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Bu yaz~m~zla tan~tmaya çal~~aca~~m~z eserler 1, Gaziantep civar~~
ve Belk~s harabelerinde bulunarak müzeye sat~n alma yoluyla girmi~lerdir. Her iki eser de yumu~ak kireç ta~~ndan yap~lm~~~olup,
gerek ~ekilleri, gerekse üzerlerinde tasvir edilen ~ah~slardan ve alt
k~s~mlar~nda bulunan kitabelerden anla~~laca~~~üzere, mezar steli
olarak kullan~lm~~lard~r. Stelin bir tanesi, karn~na kadar k~sm~n~~ihtiva
eden bir kad~n büstü, di~eri ise yine karn~na kadar k~sm~n~~ihtiva
eden bir erkek büstüdür. Burada konu olarak seçti~imiz eserlerin,
ön yüzlerinde tasvir edilen ~ah~slar~n bariz portre hususiyetleri göstermeleri bak~m~ndan ilginç görülerek üzerlerinde çal~~~lm~~~ ve
burada tamt~lmas~~faydal~~görülmü~tür.
I — BELKISTAN GELME B~R MEZAR STEL~.
Belk~s (Gaziantep) harabelerinde bulunmu~~olup, müzeye sat~n
al~nm~~t~r. Envanter numaras~, ~~7- 25 - 965 dir. Yumu~ak kireç
ta~~ndan, dikdörtgen prizma ~eklindedir. Yüksekli~i, 0,75m, geni~li~i, 0,50 m, kal~nl~~~, 0,2 m, kitabe yüksekli~i ise 0,14 m.dir.
Stelin her iki yüzü de tasvir edilmi~tir. Ön yüzünde, derin bir ni~~
içine yüksek kabartma olarak yap~lm~~~bir kad~n büstü, arka yüzüne
ise, bir sepet 2 tasvir edilmi~tir. Her iki yüzdeki tasvirlerin alt~nda
iki s~ra halinde yunanca kitabe bulunmaktad~r (Resim, 1-2), Stelin
üst iki kö~esinde delikler aç~lm~~t~r. Stel, bu delikler vas~tas~yla bir
yere as~llyor veya raptediliyordu. Eser, umumiyetle iyi muhafaza
edilmesine ra~men, bilhassa kö~e ve yan kenarlarda büyük eksikleri
ve tasvirler üzerinde de küçük eksik ve a~~nmalar mevcuttur.
I Bu eserleri ne~retmeme müsaade eden Müze Müdürü Raci Temizer'e
te~ekkür ederim.
2 Bu sepetin pek muhtemelen, Güney Anadolu'nun önemli bir ürünü olan
Pamuk sepetine ait olmas~~ lâz~md~r.
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Stelin On Yüzü:
Stelin ön yüzüne derin bir ni~~oyulmu~~ve içine yüksek kabartma
olarak bir kad~n büstü tasvir edilmi~tir. Kad~n~n s~rt~nda, omuzlar~nda
ve gö~sü üzerinde meyilli pililer meydana getiren ve gerdarun~~
k~smen aç~kta b~rakan kal~n kuma~tan yap~lm~~~hiton ve himationu
vard~r (Res. ~ ).
Ba~~vücuda nazaran küçük, çehre ince ve üçgen ~eklindedir.
Saçlar peruk gibi, ortadan ikiye ayr~lm~~, aln~n iki yan~nda iki dik
aç~~yaparak kula~~~örtmü~~ve meyilli bir ~ekilde k~vr~larak, uçlar~~
kanat gibi geride ve serbest durmaktad~r. Saçlar yan k~s~mlarda,
ince uzun çizgilerle belirtilmi~tir. Boyun, nisbetsiz bir ~ekilde oldukça
geni~~ve öne do~ru ç~k~kt~r. Al~n, dar ve uzundur. Ka~lar, hilâl ~eklinde, kal~n ve çat~k, ka~~k~llar~, k~sa, sert 3 ve gürdür. Burun, ka~lar~n
devam~~olup, ince uzun ve burun kanatlar~~yayvand~r. Burun delikleri makkapla oyularak belirtilmi~tir. Burun ve dudaklar aras~ndaki
mesafe oldukça geni~, a~~z, küçük, s~k~~kapal~, dudaklar haddinden
fazla ince adeta çizgi halindedir. Çene, küçük ve sivridir. Elmac~k
kemikleri belirli, yanaklar zay~f ve çekiktir. Gözler yuvarla~a yak~n
olup, sabit bir noktaya bakmakta ve hayret ifade etmektedir. Göz
bebe~i i~lenmi~, iris, yuvarlak çizgilerle gösterilmi~tir. Göz kapaklar~,
kal~n çizgiyle belirtilmi~~olup, gözlerin altlar~~çukurdur. Kulaklar~nda
üçlü yuvarlaklar halinde küpeler sarkmaktad~r. Ön yüzdeki kad~n
tasvirini buraya kadar inceledikten sonra, burada orta ya~l~, ve
kocas~n~~kaybetti~i için üzgün olan bir han~m tasvir edildi~i anla~~lmaktad~r.
Bu tasvirin alt~ndaki iki s~ra kitabe 4 de ise,
PIMIAAA
ATIIE

A
XE[P]E

"Primilla Ey Alupos Elveda"
Kitabesinde de anla~~laca~~~üzere, burada, tasvirini inceledi~imiz
Primilla ad~ndaki kad~n, kocas~~Alupos öbür dünyaya gitti~i (öldü~ü)
Ka~~k~llar~n~n plâstik olarak i~leni~i ve tasviri, M.S. III. yüz y~l~n sonlar~~
ve IV. yüzy~l~n ba~lar~~için önemli bir hususiyettir.
Belk~s Stelinin her iki yüzündeki Yunanca kitabelerin çözümünde her türlü
yard~mlar~n~~esirgemeyen, Istanbul Arkeoloji Müzeleri müdür yard~mc~lar~~Say~n
Lütfi Tu~rul ve Ismet Ebcioglu'na burada da te~ekkür etmek isterim.
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için ona elveda demektedir. Bundan da stelimizin ön yüzündeki
tasvir Alupos'un kar~s~~ Primillaya ait olup, Primilla taraf~ndan Alupos'a öldükten sonra mezar~na konmak üzere yapt~r~lm~~t~ r.
Stelin Arka Yüzü:
Bu yüzde, üst k~s~mda çerçeveli bir al~nl~k, ve bu alm~l~~n ortas~nda da bir rozet motifi vard~r. Al~nl~~~n alt~nda, çukurlat~lm~~, dik
dörtgen bir saha içinde, al~ nl~~~n iki kö~esine as~lm~~~ve kabartma
olarak i~lenmi~~bir girlant motifi ve onun alt~nda da, ortada, kam~~tan
bir sepet tasvir edilmi~tir. Sepetin alt~nda iki s~ ra halinde, yüksekli~i,
0,07 m. olan kitabe oldukça iyi muhafaza edilmi~~durumdad~r.
Yunanca yaz~lm~~~olan kitabede ise:
FABINIA
¥r~A
A
A¥HE
XEPE
"Gabinia Hügia Ey Alupos Elveda" olarak yaz~lm~~t~r.
Arka yüzdeki kitabede ise, Gabinia Hügia adl~~ han~m ölmü~~
olan Alupos'a elveda demektedir.
Belk~s Stelinin ön ve arka yüzündeki tasvirlerden ve kitabelerinden anla~~laca~~~üzere "Alupos" adl~~ erke~in ölümü üzerine Primilla
ve Gabinia Hügia adl~~ iki kad~n taraf~ndan bu stel dikilmi~tir. Stelin
her iki yüzünde adlar~~yaz~l~~olan bu iki kad~n, Alupos'un kanlar~~5
yahut ta, birisi kar~s~, di~eri de k~z~~olmas~~ lâz~md~r.
Buraya kadar gerek tasvirini, gerekse kitabesini tetkik etti~imiz
Belk~s Stelinin ön yüzündeki kad~n portresinin kitabesi vas~tasiyle
Primilla ad~ndaki bir han~ma ait oldu~unu anlam~~~bulunuyoruz.
Fakat Primilla tasvirinin devrini tayin için elimizde tam bir benzeri
mevcut olmad~~~ndan, portre hususiyetlerini nazar~~ itibare alarak,
baz~~ portrelerle kar~~la~t~rmak suretiyle devrini tayine çal~~aca~~z.
Clement Bosch. S. Atlan. "Antalya Kitabeleri" Belleten, say~~ 41, sayfa
~~ . ve
"Inscr~ ption In The Antalya Museum"
G. B. Bean, Belleten, say~, 85. sayfa, 76, 96 a.
Ad~~ geçen belletenlerdeki makalelerde "Zenatosun o~lu Arteimas, kar~lar~~
Harmasya ve Elpis için, bu mezar~~ hurmetini göstermek üzere kendi paras~yla yapt~ ?"
Buradan anl~yoruz ki, Roma imparatorluk devrinde de iki kad~nla evlenmek âdeti
vard~. Ve bu arada, ölen zevcin arkas~ndan, iki kar~s~, ya da kar~slyla k~z~, yahut ta
ölen kanlar~~ için, geride kalan erkek mü~terek bir mezar steli yapt~r~yordu. Bu
yüzden, Belk~s Stelinin de iki zevceli, ölen bir erke~e aidiyeti meydana ç~k~yor.
5
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Louvre Müzesinde bulunan ve Fausta'ya ait olan (M. S. 307 326) mermer portre 6 nin, ka~lar~mn çat~k ve hilâ1 ~eklinde olu~u,
ka~~k~llar~= küçük sert ve plastik olarak i~leni~i, burnun ka~lann devam~~olu~u, göz kapaklar~n~n sark~k olu~u, Belk~s stelindeki Primilla
portresiyle büyük benzerlik gösterirse de, Faustaya ait olan portrenin
di~er hususlar~~bak~m~ndan tamamen birbirine benzememektedir.
Romada Villa Borghese 7 deki Constantin II.ye ait olan mermer
ba~~n, saçlar~~bizim stelimizdeki tasvirde oldu~u gibi peruk ~eklindedir 8. Delbrueck, Constantin II. ba~~m M.S. 330 tarihine aittir der.
Vatikan Müzesindeki, katalog no. 51 olan mermer ba~~g ~n,
gözlerinin elipse yak~n yuvarlakl~~~, alt ve üst kapaklann~n belirli
bir tarzda çizgiyle gösterili~i, Primillanm göz ve göz kapaklanyla
benzerlik göstermektedir. Fakat di~er portre hususiyetleri bak~m~ndan
tamamen ayr~d~r. Orange, bu portreyi (M. S. 268-293) y~llar~~aras~na tarihler.
Licinius'un (M.S. 307-324), Constantin Bogen" de görülen
portresinde, göz kapaklar~n~n belirli olarak kal~n çizgiyle gösterili~i,
bilhassa üst göz kapa~~n alt göz kapak üzerine ini~i, gözlerin çekikli~i,
hayret ifadesi, göz bebe~inin yuvarlakl~~~, insin iki çizgiyle gösterilme
hususu, saç tellerinin yanda, ince ve az derin çizgilerle belirtilmesi
bak~m~ndan, Primilla portresiyle büyük benzerlik göstermektedir.
Ayr~ca, Istanbul Arkeoloji Müzelerinde te~hir edilen Gaziantep
men~eli, müze envanter no. 5519, yumu~ak kireç ta~~ndan olan stel u
dik dörtgen ~eklinde olup, çukurlat~lnu~~bir saha içine, bir erkek bir
kad~n büstü yanyana tasvir edilmi~lerdir 12 (Resim. 3).
Delbrueck, Sptantike Kaiserportrts, (Studien z~~r sptantiken Kunstgeschichte, VIII), Berlin-Leipzig 1933. Taf. 66.
7 Delbrueck, ayn~~eser, Taf. 50.
8 Peruk ~eklindeki saç tuvaleti, M.S. III. yüzy~l~n ortalar~ndan itibaren Erken
Bizans Devrinde de moda olan bir saç ~eklidir.
H. P. L'Orange, Studien zur Geschichte des Sptantiken Portrts, Oslo
1933. katalog no. 51.
10 L'Orange, ayn~~eser, katalog no. 6g.
11 Gaziantep'ten gelen stel üzerinde çal~~ma~na müsaade eden ve foto~raflar~n~~çekmekte kolayl~k gösteren Müze Müdürü Say~n Necati Dol~may'a burada
da te~ekkür etmek isterim.
I' Bu eser envanterinden anla~~laca~~~üzere iki parça olarak bir antikac~~taraf~ndan müzeye hediye edilmi~tir.

PORTRE HUSUS~YETI GÖSTEREN BAZI STELLER

215

Tasvirlerin alt~nda iki s~ra halinde yunanca kitabe vard~r. Sa~~
tarafta bir kad~n büstü, solda ise aç~k ba~l~~bir erkek büstü tasviri
görülmektedir. Her iki tasvirde, ka~lar kal~n, ve ka~~k~llar~~küçük, sert,
plastik olarak i~lenmi~tir. Gözler yuvarla~a yak~n elips ~eklinde, ~a~k~nl~k ifadesiyle, göz kapaklar~~kal~n çizgiyle belirtilmi~tir. Portre hususiyetlerini inceledi~imiz her iki eser de, (Ankara ve ~stanbul müzelerindeki steller) devirlerinin portre hususiyetlerini göstermekle beraber,
mahalli karakterlerini de ta~~maktad~rlar.
Belk~s Stelini buraya kadar, her iki yüzündeki tasvirleri inceledikten ve baz~~portre hususiyetleri bak~m~ndan di~er müzelerdeki
en yak~n benzerleriyle kar~~la~t~rd~ktan sonra, netice olarak:
Stelimiz, Alupos adl~~ bir erke~in ölümünden sonra, her iki
kar~s~, (Primilla, Gabinia Hügia) yahut ta kar~s~~ve k~z~~ taaf~ndan
yapt~r~lm~~t~r. üslûp, ve portre hususiyetleri : ka~lar~n küçük, sert
k~llarla plastik olarak i~leni~i, gözlerin iri, elipse yak~n, hayret ifade
eder tarzda aç~k olu~u, insin göz bebeklerinden az büyük daire çizgileriyle gösterili~i ve saçlar~n peruk ~eklinde tasviri bak~m~ndan, Belk~s
Mezar Stelini M.S. III. yüz y~l~n sonlar~, bilhassa M.S. IV. yüz
y~l~n ba~lar~na tarihleyebiliriz.
Gaziantep' ten Gelen Bir Mezar Steli :
Gaziantep'te bulunmu~~olup, antikac~~Sadullah Bayraktar taraf~ndan müzeye sat~lm~~t~r.
Müze envanter numaras~, 38 - 34 - 966 d~r. Yüksekli~i, 0,71 m.,
o,6o m., kal~nl~~~, 0,22 m. dir. Stelin alt kenar~nda, iki s~ra
halinde latince kitabe bulunmaktad~r. Bu kitabenin yüksekli~i ise
0,14 m.
Stelin ön yüzünde derin bir ni~~içine, yüksek kabartma olarak
i~lenmi~~erkek büstü vard~r. Büst cepheden olmay~p hafif sa~a dönük
durumdad~r. (Res. IV, V). Stelin üst ve arka yüzünde bir yere tutturulmas~~veya as~lmas~~için iki adet oyuk vard~r. Stelin arka yüzü
i~lenmemi~tir.
Ön yüzde tasvir edilen erke~in üzerinde, boynuna kadar vücudunu
tamamen örten kal~n kuma~tan bir manto vard~ r. Manto sa~~omuz üzerinde a~a~~~do~ru dik olarak kal~n k~vr~mlar meydana getirmektedir.
Boyun, oldukça kal~n, öne do~ru ç~k~kt~r. Ba~, hafif sa~a dönük, çehre ovald~r. Al~n geni~~ve yüksek olup üzeri çizgisizdir.
Saçlar, aln~n üst k~sm~nda, ba~a s~k~ca geçmi~~ince bir peruk ~eklindedir. Almn üzerinden meyilli bir çizgiyi devam ettiren saçlar, kulak-
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lar üzerinden enseye inmektedir. Saç k~vr~mlar~, adeta az kabar~k
bir yüzey üzerine çentiklerle yap~lm~~~kal~n çizgiler halinde üslapla~ur~lm~~~olarak gösterilmi~tir. Avurtlar~~hafif çökük, burnu tamamen
kopmu~, burun kanatlar~~yayg~n vaziyette burun delikleri, hafif oyuk
olarak gösterilmi~tir.
Göz kapaklar~, kal~n çizgilerle belirtilmi~, ka~lar kavisli, ka~~
k~llar~~az derin küçük çizgilerle gösterilmi~tir. Gözler, iri ve aç~k,
hayret ifade eder vaziyette, göz bebekleri fazla tahrip olmas~na ra~men,
üst göz kapa~a do~ru itilrni~~durumda, ve dörtte üç daire ~eklindedir.
A~~z küçük, dudaklar ince ve kapal~d~r. B~rklar, saç tekni~inde
i~lenmi~~olup, uçlar~, a~z~n iki yan~na do~ru inrni~tir. Çene, küçük
ve yuvarlakt~r. Sakal kulaklar hizas~ndan ba~lay~p, çeneye inmektedir.
Sakal k~llar~~saç tekni~inde i~lenerek küçük çizgiler halinde gösterilmi~~
olup, s~k ve gür de~ildir. Buraya kadar portre hususiyetlerinden de
anla~~laca~~~üzere, Stelimizdeki büst, orta ya~l~~ve sakin bir kimseyi
tasvir etmektedir.
Büstün iki yan~nda, latince olarak yaz~lm~~, (D) ve (M) harfleri
görülmektedir. Ayr~ca Stelin alt kenar~nda da, iki s~ra halinde, fakat
ikinci sat~r~~fazlaca tahrip olmu~~ve latince yaz~l~~kitabe bulunmaktad~r. ~imdi bu kitabeyi " tetkik edelim :
D
M
LIBERTO
MARCI
CAS [SIO]
olarak okunmaktad~ r. Burada. (D) harfi latincede, (Dis), (Deis) kelimesinin k~salt~lm~~~~ olup, (Ev Oca~~, Ocak Tanr~lar~, Yer Alt~~
Tanr~lar~) anlam~ na gelmektedir. (M) harfi ise, (Manes), ruhlar,
(Manibus) Ruhlara kelimesinin lusalt~lm~~~d~ r, ve (Ruhlar, Ruhlara)
anlam~na gelmektedir 14. (Dis), (Manibus), kelimeleri Datif olarak
burada kullarulm~~lard~ r ". ( Dis Manibus) cümlesini türkçeye çevirecek olursak, (Yer alt~~Tanr~lar~n~n, yahut ta, Ocak Tanr~lar~n~n
ruhlar~na) anlam~na geldi~ini görürüz. Kitabenin, birinci sat~r~ndaki
(LIBERTO) kelimesi (Libertas ve Libertus kelimelerinden gelmek15 Kitabenin okunu~u ve çözülü~ünde, yard~mlarm~~esirgemeyen, Say~n Profesör Dr. Ludwig Budde'ye, burada da te~ekkür etmek isterim.
15 Bak~n~z. Pauly-Wissowa, Real EncyclopAdie.
15 Latince (D ve M) harfleri Roma Devri Mezar Stellerinde gösterilmelerine
ra~men, H~ristiyanl~k Devri Mezar Stellerinde görülmemekteclir.
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tedir. Libertas, Hürriyet. Libertus, Köllelikten hürriyete kavu~an
kimse demektir. Liberto, kelimesi burada, Libertas'~n Datif halidir.
Ikinci sat~ rdaki, (MARCI CAS[SIO]) ise, mezar Stelindeki büstün ad~d~r.
Buna göre, bu çevirilerimizi birle~tirecek olursak:
"Azat olmu~~Marki Cassio'nun, yer alt~~yahut ta, Ocak Tanr~lar= ruhlar~na"
ibaresini ç~kar~r~z. Bundan da, Marci Cassio adl~~Romal~~bir kimse,
Köle iken azat edilmi~, ve bu Stel de, Marci Cassio öldükten sonra,
yahut ta ölmeden önce, kendisi taraf~ ndan, Marci Cassio'nun, Yer
alt~, yahut ta, Ocak Tanr~ lar~n~n ruhlar~ na ithaf edilmek için yapt~r~lm~~t~r.
Gaziantep Stelinin tam bir benzeri maalesef mevcut de~ildir.
Fakat baz~~portre hususiyetlerini göz önüne alarak, di~er portrelerle
mukayese edebiliriz.
Stelimizdeki, büstün, saç ve sakal i~leni~i ve üslübu bak~m~ndan,
Side Müzesinde 16 bulunan, mermerden yap~lm~~~z~rhl~~Imparator heykelinin saçlarm~n k~sa ve hafif dalgal~~çentiklerle gösterili~i, ve saç~mn
ba~a s~k~ca geçmi~~peruk ~eklinde olu~ u itibariyle benzerlik göstermektedir. Jale Inan, Side Imparator heykelini, belki Licinius'tur der. Fakat, sakal i~leni~~ve üslC~bu bak~m~ ndan benzerlik göstermesine ra~men,
di~er portre hususiyetleri bak~m~ndan hiçbir yak~nl~klar~~yoktur.
Perge Deposunda, envanter numaras~, 47 olan beyaz mermerden
erkek ba~~nda 17 saçlar~ n, peruk ~eklinde, al~n üzerinde meyilli bir
çizgi yapt~ktan sonra, kulaklar~~aç~kta b~rak~p, enseye geçi~i, hususu
bizim büstümüzün saçlar~~ile benzerlik göstermektedir. Bir de, göz
kapaklarm~ n, keskin çizgilerle belirtilmesi hususu, göz bebeklerinin,
üst göz kapaklara do~ru itili~i bak~m~ ndan benzerlik göstermektedir.
M.S. IV. yüz y~l~n ba~~ na ait olan portrenin di~er hususiyetleri bak~m~n
dan, bizim portreyle hiçbir yak~nl~~~~yoktur.
Portre hususiyetleri bak~m~ ndan en yak~ n benzerlerini gördü~ümüz Gaziantep Stelindeki portreyi de, M.S. IV. yüz y~l~n ba~lar~na
tarihleyebiliriz.
1969, A~ustos
16 Inan Jale, Antalya Bölgesi Roma Devri Portreleri. Ankara, 1965, Lev.
XXXI, Res. I.
17 Inan Jale, Ayn~~ eser, Lev. XXXIV, no. 33.

