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GERHARD KLEINER, Diadochen-Grdber [ Diyadokhlar mezarlar~ ].
Sitzungsberichte der Wissenschaftlichen Gesellschaft der Joh. Wolfg. GoetheUniversitdt, Frankfurt-am-Main. Wiesbaden 1963. 26 sayfa, metinde
2 resim, ayr~ca 14 levha.
Büyük Iskender'in, onun halefleri olan Diyadokh'lar ve Epigon'lar~n mezarlar~~hakk~nda sarih hiçbir bilgimiz yoktur. Vak~a Ptolernaiosilarm ~skenderiye'de,
~skender mezar~~civar~nda gömülmü~~olduklar~n~~biliyor, bunlar~n mezarlar~~
hakk~nda antik kaynaklar sayesinde bir fikir edinebiliyorsak da ne Büyük iskender'in, ne de Ptolemaios'lar~n mezarlarma dair en ufak bir arkeolojik ipucuna dahi
sahip de~iliz. ~skender'in silâ'h arkada~lar~ndan Lysimakhos ve Seleukos için de
durum daha iyi de~ildir. Bunlardan birincisi Gelibolu yar~madas~nda Lysimakheia'da, ikincisi ise Orontes (Asi) kenar~nda Seleukeia'da (sonralar~~Antiokheia=Antakya) mâbed ~eklinde mavsoleumlarda gömülü iciiler; fakat bu an~tlar
hakk~nda da hiç bir ~ey bilmiyoruz. Yaln~z sonradan k~ral Cu~va~um alan bu Makedonyal~~generallerin kendilerini Makedonya âdetlerine uyugun bir ~ekilde gömdurmu~~olduklar~~hat~ra gelebilir. Makedonya mezarlar~~ise içine bir dromos (koridor) ile ula~~lan ta~~bir mezar odas~~ve onun üzerinde vücuda getirilmi~~bir r~~na
tepeden (tümülüs) ibaret bulunmakta, mezar odas~n~n içinde bir ta~~kline, yani
ölü yata~~~ ~eklinde bir lâhit yer almaktad~r. Binaenaleyh `Diyadokh" kelimesi
ile Makedon aslmdan bir general yahut bir hült~lmdar, "Diyadokh mezar~" ile
tümültts alt~~ta~~mezar odas~~ve onun içinde duran bir ta~~kline hat~ra gelmelidir.
Halen Frankfurt Üniversitesinde Arkeoloji Profesörü olan, fakat ~stanbul
Alman Arkeoloji Enstitüsünün ikinci müdürü olarak uzunca bir süre Istanbul'da
kalm~~, bu arada Anadolu'da birçok inceleme gezileri yapm~~~ve bizleri de
Perge ve Side'de ziyaret etmi~~olan G.K le i ner Makedonyal~~böyle bir general
yahut hükümdara ait bir mezar amtuun Anadolu'da bulunup bulunmad~~~~meselesini ortaya koymakta ve iki mezar üzerinde d~~rmaktad~r: Bunlardan birincisi
Termessos'ta bulunan "Alketas mezar~", ikincisi ise, Ephesos yöresinde Belevi'deki "~navsoleum"dur.
Avusturya aristokratlar~ndan K ont L anc kor onski'nin ba~kanl~~~ndaki
arkeologlar heyeti 188o y~l~nda Antalya'n~n kuzeybat~s~nda Güllüda~'da Termessos ~ehri harabelerinde incelemeler yapt~~~~esnada, ~ehrin üzerinde yer
ald~~~~plâtformun bat~s~nda, sarp bir kaya fasaduun içine oyulmu~~kline ~eklinde
bir mezar, onun arkas~nda alt k~sm~~kafesli bir aedicula fasad~~ve onun üzerinde
pençelerinde bir y~lan tutan büyük bir kartal kabartmas~, mezar~n önünde ise bir
sokl, yan~ndaki kaya sathmda sa~a do~ru ilerleyen bir atl~, atl~n~n önünde mi~fer,
yuvarlak kalkan, m~zraklar ve dizlik kabartmalar' bulmu~~ve bir yaz~t~~olmamas~na
ra~men bu mezar~~Makedonyal~~komutan Alketas'a izafe etmi~ti (Lanckoronski,
Bellsion C. XXVII,
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Stddte Pamphyliens und Pisidiens II, s.64 v.dd. res.~ 3v.d.). Fakat bu önemli bulu~~arkeoloji ve tarih dünyas~nda nedense hiçbir yank~~yapmam~~, k~sa bir süre sonra ise
tamamile unutulmu~tu. I~te K lei n er'in hizmeti bu mezar~~yeniden ele almas~,
bir k~sm~~kendisi, bir k~sm~~da bayan H.Erdmann taraf~ndan çekilen foto~raflarla arkeoloji dünyas~na yeniden tamtmand~r. Alketas kimdi? Alketas ~skender'in etraf~nda bulunan asil Makedonlardan birisi ve Iskender'in ölümünden sonra
saltanat naibi olan Perdikkas'm küçük karde~i idi. Iskender'in Hindistan seferinde
yararhIc göstermi~, fakat karde~inin M~s~r'daki ordugaluncia katledilmesi üzerine
talihi de~i~erek birtak~m felaketlere u~ram~~, M.6.32o'de Antigonos taraf~ndan
yenilerek Termessos'a s~~~nmak zorunda kalm~~t~; fakat ya~l~~Termessoslulann
kendisini, ~ehirlerinin üzerine yürüyen Antigonos'a teslim edeceklerini haber
ald~kta, zehir içmek suretile hayat~na son vermi~ti (M.6.319). Cesedi Antigonos'a
teslim edilmi~, üç gün her türlü hakarete maruz kald~ktan sonra Termessos'un
önünde b~rak~lm~~t~. I~te o zaman taraftarlar~~olan genç Termessoslu'lar, Diodoros'un bildirdi~i gibi (XVIII, 47), onu "parlak bir surette" gömmü~lerdi.
Kleiner bu mezar~, yan~ndaki kaya kabartmalaruu ve di~er tesisleri, elindeki
güzel foto~raflar sayesinde, esash bir surette incelemekte, bu kaya mezar~n~n ~ekli
bak~m~ndan Termessos'un geni~~nekropoltindeki di~er bütün mezarlardan ayr~ld~~~n~~tesbit ederek gerek kline'si, gerek kartal kabartmasmdan dolay~~ancak bir
Makedonyal~~aristokrata ait olabilece~ini ifade etmekte, böylece Avusturyah'lann
ileri sürmü~~olduklar~~faraziyeyi desteklemektedir. Bu böyle oldu~una göre kline'nin
kapa~~nda herhalde Alketas yatar vaziyette tasvir edilmi~ti. Kapak bugün mevcut
de~ildir; mezar~n önü kaz~hrsa belki baz~~parçalar~~bulunabilir. - Müellif mezardan
sonra en çok süvari kabartmas~~(levha II-III) üzerinde durmakta, bu kabartmaya
en yak~n analoji olarak Mesene'de bulunmu~~olan ça~da~~bir yuvarlak kaide kabartmann' zikretmektedir ki (levha XIV) bu kabartmada /skender'in Sidon'daki
aslan av~~tasvir edilmi~tir. Atl~n~n önündeki silahlar~~da (levha IV-V) inceleyen
Kleiner bunlar~n Makedon silahlar~~olmakla beraber /Rüya etkileri de gösterdi~ini tesbit etmekte, bu etkileri Alketas'm Makedonya-Illirya s~n~r~nda Orestis'te
ya~ayan asil bir aileden olmas~~ile izah etmektedir. Bundan sonra müellif as~l mezar~n solundaki ostothek'i (kemik mahfazas~) (levha X), sa~u~da kayadan oyulmu~~
olup sunalc mahfazas~~olarak kullan~ld~klan anla~~lan kaplan (levha XI-XII), onlar~n üzerindeki insan figürlerini ve nihayet amtsal kartal kabartmasuu (levha VI)
tarif etmekte ve bunlar~n Iskender'in ölümünden çok geç olm~yan bir Makedonya aristokrat mezarma i~aret etti~ini ortaya koymaktad~r.
Ikinci Diyadokh mezar~~olarak Belevi mavsoleum'u ele almmaktad~r. Ephesos'ta çal~~an Avusturyal~~arkeologlar taraf~ndan bundan a~a~~~yukar~~30 sene önce
kaz~lm~~~olan bu an~t büyük bir kayah~r~~i~lemek suretile vücude getirilmi~~bir alt
kat, onun üzerinde Korint nizammda mabed ~eklinde bir üst kat ve mabedin
dam~rn te~kil etti~i anla~~lan bir piramidden meydana gelmekte, an~t bu iki katl~~
~ekli ile Halikarnassos'taki "mavsoleum" un etkilerini aç~kca göstermektedir. Binan~n ölçüleri de Halikarnassos türbesininkine yakla~maktad~r. Tamamile bitmemi~~
olan bu binan~n alt kat mezar odas~nda kline ~eklinde bir mezar ve onun üzerinde
yatan salcaluz, ba~~~diyademli bir erkek figürü bulunmas~~bu mezar~n Makedonya
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ile bir ilgisi oldu~una i~aret etmektedir. Belevi mezar~~ne zaman yap~lm~~t~r ve kime
aittir? J. K eil ilk önce bu an~t~~M. ö. 264 y~l~nda Ephesos'ta ölmü~~olan Suriye k~ral~~
Antiokhos II'ye izafe etmi~, fakat sonralar~~ Praschniker'in yanl~~~olarak binay~~
M. ö. 4. yüzy~la tarihlemesi üzerine mezar~n sahibi olarak ba~ka bir tak~m tarihi
~ahsiyetleri ileri sürmü~tü. Binan~n Korint nizam~ndaki ba~l~klar~, Yusuf Boysal'~n
isabetli bir surette gösterdi~i gibi (Anatolia II, 1957, 5.123 v.dd.) kenger yapraklar~~
ve dallar~n~n kalathos'un etraf~ndaki tertibi bak~m~ndan bir bucalama devrine
ait bulunmakta, klâsik ~ekiller gösteren Atina'daki Olympieion'dan daha iptidai,
binaenaleyh daha eski bir devreye i~aret etmektedir ki bu devrenin M. ö. 3. yüzy~l~n ortalar~na tekabül etmesi çok muhtemeldir. ~u halde mezar an~t~n~n Antiokhos
II ile olan ilgisi kuvvetlenmi~~oluyor. Belki ~u hususu da ilave etmek faydal~~olur ki
o da Anadolu'da ilk Hellenistik devir Korint binalar~n~n (mesela Uzuncaburç'taki
Zevs mabedi, Didyma'daki Apollon mabedinin iç salonu, Millet'te Laodike binas~,
Bulevterion'un propylonu) Selevkos'larla ilgili olmalar~d~r. Bu aç~dan bak~ld~kta
Belevi'de Korint nizam~n~n sebepsiz kullan~lmad~~~~anla~~l~r. Binan~n ~eklinden
ba~ka kline mezar~~ k~ral~n Makedonya men~e'ine i~aret etmekte, dam üzerindeki
grifonlar yahut mezar odas~ndaki kederli köle tasvirleri ise Pers'lerin din etkilerini
aç~~a vurmaktad~r ki Selevkos'lar~ n Pers k~rallar~n~n vârisleri olduklar~~göz önünde
bulundurulacak olursa bu hususu tabii kar~~lamak gerekir.
~~te bu suretle tstanburclaki dostlar~na ithaf etti~i bu küçük, fakat özlü eserinde
Prof. G. Kleiner 1- çoktan unutulmu~~bir Anadolu mezar an~t~n~~bilim dünyas~na
yeniden tan~tmakta; 2- tarihlenmesi birtak~m tart~~malara yol açm~~~olan di~er
bir arut~n (Belevi) ana karakterini kavramak ve sanat tarihindeki yerini tesbit
hususunda bizi hiç ~üphesiz Lir ad~m ileri götürmekteclir. Say~n dostumuza te~ekkürlerimizi sunarken Avusturyal~~ arkeologlardan bir ricada bulunaca~~z ki o da
Belevi mezar an~t~n~~bir an önce esasl~~bir surette ne~retmeleridir.
ORD. PROF. DR. ARiF MtYFiD MANSEL

