektedir. Bu ~ekildeki at ba~lar~na do~u yunan
stellerinde bilhassa Kyzikos havalisinde çok rastlan~r.
Harp gemisi provas~~(Lev. 511, 2): ~ ki stelde (No. 34 ve 189) birbirine çok benzer ~ekilde harp gemisi provas~~görülüyor. Bunlara
benzer gemi provalar~na di~er do~u yunan stellerinde ve sikkelerde
de rastlan~l~yor. Elimizdeki stellerden birindeki gemi provas~~tasviri
biraz a~~nm~~~ise de di~eri (No. 34) bütün teferrüat~~ile i~lenmi~tir 2°.
3 — Di~er semboller
Çelenk (Lev. 414 ve 414a): Cenaze ziyafeti tasvirlerinin büyük bir
ço~unlu~unda erkek yukar~~do~ru kald~rarak ileri uzatt~~~~sa~~elinde
dairevi bir çelenk tutar. Bu çelenklerden bir ikisi müstesna hiç birinde
teferrüat gösterilmemi~tir, çelenk enli büyük bir halka ~eklindedir.
Yaln~z bir stelde (No. 33, lev. 4/4) çelenk rafta gösterilmi~tir, teferrüat~~da bir kaç çizgi ile belirtilmi~tir, bunun bir defne çelengi oldu~u
görülüyor. Bu tip çelenklerin en iyi i~lenmi~~örneklerini Küçükçekmecede bulunan adak stellerinde 2ive Kad~köy'de bulunan mezar kabartmas~nda görmek mümkündür. ~ki stelde yatan erkekler ellerinde
dairevi çelenk yerine uzunca oval bir e~ya tutmaktad~rlar (No. 42 ve
87), bunlarda dairevi çelengin yandan tasviri veya oval bir çelengin
kastedilmi~~olmas~~mümkündür. Bir stelde dairevi, adeta katlanm~~~
bezden yap~lm~~~hissini veren bir çelenk görülmektedir (No. 189,
Lev. 4/4a), gerek ~ekli, gerekse yan~nda hurma dal~~tasvirinin bulunmas~~dolay~siyle bu çelengin Küçükçekmece stellerinde ve Kad~köy'de
bulunan Ariston stelindeki çelenklerden oldu~u anla~~l~yor 22. ByzanPfuhl, Beiwerk, s. 150, res. 21, 24, 27.
Pfuhl, Beicwerk, s. 149, res. 25.
21 Müze envanter no. 4797, 4798, Arkeoloji Müzeleri rithli No. 3, 1949, res. 11;
L. Robert, Hellenica II, s. 156 vd; Z. Ta~l~kho~lu, Belleten 23, 1959, res. 2-6.
22 Çelenk tutan erkek tasvirini havi cenaze ziyafeti motifinin yay~l~~~~için Bk.
L. Robert, Hellenica, XI-XII, 196o, s. 377-379.
22
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tion stellerinden hiç birinde Attika ve di~er do~u yunan stellerinde
rastlan~ld~~~~üzere mersin, zeytin, me~e v.s. çelenkleri görülmemektedir.
Byzantion için karakteristik olan cenaze ziyafetlerinde çelengin yatan
erkek tarafindan elle tutulmas~d~r. Bu ~ekilde cenaze ziyafeti tasvirini
havi steller yukar~da da bahsedildi~-i üzere, Byzantion'un merkezini
te~kil etti~i kuzey Marmara ve Bat~~Karadeniz'de Varna'ya kadar
olan bölge dahilinde rastlanmaktad~r
Hurma dal~ " : Bir stelde No. 188 esas kabartma sahas~nda alt
kenardan sa~~üst kenara do~ru mail bir ~ekilde tasvir edilmi~~büyük
bir hurma dal~~(Lev. 4/9) vard~r. Di~er bir stelde sol yanda a~a~~dan
üst kenara do~ru uzanan pek silik bir ~ekilde tasvir edilmi~~hurma
dal~~görülmektedir (No. 214). Hurma dal~~yar~~larda galip gelenlere
çelenklerle birlikte verilmekte idi.
Strigilis (Lev. 417) : Yukar~da zikredilen 188 no'lu stelde üstteki
raf~n sol kenar~nda görülmektedir. Böylece stelin sahibinin atlet oldu~u
belirtilmektedir. Di~er bir stirigilis oturan erkek tasvirini havi büyük
Attika stelinde (No. 164), ayakta duran ç~plak gencin elinde, lekitos
ile beraber görülmektedir.
Kerykeion ve hadi (Lev. 4 /8) : Yine 188 No.lu stelde kerykeion ve
onun üzerinde hilâl tasviri vard~r 25 . Burada "kerykeion", gymnasion
tanr~s~~olan Hermes'in sembolüdür. Hilâl ise Artemis veya Bendis
26 ay ile ilgili bir ilah~n sembolü olmal~d~r. Burada iki sembol,
yani kerykeion ve hilâl yan yana gösterilmi~tir. Burada hilâfin kesinlikle
hangi ulühiyeti temsil etti~i belli de~ildir.
Me~ale yahut fener (Lev. 4110) : 188 No.lu stelde görülen bu e~ya
yanmaya haz~rlanm~~~bir me~aleyi veya etraf~~~effaf madde ile örtülü
bir el fenerini temsil etmektedir ki her iki halde de me~ale yar~~lar~nda
22 Pfuhl, Beiwerk s. 82, misal için res. 16. Ayni ~ekilde agonistik Trakya-Küçükçekmece stellerinde çelenk ve hurma dal~~görülür, Müze Env. No. 4791-4797
Belleten 92, 1959, Res. 1, 3, 4, 5.
24 Pfuhl, Beiwerk s. 82, misal için res. 16.; Küçükçekmece agonistik stellerinde
çelenk ve hurma dal~~görülür, Müze env. No. 4791-4797; Belleten 1959, res. I, 3,
4, 5.
25 Buna benzer yar~m ay ~eklinde bir kolye ask~s~~Trakya tümülüslerinde
bulunmu~, bunun ilâhe Bendis ile olan alâkas~na i~aret edilmi~tir, A. M. Mansel,
Trakya Hafriyat~, Belleten 13, 1940, s. 209, not ~ .
•
26 V. Domazewsky, "Bendis" Pauly-Wissowa (1897).
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kullan~lmas~~mümkündür. Bu e~yan~n yar~~larda kullan~lan me~aleyi
temsil etti~i kat! gibidir 27 .
Kitar (Lev. 319) : Bir stelde kabartma sahas~nda fonda (No. 34
Res. ~~3), di~er bir stelde rafta di~er e~ya ile birlikte (No. 250 Res. 43)
görülmektedir. 34 No.da harp gemisi provas~~ile birlikte tasvir edildi~ine göre, bir muharip denizci ile alâkal~~ olan bu stelde, kitar
kabartmas~n~n Sirenlcrin çald~~~~musikl aletini i~aret etdi~i kabul
edilebilir.
Flüt veya çoban deyne~i: I 02 No.lu stelde önde ayakta duran k~sa
tunika giyen genç sol elinde bir ucu k~vr~k uzunca bir deynck tutmaktad~r, bunun üzeri düzgün de~ildir, baz~~delikler ihtiva eder ~ekilde
gösterilmi~tir. Bu sebeple bunun bir çoban deyne~i olaca~~~gibi, bir
fülüt olmas~~da muhtemeldir 28.
Hermes: Bir stelde (No. ~~i g) dikdörtgen, di~er bir stelde üstüvani
(No. 245) kaide üzerinde sakals~z genç Hermes vard~r. Di~er iki
stelde (No. 214 ve 250) arkaik tipte, sakall~~ithyphallique Hermes
görülmektedir. Hermes di~er do~u yunan stellerinde mezar~~temsil
etmektedir, ona yak~n olan figürlerin de ölüyü temsil etmesi yani
lcitabede ismi geçen ~ah~s olmas~~gerekir 29 . No. ~~ 93'deki stel parças~nda
görülen arkaik tipteki ba~~n da bir Hermes'e ait olmas~~muhtemeldir.
Eros: Bir stel parças~nda (No. 217 Res. 34) iki yanda al~nl~k ile
kemerli ni~~aras~nda al~nl~~~~ta~~r vaziyette iki Eros figürü görülmektedir.
Siren Yaln~z bir Attika stelinde (No. 152) al~nl~~~n orta akroteri
yerine bir Eros figürü alçak kabartma olarak tasvir edilmi~tir. Mermerin cinsine ve üslübuna göre Attika'dan ithal edildi~i anla~~lan bu
stelden ba~ka di~er Byzantion stellerinde Siren tasviri görülmüyor
27 L. Robert bu me~alenin Byzantionda tesit edilen Bosporeia bayramlar~nda
yap~lan me~ale yan~lannda kullan~lan me~ale oldu~unu aç~klamaktad~r. Les StIles
Fwdraires de Byzance Grico-Romaine s. 57158.
22 L. Robert, ucu k~vr~k olan bu e~ya= bir "pedum" (çoban deyne~i) olmas~~
gerekti~ini ve steldeki el kabartmalar~ndan da anla~~laca~~~üzere, stel sahibinin genç
ya~~nda ölen bir çoban oldu~unun anlat~lmak istendigini ileri sürmektedir
(Les Steks Funfraires de Byzance, s. 161-162) Böyle olmakla beraber stellerde fülütere rastlanmaktad~r, Frigyada görülen çifte fülütlerden birinin ucu luvnkt~r, tek
olarak ucu k~vr~k f~ilutlerde stellerde mecvuttur.
29 Pfuhl, Beiwerk s. 93.
" Cumont s. 147, 33o; bu ~ekildeki siren kabartmah Attika mezar ta~lar~~için
Bk. Conze, 1666; A. Furtwaengler, La collection Sabouroil I, Lev. 2 I.
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Kelebek : Bir stelde rafta kitap üzerinde (No.35), di~erinde (No.2 ~~9)
raftaki mezar altar~~üzerine konmu~~halde, di~er birinde ise (No. 83)
al~nl~~~n iki kö~esinde adeta akroter yerine tasvir edilmi~ tir, ölen
kimsenin ruhunu temsil eder 31. Di~er baz~~stel 32 ve lahitlerde 33 de
rastlan~r. Bu türlü kelebeklerin en güzel örne~ini, her iki kanad~~da
belirtilmi~~halde, Kad~ köyde bulunan stelde görmekteyiz ".
Ku~ : Alt~~stelde yaln~z erkeklerin elinde ku~~tasvir edilmi~tir.
Bunlardan biri ç~ plak genç tasvirini havi Attika stelidir (No. ~t I 7). iki
tanesi tunika ve himatyon giymi~~ayakta erkek figürüdür (No. 12I,
I24). Bir lâhit üzerinde k~sa tunika ve klamis giymi~~bir erkek sol eliyle
gö~sü hizas~nda ku~~tutuyor (No. ~~99). Vaz~h olmamakla beraber
102 No.lu stelde ortada ayakta duran ölüyü temsil eden genç figürünün
sa~~elinde ku~~vard~r. 136 da genç sol elinde pek harabolmu~~durumda
bir ku~~tutuyor. Stellerde ku~~ölünün ruhunu temsil etmekte olup,
ölen ~ah~s tarafindan ta~~nmaktad~r 35.
Ku~u ve_ya Kaz: ~ki genç k~z veya kad~na ait stelde görülüyor.
Tamamiyle köpe~in pozundad~r, onun gibi stel sahibinin sevdi~i bir
evcil hayvand~r. No. ~~4 ~~ 'de genç kad~n ku~uya bir üzüm santim!
uzatmaktad~r. 151 'de ise ölen kad~n~n aya~~na do~ru ba~~n~~uzat~yor.
bu hayvanlar~n nevini tayin kolay de~ildir. Ku~u, kaz veya ördek
olabilirler, fakat bu iki stelde daha ziyade kaza benzemektedirler.
Köpek: Byzantion stellerinde daha çok genç k~z ve erkeklerin
yan~nda onlar~n köpekleri görülüyor ". Bunlar~n en eskisi yine bir
Attika stelidir (No. ~t ~~7). Di~erleri ~~4o, 142, 143 köpe~ine bir e~ya,
üzüm salk~m~~uzatan genç k~zlar, 136'da köpe~e üzüm sanc~ = uzatan
erkek çocuktur. 153'de veda eden iki muharibin her ikisinin de yan~nda
birer köpek vard~ r, ~~6o'da üç ki~ilik soldaki kad~n ile erkek aras~nda
görülen köpek erke~e do~ru bakmaktad~r. 139'da ise ebe kad~n doktorunun solundaki iki köpek ona do~ru bakmaktad~r. ~~55'de de veda
eden iki ki~i aras~nda köpek figürü kal~nt~s~~vard~r. Lahitlerden yaln~z
birinde (No. 199) ayakta duran erkek sa~~elinde tuttu~u üzüm salk~m~n~~köpe~e uzat~yor, köpek de bir küre üzerinden salk~ ma uzan~yor.
Cumont s. 319, 409, 41 3.
Mendel 902, 1057, 1075.
Lâhitlerde Mendel 12, 23.
84 Bk. Yk. not 8.
35 Cumont s. log ve 180.
36 Cu~nont, s. 405, 438. Köpek efendisi yan~nda durmaktad~r.
82
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Üzüm salk~m~ : Byzantion stellerinde genç k~z ve erkekler tarafindan köpek veya kaza uzat~l~r halde üzüm salk~m~~görülmektedir,
gençler bu hayvanlarla oynar veya onu besler haldedirler. K~zlar~n
sa~~ellerinde üzüm salk~m~~ oldu~u halde, sol elleri bo~tur (140, 141,
142, 143). Üzüm tutan iki erkek figürünün ikisinin de sol elinde ku~~
vard~r (No. 136, 199). Bununla ölen gencin Eros haline inkilap etti~i
ifade ediliyor".
Dua vaziyetinde iki el: Roma ça~~na ait iki stelde dua vaziyetinde
iki el görülüyor 37a (102, I 03). Bunlardan biri alçak kabartma halde
dikdörtgen çerçeve içindedir, di~eri serbest olarak kitabe aras~nda
gösterilmi~tir. Stellerde az görülmesine mukabil, böyle dua vaziyetindeki ellere lâhitler üzerinde daha çok rastlanmaktad~r. Lâhitlerden
dördünde esas kabartma yan~ nda dikdörtgen çerçeve içindedir (No.
201, 203, 204, 254), birinde de kabartma sath~nda çizgi ile tasvir
edilmi~~haldedir (No. 206).
Ticaret gemisi: Bir stel parças~nda (No. ~~o6) altta kitabenin alt~nda çizgi ile gösterilmi~~bir ticaret gemisinin yaln~z provas~~görülüyor.
256 No.lu parçada da alçak kabartma bir gemi tasvirinin prova
k~sm~~görülmektedir. Bir lahit üzerinde ise (No. 206) yelkenleri aç~k
halde, arkas~nda di~er küçük yelkenli bir kay~k ba~l~~olan büyük bir
gemi tasviri vard~r. 38
A~aç: Bir cenaze ziyafetinde (No. 41) kabartma sahas~n~n sa~~nda
klinenin gerisinde a~aç vard~r asa. Burada kabartma sahas~n~n etrafinda, herhangi bir mimari tezyinat gösterilmemi~tir. Bu a~aç ile
ziyafctin aç~k havada cereyan etti~i belirtilmektedir. Di~er bir çok
helenistik stellerde bu kabil a~açlara y~lan sar~lm~~~halde gösterilir
ise de burada y~lan yoktur. Trakya suvarisi kabartmas~nda (No. 185)
süvarinin hücum etti~i taraftaki a~aca y~lan sar~lm~~t~r. Bu iki kabartmadaki a~açlar~n cinsleri de de~i~iktir.
Ostotek : Stellerde raf üzerinde görülen mücevher çekmecesi ~eklindeki e~yadan bir k~sm~n~n ostotek olmas~~gerekmektedir. Zira bu
e~yaya erkeklere mahsus steller üzerinde de rastlanmaktad~ r. Stellerde
37 Cumont 495, 498; Pfuhl, Beiwerk 95.
s's Bu türlü el tasvirlerine daha çok genç ya~ta ölenlerin mezarlar~nda rastlan~yor. Byzantion stellerinde el tasvirli olanlardan ya~~~tesbit edilenlerin hepsi
gençtir. Bunun için ayr~ca Bk. A. M. Mansel, Belleten, 1957, s. 415, not 30.
38 Bu gemi tasviri için Bk. A. Mansel. Ost. yer s. 403, not. 12.
38 a Pfuhl, Beiwerk s. 93.
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görülen tipte kapakl~~ve dört k~sa ayakl~~bir ostotek Istanbul Müzesinde mevcuttur 39. Stellerde görülen ostote~in mücevher çekmecesinden ay~ rt edilmesi kolay de~ildir. Bu ~ekildeki tasvirlerden
bilhassa kapa~~~semerdam ~eklinde olanlar~ n daha ziyade ostotek'i
temsil ettikleri anla~~l~ yor. Cyme'de bulunan bir stel parças~nda (Mendel 899) rafta görülen e~ya bir ostotek olmal~d~r. Di~er bir stelde bu
e~ya ayr~~bir paye üzerinde tasvir edilmi~tir (Mendel 102; Beiwerke
S. 52, No. 6, res. 4, S. 144 not 31 g). Ba~ ka stellerde paye üzerinde
baz~~halde dikdörtgen kutular gösterilmi~ tir. Bunlardan Izmir'de
bulunan birinde (Pfuhl, Beiwerke Res. 8) görülen kutu üzerinde çelenkler vard~ r, yani bu bir çelenkli çocuk lâhti veya ostotekdir. Baz~~
stellerde paye üzerinde vaz~ h bir ~ekilde urna tasviri görülür (Pfuhl,
Beiwerke res. oa). Bitinya'da üstüvani veya dikdörtgen mezar altarlar~~üzerinde ve onunla ayni bloktan yap~lm~~~ostotekler görülmektedir 4°. Bu hale göre Byzantion stellerinde görülen dikdörtgen kutulardan No. 35'de rafta kad~ n taraf~nda üzerinde kelebek olan bir
mücevher çekmecesi gösterildi~inden sol kö~edeki kapa~~~semerdam
~eklindeki kutu ostotek olmal~d~ r. No. 167'de rafta büyük bir pyxis
vard~r, soldaki kapa~~~semerdam ~eklinde olan kutunun ostotek olmas~~
gerekir. No. 167 ve 251'de hizmetçi elinde aç~k çekmece tutuyor,
raflar üzerinde sol tarafta birer büyük pyxis vard~r, buna göre sa~da
kapa~~~semerdam ~eklinde olan kutular ostotek olmal~d~r. Ayni ~ey
~~79'da raftaki iki kutudan biri için de dü~ ünülebilir, zira rafta bu iki
kutudan ba~ ka bir de büyük pyxis vard~r. ~~7o'de oturan kad~na aç~k
çekmece takdim ediliyor, raftaki dikdörtgen kutu yine ostotek olabilir.
171'de hizmetçi k~z aç~k çekmece ta~~r kapa~~~aç~k oldu~undan bunun
ostotek olmas~~gerekir. 198 raftaki kutunun No.lu lâhit kabartmas~nda
oturan kad~n~n kar~~s~ nda örtülü sandalye üzerindeki dikdörtgen ve
kulplu kutunun, üzerindeki vazonun bir urna olabilece~i dikkate
al~n~ rsa, bir mücevher çekmecesi olabilece~i gibi bir ostotek olmas~~ da
mümkündür.
Mezar amphoras~~(Urna) : Bir stelde (No. 214) hermes heykeli
önünde büyük ve konik kapakl~~bir amphora görülüyor. Bu bir mezar
39 Müze Env. No. 5573. Bunun benzeri ostoteklere Frigya bölgesinde çok rastlan~ yor, Afyon Muzesinde güzel bir kaç nümune mevcuttur.
4° F. K. Dörner, Inschriften und Denkmaeler aus Bithynien, Berlin 1941, No. 87.
Bundan ba~ ka ayni bölgeden Istanbul Müzesine getirilmi~~veya Izmit'e nakledilmi~~
ba~ka ostotekli altarlar da vard~r.
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amphoras~d~r. Yukar~da bahsedilen lâhitteki (No. 198 Res, 53, 54)
kabartmas~ nda da ölü külü ihtiva eden bir urna gösterilmi~tir ".
Mezar altart: Bir erke~e ait olan 219 No.lu stel parças~nda rafta
kübik ~ekilde ve üzerinde yan kürevi bir k~s~m olan mezar akan
vard~r 42.
Signum (Askert standart) : Bir stelde (No. 250) fonda görülen
e~yan~ n (Lev. 431 ) bir standart olmas~~muhtemeldir.
4 — Stellerde görülen mobilya ve di ~er e~ ya
Byzantion stellerinde cenaze ziyafeti ile ilgili, masa, kline, tabure,
iskemle, yast~ k gibi mobilya görülür, bu e~ya aynen oturan ~ah~slar~~
tasvir eden stellerde de vard~r. Meselâ oturan kad~n~n oturdu~u
iskemlenin ~ekli, tek oturan kad~ n ile cenaze ziyafetleri aras~nda bir
de~i~iklik göstermez, kad~nlar~n ayaklar~n~~bast~klar~~tabureler de
ayr~l~ r göstermemektedir. Bunlar d~~~nda yaln~ z bir stelde perde, bir
stelde kasaplara mahsus üç ayakl~~kütüklere benzer bir kütük, birinde
de ~arap koyma~a mahsus krater, bir di~erinde uzun boyunlu bir ~i~e
görülmektedir. Ba~ kaca de~i~ik e~yaya rastlanm~yor. Masalar üzerindeki yiyecekleri ve bunlara mahsus kaplar~~te~his çok defa kabil de~ildir. Bunlar aras~nda s~ k görülen büyük bir ekmek, elma ve nar cinsinden meyvalar ve bazan üzüm sallum~n~~te~his kabil olabilmektedir.
Masa: Cenaze ziyafetlerinde masa bu sahnenin esas unsurunu
te~ kil eder. Byzantion stellerinde görülen masalar~n hepsi dairevidir.
Dikdörtgen masalara rastlanmaz. Baz~~stellerde yer darl~~~~sebebiyle
masan~n yaln~z bir aya~~~gösterilmi~~ise de (No. ~~o5, 107, ~~o8, ~~o9, ~~ )
bu masalar~~ da üç ayakl~~ kabul etmek yerinde olur. Zira bunlar~n
tek ayakl~~masa olduklan dikkate al~ narak tasvir edilmedikleri görülmektedir; bilinen tek ayakl~~ masa ~ekilleri bunlardan ayr~d~r. 43
Masalar~ n ayaklan aslan aya~~~(No. 78), top t~rnakl~~hayvan aya~~~
(No. 69, 86, 34) ve çift t~ rnakl~~hayvan, geyik veya keçi, aya~~~~eklindedir (No. 30, 45-48, 77, 83, 87, 88). Bir stelde (No. 37) masan~n
baca~~~ve masaya birle~en k~sm~~ ku~u ba~~~ ~eklinde sonuçlan~ yor.
Bununla ayni ça~a ait, belki de ayni atölyenin eseri olan, fakat çok
Pfuhl, Beiwerk s. 54 ve 62. Burada stellerde görülen ~~rnalar zikrediliyor.
Pfuhl, Beiwerk, s. 88, 89, not 177 res. 19. di~er mezar altarlar~~aras~nda bundan da bahsediliyor.
43 G. Richter, Ancient Furniture, s. 87 ve 140; A. de Ridder, "Mensa",
41

42

berg-Saglio 11112.
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a~~nm~~~durumdaki di~er bir stelde (No. 76) görülen masan~n bacaklar~n~ n da ayni ~ekilde ku~u ba~~~ ~eklinde oldu~u kabul edilebilir."
Bunlarla ayni ça~a ait bir masan~ n hayvan baca~~~~eklinde olan ayaklar~n~ n da tüyleri gösterilmi~tir (No. 35). Bir k~s~m stellerde masa
baca~~= adaleleri gösterilmi~ tir (No. 30). Daha geç devirlerde,
masalar ~ematik hal almaktad~r. Roma ça~~~sonuna ait baz~~misallerde,
masa sadece çizgi ile gösterilir, ba~ ka teferrüat gösterilmez (No. 63,
65, 66, 98, 1 ~~o). Masa yaln~ z yemek masas~~veya yiyecek koymak
üzere kullan~l~ yorsa da, üç stelde (No. 34, 35, 36) masalar~n üzerine
yaz~~malzemesi ve kitap konuldu~u da görülmektedir. Bu üç stel ayni
ça~a aittir, (M. E. I as~r) ve ~ ekilleri birbirinin aynidir, bunlara k~yasen 76 No.lu stelde de masa üzerinde a~~nm~~~olmakla beraber, yaz~~
malzemesi oldu~u tahmin edilebilir. Bu masalar~n bacaklar~~üste
yak~ n bir noktadan birbirine ufki ba~lant~larla ba~l~d~ r. Byzantion
stellerinde dikdörtgen masalar~ n görülmemesi tabildir, zira M. E.
IV üncü as~ rdan sonra üç ayakl~~dairevi masalar genel bir ~ekilde
kullan~lma& ba~lanm~~~ve dikdörtgen masalar~ n yerini alm~~lard~r. 45
Elimizdeki masa tasvirini havi stellerin hiç biri IV üncü asra tarihlenmiyorlar.
Kime: Cenaze ziyafetlerinde görülen klineler, pek az~~müstesna
hiç bir tezyinat~~olmayan ve teferrüat~~ve ayaklar~~gösterilmeyen
basit bir sedir ~ eklinde tasvir edilmektedirler. M. E. II inci asra tarihlendirilen klinenin örtüsü ve yast~klan gösterilmi~ tir (No. 29, 32, 41,
82, 231, 232, 233). Stellerin hiç birinde hayvan aya~~~~eklinde veya
dikdörtgen kesitli ayak yoktur. Yaln~ z yedi stelde (No. 33, 36, 37,
41, 75, ~~12, 212) torna ile yap~lm~~~muhtelif profil ihtiva eden kline
aya~~~gösterilmi~tir. 46 Bunlardan ilk be~~tanesi ayni ça~a M. E.
II veya I inci asra aittirler. Di~er be~~tanesinde (No. 64, 102, 112,
115, 212) ayr~ ca yüksek arkal~~~~gösterilmi~ tir. Bunlar Roma ça~~na
aittirler. Klinenin yüksek arkal~~~n~ n gösterilmesi haline Roma ça~~na
rastlan~ r. Geri kalan klinelerin pek az~nda klinenin yata~~, iskemlenin
minderi bir çizgi ile belirtilmi~ tir. Bunlardan 29, 32, 42, 68, 72, 76,
44 Bu tipte, ayaklar~n~n üst k~sm~~ku~u ba~~~ ~ eklinde olan helenistik veya
erken Roma ça~~na ait Lukzor'da bulunmu~~tabii büyüklükte ah~ap bir masa
Brüksel'de Musee du Cinquantenaire'de vard~r: G. Richter, Ancient Furniture, s. 87,
fig. 213; J. Liversidge, Furniture in Roman Britain, London 1955, res. 62, 63.
44 Richter, Ancient Furniture s. 87.
44 Richter, ayni eser s. 54 ve 130.
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82a, 86, 231, 232, 233 Helenistik, 62, 64, 102, 115, 236, 237 No.lu
steller ise Roma ça~~ na aittirler. Yukar~da bahsedilen ve hepsi M. E.
II ve I inci asra ait olan 33, 36, 37, 41 No.lu stellerde klinenin silmeli
bacaklar~~ve ba~~taraftaki tezyinat~~gösterilmi~tir." Bu tezyinat~n 33
de ördek veya at ba~~~ ~eklinde oldu~u farkediliyor. 36 ve 41 'de ise
bu k~s~m dairevi madalyon ~eklindedir.
Yast~k : Cenaze ziyafetlerinde erkek sol dirse~ini klinenin ba~~
tarafindaki yast~~a dayar. Bu yast~~~n ~ekli de~i~iktir. Fakat en çok
rastlanan ~ekil tek büyük ~i~kin yast~kt~r. Görünen k~sm~~düzgündür.
Bu ~ekil de~i~meden, hem helenistik ça~da, hem de Roma ça~~nda
görülür (No. 42, 44, 45, 47, 48, 53, 55-67, 70, 71, 83, 88, 91-98, 100-105,
To8-112, I 15). Bu tek yast~~~n bazan ikiye katlanm~~~veya uç k~sm~~
buru~uk ~ekilde gösterilmi~~olanlar~~vard~r ( 29, 32, 34, 40, 43, 46,
49-51, 54, 69, 72, 78, 79, 84 - 86). Bunlardan ba~ka daha ziyade
helenistik ça~a ait olanlarda yast~~~n iki kat oldu~u aç~kca görülür
(No. 79), di~er geri kalan k~sm~nda yast~~~n iki kat veya uç k~sm~~
buru~uk ~ekilden hangisinin tasvir edildi~ini aç~kca ay~rt etmek mümkün olmaz (No. 78). M. E. II asra ait bir stelde iki yast~k vard~r,
üstteki ikiye katlanm~~~haldedir, alttaki düzgündür (No. 8o). Bu esas
gurubu te~kil eden ~ekilden ba~ka, ayr~~bir seri te~kil eder, yanlar~~
payelerle tahdit edilmi~~stellerde çift yast~ k görülür (No. 30, 35, 36,
37, 41, 76, 82, 84, 86, 212). Bu stellerden bir k~sm~ nda yast~klar,
stellerin di~er k~s~mlar~~ gibi itina ile i~lenmi~tir, hattâ yast~klar~n
diki~leri dahi belirtilmi~tir (No. 33, 36, 41). Ayni ça~a ait di~er iki
stelde ise çift yast~klar gösterilmi~, fakat diki~~yeri belirtilmemi~tir
(No. 37, 76). Bunlar aras~ nda küçük ve ikinci derecede bir eser olan
76 ile teferrüat~~iyi i~lenmi~~olan 36 'n~n bütün teferrüat~~ayni olmakla
beraber i~çili~i farkl~d~r, belki biri ustan~n, biri gra~~n eseridir.
iskemle : Kline gibi iskemlelerin de ço~unlu~u basit bir dikdörtgenden ibarettir. Bir k~s~ m stellerde bu dikdörtgen üzerinde oturulacak
minder belirtilmi~tir (No. 29, 30, 42 - 45, 48, 49, 50, 53 - 55, 58, 68, 7 7 ,
78, 82a, 86, 87, 101, 169, 171 - 173, 179, ~ 8o). Baz~~halde dikdörtgen
47 Caroline L. Ronson,
Studies in Ancient Furniture, Chicago 1905, S. 99 vd.
lev. XI, XII; Richter, ayni eser s. 132, res. 314; E. Pottier, "Lectus" DarembergSaglio 11112, S. 1014; ba~~taraftaki bu türlü tezyinat için ayr~ca Bk. I. Dahlen, Fragment of a KlMe from Labranda, Opuscula Atheniensia Il, 1955, s. 37-46, res. ~ , 2;
E. Diehl, Bronzener Silenkopf von der Eines Romischen Bettes, jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Meinz 196o, s. 208-213.

314

NEZIH FIRATLI

iskemlenin üst k~sm~~mail gösteriliyor, bu daha ziyade perspektif bir
). Helenistik
sebeple böyle yap~lm~~~olmal~d~r (No. 5 , 97, ~~o8, 109,
ça~a ait bir kaç stelde iskemle minderli ve örtüsü a~a~~~sarkar halde
gösteriliyor (No. ~~7o, 175, 177, 179), bunlardan bir k~sm~n~n yere
temas eden ayaklar~n~n ucu örtü d~~~nda b~rak~lm~~t~r (No. 170, 177).
Roma ça~~na ait bir stelde iskemle ayaklar~~kabaca belirtilmi~tir
(No. 65). Di~er bir Roma ça~~na ait stelde iskemlenin kavisli arkal~~~~
vard~r. 48 Bu bir nevi koltuk olup minderi görülmemektedir (No. 15).
Oturan kad~n tasvirli, biri al~nl~kl~~olan iki stelde (168, 176), kad~n
zengin silmeli ayaklar~~ olan minderli bir iskemleye oturur, iskemlenin
arkal~~~~yoktur. Iki yan~~paye ve karyatidlerle süslü olan iki stelde,
kad~n yüksek arkal~kl~~ tahtda (bir koltukda) oturur 49. Bunlardan
biri cenaze ziyafeti (No. 35), di~eri oturan kad~n tasvirini havidir
(167). Bu iki steldeki koltu~un arkal~~~~birbirine benzer ~ekildedir,
fakat ayaklar~n ~ekli de~i~iktir, 35 'de ayaklar dikdödrtgen 5°, 167 'de
ise tornal~d~r 51, bununla beraber her iki stel de ayni ça~a aittir.
Büyük Attika stelinde erkek minderli ve ayaklar~~sade profilli ve tornah
büyük bir iskemlede oturur (No. 164). Yukarda zikredilen arkal~ks~z
ve örtüsüz minderli iskemlelere (No. 168, 176) bu tip Attika stellerinin
öncülük etti~i görülmektedir 52. 183 ve 239 de çok yüksek arkal~k
gösterilmi~tir, iskemlenin kendisi alelâde dikdörtgen ~eklindedir.
Ayak iskemlesi (Tabure) : Cenaze ziyafetlerinde ve di~er oturan
~ah~s tasvirli stellerden bir k~sm~nda oturan ~ah~slar ayaklar~n~~bir
tabureye basarlar. Stellerde rastlanan taburelerin ço~u M. E. IV as~r
Attika stellerinde rastlanan ve ayaklar~~aslan pençesi ~eklinde olan
taburelerin ~ematik veya daha teferrüatl~~ bir ~ekilde tekrar~ndan
ibarettirler. Bunlar yüksek taht ~eklindeki iskemleler önünde veya
kline önünde durmaktad~rlar. Yani iskemlede oturan~n aya~~n~n
rahat etmesi için veya klineye ç~kmak üzere üzerine basmak
için kullan~l~r 53 . Bununla beraber Byzantion stellerindeki ayak iskemleleri, sadece oturan ~ah~slar~n ayaklar~n~n rahat etmesi için kulland~38 Bu iskemlenin benzerleri Roma ça~~~stellerinde çok görülür Bk. E. Esperandieu, Recueil General des Bas-Reliefs VIII 6489, 6449, X, 739.
33 Yüksek arkal~kl~~tahtlar için Bk. Richter, ayni eser, No. 3 vd.
30 Benzerleri için Bk. Richter, Ayni eser, S. 120, res. 288.
31 Richter Ayni eser S. 122.
52 Richter, Ayni eser s. 32, ~ek. 86.
53 Richter, Ayni eser s. 72.
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yor. Yüksek iskemle görülmeyen 33, 41, 82 No.lu stellerde tabureler
kline önünde durmakta ve klinede oturan kad~nlar bu taburelere
basmaktad~rlar. Taburelerin büyük k~sm~, bir tiptedir. Bu tip aslan
pençesi ~eklinde ayaklar ihtiva eden tabure ~eklidir. Bu tip de Attika
stellerinde görülen ~ekle dayan~r. Bu esas ~ekilden ayr~lan üç tabureye
rastlan~yor (82, t ~~1, 251). Bir çok stellerde bu taburenin yaln~z bir
ucu gösterilmi~tir, tam ~ekli belirtilmemi~tir (29-31, 67, 70, 71, 8o, 81,
175). Fakat di~er bir k~s~m stellerde tabure esas hatlar~~ile yandan
gösterilmi~tir. Ayaklar~n ucu aslan pençesi ~eklindedir. Byzantion da
bu ~eklin ilk örne~ini IV asra ait büyük Attika stelinde görüyoruz
(No. 164). Bu ~eklin daha teferrüatl~~ bir ~ekilde i~lenenleri M. E.
III ve II inci asra ait stellerde vard~r (34, 35, 38, 77, 78, 82a, 167,
168, ~ 8o, 19 1). Di~er bir k~s~m tabureler ince uzun olup yandan gösterilmi~tir ve iki silme ihtiva ederler, yere temas eden ayaklar~~aslan
pençesi (No. 33, 41, 87, 176) veya sfenks (No. 36, 76) ~eklindedir.
~u halde tabureler iki ~ekilde önden ve yandan tasvir ediliyorlar.
Bu umumi ~ekilden ba~ka iki ayr~~tip tabure daha görülür. Bunlardan
biri dikdörtgen, yüksekçe bir kutu ~eklinde olup, yere temas eden
basit dört aya~~~vard~r (No. ~~Ir). Buna yukar~da zikredildi~i üzere
klinenin ayak ucunda oturan genç k~z basmaktad~r, klineye ç~kmak
için ve ayni zamanda oturan ~ahs~n aya~~n~n istirahati için kullan~ld~~~~anla~~l~yor. Di~eri gayet alçak, uzun ve üst taraf~~silmelidir, ayr~ca
aya~~~yoktur, yere bütün kenar~~ile temas eder (No. 82). Bu tabure
oturan kad~n~n alt~nda, ona adeta bir heykelde oldu~u gibi kaide
te~kil eder.
Perde: Yaln~z bir stelde katlanm~~~halde kabartma sahas~n~n
gerisinde gösterilmi~tir, üzerinde ayr~ca enine çizgiler vard~r (No. 82).
Di~er do~u yunan stellerinde, bilhassa ziyafet sahnesinin gerisini
örten perdeler görülmektedir 34.
Krat~r : Yaln~z bir stelde rastlanmaktad~r (No. 41). Di~er cenaze
ziyafetlerinde çok rastland~~~~halde Byzantion da yaln~z bir örnek
vard~r.

34 Pfuhl, Beiwerk s. 123, res. 2o ; Victor Chapot, "Velum" Daremberg-Saglio
V, 67 .
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~emsiye: Yaln~z bir stelde ölen kad~n~~gösteren figürün ba~~~
üzerine tutuluyor 55. Bir hizmetçi k~z sap~~gayet uzun olan bu ~emsiyeyi
ta~~yor (No. 152 Res. 33).
NETICE
Byzantion stellerini tarihlendirmek için bir kaç dayanak noktas~na
sahibiz. Bunlardan birincisi Faleronlu Demetrios'un M. E. 317 y~l~nda
koydu~u lüks aleyhtar~~kanundur. Bu kanuna göre masrafl~~büyük
stellerin yap~lmas~na son verildi~inden, do~rudan do~ruya Attika
men~eli olan büyük steller (No. 117, ~~52 ve 164), M. E. 3 ~~7'den önceye
ait olmal~d~rlar. Bundan sonra görülen bir seri yaln~z kitabeli mezar
stellerinin (No. ~~- 26), M. E. IV as~r sonu ile III ve II inci as~rlara
tarihlendirilmeleri gerekir. Bunlar sade, mütevaz~~ve ancak bir ahnl~~~~
olan stellerden ibarettirler, baz~lar~nda boya ile yap~lm~~~tezyinat
izleri vard~r.
Ikinci dayanak noktas~~ kitabelerde ön ad olarak "Aurelius"
ve "Aurelia" isimlerinin kullan~lmas~d~r. Bu isimler "Karakalla" ad~~
ile an~lan imparator Marcus Aurelius Antoninus zaman~nda Roma
Imparatorlu~undaki bütün hür insanlara vatanda~l~k hukukundan
istifadeyi sa~layan ve M. S. 212'de yay~nlanan "Constitutio Antoniniana"n~n yay~nlanmas~ndan sonraki ça~a aittirler. Bu isimleri havi
steller M. S. III asr~n ilk dörtte birine tarihlenirler. Bu arada 27 ve
28 No.lu yaln~z kitabeli olan iki stel de bu tarihten sonraya aittir.
Lâhitler içinde ele geçen sikkeler de di~er bir dayanak noktas~d~r.
198 No.lu lâhitte, Severus Aleksander (M. S. 222-235 ve Gordianus
(M. S. 237-243) sikkeleri, 254 No.lu lâhitte ise Karakalla, Severus
Aleksander ve Gordianus III'a ait sikkeler bulundu. Bunlar bir k~s~m
lâhitler üzerindeki stel kabartmalar~n~n ve benzeri stellerin tarihlenmelerini sa~lar. Stellerde görülen mobilya ve stelin d~~~görünü~ü de
tarihlendirmeye yard~m etmektedir. Yüksek arkal~kl~~klineler daima
Roma Imparatorluk ça~~na i~aret etmektedir. Stellerin alt~nda görülen
öküz ve saban tasvirleri de Roma ça~~na ait hususiyetlerdendir.
53 M. E. I inci asra ait Selânik'te bulunan bir stelde benzeri bir ~emsiye vard~r, Mendel 905; Selânik'te bulunan di~er bir stelde ~emsiyeli iki kad~n ayakta durmaktad~r, L. Heuzey-H. Doumet, Mission Archlologique de Ma~ldoine Paris 1876, lev.
22 bis, No. 7. Kapal~~~emsiyeler için Bk. Pfuhl. Beiw~rke s. 56; G. Nicole "Umbella"
Daremberg-Saglio V, 583.
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Iki yan~~payelerle tahdit edilen bir seri yan cepheyi temsilen yap~lm~~~
stel M. E. II-I inci asra aittir (No. 33-41, 167, 168, 251). Bu tipteki
cenaze ziyafeti tasvirini havi stellerde erkekler mutad~n aksine çelenk
tutmamaktad~rlar, kad~n ise kline üzerine oturuyor.
Stelleri portrelere göre tarihlendirmek çok halde mümkün de~ildir. Yüzler çok defa ~ematik olarak gösterilmi~tir ve uzun müddet ayni tipler i~lenmi~tir. Yaln~z mahdut say~daki stelde portrenin
verece~i tarihten istifade edilebilir, bunlar aras~ nda 33, 35, 36, 37
No. lu steller say~labilir.
Byzantion stellerinin ço~unlu~u, ~ehrin Helenistik ça~daki geli~mesine uygun olarak M. E. II ve M. I as~rlar aras~na aittirler. Bilhassa
M. S. II inci asra ait stellerin azl~~~~dikkati çekiyor. ~ehrin Septimius
Severus'dan sonra M. S. III üncü as~rdaki inki~af devresinde steller
birdenbire artmaktad~r.
Bu stellerin incelenmesi, Byzantion ve çevresinde en ziyade kullan~lan motifin "cenaze ziyafeti" oldu~unu göstermektedir. Burada
yatan erkek genel olarak sa~~elinde çelenk tutmaktad~r. Erke~in çelenk
tuttu~u cenaze ziyafetleri yüzde elliden fazlad~r. Daha sonralar~,
bilhassa Roma ça~~nda ba~ka bölgelerde görünmekle beraber motifin
men~einin Byzantion çevresi oldu~u anla~~l~yor. Byzantion için karakteristik olan bu tip cenaze ziyafeti motifini havi stellere Marmara'n~n
kuzeyinde, Bat~~ Karadeniz'de, Karadeniz Ere~lisi'nden Varna'ya
kadar olan bölgede rastlan~r. Bu çevre Byzantion atölyelerinin do~rudan do~ruya tesiri alt~ndad~r. Byzantion stellerinde, Helenistik
ça~dan itibaren raf veya duvar kenar~~üzerinde veya serbest tasvir
edilmi~~e~yaya rastlan~yor. Bu türlü e~yaya ve raflara daha geç ça~da
rastlanm~yor. Bu e~ya, stelin kad~na erke~e veya aileye mahsus oldu~unu ortaya koyacak ayr~~bir delil te~kil etmektedirler. Ayni zamanda bu e~ya ile stel sahibinin mesleki hakk~nda da fikir ediniliyor.
Sikke tetkiklerinde oldu~u gibi stellerin topluca tetkiki de kült ile,
~ehrin bölümleri, memurlar~, nüfusunun mahiyeti, meslekler hakk~nda
bilgi edinmemizi sa~lamaktad~r. Ayr~ca ~ehrin antik topografyas~~
bak~m~ndan önemli olan antik nekropolün mevkii ve yay~ld~~~~saha,
civardaki küçük nekropoller hakk~nda fikir edinilmesi mümkün
olmu~tur. Di~er taraftan ~ehrin tarihen bilinen inki~af~~steller vas~tasiyle de takip edilebilmektedir. En eski steller Attika'dan ithal edilen
stellerdir. Byzantion'da stel yap~m~~bunlar~n kopyas~~ile ba~lam~~t~r,
bir çoklar~~Attika'da görülen tiplerin mütevaz~~birer tekrar~~halindedir.
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A~a~~daki listede metinde geçen katalog numaralarm~n kar~~l~~~~olan Müze
envanter numaralar~~verilmektedir. Ba~lang~çta (S. 1 de) da belirtildi~i gibi 1-220
katalog numaras~n~~havi stel ve lahitlerin katalo~u, burada yay~nlanan metnin Frans~zcas~~ile birlikte "Les &Ila Funiraires de Byzance Grleo-Ro~naine" (Paris 1964) ad~~
alt~nda yay~nlanm~~~bulunmaktad~r. 221-260 No. lu Uhit ve steller ise, Istanbul
Arkeoloji Müzeleri r~lhb'n~n 13 üncü say~s~nda yukarda ad~~geçen kitab~n eki olmak
üzere yay~nlanacakt~r. Buradaki envanter numaralar~~Istanbul Arkeoloji Müzelerinin numaralar~d~ r. Kitaptaki katalogda Ayasofya Müzesinde oldu~u bildirilen
steller halen Arkeoloji Müzelerine nakledilmi~lerdir.
Katalog
No.
~~
2

3
4
5
6
7
8
9
~~o
~~~~
12
13
~~4
15
16
~~7
18
19
20
21
22

23

Katolog
No.

Müze Envanter
No.
4977
5003
4856
(Istanbul, Edebiyat
Fakültesi) — Res. 9
4946
4241
5004
4945
4841
5006
4831
4844
4838
4239
5041
4948 — Res. 8
4242
4480
4832
4837
5035
5008

5036

24

5012

25
26
27
28
28a

5037 — Res. 7
5013 — Res. 6
4978
5283
5512

29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
56a

Müze Envanter
No.
5043
4848
5382
4952
4845 — Res. 12
5046 — Res. 13
5045 — Res. 14
16 — Res. 15
5786
2790
5464
2632
4932
4784
4973
725
1 77
4479
Ercüment Atabay Koleksiyonu
108
181
3505
4829
5279
5049
2227
2147

4247 — Res 23
5788

YUNAN VE ROMA MEZAR STELLER/

319

Katolog Müze Envanter
Ko.
No.

Katolog Müze Envanter
No.
No.

57
58
59
6o
61

93
94
95
96
97
99
~~oo

62
63
64

65
65a
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
8o
81
82
82a
83
84

85
85a
86
87
88
89
go
g ~~
92.

724
2229

4240
4635
(Venedik, Xluseo
Archeologico).
4690
Res. 22
4693
4419
2115

5574
4625
4964
1639
4783 — Res. 21
4390
4974
2 797
5017
5040
2218

101
102
103

~~o4
~~o5
~~o6
~~o7
~~o8
~ o8a
~~og
t ~~o
~~~~~~
112

5190
5292
4820
2146
4843
5014
5286
5016
5466 - Res. 24

5473
4949
4970
4814
5211
8
6
4
259

5023
5019
2809

113
114

44337767
2803
1563
5000

4813
(Istanbul, Edebiyat
Fakültesi)
50
— Res. ~~o
4951 — Res. ~~~~

115
~~ ~~6
117
118
~~1 g

4953
5039

120

44977796

121
122

5050

4954 — Res. 16
5495 — Res. 17
263 t
5338
(Istanbul, Edebiyat
Fakültesi)
(Küçükçekmecede
1957 de görüldü).
485
5042
5025

123
12 4
125

~~26
127
128
129
130
131

4971
5007
4824
4972

132.
1 33

Res. 25

4249

~~og7
5185
452 7
4963
5293
5280
5 — Res. 27
58
96
54
4
Hüseyin Kocaba~~
Koleksiyonu
Madrid, (Museo
Arcueologico National)
— Res. 28
4255
4847
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Katolog
No.
1 34
1 35

136
137
138
1 39
1 40
141
142

1 43

144
1 45
1 46
146a
::
7b
548
1 49
150
151
152

153
1 54
1 55
156
1 57
158
1 59

Müze Envanter
No.
5002

5034
5026 -- Res. 26
5033
4501
5029 —Res 29
193
2799

4991
4689
4229
5009
4975
54121
5462
5030
4500
4840 — Res. 38
4839 -- rbm 33
4817 — Res. 37
4759
5021

391 3
2752
184
935
5290

I60
x6I
5280
162
4256
163
4253
5248 -- Ibm 39
164
1654957
166
4834
167
5341
5001 — Res 41
168
169
4962
170
5180
171
4828 -- Res. 40
172
5027
173
4956
4618
1 74
5020
175

Katolog
No.
1 76
177
~~78
~~79
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
~ 90
191
191a
192
193
194
1 94a
1 95
196
19
197a
197b
198
199

200
201
202

203
2 04
205
206
207
208
209
210
211

Müze Envanter
No.
2798

1
8
47
5031
5005

3910 — Res. 36
9:5 :: :‘2
4
471
' : 35
37
4955
4206 -- Res. 46
4205 -- Res. 44
4937
990 -- Ibm- 45
5516 -- Res. 18
4959
4584 -- Ibm. 42
5266
5511
3973
4830
5463
5803
5189
4944 -- Res- 53, 54
4998
4997 -- Ibm. 51
4996
4995
4983 — Res. 52
4994
4474
4252
4566
4264
2228

5800
58o1
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4140
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— Res. 28
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N. Ftrath
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N. F~rath
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40

41

XXI

.N. F~ratl~~
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YUNAN VE ROMA MEZAR STELLERI
Katolog
No.
215
216
217
218

219
220
221

Müze Envanter
No.

Katolog
No.

4621
4235
257 — Res. 34
266
648
Dayton Art InstituteOHIO-U.S.A.—Res.31
The Great Palace of the
Byzantine Emperors I,
(1947) Lev. XI/6. s.

2 35

236
237
238
239
240
241
242
243

222

5802

244

223
22 4
225
226
227
228
229
230
231
232
233
2 34

5553
5775
5777
5776
5774
5565
5521
5525
5740
5780
5779
5523 — Res. 47

245
246
2 47
248
2 49
250
251
252
2 53
2 54
255
256

32 I

Müze Envanter
No.
Hamburg, Museum fur
Kunst und Geverbe
5524 — Res. 48
5569
5683
5690
5742
5785
5564
5782
5561

5526
561 t
5552 — Res. 30
5676
5689
5522 — Res. 43
5557 — Res. 50
5688 — Res. 49
5527
5608
5766
5675

KISALTMALAR
AA: Archaologischer Anzeiger
AM: Athenische Mitteilungen.
BCH : Bulletin de Correspondance HeWnique.
Conze: A. Conze, Die Attischen Grabreliefs.
Cumont: F. Cumont, Recherches sur le Symbolisme Fun&-aire des Romains
Daremberg-Saglio : Dictionnaire des Antiquites Grecques et Romaines.
Mendel : G. Mendel, Catalogue des Sculptures Grecques Romaines et Byzantines,
I - III, 1912 - 1914.
jd/: Jahrbuch des Deutschen Archaologischen Institut.
Pfuhl, Beiwerke : E. Pfuhl, Das Beiwerk auf den Ostgriechischen Grabreliefs, ,7(//,
19o5, s. 47 vd.

Belleun C. XXX, 21

LEVHA VE RESIMLERIN LISTESI
Le. I.

Res ~~

~satanbul ve yak~n çevresinde stel
bulunan
yerler.
Lev. II.
Res. 2
~stanbul çevresindeki buluntu yerleri.
Lev. III.
Res. 3.
Stellerde görülen kad~nlara mahsus e~ya.
Lev. IV.
Res. 4
Stellerde görülen erkeklere mahsus e~ya ve
di~er semboller.
Lev. V.
Res. 5
Stellerde görülen kahramanlara mahsus e~ya
ile urna ve ostotek.
Lev. VI.
Res. 6, No. 25.
Epiktesis'in mezar steli.
Lev. VI
Res. 7. No. 26.
Euphrosynos'un mezar steli.
Lev. VII.
Res. 8, No. 16. — Syros ve k~z~n~n mezar steli.
Lev. VII.
Res. 9, No.
I — Damophon'un mezar steli.
Lev. VII.
Res. ~~o, No. 77 — Quintus Attius Heraklides'in mezar steli.
Lev. VII.
Res. ii, No. 78 — Aulus Lydius'un mezar steli.
Lev. VIII.
Res. 12, No. 33 — Filozof Theodotos'un mezar steli.
Lev. VIII.
Res. 13, No. 34 — Bir entellektüel ailenin mezar steli parças~.
Lev. IX.
Res. 14, No. 35 — Meniskos ailesinin mezar steli.
Lev. X.
Res. 15, No. 36 — Matrodoros'un mezar steli.
Lev. X.
Res. 16, No. 82 — Damatrios'un mezar steli.
Lev. X.
Res. 17, No. 82a — Meniskos ve Kratisto'nun mezar steli.
Lev. XI.
Res. 18, No.191a. — Xenon ve Meniskos'un mezar steli.
Lev. XI.
Res. 19, No. 32 — Dexios'un mezar steli.
Lev. XI.
Res. 20, No. 213 — Simon'un o~lunun mezar steli.
Lev. XII
Res. 21, No. 50 — Cenaze ziyafeti ve av sahnesini gösteren parça.
Lev. XII.
Res. 22, No. 63 — Cenaze ziyafeti ve çifte ko~ulu öküzler.
Lev. XII.
Res. 23, No. 56 — Lykon'un mezar steli.
Lev. XII.
Res. 24, No. 102 - Zotikos'un mezar steli.
Lev. XIII.
Res. 25, No. 117 — Thrason'un mezar steli.
Lev. XIII.
Res. 26, No. 136 — Epaphroditos'un mezar steli.
Lev. XIV.
Res. 27, No. 128 — Marcus Venuleius'un mezar steli.
Lev. XIV.
Res. 28, No. 131 — Dionysios'un mezar steli.
Lev. XV.
Res. 29, NO. 139 — Ebe Mousa'n~n mezar steli.
Lev. XV.
Res. 30, No. 247 — Saturneina'n~n mezar steli.
Lev. XVI.
Res. 31, No. 153 — Apollonios o~ullar~= mezar steli.
Lev. XVI.
Res. 32, No. 220 - Theagenes'in mezar steli.
Lev. XVII. Res. 33, No. 152 — Platthis'in mezar steli.
Lev. XVII. Res. 34, No. 217 — Hygeia'n~n mezar steli.
Lev. XVIII. Res. 35, No. 186 — Marcus Antonius Fronto'nun mezar steli.
Lev. XVIII. Res. 36, No. 185 — Trakya suvarisi tipinde mezar kabartmas~.
Lev. XVIII. Res. 37, No. 187 — Stel parças~.
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Lev. XIX.
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Res. 38, No. 15 ~~ — Nikonoros'un o~lu olan üç karde~in mezar
steli.
Lev. XIX.
Res. 39, No. 164 — Attika tipi mezar steli parças~.
Lev. XX.
Res. 40, No. ~~71 — Thesphila'n~n mezar steli.
Lev. XX.
Res. 41, No. 168 — Gokounsa'n~ n mezar steli.
Lev. XXI.
Res. 42, No. 193 — Stroution'un mezar steli parças~.
Lev. XXI.
Res. 43, No. 250 - Sostrata ve karde~i Damophilos'un mezar
steli.
Lev. XXII. Res. 44, No. 189 — Heris'in mezar steli.
Lev. XXII. Res. 45, No. 191 — Kratinos'un k~z~~Nikopolis'in mezar steli.
Lev. XXII. Res. 46, No. 188 — Hekatodoros'un o~lunun mezar steli.
Lev. XXIII. Res. 47, No. 234 — Bir kad~ na ait cenaze ziyafeti tasvirli stel.
Lev. XXIII. Res. 48, No. 236 — Papylos ve kar~s~n~n mezar steli.
Lev. XXIV. Res. 49, No. 251 - Bir kad~n~n mezar steli.
Lev. XXIV. Res, 50, No. 251 — Lollia Salbia'n~ n mezar steli.
Lev. XXV. Res. 51, No. 260 — Demetrios ailesinin lahti.
Lev. XXV. Res. 52, No. 203 — Epiktetos ailesinin lahti.
Lev. XXVI. Res. 53, No. 198 — Alexandros ailesinin lahti.
Lev. XXVI. Res. 54, No. 198 — Alexandres ailesinie ait lahitteki kabartmalardan biri.

