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ASKIDIL AKARCA

MEZARLI~I
BEÇIN ALTINDAKI ESKI ÇA~~
Mente~eo~ullar~n~n ba~ kenti Peçin, ya da bugünün söyleyi~i
ile Beçin, Milâs ovas~n~ n güneyinde alçak bir platonun kenar~na
kurulmu~tur. Milâs'a uzakl~~~~5 km.dir. 1953 y~l~ nda Mills - Ören
yolu yap~l~ rken yol açma makinalar~~platonun alt~ nda, eteklerde,
eski ça~a ait baz~~mezarlar meydana ç~ karm~~t~ r. Tahripten kurtulan
iki mezar Milâs Milli E~itim Memurlu~unca kaz~larak içinden ç~kan
keramik Sakarya Ilkokuluna götürülmü~ tür. Bu mezarlardan biri,
Anadolunun pek az bilinen bir devri olan Geometrik ça~~n sonlar~na,
öbürü M.Ö. 4 üncü yüzy~ la aittir (Katalogda A ve B mezarlar~). Buluntunun önemine ra~men, ba~ka u~ra~~ lar yüzünden, Beçin'de ara~t~rma
yapma~a f~rsat bulamad~ m. Mezarlar~n yüzeye yak~ n olmalar~ndan dolay~, baz~lar~n~ n arkeoloji ö~rencileri eli ile ve az masrafla aç~lmas~n~n
mümkün olabilece~ini dü~ünerek, 1965 y~l~ nda Istanbul üniversitesinden küçük bir tahsisat ald~m. A~ustos ay~nda yapt~~~ m ara~t~rma ve
deneme kaz~lar~~sonunda, burada son Geometrik ça~dan 4 üncü
yüzy~la kadar uzanan, çok geni~~bir alana yay~lm~~, görünü~e göre
pek s~k olmayan bir mezarl~~~n varl~~~~anla~~ld~. Bu mezarl~~~ n önemi,
son Geometrik ve Sub-geometrik keramik veren, yeri belli, bat ~~
Anadolu'da ilk mezarl~k olu~ udur. 1969 y~l~nda Iasos'ta da son
Geometrik keramik veren bir mezarl~k bulunmu~ tur. Çevrede köy-
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lüler ve kentlilerce yürütülen kaçak kaz~larda elde edilen ça~da~~
eserlerden piyasada görülebilen tektük örnekler bu ça~~n bu yörede
oldukça yayg~ n oldu~unu gösteriyor. Daha erken Geometrik ve
Proto-geometrik ça~lara ait mezarlar Bodrum yar~madas~nda bulunmu~~ve son y~ llarda Ankara Üniversitesince k~smen ara~t~r~lm~~t~r.
Beçin alt~nda, mezarl~~~ n 1953 de ke~finden bu yana Mutluca
köyü geli~mi~ tir. Mente~eo~ullar~n~n plato üzerindeki ba~ kenti Peçin
üzerinde ya~~ayagelmi~~Beçin köyü yava~~yava~~terk edilmektedi r.
Bugün kale içinde oturanlar~n say~s~~çok azalm~~t~ r. Beçin alt~nda
yeni köy evlerinin in~as~~ ve tarlalar~n i~ lenmesi Roma ve Bizans
ça~lar~na ait yap~~kal~nt~lar~n~ n yüze ç~kmas~ na ve ku~kusuz daha
önceki ça~lara ait mezarlar~ n incelenmeden da~~lip kaybolmas~na
sebep olmu~tur.
~imdiki halde Beçin alt~ nda birbirine yak~ n, son Geometrik
ça~a ait üç, bunlardan ~~oo m. do~uda Sub-geometrik bir mezar
bulunmu~ tur. Geometrik mezarlar~ n üçünden k~ rk kadar, Sub-geometrik mezardan da üç parça keramik elde edilmi~tir. Beçin'in
do~usunda Kepez yamac~ nda bir tarlada ~eritlerle süslü tabaklar
veren bir mezar (bk. Katalog), eski mezarl~~~n toplu halde bulunmad~~~n~~göstermi~ tir. 1953 de Milâs'ta Sakarya Ilkokuluna götürülen M.O. 4 ncü yüzy~l mezar~~da son Geometrik mezarlar~n çevresine, daha sonraki ça~larda yeni definlerin yap~ld~~~n~~ispatl~yo r.
Bunca önemli buluntulardan sonra, Beçin alt~nda ve yöresinde
tamamlay~c~~bir ara~t~ rma ve kaz~~yapmak ümidini besledim. Fakat
geçen y~ llar içinde buna imkan bulamad~m. ~imdi eldeki malzemeyi
yay~ na sunuyorum.
ARA~TIRMA

1965 de Beçin alt~ nda yapt~~~m~z çal~~ma ö~renciler için bir
uygulama amac~n~~da güdüyordu. Topra~~n sert oldu~u bir mevsimde kazma i~ inde köylülerin yard~m~ ndan yararlanmakla beraber,
ö~renciler mezarlar~~kazd~lar, ölçülerini ald~ lar, desenleri ve profilleri
çizdiler. Beçin'de kald~~~m~ z on gün içinde, bütün köyden ilgi ve
yard~ m gördük. Böylece bu ara~t~rma Metin Abao~lu, Sait Kabak
Ba~aran, Ismail Köse ve desenlere emek veren Ayd~n Kurtar ile
Beçinlilerin ve benim ortak çal~~mam~ z oldu. Ertesi y~ l Sarpol Izgiz
desenleri yeniden çizdi, kaledeki tap~na~~ n, çevredeki iki mezar~ n
planlar~n~~ve kesitlerini yapt~.

BEÇ~N

3

Mezarlar:
Köy evlerinin ve bahçelerinin bulundu~u yolun e~imli kuzey
taraf~n~n oynanm~~~olmas~ , süratli ve az emekle sonuç alma endi~esi
bizi yol boyunca ~arampol içinde kazma~a sevketti. Ören yolunun
sa~~taraf~nda ta~~gözüken noktalar~~kazd~k. ~arampol içinde ya da
k~smen yol alt~nda be~~mezar meydana ç~kard~ k. ~ kisi kist, üçü
hendek mezard~ r. Köy okulundan s~ ra ile sayarsak, ilk ikisi son Geometrik ça~a ait aile mezar~~(mezar 2 ve 3), üçüncüsü bunlar~n ~~oo
m. do~usunda Sub-geometrik çocuk mezar~~(mezar 1), dördüneüsü
ve be~ incisi bir kilometre daha do~uda, M.Ö. 3 üncü yüzy~l~n ba~~na
ait bir hendek mezar (mezar 4) ile, yine ayn~~yüzy~la ait olmas~~
muhtemel, içinde adak e~yas~~olmayan, tu~la kapakl~~bir mezard~r
(mezar 5). Son Geometrik kist mezarlar~n üst k~s~mlar~~yol makinalar~~ taraf~ndan tra~~edilmi~ , fakat içleri dolu oldu~u için, mezar
olduklar~~ fark edilmemi~ tir. Öbür mezarlar tahrip görmemi~tir.
Son Geometrik aile mezarlar~ nda, definde belirli bir düzen
yoktur. Kafataslar~~mezarlar~n her taraf~ nda bulundu. Çok defa
yanyana dizilmi~~üç kafatas~na rastlad~ k. Bacak kemikleri kar~~m~~~~
halde idi. Yeni definler için, eski defin kal~nt~lar~n~ n bir yana çekildi~i
anla~~l~ yor. Mezar 3 de, mezar 2 ile mezar A'ya k~yasla, az adak
ç~kt~~ : -0"ç kap (oinokhoe, amfora, kase) ile bir tezgâh a~~rl~~~~ve dört
çengelli i~ne (fibula). Bu e~ ya mezara gömülen son bir, ya da iki
ölüye ait olmal~d~r. E~yan~ n cinsi bu ölülerin kad~ n oldu~unu gösteriyor. Daha önceki definlere ait adaklar~n, son definlere yer açmak
üzere, mezardan al~ nd~~~~anla~~l~yor.
~çinde on be~~ve dokuz iskelet ç~ kan mezar 2 ve 3 ün ne kadar
zaman kullan~lm~~~oldu~unu hesaplamak güç. Mezar 2 de son Geometrik keramik aras~nda 7 nci yüzy~l do~u Yunan kerami~i gibi
beyaz astarl~, ~eritlerle süslü bir kase ç~kt~. Mezarlara k~r~k ve eski
kaplar~n da konmu~~oldu~unu gördük. Bunlar~n bir k~sm~, yeni
definler için mezar aç~ld~~~ nda, daha önceki definlerde konup yeni
defin s~ras~ nda at~lan kaplar~n k~r~klar~~olabilir.
~skeletler çürümü~~halde bulundu. Bir kaç kafatas~n~~incelemek
üzere ald~k. ~arampol d~~~ nda bulunacak mezarlarda iskeletler belki
daha iyi durumda ç~ kabilir. Keramik üzerindeki desenler de, belki
suyun etkisi ile hayl~~ a~~nm~~t~ r.
Mezarlar~n yol kenar~ nda bulunmas~~ çal~~mak.' az çok zorla~t~ ran bir sebep oldu. Aç~ lan mezar~ n kaz~s~n~n geceden önce bitirmek
zorunlu~unu do~urdu.
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Toklama Kaz~ lar~ :
Yolun kuzey taraf~ nda tarlas~~ve evi olan köylülerin çift sürerken
sabanlar~na ta~~tak~ld~~~n~~bildirmeleri üzerine, bu tarafta iki yerde
deneme kaz~s~~yapt~ k ve toprak yüzeyine yak~ n, kuru duvarlar bulduk.
Daha geni~~imkanlarla, burada esasl~~kaz~~yap~l~rsa belki daha derinde
mezarlara rastlanabilir.
Son Geometrik mezarlar~ n bulundu~u ~arampol üstündeki
toprak kesiti içinde, büyük yap~~ ta~lar~~gözüküyordu. Bu ta~lar~ n
mahiyetini anlamak amac~~ile yapt~~~m~z kaz~da ~arampol boyunca
uzanan iki duvar parças~~ meydana ç~kard~ k. Mezarlar~n hemen
üzerindekini ~~o m. kadar izledik. Bu duvarlar mezarlardan sonraki
bir devire aittir; çünkü temelleri bile, mezarlar~n ~~m. daha üstündedir.
Yolun sa~~nda bir tütün tarlas~~içinde, tabii olmayan iki tümsek
gözüküyordu. Bu tümseklerden tarla kenar~ndakini kazma~a ba~lad~k; açt~~~m~z dar çukurda yönleri de~i~ik, üstüste in~a edilmi~~
duvarlar bulduk.
Köylüler daha yukar~ da, kireçli arazi içinde bir çöküntü
gösterdiler ve içinde tavana yap~~m~~~bir çömle~in bulundu~unu
söylediler. Gösterdikleri çömlek Faleron tipi, k~rm~z~~ s~rl~~son Geometrik ça~da yap~lm~~~bir fincand~~(bk. lev. X).
Böylece mezarl~k alan~nda baz~~küçük yoklama kaz~lar~~ yap~lm~~~oldu. Pek derin olmayan bu ara~t~rmalarda mezarlara rastlanmad~. Meydana ç~kan kuru duvarlar~ n temelleri, geometrik ça~dan çok sonraya ait bir k~ r yerle~mesinin yap~~kal~nt~lar~~olmal~d~r.
KERAMIK

Son Geometrik:
Atina'da agora çevresinde mezarlarda ve kuyularda bulunan
son geometrik keramik üstüne incelemeler yapm~~~olan Mrs. Eva
Brann, bu kerami~in özelli~ini ~öyle özetliyor : Geometrikle k~ yaslamnea, süratl~~ve itinas~z i~ çilik, friz bezemesinden çok metop bezemesine ra~bet, ku~~ve di~er hayvanlar~n s~k s~ k görünmesi ve eski
motiflerin kullan~lmas~ . Bütün bu özellikler Beçin mezarlar~nda
ç~ kan keramikte de görülüyor. Son Geometrik keramik seri mal~~
olarak yap~lm~~~gibidir. Ço~u küçük boy kaplard~ r, bezemeleri de
basittir.
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Kil devetüyü renginde, çok mikal~~bir kildir. Bazen renk kiremit
lurm~z~s~d~r. F~r~nlar~n ayars~zl~~~~yüzünden kül rengine dönü~mü ~~
olan örnekler de vard~r.
~ekiller ve bezenmeleri. Ba~l~ca ~ekiller ~unlard~r : Küçük amforalar (çift kulplu, geni~~a~~zl~~küçük testiler), fincanlar, tabaklar,
olpeler (tek kulplu, k~sa boyunlu, küçük testiler), lekithos'lar (dar
boyunlu, tek kulplu, testicikler) ve oinokhoe'lerdir (sürahiler). Mezarlarda en çok ç~kan ~~o-15 sm. boyundaki küçük amforagarla orta
boy skifos'lard~r. Amfora'lar geni~~a~~zl~d~r; omuzlar' ve kar~nlar~~
pek düzgün çekilmemi~~ ~eritlerle süslenmi~tir. Bir iki örnekte ~eritlerin aras~na kesik, ya da sürekli dalgal~~çizgiler geçirilmi~tir. A mezar~ndan bir amfora sadece s~rlanm~~t~ r (kat. no. 38).
Skifos'lar~n yuvarlak ve sivri olmak üzere iki esas çe~idi vard~r.
Yuvarlak ve geni~~skifos'lar Proto-geometrik skifos biçimini sürdürür.
~kinci çe~it Korint ve Argos kökenli olarak kabul edilen, gövdesi
yumurta biçimli, a~~z kenar~~içe dönük skifos'tur. Birinci çe~itte
kulplar gövdeden e~imli olarak yükselir; ikinci çe~itte kulplar, çok
defa, gövdeden yatay ç~kar. Her iki çe~idin, a~~z kenar~~hafifçe oyuntulu olanlar~~vard~r. Bu ayr~nt~, çok defa, skifos biçiminin geli~iminde
erken bir özellik oldu~u ileri sürülmü~tür. Birinci çe~itte a~~z kenar~~
dik ve hafifçe d~~ a dönük örnekler de görülür. Bezeme omuzlar
aras~ndad~r. Friz ~eklindeki bezemede içiçe çizilmi~~daireler çok
sevilen bir motiftir. Metop bezemesinde daha çe~itli motifler kullan~lm~~t~r. Mezar 2 ve 3 den ç~kan skifos'larda metoplar geni~cedir;
A mezar~ndan ç~ kanlar ise dar ve uzundur. Dar metoplara, içleri
kafes ~eklinde taranm~~, ya da doldurulmu~, ince uzun yapraklar,
yukar~dan a~a~~ya zigzag bir çizgi, bal~k s~rt~~ve bu motifin soysuzla~m~~~ ~ekilleri olan alt alta dizilmi~, küçük f~rça vurgular~, üzerinde
~eklini kaybetmi~, anahtar biçimli iki menderes bulunan bir üçgen
yap~lm~~t~ r. Bu dar metoplarda bezeme, bazen, skifos'un karm üzerine kadar uzat~lm~~t~r. 7 nci yüzy~l "ku~lu kâse"lerinin ilk örnekleri
say~labilecek iki skifos ilgi çekicidir. Mezar 2 den ç~ kan Korint tipi
bir skifos'tur; gövdesinin alt~~ ~eritlerle süslüdür. A mezar~ndan ç~kan
daha az derindir; i~çili~i de dikkatsizdir. Kulplar~n aras~, genellikle
Rodos'a izafe edilen, 7 nci yüzy~l "ku~lu kase"lerinde oldu~u gibi
bezenmi~tir; ortada metop içinde ku~, yanlarda kafes ~eklinde taranm~~~birer baklava motifi vard~r. Beçin ku~lu klselerinin benzerleri
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Delos'ta da bulunmu~tur Bu ku~lu kaseler, ku~kusuz, 7 nci yüzy~l
"ku~lu ka'se"lerinin öncüleridir.
Fincanlar Faleron tipindedir; benzerleri Attika'da Faleron'da
çok bulunmu~tur. Madeni ~ekilleri taklit ederler. Bu fincanlar~n
~ekli Ege'de Tunç ça~~ndan beri görülen bir ~ekildir. Ço~u ba~tan
ba~a s~ rlanm~~t~ r; renkleri kahverengi, ya da k~rm~z~d~r. A~~za do~ru
çan gibi geni~liyenlerin baz~lar~~ bak~n hat~rlatacak ~ekilde ebruli
kahverengi (kat. no. 28), ya da kur~uni siyaht~r (kat. no. ~ ). Birisinin
karn~nda boyas~z b~rak~lm~~~geni~~bir ku~ak vard~ r (kat. no. 2 4).
Beçinliler tarafindan yamaçta bir çukur içinde bulunan k~rm~z~~
s~ rl~~bir örnek (res. lev. X) kal~n cidarl~~olmakla ayr~l~r.
Tabaklar makara kulpludur ve duvara as~lmak için delinmi~lerdir. A mezar~ndaki bir örnekten ba~ka, bir Beçinli çiftçinin Kepez
yamac~nda açt~~~~bir mezardan ç~kan dört tabak da bu tiptedir.
Dördü de ~eritlerle bezenmi~tir. A mezar~ndan ç~kan örnekte kulplar
aras~nda dalgal~, ebruli kal~n bir çizgi vard~r.
Uç lekithos'dan ikisinin kaidesi hafif disk ~eklindedir (kat no.
8 ve 44); üçüncüsünün kaidesi düzdür (kat. no. 43). Son parçan~n
omuzuna, Proto-geometrik keramikte oldu~u gibi dikey çizgilerle
ayr~lm~~, sivri uçlar~~yukar~ya bakan üçgenler çizilmi~tir. Öbürlerinde
kafesli üçgenler ve baklavalar dizi halinde omuzu, ya da gövdeyi
süsler. Boyunlar ~eritlidir.
Geni~~ a~~zl~, tek kulplu, bas~ k boyunlu, iki küçük testi (olpe)
çizgilerle bezenmi~ tir. Bunlardan No. 41 in benzerleri Atina'da da
bulunmu~ tur. Seyrek çizgilerle süslü, emzikli küçük bir testicik de
vard~r (kat. no. 7).
Tek örnekle temsil edilen ~ekiller aras~nda yonca a~~zl~~bir oinokhoe (kat. no. ~~7) ile tek, yatay kulplu, beyaz astarl~~bir kase vard~r
(kat. no. 'o). Oinokhoe geni~~kaidelidir; gövdesi içiçe dairelerle
süslüdür. Tek yatay kulplu kaseler Mersin'de Ingiliz kaz~s~ nda da
bulunmu~tur; fakat onlar~n profilleri ba~kad~ r. Beyaz astar Samos
ve Khios geometrik kerami~inde de kullan~lm~~t~ r.
Yine tek bir örnekle temsil edilen, kaba kilden yap~ lm~~~ bir
mutbak kab~~vard~ r. Bu, yuvarlak gövdeli, k~sa boyunlu, geni~~a~~zl~,
tek kulplu, 14 sm. yüksekli~inde bir çömlektir. Kulpun kar~~s~na
gelen yüzü, ate~ten kararm~~t~r. El alt~nda devaml~~ s~cak su bulundurmak için, bugün Anadolu'da oldu~u gibi, ocak ba~~nda sürekli
Ch. Dugas - C. Rhomaios, Dilos XV, lev. XLVI - XLVII.
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olarak tutulmu~~oldu~u ve zaman zaman ate~e sürüldü~ü anla~~l~yor.
Atina'da da böyle bir yüzü ate~ten yanm~~, fakat dibi yuvarlak örnekler bulunmu~tur. Bu kaplar~n bir saç aya~~~üzerine oturtularak,
içinde çorba gibi sulu yemeklerin pi~irilmi~~olabilece~i ileri sürülmü~tür 2. Fakat kab~n bir yüzünün ate~ten yanmas~~ancak yandan
alevli ate~e sürülmekle meydana gelebilir.
S~r. S~r yeknesak bir renkte de~ildir. Bazen kahverengi, ya da
siyah, bazen k~rm~z~, bazen de, fir~n~n ayars~z olu~undan, kab~n
bir k~sm~~siyah, bir k~sm~~ k~rm~z~d~r. Bilerek, ya da bilmeyerek, bir
kaç örnekte ebruli bir yüzey elde edilmi~ tir. Belki böylece bak~r
kaplar taklit edilmek istenmi~tir.
Bezeme. Bezemenin en basit ~ekli, bütün kab~n ba~tan ba~a
s~rlanmas~d~r. Yüzeyin bu yeknesakl~~~, çok defa ~eritlerle bozulmu~tur. ~eritler s~rs~z b~rak~lan omuz, ya da gövde üzerine s~rla
çizilmi~tir. Ayn~~ kal~nl~kta, ya da iki ayr~~kal~nl~ktad~rlar. ~eritler
aras~na dalgal~~bir, ya da birden fazla çizgi geçirilmi~tir. ~erit bezemesi özellikle amfora'larda, olpe ve oinokhoe'lerde kullan~lm~~t~r.
Beyaz astarl~~tek kâse de ~eritlidir.
Çizgi ve ~eritlerden sonra en çok görülen iki bezeme motifi
içiçe çizilmi~~daireler ve içleri kafes gibi taranm~~~baklava ~ekilleridir.
Daireler skifos'lar~n ve geni~~kaideli bir oinokhoe'nin omuzunda
kullan~lm~~t~r. Üçgenler de lekithos'lar~n omuzlar~n~~süsler. Bir
skifos üzerinde, metop içinde kelebek motifi vard~r. Baklava motifleri
metop içinde, ya da ~erit halinde kullan~lm~~t~r.
ili~kileri ve yap~m merkezi. Beçin'de bulunan son Geometrik
keramik, ~ekil ve bezeme bak~m~ndan en çok Atina ile ili~kiler gösteriyor. Faleron tipi fincanlar, Korint tipi skifos'lar, küçük amforalar, geni~~a~~zl~~ k~sa boyunlu küçük testiler (olpe) Atina'da Kerameikos'ta ve Agora'da da bulunmu~tur. Atina'da Proto-geometrik
özellik olan pergelle çizilmi~, içiçe daireler, Geometrik ça~da Kiklad
adalar~~da, Samos, Girit, Rodos, Mersin, Tarsus ve Al Mina'da
görülür. Baz~~kaplar~n beyaz astarl~~olu~u Samos ve Khios geometrik
kerami~ini hat~rlat~yor.
Mrs. Eva Brann Atina'da son Geometrik kerami~i 8 inci yüzy~l~n
ikinci yar~s~na tarihlemi~tir. Beçin'in biraz daha itinas~z, basit kaplar~~belki 8 inci yüzy~l~n son çeyre~inde yap~lm~~t~r. Uzun ve dar
2

Eva Brann, Late Georrzetric and Protoatiic Pottery (The Athenian Agora VIII).
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metoplu kâselerden birinin üzerinde Sarkkari üskiba özgü volütler
ve basit örgü motifi bu kaplan 7 nci yüzy~la yakla~t~nyor.
Son y~llarda, çevrede in~aatlarda ve kaçak kaz~ larda hayli çok,
son Geometrik keramik bulunmu~~gibi görünüyor. Bu arada bir kaç
parça Bodrum Müzesine ve Eskihisar Ilkokulundaki eski eserler
deposuna girmi~ tir. Istanbul'da ve Milâs'ta baz~~merakl~~ ki~ilerin
eline de geçmi~ tir. Iasos'ta yap~lmakta olan Italyan kaz~ lar~nda,
1969 mevsiminde berzahta kist mezarlarda da ç~km~~t~r.
Kilinin bol mikah olu~ u da göz önüne al~narak son Geometrik
kerami~in yöresel oldu~u, güneybat~~Anadolu'da, ya da önündeki
adalarda yap~ld~~~~kabul edilebilir. Ancak merkezinin aç~ kl~~a kavu~mas~~için daha uzunca y~ llar beklenmesi gerekecek gibidir.
Sub-Geometrik :
Yuvarlak a~~zl~ , yuvarlak gövdeli, geometrik ve ~arkkari motiflerle süslü bir oinokhoe "ku~lu bir kase" ile ayn~~mezarda bulunmu~tur. Kase oinokhoe'nin a~~z~ na kapak olarak oturtulmu~tur. Oinokhoe'de geometrik motifler hakim durumdad~r. Kaidesi üzerine içi
boyanm~~ , sivri yapraklar çizilmi~ tir. Omuzda geometrik motiflerin
tam ortas~nda Do~u Yunan kerami~inde görülen tek bir çivi motifi
vard~r. Ayn~~kümeye giren oinokhoe'ler Samos, Rodos, Kameiros,
Tarsus ve Girit'te bulunmu~ tur. Boylar~~22-30 sm. aras~ndad~ r. Bu
oinokhoe'lere "ku~lu Rodos sürahileri" de denmi~tir. Ku~lu olanlar
ço~unlukta olmakla beraber, bizimki gibi ku~suz örnekler de vard~r.
Kameiros'da bulunan, ~imdi British Museum'daki oinokhoe'de
metop içinde, sakall~~bir siren tasvir edilmi~ tir. Bu oinokhoe'ler 7
nci yüzy~l~n ilk yar~s~na tarihlenir.
Rodos'a izafe edilen "ku~lu kaseler" Karadeniz'den Italya'ya
kadar çok geni~~bir alana yay~lm~~t~ r. Beçin kâsesi gergin profillidir.
Kulplar aras~ na, dikey çizgileri ikiye indirmek suretiyle, be~~metop
s~~d~r~lm~~t~ r. Böylece bezeme iki ku~~ve üç baklavadan meydana
geliyor. Gövde alt~n~~süsleyen sivri yapraklar~ n sadece d~~~kenarlar~~
çizilmi~ tir. Bu kâse serinin içinde nerede bulunmaktad~r? Frizin
alt~nda küçük f~ rça vurgular~, ya da noktalar~n bulunmay~~~, gövde
alt~n~n içi bo~~ b~rak~lm~~~yapraklarla bezenmi~~olmas~, son örneklerden biri oldu~unu gösteriyor gibidir. Fakat kulplar aras~ndaki
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bezeme dar metopludur. Oysa bu özellik eskilik unsuru olarak kabul
edilmektedir 3.
Bu vesile ile Milâs'ta sat~n al~nm~~, ~imdi Istanbul'da bir özel
koleksiyondaki Sub-geometrik kaseye de~inmek gerek 4. Bu yuvarlak
gövdeli, yayvan profilli, çift yatay kulplu, yaln~ z d~~~yüzü beyaz
astarl~~bir kâsedir (lev. XII). Kulplar aras~ na, dikey çizgilerle
s~n~rland~r~lm~~~bir alan içine, anahtar biçimli iki büyük menderes
motifi çizilmi~ tir. Sub-Geometrik kase k~r~klar~ , Milâs'ta Balavca
deresi kanal kaz~s~nda da bulunmu~tur.
K~rmzz~~ figürlü Attika kerami~i:
1953 de yol ortas~ nda bulunan mezarlar~n birinden, B mezar~ndan, 4 üncü yüzy~l~ n sonuna ait, giyimli erkek figtirleri ile süslü, k~rm~z~~figürlü bir skifos ç~km~~t~ r. Bu Milas yöresinde bulunan ilk
Attika kerami~i de~ildir. Rastlant~~olarak, ya da gizli kaz~larla,
zaman zaman Milas çevresinde mezarlardan, özellikle 4 üncü yüzy~la
ait, Attika kerami~i bulunmaktad~r 5.
Helenistik :
B mezar~~ve 4 no.lu mezar s~rl~~ ve s~rs~z, Helenistik kaplar vermi~tir. 4 no.lu mezar tek definli bir mezard~ r. Içinde sadece k~rm~z~~
s~rl~~bir pelike ile ayaks~z bir kiliks bulunmu~tur. B mezar~~Milli
E~itim memurunun verdi~i ölçülere göre, a~a~~~yukar~~4 no.lu mezar
boyundad~r. Fakat içinden ç~kt~~~~bildirilen kaplar, mezar 4'e k~yasla
çoktur; B mezar~ na birden fazla ölü gömülmü~~olsa gerektir. Mezar
muhtevas~~kahverengi ya da k~rm~z~~ s~rl~~ayaks~z iki kiliks, yonca
a~~zl~~bir oinokhoe, küçük bir amfora ile s~rs~z üç amforiskos, ve i~~
~ekilli dört koku ~i~esidir 5.

3 Bk. R. M. Cook, Greek Painted Pottery, Londra 1966, s. 117-118 ve J.
Boardman, Tarsus, Al Mina and Greek Chronology, journal of Hellenic Studies 85,
1965, s. 6-7.
4 Koleksiyon sahibi say~n Hüseyin Kocaba~~resmini çekmeme ve burada
yay~nlamama izin verdi; te~ekkürlerimi sunar~m.
6 Bu arada bk. A. Akarca, Belleten XVI, 63,1952, s. 377-379 ve lev. LXXXIIILXXXIV ve XCV.
6 Milâs'ta bulunan benzer Helenistik keramik için bk. A. Akarca, ayn~~dergi.
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F~BULA'LAR

Beçin'de fibula mezar 2 ve 3 de bulunmu~tur. ~ ki esas tipi vard~r:
Kemerli ve genel ~ ekli bir üçgen meydana getiren tip. Bizim üçgen
dedi~imiz tipi Blinkenberg, gösterdi~i ayr~l~klardan dolay~, çe~itlere
ay~ rm~~t~ r 7. Bu tip Blinkenberg'in istatisti~ine göre 8 inci yüzy~lda
ve ençok Ege adalar~nda rastlanm~~ t~r. Anadolu k~y~lar~nda, Efesos
ve Bodrum yar~madas~ nda da bulunmu~tur 8. -üçgen ~ekilli fibula'lar~ n tarihlenmesi, mezarlarda birlikte bulunduklar~~ kerami~e dayan~r.
Bcçin mezarlar~~8 inci yüzy~ l tarihini destekliyor. Kemerli tip Blinkenberg'in gözlemlerine göre, Sub-Miken ça~~ndan bu yana kullan~lagelmi~tir.
KATALOG
Mezarlara bulunu~~ s~ras~na göre numara verilmi~tir. ~~953
y~l~nda yol açma makinalar~n~n meydana ç~ kard~~~~mezarlar ise,
harflerle, A ve B olarak gösterilmi~tir.
Mezarlarda ç~ kan bütün kaplar ayn~~kilden yap~lm~~~gibidir.
Bu bol mikal~ , devetüyü renkli, oldukça temiz bir kildir. Bu yüzden
a~a~~ da katalogda sadece görülen de~i~ iklikler belirtilmi~tir.
A ve B mezarlar~~içinden ç~ kan eserler Milâs'ta Sakarya ~lkokulundad~r. 1965 de meydana ç~ kanlar, Milâs ve yöresinde bulunan
eserlerin büyük ço~unlu~unu bar~nd~ran ~zmir Müzesindedir.
SON GEOMETRIK : Kepez alt~~(Okul ile Cami aras~)
MEZAR 2
Yeri. Ören yolunun sa~~nda, ~ arampol içinde, köy camisi avlusunun güney kö~esi kar~~s~nda.
Durumu. Kapak ta~lar~~ yol yap~l~rken, yol yap~m makinalar~~
taraf~ndan kald~r~lm~~~ve mezar duvarlar~n~ n üst k~s~mlar~~ tahrip
edilmi~tir.
~ekli. Kenarlar~~yass~~ ta~larla örülmü~, içi ta~~dö~eli, dikdörtgen
çukur — kist. Uzunluk 1.82 m., geni~lik 1.02 m., derinlik yakla~~ k
olarak 0.74 m. Lev. IV.
Blinkenberg, Fibules Grecques et Orientales Kopenhag 1926, s. 87 vd.
Bk. D. G. Hogarth, Excavations at Ephesus, Londra 1908, lev. XVII, no.
12-13, no. 21-25. Asarl~k mezarl~~~ ndan : W. R. Paton, Excavations in Caria,
,71/S 8, 1887, S. 74. Bodrum Müzesinde de bir kaç parça vard~r.
7
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D efin. Çe~itli yönlerde, yan yana yat~r~lm~~, en az on be~, yeti~kin
iskeleti. Adak e~yalar~, daha çok, mezar kenar~nda bulundu.
KERAMIK

Fincan:
~ . Gövdenin alt tarafinda keskin aç~. Kaide düz. ~erit kulp.
Madeni parlakl~kta kur~uni siyah s~r. Içi, d~~~~(kaide alt~~hariç) s~rl~.
Yk. 0.07 m., a~~z çap~~0.09 m. 65/M 2-3. Lev. I.
Skifos' lar :
Yuvarlak. Kulplar yatay; gövdeden e~imli olarak ç~karlar.
A~~z kenar~~ d~~a dönük. Kulp kesiti yuvarlak. Kaide halka, alt~~hafif
tümsek. A~~z kenar~nda s~çrak. S~r k~rm~z~, içte dipte s~rs~z b~rak~lm~~~
benek. Kulpun biri ve etrafi kirli siyah s~rl~. Bezeme kulplar aras~nda
pano halinde : Içiçe geçmi~~daireler (alt~~tane). A~~z alt~nda ve kar~n
üzerinde iki paralel çizgi. Kulp etraf~~ s~ rlan~rken dairelerden birinin
yar~s~~kapanm~~. Yk. 0.129 m. çap 0.186 m. 65/M 2 - 4. Lev. I.
Yumurta biçimli gövde, kaideye do~ru incelir. Omuzlu.
Kulplar yatay; gövdeden e~imli olarak yükselirler; kesit yuvarlak.
Kaide halka; alt taraf~~ tümsek. K~r~lm~~~ ve yap~~t~r~lm~~t~r; a~~z
kenar~ndan bir parça, gövdeden iki parça noksan. S~r k~rm~z~. Kulplar
aras~nda içiçe geçmi~~daireler (dört tane). A~~z alt~nda ve kulplar
aras~nda çift çizgi. Içte dipte s~rs~z bir benek. Kaide alt~~ s~rs~z. Yk.
o.~~o m., çap 0.145 m. 65/M 2-11. Lev. I.
Yumurta biçimli gövde. ~ki yatay kulp. Halka kaide. S~r
kirli siyah. Kulplar aras~nda metop bezemesi : Ortada ku~, yanlarda
baklava motifi. Gövdede yatay çizgiler ve ~eritler. Yk. 0.125 m.,
çap 0.165 m. 65/M 2-5. Lev. II ve XXV.
Küçük amfora' lar :
K. KÜBLER, Keremeikos V, ~ , lev. 139, mezar 66.
Kil sat~hta kirli kül rengi, oldukça ince, ta~l~. K~sa boyun,
yuvarlak gövde, ~erit kulp, halka kaide. D~~a dönük a~~z kenar~ ;
k~r~k; bir kulp yap~~t~r~lm~~t~ r. S~r kirli siyah; gövde alt~nda k~rm~z~~
iki leke. Kulplar aras~nda be~~çizginin yapt~~~~zigzaglar. Boyunda
ve kar~n üzerinde paralel iki~er çizgi. Kar~n alt~~ve kulp üzeri s~rl~.
Kaide ve alt~~s~rs~z. Yk. 0.12 m., çap o.~~ 8 m. 65/M 2-9. Lev. II.
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A~~z kenar~~ d~~~tarafa do~ru raf gibi ta~k~n. Kulplar ~erit;
kaide disk. Gövdeden iki küçük parça noksan. S~r kirli siyah. Kulplar~n gövdeye birle~ti~i boyun alt~nda ve kar~n üzerinde çizgiler. D~~~
yüzü, a~~z içi ve kulplar~n üstü sulh Yk. 0.113 m., çap o.~~o8 m.
65/M 2 - ~ o. Lev. II.
Emzikli olpe :
~erit kulp. Kulpun sol tarafinda, kulpa yak~n emzik, ucu
k~r~k. Kaide içe do~ru hafif konkav. A~~z kenar~nda küçük bir k~r~k.
~nce devetüyü astar. S~r k~rm~z~ ; kulp üstü, emzik etraf~~ve emzik
alt~nda kirli kahverengimsi siyah. ~erit bezeme : A~~z kenar~nda
ve alt~nda iki, kar~nda üç çizgi; gövdenin alt taraf~nda geni~~ ~erit.
Kulp üzeri s~rl~. Kulpun iki yan~, a~~zdan kar~na do~ru, dikey olarak
boyanm~~. Yk. 0.09 m., çap 0.078 m. 65/M 2 - I.
Benzeri 6 nc~~yüzy~lda Tarsus'ta : H. Goldman, Tarsus III no.
1210, res. 87 ve 140. Lev. III.
Lekithos :
Gövdenin alt k~sm~~bas~k, omuz geni~, kaide disk. Boyun ve
kulp noksan. S~r kirli kahverengi. Omuzda içleri kafesli üçgenler
(be~~tane); üçgenlerin alt~nda çizgi. Boyunun ve gövdenin alt k~sm~~
ve kulp etrafi s~rl~. ~imdiki yk. 0.052 m., gövde çap~~0.48 m. 65/M
2-7. Lev. I.
Mutbak kab~ :
g. Tek kulplu çömlek. Kil devetüyü. Ön ve yan tarafi, ate~e
sürüldü~ü için grile~mi~ ; içi ve kulp çevresi devetüyü. ~erit kulp;
a~~z kenar~ndan yükselerek ç~kar. A~~z kenar~nda hafif bir yakal~k.
Kaide ince halka ~eklinde belirtilmi~. Yk. 0.14 m. çap. o. ~~5 m. Lev. III.
Benzerleri : K. KÜBLER, Kerameikos IV, lev. 28 ve Kerameikos
V, ~ , lev. 154-155; Eva Brann, Hesperia XXX, 1961, S. 102 ve lev.
22 ; R. YOUNG, Hesperia, Supplement II, 1939,
Late Geometric Graves
and a Seventh Century Well in the Agora, s. 31, res. 18; Eva Brann,
Late Geometric and Protoattic Pottery (The Athenian Agora VIII) s. 55
ve lev.
Beyaz astarl~~ayakl~~kase:
~~o . Kil k~smen kiremit k~rm~z~s~, k~smen devetüyü, çok mikal~.
Skifoslar gibi derin. A~~z kenar~~d~~a dönük. Tek yatay kulp; kesiti
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yuvarlak. Kaide koni biçimli. ~ekilde hafif çarp~kl~k. S~r kirli siyah;
kulpun sa~~taraf~nda k~ rm~z~. S~r beyaz astar üzerinde. A~~z alt~,
kar~n, kar~n alt~~ve kaide ~eritlerle süslü. içi s~rl~ ; ortada s~rs~z bir
benek b~rak~lm~~. Kulp üstü ve kulp etraf~~hilâ1 ~eklinde s~rl~. Yk.
0.181 m., çap 43.112 M. 65/M 2 - 5. Lev. III.
A~IR~AK
I I . Kil devetüyü. ~ekil yuvarlak, fakat üstten ve alttan yatay
olarak kesilmi~. Yk. 0.02 m., çap 0.03 m.
F~BULALAR
Üçgen biçimli (Blinkenberg Tip IV, 9).
~~neye sa~laml~k kazand~rmak için, üçgenin ba~~~bilye veya
boncuk ~eklinde kal~nla~t~r~lm~~. Üçgenin bir taraf~~levha gibi yass~la~t~r~lm~~~ve ucu i~neye yuva olmak üzere k~vr~lm~~ ; i~nenin öbür
tarafi yass~~tel ~eklinde. Yaylanma kendi mihverinde dönen bir yay
arac~l~~~~ile sa~lanm~~t~r.
Üçgenin bilye ~eklindeki ba~~ndan bir mahmuz ç~k~yor.
Levha tarafi k~r~lm~~ ; orta parças~~noksan. Bilyenin iki taraf~nda
birer bo~um. Uzunluk 0.058 m. Lev. IV.
Ba~~~yass~. Levha taraf~~ k~r~lm~~ ; uç tarafindan parça noksan. i~ne ucu k~r~k. Uzunluk 0.087 m. Lev. IV.
Ba~~~ sivri. I~nenin yay tarafina, boncuk gibi bir halka
geçirilmi~. Uzunluk 0.04 m. Lev. IV.
MEZAR 3
Yeri. Mezar 2 nin 2.20 m. kuzeyinde. Bu mezarla hemen hemen
ayn~~yönde. Yar~s~~ ~arampol içinde, yar~s~~yol alt~nda.
Durumu. Kapak ta~lar~, yol yap~l~rken al~nm~~~ve mezar duvar~n~n üst k~sm~~tahrip edilmi~.
~ekli. Kenarlar~~ ta~~örgülü, dikdörtgen çukur — kist. Uzunluk
1.70 m., geni~lik 1.05 m., derinlik yakla~~k olarak 0.76 m. Zemin
yass~~mavi ta~larla dö~enmi~.
Defin. Kar~~~k halde dokuz iskelet. En üstte, mezar ortas~nda,
ba~~~sol yana çevrilmi~, yan~nda adak e~yas~~olmayan iskelet. Bu
iskelet kald~r~ld~ktan sonra, çe~itli yönlerde, sekiz iskelet daha ç~kt~.
Mezar~n k~sa yan~~boyunca yat~r~lm~~, güneyde, bacaklar~~gövdeye
do~ru çekik, bir çocuk iskeleti vard~.
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KERAM~K

Skifoslar :
Yuvarlak kase; küçük bir omuzu var. Kulplar yatay;
gövdeden e~imli olarak yükselir; kesiti yuvarlak. Halka kaide, alt~~
hafif tümsek. K~r~kt~, yap~~t~r~ld~.S~r d~~ta kirli siyah, içte kahverengi;
bir yanda a~~nm~~.Kulplar aras~nda metop bezemesi, üstten ve alttan
çift çizgi ile s~n~rl~. Ortadaki metop, yatay olarak, içi dikey taranm~~~
kal~n bir çizgi ile ikiye ayr~lm~~ : -Ost yar~s~nda içi dolgulu üçgenler,
alt yar~s~nda kafesli baklava motifleri.Soldaki metopta kafesli kelebek
motifi; ortas~nda üstte ve altta dikey çizilmi~~t~rm~k.Sa~daki metopta
iki dikey s~ra halinde, yar~m ve tam baklava motifleri. Öbür yüzdeki
bezemeler silinmi~, yaln~z soldaki iki metobun, silik olmayan yüzdeki
son metobu tekrarlad~~~~seçilebiliyor. Gövde ayak üstüne kadar
s~rl~. Kase içinde s~rs~z b~rak~lm~~~benek. Yk. o. ~~07 m., çap 0.175
m. 65/M 3-2. Lev. V ve XXVI.
Küçük amfora :
Boyun k~sa. A~~z kenar~~ d~~a dönük, üstü düz kesilmi~.
~erit kulp. Kaide düz. S~r kirli siyah. Gövde ortas~nda, kesik dalgal~~
çizgiler : -üstten ve alttan çift çizgi ile s~n~rl~. Kulp altlar~~ s~rs~z.
Kulplar~n üstü, a~~z~n iç kenar~~s~rlanm~~. Gövde alt~ndan bir parça
dikkatsizlik yüzünden s~rlanmadan kalm~~. Yk. 0.115 m., çap 0.1 1
m. 65/M 3-3. Lev. V ve XXVI.
Oinokhoe :
Gövdenin ortas~nda aç~. Kaide geni~~ve halka ~eklinde.
Yonca a~~zl~. Kulp burmah; gövdeye birle~ti~i yerde mahmuz.
A~~z~n sol taraf~~noksan; gövdeden küçük bir parça eksik. Omuzda
dizi halinde içiçe daireler (~~2 tane); içiçe daireler be~~halkadan
meydana gelir; bezeme üstte ve altta çift çizgi ile s~n~rl~. Gövdenin
alt k~sm~~ ~erit ve çizgilerle bezenmi~. Boyunda çift çizgi aras~nda
büyük yatay zigzag. A~~z~n alt~~s~rlanm~~. Boyun ba~lang~c~nda geni~~
~erit. Kulpun üstü ve kulpun alt~nda boyun s~rl~. Yk. 0.213 m., çap
o.18 m. 65/M 3-1. Lev. IV.
TEZGAH A~IRLI~I

Disk ~eklinde. Üst kenarlar~~çentilerek yuvarlakla~t~r~lm~~.
Ortas~~iplik geçirilmek için geli~i güzel delinmi~. Kalmlik 0.01 m.
Çap a~a~~~yukar~~0.05 m.
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F~BULALAR

Kemerli:
19. i~nesi noksan; uzunluk 0.034 m. Blinkenberg Tip II, ~ .

Lev. V.

20 . Kemer ortaya do~ru kal~nla~t~r~lm~~ ; yanlara do~ru birer
küçük dü~me. Yaylanma büyük bir ilmikle sa~lanm~~. I~nenin uç
taraf~~ k~r~ k. Uzunluk 0.07 m. Lev. V.
Blinkenberg Tip II, ~~o. Benzerleri Karia'da Asarl~ k'ta (Termera)
ve Makedonia'da bulunmu~tur.
Üçgen ~ekilli (Blinkenberg Tip IV, 9).
21. K~r~k parçalar. Bilyeden ç~ kan mahmuz. Güzel ye~il paten.
Uzunluk o.o6 m.
22 . Üçgenin zirvesini meydana getiren bilye. Güzel ye~il paten.

MEZAR A
1953 de Ören yolu yap~l~rken bulunmu~tur. ~imdi yol alt~nda
kalm~~t~r. Milâs Milli E~itim memurunun tarifine göre, kenarlar~~
kuru duvarla örülmü~, üzeri 0.40 m. geni~li~inde, 2.00 m. uzunlukta,
ta~~levhalarla örtülmü~, dikdörtgen kist mezar : Uzunluk 3.25 m.,
geni~lik 1.8o m. Mezar içi o.6o m. kal~nl~ kta toprak dolu olarak
bulunmu~tur.
KERAMIK

Tabak:
23. Makara kulplu; kulp ortas~ nda duvara asmak için delik.
Hafif ç~k~nt~~yapan geni~~kaide. Kulplardan biri noksan. S~ r siyah
kahverengi. Kulplar aras~nda kal~n, ebruli, dalgal~~çizgi. Gövde
geni~~iki ~erit ve bu ~eritler aras~ndaki alt~~çizgi ile süslü. ~ç yüzünde
boyas~z b~rak~lm~~~bir çizgi ve ortada dipte boyas~z bir benek. Yk.
0.053 m., çap o.18 m. Lev. VI. ve XXVII.
Benzer bezemeli tabaklar : Samos Heraion'undan, W. Technau,
Ath. Mitt. LIV, 1929, S. 34, res. 26, 3.
Fincanlar, Faleron tipi.
K. KÜBLER, V, I Kerameikos lev. 107 ; R. YOUNG, Graves from
the Phaleron Cemetery, AJA XLVI, 1942; Eva Brann, Late geo-
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metric Well Groups from the Athenian Agora, Hesperia XXX, 1961
çe~itli yerinde, Eva Brann, Late Geometric and Protoattic P ottery ( The
Athenian Agora yol. VIII) no. 150, S. 53-4, lev. ~~o; D. Levi, Arkades,
Annuario 10-12, 1927 - 1929, S. 214, res. 238; S. 287, res. 371.
Gövdede aç~, kulp hizas~nda aç~. Kulp a~~z kenar~ndan
yükselerek ç~k~yor. Kaide düz; alt~~hafif konkav. Fincan~n sol yan~ndan
büyük bir parça eksik. Kirli, kahverengi siyah s~ r. Kulplar hizas~nda
s~ rs~z b~rak~lm~~~geni~~ku~ak. Kaide alt~n~n kenar~~ve kulp üstü s~rl~.
Yk. 0.053 m., çap 0.09 m. Lev. IV ve XXVII.
Kulp hizas~nda aç~. Kulp a~~z kenar~ndan yükselerek ç~ k~yor. Kaide düz. Aç~k kahverengi s~r; içte alt taraf k~rm~z~ ; kulp
çevresinde a~~nma; kaide alt~~s~rs~z. Yk. 0.074 m. çap 0.096 m. Lev.
VII ve XXVIII.
Kenarlar~~yukar~~do~ru geni~ler. Kaideye yak~n aç~. ~erit
kulp. Hafif disk kaide. ~ç ve d~~~yüzü kaideye kadar k~rm~z~~ s~ rl~ ;
içte ortada s~rs~z b~ rak~lm~~~ benek. Yk. 0.075 m., çap o.~~o m.
Lev. VII ve XXVIII.
Yukarki gibi. Kulp ve a~~z kenar~~ k~ r~k. A~~z~n d~~~kenar~~
s~rs~z. Yk. 0.065 m., çap 0.087 m.
Yukarki gibi. Sütlü kahverengi-siyah s~rla ebruli bir yüzey
elde edilmi~tir. Kaide alt~~hariç, her tarafi s~rl~. Yk. 0.069 m., çap
0.09 m.
Skifos' lar :
Yuvarlak gövdeli. Gövdeden ç~kan yatay kulp; kesiti yuvarlak. Halka kaide, dibi konveks. Gövdeden bir büyük parça noksan.
Kulplar aras~nda içiçe daireler (5 tane); alt tarafinda iki yatay çizgi.
S~r k~rm~z~ ; bir kulpun çevresi kirli kahverengi; içte dipte s~rs~z bir
benek. Kaide ve kulp alt~~ s~rs~z. A~~z~n iç ve d~~~kenar~nda s~ rs~z
b~rak~larak yap~lm~~~birer çizgi. Yk. 0.12 m., çap 0.17 m. Lev. VII.
Yukarki gibi. A~~z kenar~ndan ve kulpun alt~ndan küçük
birer k~r~k. S~r aç~k kahverengi; gövdenin bir taraf~nda kirli kahverengi. Yk. o.~~~~ 5 m., çap 0.17 m.
Yuvarlak gövdeli bir skifos'a ait omuz ve kulp parças~.
S~r kulpta ve içte k~rm~z~, omuzda kahverengi. A~~z~n içi s~rs~z.
Kulplar aras~nda içiçe geçmi~~daireler (5 tane); altta iki çizgi ile,
üstte bir çizgi ve bir fisto ile s~n~rl~. ~imdiki yk. 0.07 m.
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Derin, profili yayvanca. A~~z kenar~~alt~nda hafif bir omuz.
noksan.
Kil kiremit k~rm~z~s~, ta~l~. S~r bir tarafta k~rm~z~,
Yar~s~~
bir tarafta kahverengi siyah; içte alacal~ ; ortada s~rs~z b~rak~lm~~~
küçük benek. Bezeme kulplar aras~ nda paralel, dikey çizgilerle
ayr~lm~~~dikdörtgen alanlar içinde : yanlarda yaprak, ortada içi
kafesli üçgen ve buna dikey bir çizgi ile ba~l~, ortas~nda birer çizgi
bulunan iki kare; soysuzla~m~~~menderes motifi. Bezemenin alt~nda,
kâseyi çepeçevre çeviren iki yatay çizgi. Gövdenin alt k~sm~~sirk;
kulplar~n alt~~ve kaide s~rs~ z. Yk. 0.11 m. Lev. VII.
Kafesli üçgenlerden ç~ kan, anahtar biçimli menderes motifli
skifos parçalar~~Samos Heraion'unda ve Al Mina'da bulunmu~tur:
W. Technau, Ath. Mitt. LIV, 1929, S. ~~ , res. 2 ; S. 12, res. 3, I. M.
Robertson, 3HS LX, 1940, S. 19, res. 8 f. Bütün kaseler Delos'ta,
Ch. Dugas - C. Rhomaios, Delos XV, lev. XLVI, 5 ve lev. XLVII,
~~3-15.
Derin kase; yatay kulp, kesiti yuvarlak; halka kaide. S~r
kahverengi siyah. Kulplar aras~nda, dikey çizgilerle ayr~lm~~~ üç
metop; ortada ku~, yanlarda baklava motifi. Gövdede düzensiz yatay
çizgiler (be~~tane). Kulp ve kaide alt~~ s~rs~z. A~~z kenar~nda küçük
k~r~ klar. Yk. 0.075 m., çap o. ~~16 m. Lev. VIII.
Ch. Dugas - C. Rhomaios, Les Vases Prehelleniques et Geometriques, Dilos XV, lev. XLVI - XLVII, no. 4 - 12.
Yumurta biçimli; kaideye do~ru incelen profil. Yatay kulp,
kesiti yuvarlak. Halka kaide. Kulp kenar~nda k~r~k. S~r k~rm~z~.
Kulplar aras~ nda, dikey çizgilerle ayr~lm~~~dikdörtgen alanlar içinde,
dikey zigzaglar ve bir bal~k s~rt~~bezeme. Gövdede yatay çizgiler.
Bezemenin iki tarafi kulplardan itibaren kal~n birer ~erit ile s~n~rl~.
Kulp alt~~ve dip s~rs~z. Yk. o.~~o2 m., çap 0.14 m. Lev. VIII.
K. KÜBLER, Kerameikos V, T, lev. 132.
Yukarki gibi. S~ r kahverengi siyah. Bezeme dikey çizgilerle
alanlar
içinde; yanlarda içi taramal~~birer uzun yaprak
ayr~lm~~~
(sö~üt yapra~~), ortada iki dizi paralel f~rça vurgular~. Bezemenin
alt~ nda paralel yatay çizgiler. Yapraklar~ n ucu alttaki çizgilerin
üzerine ta~m~~ . Kulplardan a~a~~ya do~ru çekilmi~~kal~n birer ~erit.
Gövdenin alt taraf~~ dibe kadar s~ rh. Kulp ve kaide alt~~ s~rs~z. Yk.
o.~~ o8 m., çap 0.14 m. Lev. VIII ve XXIX.
Yukarki gibi. Gövdenin alt k~sm~ndan ve kaide kenar~ ndan
noksan parçalar. S~r k~rm~z~ . Dikey çizgilerle ayr~lm~~~alanlar içinde
Belleten C. XXXV,
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yanlarda içi kafesli sö~üt yapra~~ ; solda ayr~~bir alanda altalta dizilmi~~ f~rça vurgular~ ; ortadaki alan bir örgü motifi ile iki metoba
ayr~lm~~t~ r : Kâsenin bir tarafinda iki metopta birer ku~ ; üstteki
ku~un içi boyal~. Öbür tarafta üstteki metopta içi boyanm~~~bir ku~,
alttakinde iki spiral aras~ nda üçgen. Bezemenin alt~nda yatay çizgiler
ve bir s~ra halinde küçük dikey firça vurgular~ . Gövde alt~~kaideye
kadar s~rl~. Kulp altlar~~ve kaide alt~~ s~rs~z. Yk. 0.132 m., çap
0.145 m. Lev. XXIX.
Küçük amfora'lar :
A~~z kenar~~ d~~a dönük. Kulplar ~erit. Kaide disk. Kilde
kireç parçalar~. S~r bir yanda k~rm~z~ , bir yanda kirli siyah. Kulplar
aras~~ve gövde ~eritlerle süslü. A~~z içi, kulplar~n üstü ve alt~~ s~ rl~.
Yk. 0.102 m., çap 0.093 m. Lev. IX.
Yukarki gibi. Hafif disk kaide. Omuzda k~ r~k. Bir kulp
noksan. S~r k~rm~z~ms~~ kahverengi. Kaide alt~ndan ba~ka, bütün
d~~~yüzü ve a~~z~n içi s~rl~. Yk. o.~~~m., çap 0.IO2 m.
Yukarki gibi. Kaide kenarlar~~belirtilmi~. S~r kirli siyah;
kaide taraf~nda kahverengi. Kulplar aras~nda dalgal~~ çizgi; üstte
çift çizgi; kar~n üzerinde iki kal~n ~erit. Kulplar ve çevresi, ve gövde
alt~~ s~rl~. Kulplar~n alt~, kaide ve gövdenin a~a~~~k~sm~~ s~rs~z. Yk.
0.122 M., çap 0.123 m. Lev. VIII.
A~~z kenar~~ raf ~eklinde. ~erit ~eklinde olan kulplar a~~z
kenar~ndan ç~kar. Halka kaide. S~r k~rm~z~, bir omuzda kahverengi.
Boyunda yatay üç yiv. Omuzda ve gövdede s~ rs~z b~rak~larak yap~lm~~~
~eritler. A~~z içi ve kulplar~n alt~~ s~rl~. Kaide alt~~ s~rs~z. Yk. 0.1 o2
m., çap o.to m. Lev. IX.
Tek kulplu çömlekler (olpe) :
Kar~nl~, geni~~a~~zl~, kaide düz. ~erit kulp a~~z kenar~ndan
ç~k~yor. Gövdeden büyük, a~~z kenar~ndan küçük bir parça noksan.
A~~z kenar~nda küçük k~r~klar, gövdede iki küçük delik. Kil k~rm~z~,
özü kur~un rengi, ta~l~. Kirli beyaz astar. Kümeler halinde, kal~n
ve ince ~eritlerle süslü. Yk. 0.206 m., çap 0.177 m. Lev. IX.
Benzer ~ekil : Eva Brann, Hesperia XXX, 1961, lev. 15, alt s~ra.
S~r yer yer k~rm~z~ . Omuz paralel düzensiz çizgilerle süslü.
A~~z kenar~, kar~ n ve gövdenin alt k~sm~nda geni~~ ~erit. Kulp ve iki
yan~~ s~rl~. Yk. 0.102 m., çap 0.09 m. Lev. IX.
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Lekithos' lar :
Gövde yuvarlak. Kaide düz. Boyun dar. A~~z d~~a do~ru
Kulp
a~~z kenar~ndan ç~k~yor. Kil k~rm~z~ , kireçli. S~r kirli
geni~ler.
kahverengi. Bezeme : Omuzda paralel dikey çizgilerle ayr~lm~~~
içleri kafesli üçgenler; gövde kaideye kadar s~rl~ ; boyunda iki kal~n
~erit aras~ nda paralel üç çizgi. Kulp üzeri ve omuz bezemesinin
iki yan~~ s~rl~. Hemen hemen yar~s~~noksan. Yk. 0.09 m., çap 0.082
m. Lev. IX.
M. Hartley, Early Greek Vases from Crete, BS A XXXI, 19301931, S. 66, res. ~~o, no. 26.
Yuvarlak kar~nl~. Disk kaide, alt~~konkav. S~r k~z~l kahverengi ve parlak. Omuzda ve gövdede yanyana, dizi halinde, içleri
kafesli üçgenler. Boyun ve gövdenin alt k~sm~~yatay çizgilerle süslü.
Kaide alt~~düzenli olmayan, ince ve kal~ n çizgilerle, dama tahtas~~
~eklinde çizilmi~tir. Kulpu ve a~~z~n bir taraf~~noksan. Yk. 0.07 m.,
çap 0.056 m. Lev. IX.
SON GEOMETRIK — 6 nc~~YOZYIL : Kepez yamac~.
SARRAF HACI AHMET TARLASINDA BULUNAN
MEZAR
1963-1964 k~~~ nda bu tarlada ziraat yapan Kâz~ m Avc~, sert
topra~a oyulmu~, Ören yolu içinde ve kenar~ nda bulunan mezarlar
tarz~nda kapak ta~lar~~ile örtülü, do~u - bat~~ yönünde bir mezar
bulmu~ tur. Içinden üç iskelet ile dört tabak ç~km~~. Tabaklar~n
ikisi, çürük kilden yap~lm~~~oldu~u için k~r~lm~~. K~r~klar~~mezar
kenar~nda gördük. Kapak ta~lar~~ da kenarda duruyordu. Sa~lam
olan iki taba~~~sat~n ald~k.
Tabaklar:
A~~z kenar~~içe dönük. Makara kulplu. Kulp delikli. Halka
kaide; kaide alt~~hafif tümsek. Içi ve d~~~~ k~rm~z~~ ~erit ve çizgilerle
süslü. D~~ta, a~~z kenar~ nda ve kaide üstünde bir, gövdede iki ~erit.
Içte a~~z kenar~nda geni~~ ~erit, gövdede çizgi, dipte büyük benek.
Yk. o.o6 m., çap o.o ~ g m. Lev. X ve XXVII.
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Yukarki gibi. Yk. 0.055 m., çap o.o ~ 8 m.
SUB - GEOMETRIK: Kepez alt~.
MEZAR
Yeri. Ören yolunun sa~~ nda, son geometrik mezarlardan I oo
m. do~uda ~arampol içinde, erkek çocuk mezar~. Köy Carnisinin
güneydo~usunda.
~ekli. Sert toprak içine kaz~lm~~~dikdörtgen dar çukur: Uzunluk
1.35 m., geni~lik 0.40 m., derinlik 0.53 m. Mezar zemini ta~~dö~eli.
üzeri yontulmam~~~ta~~levhalarla örtülmü~ . Uç levha yerinde bulundu; dördüncü levha daha önce al~nm~~. Lev. XI.
Defin. S~rt üstü yat~r~lm~~~çocuk iskeleti; kollar dirseklerden
k~vr~lm~~ ; ba~~kuzeyde; kemikler çürümü~ . Ba~~n sa~~nda kulpu yere
gelmek üzere yat~r~lm~~ , yuvarlak kar~nl~~oinokhoe; a~~z~~mezar
içine bakar halde. Oinokhoe'nin a~~z~nda kapak olarak ku~lu kâse.
Ba~~n sol yan~nda bir biley ta~~ . Sol tarafta bel hizas~ nda, gövdesi
aç~l~~ve dik, bezemsiz kapah küçük bir kap. Yine sol tarafta, mezar~n
yönünce uzanm~~ , bir m~zrak ucu ile iki b~çak.
KERAM~K

Oinokhoe :
Bas~k yuvarlak kar~ n. Boyun, omuzdan bir aç~~ile yükselir
ve a~~za do~ru geni~ler. A~~z kenar~~hafifce kal~nla~t~r~lm~~. Ikiz
kulp, kesiti yuvarlak. Geni~~halka kaide; ortas~nda 0.045 m. çap~nda,
0.002 m. derinlikte bir çukur. D~~~yüzü ve a~~z~n içi beyaz astarl~.
S~r siyah, hayli a~~nm~~ . Boyunda dama bezemesi : Sol tarafta çapraz,
sa~da dikey ve yatay olarak taranm~~. Omuzda geni~~bir ku~ak:
Ortada anahtar ~ ekilli üç menderes, iki tam, bir yar~m baklava
motifi ile bir çivi motifinden meydana gelen bir kompozisyon; iki
yanlarda kafesli küçük baklava motiflerinin meydana getirdi~i iki
büyük üçgen; desenleri birbirinden ay~ran, paralel dikey çizgiler.
Kar~n üzerinde paralel yatay çizgiler; d~~taki iki çizgi daha kal~n.
Kaideden gövdeye do~ru ç~kan, içleri boyal~ , sivri uzun yapraklar.
Kulp üzerinde, arahkl~~üç küme, yatay çizgiler. A~~z~n d~~~kenar~~
ve içi s~rh; a~~z içinde ve kenar~ nda birer ~erit. Yk. o.28 m., çap
0.27 m. Lev. X ve XXX.
Geometrik ve ~ arkkârl üslüpta motiflerin kullan~ld~~~~bir örnek :
Clara Rhodos IV, 1929-1930, S. 57, res. 28. Ku~lu örnekler : Eilmann,
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Frühe Griechische Keramik im Samischen Heraion, Ath. Mitt. LVIII,
1933, lev. XLIV, ~ , lev. XLIV, 2 Ve S. 133, res. 84; Girit'ten Sieveking-Hackl, Vasensammlung zu München I (1912), s. 144, no. 455,
res. 57; Delos'tan, Ch. Dugas - C. Rhomaios, Delos XV , lev.. XVI,
; Tarsus'tan, G. Hanfmann, Tarsus III, s. 296. Yonca a~~zl~~bir
çe~idi Delos'tan bilinmektedir, Ch. Dugas - C. Rhomaios, Delos
XV, lev. XLVI,
Ku~lu Use :
Gergin profil. Küçük kaide; kaide alt~nda küçük konik
ç~k~nt~. Yatay kulp, biri k~r~k, kesiti yuvarlak. A~~z kenar~~hafifce
içe dönük. S~ r kahverengimsi siyah; hayli silinmi~. Kulplar aras~nda,
baklava motifli üç metop ile ku~lu iki metop. Metoplar iki dikey
çizgi ile ayr~lm~~. Ku~lar~n gövdeleri kafes ~eklinde taranm~~. Gövdede
be~~yatay çizgi. Kaide etrafinda yaln~z d~~~kenarlar~~çizilmi~~sivri
yapraklar. Yk. o.o68 m., çap 0.142 m. Lev. XXX.
Dik gövdeli küçük kapal~~kap. K~r~k ve noksan. ~imdiki
yk. 0.53 m.
DEM~R
M~zrak uc~~~ :
o. Ortas~~ z~rhl~. Tüm uzunluk 0.40 m. Yüzün uzunlu~u 0.28
m. Lev. XII.
K. Kübler, Kerameikos V, ~ , lev. 165, mezar 2. Yakla~~k bir
örnek : J. Boardman, The Cretan Collection in 0.,ford, Oxford 1961,
no. 97, lev. XII ve res. ~ o.
B~çaklar:
Hafif kemerli. Sapta iki perçin. Uzunluk 0.15 m. ~ kinci
bir örnek da~~ld~. XI.
TA~~
Biley ta~~ :
Bir taraf~~yuvarlak, bir taraf~~düz, yass~~ ta~~levha; rengi
mavi (Beçin'in do~usunda Mente~~bo~az~n~n mavi ta~~). Yuvarlak
olan tarafta ip geçirmek için delik. Yuvarlak taraftan düz tarafa
do~ru hafif bir daralma; en geni~~yeri o.o6 m. Kal~nl~k ortalama
0.01 m.; uçlara do~ru incelme. Uzunluk 0.165 m. Lev. XII.
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M.Ö. 4 UNCU YCZYIL VE HELENISTIK : Kepez alt~~(Okul
ile Cami aras~).
MEZAR B
1953 de Ören yolu yap~l~rken yol ortas~nda bulunan mezar.
Milâs Milli E~itim memurunun bildirdi~ine göre, üzeri düzgün
olmayan bir ta~~levha ile kapanm~~t~. Uzunluk 1.72 m., geni~lik 0.47
m., k. 0.48 m.
Attika : k~rm~z~~ fi gürlü s4fos
A. Sa~a do~ru ilerlemekte olan ç~plak bir gence strigilis
uzatan giyimli genç adam. B. Kar~~l~kl~~olarak, ayakta duran, giyimli
iki genç. Soldakinin elinde strigilis, sa~dakinde uzun bir dal. Kulpun
biri k~r~k. Kulplar alt~nda palmet. Resimler iki yanlardan birer
spiral ile s~n~rl~ . Yk. 0.103 m. Lev. XIII.
Ayaks~z kiliks' ler :
S~r aç~k kahverengi. Kulpun biri k~r~k; a~~z kenar~ndan
bir parça noksan. Yk. 0.052 m.
A~~z kenar~nda ve kar~n üzerinde k~rm~z~~ iki ~erit. Içi
kahverengi s~rl~, hayl~~ a~~nm~~. Yk. 0.057 m. Lev. XIII.
O inokhoe :
Yuvarlak kar~nl~. Yonca a~~zl~. ~erit kulp; a~~z kenar~nda,
ba~~parma~a destek olmak üzere, öne do~ru ç~k~nt~. Halka kaide.
Kil k~rm~z~, özü kur~un rengi. Kaide hariç, mercan k~rm~z~s~~ bir
s~rla örtülü. A~~z içi s~rl~. Yk. 0.185 m., çap 0.172 m. Lev. XIII.
Amfora :
A~~z kenar~~ raf ~eklinde. Omuzda aç~. Halka kaide, dibi
tümsek. Kulp ~erit. Kil k~rm~z~. S~r bir tarafta k~rm~z~, bir tarafta
kahverengi. Yk. 0.176 m., çap 0.17 m. Lev. XIV.
Amforiskos' lar :
58 . Omuzlu. Devetüyü astar. Alt tarafi ve a~~z kenar~~ k~r~ k.
~imdiki yk. 0.127 m., çap 0.063 m.
59. Ince gövdeli. Boyun, kulplar ve alt taraf~~ k~r~k. ~imdiki
yk. o. ~~ 8 m.
6o. Yukarki gibi. ~imdiki yk. o.~ o6 m.
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Koku ~i~eleri:
Kulpsuz, omuzlu, k~sa boyunlu, kaidesi konkav, a~~z kenar~~
geni~~raf ~eklinde. Omuz ba~~ nda derin, iki yatay yiv. Kil kur~un
rengi. Yk. 0.083 m., çap 0.085 m.
~ ki kulplu, yuvarlak gövdeli, boyun geni~, kaide düz. A~~z
kenar~~ve kulplar k~r~k, ~ imdiki yk. 0.085 m., çap o.o8 m. Kil k~rm~z~,
iç taraf~~kur~un rengi.
Yuvarlak gövdeli; kaide hafifce konkav. Boyun k~r~k.
Bir tarafta yüzey hayl~~a~~nm~~. ~imdiki yk. 0.07 m.
Omuzlu. Kaide düz. Boyun k~r~k. ~imdiki yk. 0.07 m.
HELEN~ST~ K : Mente~~ bo~az~. (M.Ö. 4 üncü yüzy~l sonu,
ya da 3 üncü yüzy~l ba~~).
MEZAR 4
Teri. Son geometrik mezarlar~n ~~km. güneydo~usunda, Ören
yolunun sa~~ nda. Bir parças~~ ~arampol içinde, yar~s~ ndan fazlas~~
yol alt~nda. El de~memi~~mezar.
~ekli. Sert toprak içine kaz~ lm~~~dikdörtgen çukur : Uzunluk
1.67 m., geni~lik 0.62 m., derinlik 0.43 m.; be~~tane yass~~levha ile
örtülmü~. Kuzeybat~~- güneydo~u yönünde. Lev. XIV.
Defin. S~rt üstü yat~r~lm~~~iskelet, ba~~~ sa~a dönük, kollar düz
uzat~lm~~. Ba~~kuzeybat~da. Bacak kemikleri aras~nda, k~rm~z~~ s~rl~~
pelike, a~~z~~iskelete bakar halde. Pelike'nin önünde, yine bacaklar
aras~nda, a~~z~~yukar~ya bakan k~rm~z~~ s~rl~~ayaks~z kiliks.
KERAMIK

Pelike :
Içi devetüyü, d~~~~pembemsi, mikal~, seyrek ta~h kil. Gövde
oval. A~~z kenar~nda konkav yakal~ k. Kulplar ~erit; kaide halka.
Kar~ ndan kazma ile delindi. S~r k~rm~z~ , yer yer silinmi~. Yk. 0.23
m., çap 13.17 m. 65/M 4. Lev. XIV.
A. Akarca, Belleten XVI, 63, 1952, s. 388, no. 8-15. Daha ince
boyunlu ve Beçin pelikesinden daha sonraya ait örnekler.
Ayaks~z kiliks :
Gövdenin üst k~sm~~ noksan olarak bulundu. Bir kulpun
ba~lang~c~~var. K~rm~z~~ s~rl~. Yk. 0.062 m., çap a~a~~~yukar~~0.105
m. 65/M 4.
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MEZAR 5
Mezar 4 den ~~o metre güneyde, ~arampol içinde. Hemen hemen
do~u-bat~~ yönünde. Sert toprak içine kaz~lm~~~dikdörtgen çukur :
Uzunluk 1.7o m., geni~lik 0.57 m., derinlik 0.46 m. Üzeri 0.62 x 0.35
x o.o6 m. ölçüsünde be~~tane dikdörtgen tu~la ile kapat~lm~~t~r.
Tu~lalar aç~k k~rm~z~~kilden. Ortalar~ ndan iki parça halinde çatlam~~, ya da k~r~lm~~lar. S~rt üstü yatan iskelet. Adak e~yas~~ ç~kmad~.
Lev. XI.
Tu~lalarla çat~~ ~eklinde örtülmü~~bir Helenistik mezar : Sicilya'da Montagna di Marzo'da, Van Buren, AYA 67, 1963, lev. go,
res. 8 - g.

~~~
BEÇIN VE KALEDEKI TAPINAK
Beçin alt~ndaki geni~~mezarl~~a gömülmü~~olan insanlar nerede
oturuyorlard~ ? Yüzeydeki kal~nt~ lara göre hükmedilirse, Beçin alt~~
ve Kepez alt~nda ancak Roma ve Bizans ça~lar~ nda oturulmu~tur.
Burada kal~nt~lar~n da~~n~k olu~u bir k~r yerle~mesi intiba~n~~veriyor.
Kepez alt~nda sütunlar, büyük kesme ta~ lar ve üzüm s~kma de~irmenleri bu kesimde, özellikle Roma ça~~n~n sonlar~nda, zengin bir
ziraat yerle~mesi ve ba~lar oldu~unu gösteriyor. Yerde oldukça çok,
kaba çanak çömlek k~r~klar~n~n görüldü~ü Beçin'in bat~s~ndaki
bo~az~n önünde belki küçük bir köy vard~ . 4 üncü yüzy~l ve ondan
önceki yerle~me, hiç ~ üphesiz platonun üzerinde idi. Burada bugün
Mente~eo~ullar~n~n Peçin ~ehri harabeleri vard~r. Peçin kale, etraf~~
surla çevrili ~ehir ve do~uda bir vadi a~~r~~Kepez'deki mahalle olmak
üzere üç parçadan meydana gelir 9 .
9 Beçin'e dair k~sa bilgi için bk. A. ve T. Akarca, Milds, ~stanbul 1954, s.
116-121, lev. 29-35 ve oradaki bibliografya; Mente~eo~ullar~~ ça~~~için özellikle
t. H. Uzunçar~~l~, Kitabeler, ~stanbul 1929 ve P. Wittek, Mente~e Beyli~i (O. ~. Gökyay çevirisi), Ankara 1944. Ba~l~ca yap~lar~n tarifi ve planlar~~için Ayda Arel, 'Mente~e Beyli~i Devrinde Peçin ~ehri', Anadolu Sanat~~Ara~t~ rmalar~~ (t. T. Ü. Mimarl~k
Fakültesi) ~~, 1968, s. 69-1 o ; Ahmet Gazi Medresesi ile Yelli Camiin, üzerinde
örtü ayr~nt~lar~~gösterilmemi~~planlar~~ daha önce A. ve T. Akarca, Milds'ta verilmi~tir (~ek. 14-15). Ahmet Gazi medresesinin plan~ , oran ve ~ekil fark~~ile K. Erdmann, Studies in Islamic Art and Architecture in Honour of Prof. K. A. C. Creswell, The
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Milâs ovas~ndan birden bire 200 m. kadar yükselen, bugün
üzeri bodur makilerle örtülü, bu geni~~plâto Milâs ovas~n~n güney
kenarm~~s~n~rland~r~r. Peçin iki taraftan bir vadi ile ayr~lm~~, platonun bir ç~k~nt~s~~üzerine kurulmu~tur. Surlar vadinin kenarlar~n~~
izler. Kale platonun bu ç~k~nt~s~~ önündeki yuvarlak dik kayal~k
üzerindedir. Kaya travertindir. Vaktiyle bu kayadan kopan büyük
iki parça yamaçlara dü~mü~tür. Bugün kayan~n bat~~ taraf~~ ya~mur
sular~n~n etkisi ile oyulmu~, ma~ara halini alm~~t~r. Bu ma~aralar~n
üstü, zamanla yar~l~p kopma tehlikesi ile kar~~~kar~~yad~r.
Kalede, ~ehir içinde ve d~~~nda, eski ça~lardan kalma, ~urada
burada, yap~~ kal~nt~lar~~vard~r. Klâsik ça~dan bugüne gelen iki
büyük kal~nt~, kalenin do~u yamac~nda 20-30 m. uzanan, kesme
kalkerden yap~lm~~~bir sur ya da kale duvar~~ ile Mente~eo~ullar~~
kalesi alt~ndaki tap~nak kalint~s~d~r. Kalenin do~u yamac~~ile Kepez'in
bat~~yamaçlar~nda son geometrik, ~arkkâr1 ve 5 inci yüzy~la ait, parlak
siyah s~rl~~çanak çömlek k~r~klar~~toplad~k. Bu k~r~klar ve kale içinde
küçük bir temizleme kaz~s~ nda ele geçen benzer parçalar buradaki
en eski yerle~meyi 8 inci yüzy~l~n sonuna ç~kar~yor. Böylece kale ile
plato alt~ndaki mezarlar aras~nda bir tarih ba~lant~s~~kurulmu~~
olmaktad~r.
Kalenin do~u yamac~ndaki uzun duvar kal~nt~s~, plato önündeki
kayal~~~n eski ça~larda da kale olarak tahkim edildi~ini gösteriyor.
Bu kale ~üphesiz Milâsa'n~n güneyde güvenli~ini sa~l~yordu. Milâsa'n~n savunmas~~bak~m~ ndan, burada plato üzerinde bir kale gerekli
idi. ~imdi üzeri makilerle örtülü olan Beçin platosu güneye do~ru
uzan~r, kuzeyde oldu~undan daha az dik yamaçlarla ikinci bir ovaya,
A~açhyük ovas~na aç~l~r.
Bugüne kadar gelen duvar kal~nt~s~~dik aç~l~~iki kö~e yaparak
tek s~ra halinde, toprak içinde uzanmaktad~r. Kö~e yapan k~s~mda
be~~s~ra yerinde kalm~~t~ r (bk. lev. XVI). Burada duvar~n atk~l~~
olarak örüldü~ü görülüyor. Bu çe~it örgü 4 üncü yüzy~ldan bu yana
bat~~Anadolu'da çok kullan~lm~~t~r. Ta~lar 1.50-2.00 m. uzunlu~unda,
0.50-0.55 m. yüksekli~indedir.
American University in Cairo Press, 1965, s. 57 ve res. 2-3 de yay~nlanm~~t~r. Bu
vesile ile, Ahmet Gazi'nin mezar ta~~ndaki ~ecerede ~imdiyedek Ablistan, Iblistan,
ya da Elbistan olarak okunan ad~n K. Ekrem Uykucu, Mu~la Tarihi, ~stanbul, As
Matbaas~, 1968, s. 78 ve not 2'de `Ilsitan' olarak düzeltildi~ini belirtelim.
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Platonun a~a~~~yukar~~ortalar~nda yuvarlak bir çukur etraftan
toplanan sularla göl haline gelmi~tir. Platonun düzeyinden belki
bir 50 m. derindedir. Bugün "Denizcik" denen bu gölün kenarlar~nda eski ça~lardan kalma, kesme ta~lardan yap~lm~~, yap~~kal~nt~lar~~vard~r (bk. lev. XVIII).
TAPINAK
Kal~nt~lar~ : (lev. XXXI).
Üzerine k~smen Mente~eo~ullar~~kale duvar~n~n oturdu~u tap~nak kayal~~~n güneydo~u kesimine in~a edilmi~tir. Kale duvar~~
tap~na~~n güney basamaklar~~üzerinden geçmektedir. Yak~n zamana
kadar tap~na~a ait sadece bu basamaklar biliniyordu. Son y~llarda
kale duvar~nda bir çöküntü olmu~~ve tap~na~~n güneybat~~ kö~esi
meydana ç~km~~t~r (bk. lev. XX). Define merakl~s~~köylüler streobat
ta~lar~ndan birini k~rm~~lar ve tap~na~~n alt~nda, kesme ta~lardan
örülmü~~bir yeralt~~odas~~ke~fetmi~lerdir. Odan~n geni~li~i 2.63 m.,
uzunlu~u 4.16 m. dir. Tavan~~0.44 m. geni~li~inde üç ta~~kiri~~
tutmaktad~r. Kiri~ler aras~ndaki o.6o - 0.79 m. lik bo~luklar kesme
yekpare ta~larla kapat~lm~~t~r. Odan~n içi toprak doludur.
Kale duvar~n~n arkas~ndaki tonozlu büyük yap~~içinde, köylüler
büyük mermerlerin bulundu~unu söylediler. Mente~eo~ullar~ndan
kalma bu yap~~içten içe 7.40 x 4.90 m. dir. Zeminde kuzeydo~ugüneybat~~yönünde, ucu k~r~k büyük bir mermer yatmaktad~r. Geni~li~i ~~.00 m., k~r~k hali ile uzunlu~u 1.77 m. dir. Bir ucu kale duvar~~
içindedir. Ta~~n yan~n~~kaz~nca, iç yüzleri yontulmam~~, iki kesme
ta~~dizisinden yap~lm~~~0.64 m. geni~li~inde bir duvar temeli meydana
ç~kt~~(bk. lev. XIX). Bu duvar pronaos sütunlar~~alt~ndaki temel
duvar~~olabilir. Üzerindeki büyük mermer, tap~na~~n zemin dö~emesine —stilobata — ait gibi görünüyor.
Bu büyük dö~eme ta~~n~n biraz do~usunda, duvar dibinde k~smen oynat~lm~~~bir ta~~~kald~r~nca, üzeri kiri~lerle örtülü, ikinci bir
yeralt~~odas~~bulundu. Lamba ile delikten içeri girdik, ölçülerini
ald~k. Bu 4.23 m. uzunluk, 2.83 m. geni~likte, hemen hemen birinci
bodrum odas~~büyüklü~ünde bir odad~r. Ald~~~m~z ölçülere göre
iki oda bir hizada de~ildir. Do~udaki o.5o m. kadar güneye kaym~~~
durumdad~r. Bu iki oda arazideki düzensizli~i kapatmak için in~a
edilmi~~olmal~d~r.
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Tap~ nak krepisine benzeyen basamaklar yak~ndan incelenince,
kale duvar~ na destek olmak üzere, orta ça~larda, Bizans ya da Mente~eo~ullar~~zaman~ nda, bozulup yeniden tanzim edilmi~~gibi görünüyor. Özellikle basamaklar~n do~u taraf~~ asl~n~~korumu§ de~ildir.
Basamaklar üzerinde, yukar~dan a~a~~ya iki dizi halinde yerle~tirilmi~~kademeli ç~k~nt~~yapan ta~lar buraya sonradan, ba~ka bir yap~dan
al~narak konmu~~intiba~n~~ veriyor. Kalenin bu yan~n~~desteklemek
için, tap~na~~n krepis ta~lar~~öbür taraflardan al~n~ p buraya dizilmi~~
gibidir. Alt~~basamak vard~r. Üzerine kale giri~indeki tonozun bir
aya~~~oturtulmu~tur (Bk. Lev. XVI).
Tap~na~~n basamak ba~lang~c~ ndan itibaren geni~li~ini a~a~~~
yukar~~17.20 m. olarak hesaplad~ k. Stilobat ölçüsü 14.80 m. kadard~r.
Basamaklar~n üzerindeki kale duvar~~içinde eski ça~dan kalma, pek
çok i~lenmi~~ta~~vard~ r. Gerek bu duvar içinde, gerekse bu duvardan
sökülmü~, ~imdi kale kap~s~~ yak~n~nda yatmakta olan dört tane
orthosthat ta~~n~~seçebildik. Kal~nl~klar~~0.25 m., yükseklikleri 0.64
m. dir; uzunluklar~~ise 0.90-0.92-1.20 m. olarak de~i~mektedir.
Duvar içine gelecek yüzleri i~lenmemi~tir.
Çöken kale duvar~nda yap~~ ta~~~olarak kullan~lm~~, üzerinde
iki ovolo bulunan arkaik bir friz parças~~vard~r. 0.75 m., uzunlu~u,
0.44 m. yüksekli~i olan bu ta~~ n üstünde iki demir kenet hala yerinde
durmaktad~r. Ba~ka bir yumurtah friz parças~~kale giri~inin sa~~ndaki
büyük sarmc~ n içinde bir kemerin destek ta~~~olarak, duvar içinde
kullan~lm~~t~ r (bk. lev. XIX). Üzerinde üç ovolosu görünen bu friz
parças~~ tap~na~a ait olabilir. Yüksekli~i, öbür ta~~~tutmaktad~r;
0.45 m. dir. Tap~ nak temel duvarlar~~ve iç yap~s~~ile klasik ça~a,
belki 4 üncü yüzy~ la ait gibi görünüyor. Arkaik friz daha eski tap~na~a
ait olsa gerektir. Her iki parça da damarl~~mavi Sodra mermerinden
yap~lm~~t~r. Bu iki friz parças~na dayanarak tap~na~~n iki devir
geçirmi~~oldu~u söylenebilir. 4 üncü yüzy~ l içinde eski tap~na~~n yerine
yenisi yap~lm~~~gibidir.
Tap~nak stereobat~, yani iç yap~s~~sar~ms~~kesme kalker ta~lardan
yap~lm~~t~ r (bk. lev. XX). Krepis basamaklar~~ve stilobat ta~lar~~mavi
damarl~~Sodra mermerindendir. Bu mermer eski ça~~Milâsa yap~lar~nda pek çok kullan~lm~~t~r. Iç yap~~için kalker, d~~~için mermer
Milas'taki Hisarba~~~ tap~na~~nda da görülür.
Tap~na~~n temel plan~n~~ç~karmak için küçük bir kaz~ya ihtiyaç
vard~r. Kale duvar~~arkas~ndaki tonozlu yap~~belki pronaos ile naos
aras~ndaki bölme duvar~~üzerine oturmaktad~r.
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Tap~nak kuzeydo~u-güneybat~~ do~rultusundad~r. Stilobat geni~li~i, hesaplad~~~m~z gibi, 14.80 m. kadarsa, etrafi sütunlu, büyük
bir peripteros olmal~~idi. Duvarlar~~ve sütunlar~~ Orta Ça~larda
Peçin'in in~as~nda kireç olarak kullan~lm~~~olsa gerektir.
Hangi tannn~n tap~na~~ :
Tap~na~~n hangi tanr~ya adand~~~n~~gösteren bir ipucu yoktur.
18 inci yüzy~l~n ortas~ndan sonra Milâs'tan geçen ~ngiliz gezgini
Richard Chandler, eski kaynaklarda ve yaz~tlarda sözü edilen Milâsa'daki üç Zeus tap~na~~ndan Zeus Karios tap~na~~n~n burada
olabilece~ini ileri sürmü~tür". 1959 y~l~nda Milâs ve çevresinde bir
gezi yapan J. M. Cook, Chandler'in fikrini yeniden ortaya atm~~t~rn.
Di~er taraftan Prof. L. Robert Milasa'daki Roma ve Avgustus tap~na~~n~n yerini tespit ederken, Hisarba~~ndaki tek sütunu ayakta
duran Korint düzenli tap~na~~n Zeus Karios, ya da Zeus Stratios
tap~na~~~olmas~~gerekti~ini iddia etmi~tir". Avgustus ve Roma tap~na~~n~n Hisarba~~~tepesinin ete~inde ke~finden sonra, önceleri Hisarba~~ndaki tap~na~~~Avgustus tap~na~~~zanneden A. Laumonier,
imparator kültlerinin en eski kültlere ba~land~~~n~~göstererek, Zeus
Karios tap~na~~n~n Avgustus ve Roma tap~na~~~yak~nlar~nda, yani
Hisarba~~nda aranmas~~gerekti~i dü~üncesini benimsemi~tir ".
Bundan ~~5 y~l kadar önce, Milasa'n~n sikke katalogunu haz~rlarken, bir sikke üzerinde tasvir edilen karacal~~Zeus'u Zeus Karios
olarak te~his ettim 14. Ba~ka bir sikkede 15 Korint düzeninde bir
tap~nak içinde, bir elinde asa, öbür eli ile himation'unu toplayan bir
Zeus'u da ayn~~tanr~n~n tasviri olabilece~ini dü~ünerek Zeus Karios
tap~na~~n~n Korint düzeninde oldu~u sonucuna vard~m ve Hisarba~~ndaki tap~na~~n Zeus Karios tap~na~~~oldu~unu bu yolla ispata
çal~~t~m. Oysa Beçin kalesindeki tap~nak, elimizdeki iki friz parças~na
güvenebilirsek bn düzeninde idi. Bu tap~na~~n Zeus Karios'a izafesi ~imdilik bir delile dayanmamaktad~r.
1° Travels in Asia Minor I, Londra 1776, s. ~ go.
il Anma/ of the British School at Athens 56, 1961, s. gg - ~~oo ve Archeological Reports
1959-60, s. 51.
12 Revue de: Etudes Gr~cques XLIV, s. XIV - XV ve daha sonra Acadlmia de:
Inscriptions et Belles-Lettres 1953, s. 412-413.
12 Le: Culte-s Indiglnes en Cani, Paris 1958, s• 43" Le: Mormaies Grecques de Mylasa, Paris 1959, no. 81 ve s. 50-51.
15 Ayn~~eser, no. 74.
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Sunak :
~ehirde Ahmet Gazi medresesine do~ru giden yolda, dö~eme
ta~~~olarak kullan~lm~~~zarif bir yumurta dizisi gözüküyordu. Kazd~k;
kö~esi volütlü, dikdörtgen biçimli, güzel bir suna~~n üst kö~e parças~~
meydana ç~kt~~(lev. XX). Yumurta dizisinin oyulu~u 4 üncü yüzy~la
ait gibi görünüyor."a Belki bu tap~na~~n suna~~~idi. Parçan~n 0.48
m. yüksekli~i, 0.53 m. geni~li~i vard~r.
ARKA~K ÇA~DA M~LASA BEÇ~N'DE M~~ ~D~~

Prof. J. M. Cook yukar~da ad~~geçen makalesinde ilk Milasa
~ehrinin Beçin'de olabilece~i ihtimalini ortaya atm~~t~r". Bu fikri
Beçin'de toplad~~~~arkaik çanak çömlek k~r~klar~na ve Strabon'un
metninin (XIV, 659) noktalamas~n~n de~i~tirilerek okunmas~na dayan~yor. Ayn~~ihtimal, ilk önce, 18 inci yüzy~lda Richard Pocoke
taraf~ndan ileri sürülmü~tü 17. Prof. Cook ~ehrin bugünkü yerine
kald~r~lmas~n~~Mausolos'un Helenle~me siyasetine ba~l~yor ve ona
atfediyor.
Milâs'ta ~imdilik pek çok miktarda ~arkkâri, daha az olmak
üzere geometrik keramik bulunmaktad~r. Bir kaç parça Miken
kerami'~i Balavca deresi kaz~s~ndan ç~km~~t~r. Bu kaz~dan ç~kan
baz~~ keramiklerin resimlerini lev. XXXV de veriyorum. Istanbul'da özel bir koleksiyonda Milâs'tan sat~n al~nm~~, 7 nci
yüzy~la ait Rodos tipi güzel bir oinokhoe vard~r. Yirmi y~l kadar
önce, bir ev duvar~nda yap~~ ta~~~olarak kullan~lm~~, 6 nc~~yüzy~la
tarihlenen, ç~plak genç bir erkek heykeli —kuros— da bulundu 18.
Böylece, bu buluntular Milâsa'mn Mausolos zaman~nda, Beçin
platosundan bugünkü yerine kald~r~ld~~~n~~desteklemiyor.
Milâsa 560 m. yüksekli~i olan üç zirveli, münferit bir da~~n
do~u ete~indeki dört tepe ile bu tepeler aras~ndaki ve önündeki
düzlüklere kurulmu~tur ". Etraf~~da~larla çevrili bir iç ovan~n keila Parçay~~Beçin'de gören Prof. R. Naumann 5 inci yüzy~la tarihlenebilece~~~kan~s~nda oldu~unu bildirdi.
16 BSA 56, 1961, s. 98 vd.
11 A description of the East II, Londra 1743 - 5, s. 62.
18 H. P. Laubscher, Zwei Neue Kuroi aus Kleinasiens, Istanbuler Mitteilungen
13-14, 1963-1964, s. 84 Vd.
16 Topografyas~~ve plân~~için bk. A. ve T. Akarca, Milds, S. 13-14 ve S. 112
kar~~s~nda ~ek. ~ . ve lev. 3.
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nar~ndad~r; ovan~n denizden yüksekli~i 48 m. dir. Bu kapal~~durumundan dolay~~havas~~yaz~n a~~r ve s~cakt~r. Da~~n önündeki en
yüksek tepe —H~d~rl~k tepesi— ~ehrin kalesidir. Bat~s~~kuleli, kuzeyi
testere a~~z~~ ~eklindedir. Tekni~ine bak~l~rsa, M.O. 4 üncü yüzy~lda in~a edilmi~tir. Bu surun Mausolos zaman~nda, ya da 4 üncü
yüzy~l~n ikinci yar~s~nda in~a edilmesi, ~ehrin daha önce sursuz
oldu~unu, ya da yeni kuruldu~unu ispatlamaz. Kalenin ~ehir surlar~~ile ba~lant~s~~belli de~ildir.
Milas arkas~ndaki da~~ile, askeri bak~mdan Beçin'den çok daha
iyi korunmu~tur. Beçin eri~ilmesi pek güç olmayan, arkas~~aç~k bir
platonun, iki taraf~~dere ile ayr~lm~~~bir ç~k~nt~s~~üzerindedir. Burada
müstahkem olan nokta platonun önündeki yuvarlak sarp kayal~ kt~r. Fakat bu kayal~k bir ~ehri bar~nd~rabilecek büyüklükte de~ildir.
Sadece bir akropolis, ya da kale durumundad~ r. Nitekim orta ça~larda
Peçin ~ehri kale içinde de~ildi. Plato kenar~nda geni~~bir alana yay~lm~~t~.
Eski ça~~n Mil'asa's~~ile Orta Ça~lar~n Peçin'inin ayn~~geopolitik
durumda olmad~~~n~~da i~aret edelim. Biri dar s~n~rl~~bir ~ehir devleti,
öbürü bütün güneybat~~Anadolu'yu kapsayan bir beyli~in ba~kenti
idi. Birinin s~n~rlar~~bir kaç saatl~k mesafede, ötekininki uzaklarda idi.
Beçin'in Milas'a üstünlü~ü sahip oldu~u akarsulard~r. Bu sular
klasik, ya da Helenistik ça~da bir yeralt~~yolu ile Milâsa'ya ula~m~~~
gibi görünüyor. Böyle bir yolun varl~~~ ndan Milâs'ta halk aras~nda
söylentiler vard~r. Roma ça~~nda Beçin'den Milasa'ya su kemerlerle
getiriliyordu. Bu kemerler günümüze tarlalar içinde parçalar halinde
kalm~~t~r. Fakat y~ldan y~la kal~nt~lar~~azalmaktad~r.
Di~er taraftan Be çinplatosu ziraata elveri~li de~ildir. Peçin'lilerin ziraat için ovaya inmeleri gerekir. Bir ziraat merkezi olarak
da Milas çok daha uygun bir yerdedir.
TÜRK DEVR~NDE PEÇ~N VE M~LÂS

Mente~eo~ullar~mn ilk ba~kenti, hiç ~üphesiz Milas't~. Daha
sonra sular~n~n bol ve havas~n~n daha iyi olmas~~sebebi ile, Peçin'i
kurmak dü~ünülmü~~olmal~d~r. ~bni Batuta, Orhan Bey'den "Milis
sultam" olarak söz eder. Peçin'i güzel yap~lar~~ve mescitleri olan,
Orhan Bey'in de henüz tamamlanmam~~~ bir cami yapt~rmakta
oldu~u, yeni bir ~ehir olarak anlat~r. Milas'~~ise Rum'un en güzel
ve en büyük ~ehirlerinden biridir der. Ziyaretinde (1331) Orhan
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Bey Peçin'de oturuyordu. Orhan Bey belki yaz k~~~Peçin'de oturma~a
ba~layan ilk Mente~e Bey'i idi. Merkez Peçin'e ibni Batuta'dan
sonra kald~r~lm~~~olmal~d~r.
Peçin'de e~rafa ait mezar ta~lar~, P. Wittek'in gözlemlerine
göre, 15 inci yüzy~l ortalar~nda kesilmektedir. Orhan Bey'den sonra,
~ehir içinde ba~ka cami yap~lmam~~t~r. ~imdiye kadar harabeler
aras~nda, Osmanl~lar zaman~ndan kalma hiç bir yap~~seçilebilmi~~
de~ildir 2°. ~~7 nci yüzy~l~n ikinci yar~s~n~n ortalar~nda Evliya Çelebi'nin
ziyaretinde kalede sadece 20 ev, muhaf~z olarak bir dizdar ile 20
nefer vard~ ; kale hapishane olarak kullan~l~yordu. Peçin art~k ~ehir
niteli~ini kaybetmi~ti. Evliya Çelebi "ta~ra varu~~gayet büyük bir
~ehri azim imi~" diyor. Yap~lar~ndan, toprak örtülü yüz kadar~n~n
hâlâ ayakta oldu~unu yaz~yor. Milis ile Beçin bu zamanda çift
beldeli bir ~ehir gibidir. Naip (kad~~vekili) Beçin'de, kethüdayeri,
yeniçeri serdar~, âyan, e~raf, nakip ve müftü Milis'ta oturuyordu.
Evliya Çelebi Milis için "150 akçe kazad~r ve nahiyesi 75 pare mamur kuralard~r" diyor. Beçin'i Milis'~n nahiyesi olarak gösteriyor.
Di~er taraftan ba~ka kaynaklarda Beçin "kaza" olarak gösterilmi~tir. 17 nci yüzy~l~n ikinci yar~s~nda Hac~~Kalfa "Cihannüma"
adl~~eserinde Mente~e sanca~~n~n kazalar~~aras~nda
saymam~~, ya da yanl~~l~kla atlanm~~t~r. Buna kar~~l~k Beçin'in ad~~geçmektedir 21. 1754 tarihli (Hicri 1168) Mu~la Vak~f defterlerinde
Beçin'in kaza olarak gösterildi~i ~. H. Uzunçar~~l~~tarafindan tespit edilmi~tir. Ba~bakanl~k ar~ivindeki 361 no.lu tapu defterinde de
Beçin'in kaza olarak geçti~i anla~~l~yor 22. Beçin ~ehir olarak varl~~~ru
kaybetmi~~olmakla beraber, kaza unvan~n~~koruyagelmi~tir. Bu,
eski bir gelene~in sürdürülmesi olarak -Evliya Çelebi'den hükmedersek- kad~n~n Beçin'de oturmas~n~n neticesi midir, yoksa kay~tlarda yap~lacak de~i~ikliklerin do~uraca~-'1 güçlüklerden kaç~n~ld~~~ndan m~~ileri gelmi~tir?
20 Beçin'de Osmanl~~devrinde yap~lm~~~bir hamam, Ça~atay Hamza zaviyesi,
Tanr~~Vermi~~Mescidi ve bir imaretin bulundu~u Ba~bakanl~k ar~ivindeki 361
no.lu tapu defterinden anla~~lm~~t~r; bk. Ekrem Uykucu, Mu~la Tarihi S. 200. Bu
bilginin ~~~~mda mevcut yap~lar yeniden gözden geçirilmelidir. Ayn~~defterden
Ahmet Gazi'nin Peçin'de bir hamam yapt~rd~~~~da meydana ç~km~~t~r; bk. ayn~~
eser s. go. eslöp incelemeleri ile bu hamam~~te~his etmek belki mümkün olabilir.
21 Bk. P. Wittek, Mente~e Beyli~i s. ~6o vd.
22 Bk. Ekrem Uykucu, Mu~la Tarihi, s. 200, not 2.
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Bat~l~~gezginlerin seyahat notlar~ndan 18 inci yüzy~lda Beçin'in
hemen hemen terk edilmi~~oldu~u anla~~lmaktad~r. ~~738-9 da Richard
Pococke Peçin'den harap bir Müslüman ~ehri olarak söz ediyor. Milâs'~n
sancak ( ?) merkezi oldu~unu, fakat âmirin pa~a de~il, sadece a~a unvan~n~~ta~~d~~~n~~yaz~yor 23. Pococke gezisini yukar~da sözü geçen Mu~la
Vak~f defterinin yaz~ld~~~~tarihten ~~6 y~l önce yapm~~t~r. ~~764-5 de eski
eserleri görmek üzere dola~an Richard Chandler ferman~n~~Milâs'ta
konakta a~aya takdim etmi~ tir. Chandler Beçin'e de gitmi~tir; burada
terkedilmi~~camiler, yap~lar ve Rumlar taraf~ ndan hâlâ kullan~ld~~~n~~
söyledi~i harap bir kilise görmü~tür.
Di~er taraftan, 17 nci yüzy~l ortalar~ndan sonra "Peçin" art~k
"Beçin" olarak telâffuz edilme~e ba~lanm~~t~ r. Evliya Çelebi de,
Hac~~Kalfa da "Beçin" ~eklini kullanm~~lard~ r. R. Pocoke'da ve onun
seyahatnamesini okumu~~olan R. Chandler'de "Peçin" ~ekli geçer.
Peçin'in ~ehir olarak iki ya da üç yüz y~ ll~k bir tarihi var gibi
görünüyor. Geli~imi, kan~m~zca, Milâs'tan daha iyi havas~~olmas~na
ve bol sular~ na borçludur. Peçin, yazl~k ihtiyaçtan do~mu~~gibidir.
Mente~ e beylerini buraya çeken önemli bir etken de kalesi olsa
gerektir. Saray~n kale içinde oldu~unu dü~ünmeliyiz. Fakat ~ehir
içinde, belki Ahmet Gazi zaman~ na ait, bir saray, ya da bir kö~k
te~his edilmi~tir". Bugün K~z~l Han olarak bilinen bu yap~, be~ik
tonozlu uzun bir alt sofa ile "mabeynli ev" tipinde bir üst kattan
meydana gelir. Yan odalar kubbelidir. ~imdi duvarlar~~ y~k~lm~~~
olan "mabeyn"in, yani orta odan~ n, Prof. K. Erdmann düz daml~~
ve dam~n üstünün mazgall~~ayazl~k ~eklinde olmas~~gerekti~ini
ortaya koymu~ tur. Üst kata cephesindeki d~~~merdivenlerden
ç~k~l~yordu. Ayazl~~a "mabeyn"den iç merdivenle mi ula~~ llyordu,
yoksa d~~~merdivenler ayazl~~a kadar devam ediyor mu idi? Yap~n~n
ilginç taraf~~tahkimatl~~ olu~udur. D~~a mazgall~~bir yüz gösteren
ayazl~ktan ba~ka duvarlar 1.6o m. kal~nl~ktad~r; uzun taraflar~~dayaklarla güçlendirilmi~ tir. Bu savunma tedbirleri, ayazl~~a ç~kmak
için bir iç merdiveni gerektirir. Bu yap~n~n konut mu, yoksa hükümet
A Description of the East II, s. 62-63.
K. Erdmann, Saraybauten des Dreizehnten und Vierzehnten Jahrhunderts
in Anatolien, Ars Oirentalis III, 1959, s. 89-92, res. 15-16, plan L a-L b ve Ayda
Arel, Anadolu Sanat~~Ara~t~rmalar~~ t, 1968, s. 80-82, ~ek. 5 a - 5 b, res. 36 ve 39-45;
plânlarda üst pencereler gösterilmemi~tir.
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kona~~~m~~ oldu~u sorulabilir. P. Wittek ~ehir içinde bir hükümet
saray~ndan söz ediyor25. Büyük mekânlar~~ve 14 üncü yüzy~l~n sonlar~nda yap~lm~~~olma ihtimali, bu yap~n~n gerçekten hükümet saray~~
oldu~u kan~s~n~~uyand~r~yor. ~imdi hayli a~~nm~~~durumda olan
an~tsal kap~s~~ bat~ya bakar.
Milâs'~n Türkler tarafindan iskân~n~ n P. Wittek camilerin
~ehir içindeki da~~l~~~ na göre yorumlayarak fetihten sonra H~ristiyanlar~n ~ehir içinde kald~~~n~ , Türklerin ise ~ehir d~~~nda yeni
mahallelete yerle~ti~i kan~s~na varm~~t~r 25a. Bu hüküm Hisarba~~ndaki Zeus tap~na~~n~ n istinat duvarlar~n~n eski ça~~~ehrinin kale
kal~nt~lar~~oldu~u ve Orta Ça~larda Milâs'~n küçülerek bu kale
içine çekildi~i farasiyesine dayanmaktad~ r. istinat duvarlar~n~n sur
zannedilmesinde hataya dü~ülmü~ tür; Orta Ça~larda Milâs'in Hisarba~~~tepesine çekildi~ini gösteren bir delil de yoktur. Di~er taraftan fetihten sonra ~ehir merkezindeki resmi yap~lar~ n ve kilit noktalar~mn fatihlerin eline geçti~i ~üphesizdir. Camiler genellikle ~ehir
içindeki bo~~alanlar ve meydanlar~~üzerine in~a edilir. Yahut kiliseler
camiye çevrilir. Milâs'ta Mente~eo~ullarmdan kalma iki cami Hac~~
~lyas Camii ile Ulu Camidir 26. Hac~~ ~lyas Cami Orhan Bey zaman~na aittir; yaz~t~na göre 1330 da in~a edilmi~tir. Ulu Camii 1378 de
Ahmet Gazi taraf~ndan yapt~r~lm~~t~r. Biri Hisarba~~~tepesinin güneyinde ovada, öbürü ayn~~tepenin güneydo~u ete~inde, Balavca deresi
kenar~ndad~r. ~ehrin tam merkezinde Hisarba~~~tepesi üzerindeki
Belen Cami yaz~t~~ile tarihlenmi~~de~ildir. Sütunlar~~eski ça~~yap~lar~ndan al~nm~~t~ r. Pocoke'dan beri kiliseden camiye çevrilmi~~
olmas~ndan ~üphe edilmektedir.
Mente~eilinin Osmanl~lar taraf~ndan fethinden sonra — Ulu
Camiden sadece 15-20 y~l sonra— in~a edilen Firuz Pa~a Camii",
Hisarba~~~tepesinin kuzeybat~s~ nda, bu tepeyi Yelde~irmeni tepesine
ba~layan boyun üzerindedir. Gerçekten camiler, hemen hemen
e~it bir ~ekilde, ~ehrin merkezine ve etraf~na da~~lm~~~durumdad~r.
Mente~e Byli~i s. 127.
Ayn~~eser s. 125.
28 Bk. A. ve T. Akarca, Milds s. 95-98 ve Ali K~z~ltan, Anadolu Beyliklerinde
res. 49-50.
Cami ve Mescitler (1. T. Ü. Mimarl~k Fakültesi) ~stanbul 1958, S.
27 Bu camiyi yapt~ran Osmanl~~valisinin unvan~n~n 'bey' de~il, 'pa~a' oldu~u
Ba~bakanl~k ar~ivindeki 361 no.lu tapu defterinden anla~~lm~~t~ r; bk. E. Uykucu,
Mu~la Tarihi, s. 91.
25

25a

Belirten

C.
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ÇEVREDEKI MEZARLAR
ARMUTÇUK

Beçin platosu üzerinde, güneyde Armutçuk denen yerde, alçak
ve yayvan tümülüsler ~eklinde, yere oyulmu~~oda mezarlar~~vard~ r.
Baz~lar~~köylüler tarafindan aç~lm~~t~ r. Içine girilebilecck durumda
olan birinin plân~ m ve kesitini ald~ k (lev. XXXII). Bu, kaya içine
oyulmu~, uzun, dik dromoslu, tek odal~~bir mezard~r. Kayan~n üst
taraflar~~çürük oldu~u için, mezar duvarlar~ n~n üst k~s~mlar~~kesme
ta~larla örülmü~ tür (bk. lev. XXI). Tavan~~ örtmek için iki kiri~~
kullan~lm~~t~ r. Oda 2.50 x 2.80 m. boyundad~ r. Dromos'un ba~~
taraf~~aç~lm~~~ de~ildi, fakat toprak içinde ucunu kapatacak ~ekilde
konmu~~ta~lardan, uzunlu~unu 6.00 m. olarak ölçtük. Dromos'un
mezar odas~ na geçit veren ucu kesme ta~lardan örülmü~ tür. Burada
solda, duvar içine oyulmu~~bir adak höcresi vard~ r. Geri kalan k~sm~~
kaba ta~lardan yap~lm~~t~ r. Tümülüs'ün çap~~15 m. kadard~r.
Mezar~ n içi toprak doludur. Duvar önünde dikine duran bir
ta~~levhan~ n üstü görünmektedir. Bu bir lâhit kenand~r; ya da, daha
muhtemel olarak, 20 y~ l kadar önce Milâs'ta bulunan oda mezarlar~ndaki gibi, ba~lar~~duvar içine sokulmu~, ölü yataklar~n~ n kenar~d~r.
D~RVALANI

Platonun kuzey taraf~ nda, Peçin harabelerinin bir vadi a~~ r~~
bat~s~nda, Dirvalan~~denen yerde, makiler aras~nda biri orta boy,
biri büyük, iki ta~~tümülüs vard~r. Büyü~üne "Da~arc~k Ta~~" derler.
Bizim ziyaretimizden sonra köylüler taraf~ndan içine girilmi~~ve
kuzey-güney do~rultusunda iki oda bulunmu~tur. Vaktiyle soyulmu~~
oldu~u için adak e~yas~~ele geçmemi~tir.
Mezara vaktiyle soyanlar, kuzeyden yarma açarak mezara girmi~ler. D~~tan yarman~n aç~ld~~~~yer çöküntü ~eklinde bellidir. Köylüler ise bat~ dan yarma açm~~ lar, mezar odas~n~n duvar~n~~delerek
içine girmi~ler. Mezar~~soyulmu~~bulunca, açt~klar~~yarmay~~doldurmu~lar. Çevrede mezar~ n aç~ld~~~~duyulmas~~üzerine antika merakhlan tümülüsü tepeden kuyu ~eklinde kazarak tavan ta~lar~na ula~m~~lar, bu ta~ lardan birini yana kayd~ rmak suretiyle içine girmi~ler
ve açt~klar~~kuyuyu kapatmadan b~rakm~~lard~r. Ayn~~ aç~kl~ktan
~ imdi mezar içine, çok güç olmakla beraber, girilebilmektedir.
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Içine girenlerin tarifine göre, bu Milas'ta Ortaokul ve Sodra
ete~inde Damlac~ k'ta vaktiyle bulunan mezarlar tekni~inde, mermerden yap~lm~~~bir mezard~r 28. Bu tip bir mezar Ortaokul mezar~n~n
ke~finden sonra Labraunda yolu üzerinde de bulundu. Tavan iki
kiri~~üzerine oturan uzun ta~~levhalardan yap~lm~~t~r. Kiri~lerin
ikisi çatlam~~t~r. Odan~ n biri büyük, biri küçüktür. Büyük oda a~a~~~
yukar~~4 m. uzunlu~undad~r. Ortas~ nda 12 kar~~~boyuna, 5 kar~~~
eninde mermer bir sanduka vard~r. ~ ki tarafa e~imli bir dam ~eklinde
olan kapa~~, iç taraf~~görülecek ~ekilde duvara dayat~ lm~~t~ r.
Odan~n kuzey duvar~ nda insan boyunda bir kap~~ vard~r. Bu
kap~~ vaktiyle k~r~ larak ikinci odaya girilmi~. ~kinci odada, yerde
y~~~ n halinde, orta boy küp k~r~klar~~görülmü~. Bu k~r~ klar içine
yak~lm~~~cesetlerin kondu~u çömlekler olsa gerektir. Bir kö~ede denmi~~
topra~~ n elek üstü kal~nt~sma benzer toprak y~~~m ilgiyi çekmi~~ve
mezar~~ ilk açanlar~n topra~~~elemi~~olduklar~~ kan~s~n~~ vermi~tir.
Dikkati çeken ba~ ka bir ~ ey de odalardan birinin duvar~nda siyah
bir ta~~n kullan~lm~~~olmas~d~r.
Büyük oda güneyde, küçük oda kuzeydedir. Odalar tümülüsün
bat~~ taraf~na kaym~~~durumdad~ r. Bu yüzden köylüler do~uda bir
üçüncü odan~n bulunaca~mdan ~üphe etmektedirler.
Mezar içine giren köylülere göre mezar~n d~~~ kap~s~~ yoktur;
iki oda aras~ ndaki kap~~da yalanc~~bir kap~d~r; mezar~~soyanlar taraf~ ndan ikinci odaya geçmek için k~r~lm~~t~ r. Ortaokul mezar~~ile
kar~~la~t~r~l~ rsa mezar~n geçmeli (di~li) bir d~~~kap~s~~olmas~~laz~md~r.
Bir odadan bir odaya geçilmemesi de bilinen örneklere uymuyor.
Karanl~ kta iyice incelenememi~~olabilir.
Mezar~ n üzerinde yükselen tümülüs fevkalade büyüktür; abartmas~z 40-50 m. çap~nda vard~ r. Mezar odalar~~yeralt~na kaz~lm~~t~ r.
Üzerine 3 m. kadar toprak y~~~lm~~, sonra yar~ m metre kal~nl~~~nda
irili ufakh ta~la bast~r~lm~~t~ r. Eteklerde ta~~tabakas~~daha kal~nd~r.
Kullan~lan ta~~platoyu meydana getiren travertindir.
Milas ve çevresinde bulunan, tavan~~kiri~lemeli bu oda mezarlar~~
ça~da~~olmal~d~ r. Içindeki adak e~yalar~~ ile ke~ fedilen Ortaokul
bahçesi alt~ndaki mezar~n yard~m~~ile, Armutçuk mezar~~dahil, hepsi
~skender devrine tarihlenebilir. Bu tip mezarlar~, çe~itleri ile ayd~n28

Bk. A. Akarca, Belleten XVI, 63, 1952, S. 367 vd.
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l~~a ç~karmak için, Da~arc~ k Ta~~n~ n temizlenmesi, Dirvalan~ ndaki
ikinci tümülüsün de aç~ lmas~~yararl~~olacakt~r.
SüLEYMAN KAVA~I

Kaya Mezan
Dirvalan~n~n bat~s~ nda, Beçin platosunun ete~inde, vadi içinde
ya~l~~ bir ç~nar a~ac~~ve bir küçük kaynak vard~r. Bu ç~nardan dolay~~
buraya Süleyman Kava~~~derler; ç~ nara bu yörede kavak denir.
Güneydo'~'uya bakan arkadaki kaya içine bir oda mezar~~oyulmu~,
yüzüne bir tap~nak cephesi yap~lm~~t~ r. (Bk. Lev. XXIII). Bu,
Milâs çevresinde ola ~'anüstü bir mezard~ r; bir hükümdar, ya da
önemli bir Milasa'lm~ n mezar~~olsa gerektir. Özel merdiven kullanmadan bu kaya cephesinin tam kar~~ dan resminin çekilmesi mümkün
de~ildir. ölçülerini tahmini olarak ald~k; plan~n~ , cephesini ve kesitini yakla~~ k olarak veriyoruz (Lev. XXXIII - XXXIV). Yörede
mezar~n ad~~"Berber Yata~~", ya da "Berber Ini"dir.
Mezar içine, sa~da cephe kabartmas~~alt~ndaki küçük bir kap~dan
girilir. Bu kap~n~ n yüksekli~i 1.35 m. dir. Tek bir ta~ tan yap~lm~~~
geçmeli kapa~~, kap~n~n alt~nda kayaya dayal~~durmaktad~r. önünde
bir zeytin a~ac~~ vard~ r. Mezar 2.90 x 3.15 m. boyunda bir esas
oda ile ayn~~eksende, fakat 0.35 m. daha derine oyulmu~, 1.65 x 1.25
m. ölçüsünde bir höcreden meydana gelir. Tavana tonoz ~ekli verilmek istenmi~tir. Ön odan~ n boydan boya iki yan~ na, 0.76 m. geni~likte ve 0.40 m. yükseklikte, kayadan iki seki yap~lm~~t~r. Iç odan~n
iki yan~ nda sadece 0.15 m. geni~li~i olan iki alçak raf vard~ r. Kap~lar
yukar~ya do~ru hafifce e~imlidir.
Cephe in-antis planl~~ bir tap~nak ~eklinde oyulmu~ tur. Iki paye
aras~ nda yivsiz iki sütun ve bunlar~n ta~~d~~~~bir saçakl~k ile bir al~nl~ ktan meydana gelir. Sütunlar aras~nda ta~k~n korni~li bir kör kap~~
vard~r. Sütun ba~l~klar~~gergin Dor ba~l~ klar~d~r. Paye ba~l~klar~~
üstüste iki kare plaka ~eklindedir. Soldaki paye ba~l~~~n~n yaln~z
sa~~taraf~~ i~lenmi~tir. Saçakl~ k iki kademeli arkhitrav ve ta~k~n bir
geison'dan ibarettir. Alinl~~~ n kenarlar~~ ç~plakt~r.
Biri soldaki paye gövdesine dayal~, öbürü sa~da paye ile sütun
aras~nda, kabartmay~~ i~lerken, iskeleyi tutmak için b~rak~lm~~~ iki
kaya ç~k~nt~s~~vard~ r. Mezar ekhinos profilinin ~ekli yüzünden 4 üncü
yüzy~l içine tarihlenebilir.
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Mezar cephesinin 2.60 m. solunda, kaya içine oyulmu~,
1.55 x 0.55 m. boyunda, kuzey-güney do~rultusunda bir çocuk
mezar~~ vard~r. Tavan~~kavislidir. Iç yüksekli~i 1.20 m. kadard~ r.
Kap~s~~0.55 x 0.75 m. boyunda bir dörtgendir. Üst sa~~kö~esinden
bir kaya parças~~kopmu~ tur. Bu yüzden bu kö~e uzaktan yamuk
görünüyor. Büyük mezar~ nki gibi, geçmeli bir kapa~~~oldu~u anla~~l~yor. E~ ik o.6o m. geni~li~indedir.
Kaya Mezar~~ Alt~ ndaki Yamaç:
Kaya mezar~n~ n önündeki engebeli alan Milâs'~n modern mezarl~~~~olarak bundan ~~o-15 y~ l önce tanzim edilmi~ tir. Yollar~~ve araziyi
düzenlerken pek çok eski ça~~yap~lar~~ve mezarlar~~bulunmu~tur.
Fakat ne yaz~k ki ç~kan ta~lar modern mezarl~~~n duvarlar~n~~örmek
için kullan~lm~~t~ r. Buras~n~ n eski ça~larda da geni~~bir mezarl~k
oldu~u R. Chandler'in seyahat notlar~ndan da bilinmektedir 29.
R. Chandler bütün alan~n say~s~z mezarlarla kapl~~oldu~unu yaz~yor.
Fakat daha o tarihlerde burada gizli kaz~lar yap~ld~~~~da anla~~lmaktad~ r. R. Chandler Milâs'ta handa, a~an~n hekimli~ini de yapan,
define merakl~s~~bir Isviçreli ile tan~~m~~ t~ r. Chandler'le birlikte Iasos'a
da giden bu Isviçreli gizli hazine bulmak ümidi ile, üç gecesini "Berber
Ini"nde geçirdi~ini anlatm~~t~r.
~imdi kayal~~m önündeki küçük tepede, i~lenmi~~bir kaç ta~~
yatmaktad~ r. Bunlardan biri, üzerindeki kabartmadan dolay~~ilginçtir.
Damarl~~Sodra mermerinden, bir mezar an~t~na ait, üst yar~s~~noksan,
sa~~taraf~~ di~li bir parçad~ r (bk. lev. XXIV). ~imdiki yüksekli~i
0.50 m. dir; geni~li~i 0.55 m., kal~nl~~~~0.43 m. dir. Üzerindeki kabartma itinas~zd~ r, fakat bir ate~~suna~~nda saç~~yapan, pantalonlu
bir adam~~tasvir etmesi ilgi çekiyor. Cepheden gösterilmi~~olan adam~n
sadece kas~ klardan a~a~~s~~kalm~~t~r; ayaklar~~zedelenmi~tir. Sa~da
ate~~suna~~, solda palmete benzer bir a~aç vard~r. Kabartmamn
alt~ nda 15 mm. boyundaki harflerle ~u yaz~~ yaz~lm~~t~r :
EAIIIC. MTPCINS) ANAPI. MNEIM[A]; Elpis, kocas~~Mirsinos'a
[bu] mezar~~[yapt~rd~]. Harf ~ekilleri kabartmay~~ Roma ça~~na
tarihliyor 3°.
Bk. ad~~geçen eser, s. ~~go.
yaz~nda, yaz~n~ n pek kesin olmayan bir kopAtina'da bulundu~um 1970
Epigrafya
Müzesi müdürü say~n Bayan Delmou~raf~n~~
yas~~ile küçük bir foto
zou'ya gösterdim; yukar~daki ~ekilde okudu ve a~a~~daki bilgiyi verdi; burada
kendisine te~ekkür etmek isterim, Mirsinos sah~s ad~~clarak Lesbos'ta biliniyor:
de~i~ik vurgu ile Strabon'da da geçiyor; bk. Pape Benseler, Griechische Eigennamen, Graz ~~959. Elpis Türkçc'de
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