
MYSIA'DAN IK! YENI STEL* 
(Lev. XIV-XVI) 

Karacabey Ilgesi'nin kuzeybatisinda yer alan Karasu Koyii'nde 
kdyliiler tarafmdan bulunan, ve §imdi Bursa Miizesi'nde sergilenen, iri grenli 
beyaz mermerden yapilmis. iki stelden biri (no. 1) yazith olup, bir onceki 
makalede C. Tannver tarafmdan epigrafik aijidan ele alinmaktadir (s. 108, no. 
6 ) . 

1) Moskhareion'un (ya da Synete'nin) Mezar Steli (Res. 1): 
Stel, sol alt kd§esindeki kiigtik bir eksik ile ortadaki kadin figuriiniin 

yiizii ve sol kolu di§inda gayet iyi korunmu§tur. Ortasindan kink olan eser, 
basit naiskos tipinde i§lenmi§ olup, eserin iist kismini profilli bir arsjtrav, yan 
taraflanni da silmeli ba§liklara sahip ko§eli payeler ve anta duvarlan 
sinirlamaktadir. 

Naiskos'un icjnde ytiksek kabartma olarak i§lenmi§ olan figtirler yer 
almaktadir; sol tarafta iizerine ince bir kumas, ortulu arkaliksiz tabureye 
oturmu§, yiizii kismen a§inmi§ durumdaki kadin figurii yer almaktadir. Kadin 
zengin kivnmli khiton ile ba§ini da orten bir manto giymi§tir. Pudicitia1 

tipindeki bu kadin, yukanya kaldirdigi sol eli ile ba§ ortiisii gdriiniimiindeki 
mantonun ucunu tutarken, mantonun icjndeki sag eli bacaklan iizerindedir. 
Khiton'unun altindan gdriinen ayagini algak bir tabure iizerine dayami§tir. 
Kadinin oturdugu taburenin yamnda algak kabartma olarak i§lenmi§ olan, 
khiton giyimli kiigiik bir hizmetgi bulunmaktadir. 

Ortada, cepheden betimlenmi§ bir diger kadin figurii yer almaktadir. 
Bir koltuk iizerinde oturan bu kadin da, sol taraftaki gibi, zengin kivnmli 
khiton ile ba§ini orten bir manto giymi§tir. Yiizii kink olan kadin figurii, sag 
elini mantonun iginden oturdugu koltugun iizerine dayarm§tir. Penelope* 
tipindeki bu kadinin, mantonun di§inda kalan ve bacaklan iizerinde duran sol 
kolu, dirsekten kink durumdadir. Uzun khiton'unun altindan gdriinen 
ayaklan algak bir tabure iizerinde durmaktadir. 

Ortadaki ile soldaki kadin figiirleri arasinda yuzii biraz a§inmi§ bir kiz 
gocugu, yiiziinii ortadaki kadina dogru ddnmii§ olup, yalmzca ba§i vc 
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omuzlan gorunmektcdir. Figiiriin alt kismi soldaki kadinin bacaklan 
arkasinda kalmi§tir. 

Orladaki kadinin her iki yaninin arka fonunda aleak kabartma olarak 
i§lenmi§ dikdortgen vc silmeli ba§likh payclcr iizcrinde, sol tarafta lyra, sag 
tarafta aulos calan siren figiirlcri betimlenmi§tir3. 

Naiskos'un sag tarafinda, aslan pencesi ayak profiline sahip yandan 
gosterilmi§ bir koltuk iizcrinde, ddrttc tic ccphcdcn, kivircik saclara ve 
kabank sakala sahip ya§h bir erkek olurmaktadir. Kisa kollu, zengin 
kivnmlara sahip khiton'unun iizcrinc, sag iist bolumiinii acikta birakan 
manto giymi§tir. Sag eli, sag bacagi iizcrinde duran figiiriin sol eli ise 
koltugun kenanni tiitmaktadir. Mantonun altindan goriinen sandaletli 
ayaklan, aleak bir tabure iizcrindedir. 

Figiirlii sahnenin altinda iic satirdan olu§an grckce yazit yer almaktadir 
(Grekce metin, ta§in olciileri ve Env. no. su icin bir onceki makaledeki no. 
XX'e bakimz). 

2) Mezar Steli (Res. 2-3): 
Yiikseklik 1. 30; Geni§lik 0. 953; Kalinhk 0. 265 m. (Env. no. 10007). 
iki yiizii de isjenmis, olan stclin on tarafinda (Res. 2), iisttcn profilli bir 

ar§itrav, yan taraflardan da silmeli ba§hklara sahip dortgen payeli anta 
duvarlan ile sinirlanmi§ basit naiskos yer almaktadir. Naiskos'un ortasindan 
bir diiz silmc ile bolunerek iki friz elde edilmi§tir. Daha btiyiik olan iist 
frizde yiiksek kabartma olarak, bir cenaze yemegi sahnesi tasvir edilmi§tir: 
Sahnenin sol tarafinda, profilli bir ayaga sahip koltuk iizerinde Penelope4 

tipinde bir kadin oturmaktadir. Khiton ile ba§ini da orten zengin kivnmh 
manto giymis, olan bu figiir, sag elini koltugun kenanna koyarken, sol eli, 
dizinden biiktilmii§ sol bacagimn iizcrindedir. Khiton'im altindan cikmi§ olan 
sag bacagi, aleak bir tabure iizerinde durmaktadir. Kadinin oturdugu 
taburenin yaninda, uzun khiton giymi§ olan kiicuk bir hizmctgi elinde bir 
nesne ta§imaktadir. Kadinin iist tarafindaki fonda agaca dolanmi§ bir yilan 
tasviri bulunmaktadir. 

Sahnenin ortasinda yer alan kline iizerinde, bacaklanni sola dogru 
uzatmi§ iki erkek figiirii uzanmaktadir. Her ikisi de sakalli olan figiirlerden 
soldaki daha ince sakala sahip olup, digerine oranla daha geng 
goriinumltidiir. iki erkek de kisa kollu khiton ile bellerinin altini orten manto 
giymektedirler. Sol taraftaki figiir, bir icki kasesi ta§idigi sol kolunun 
dirsegini, ikiye katlanmi§ bir yastiga dayami§tir. Sag kolu da on tarafta 
bacaklannin uzerindedir. 

Benzeri sirenler 19m bk. E. Pfuhl - H. Mobius, Die ostgriechischen Grabreliefs (Rhein, 
1977), Lev. 68, no. 414; Lev. 75, no. 448; Lev. 86, no. 550; Lev. 104, no. 693; Lev. 
130, no. 882; Lev. 152, no. 1008. 
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Sag tarafta betimlencn erkck figiirii, digcrine oranla daha kabank sag 
ve sakala sahiptir ve bacaklan soldaki erkegin arkasinda kaldigi igin 
goriinmemektedir. Sol elinde bir kantharos tutarken, sag elini samimi bir 
hava icerisinde gene adamin sol omuzuna koymu§tur. 

Kline'rim on tarafinda, giiglii aslan pcnccleri §cklinde tig ayaga sahip 
bir sehpa ve onun iizerinde iki biiyiik pramit arasinda bir meyva tabagi 
durmaktadir. Sehpanin sag ayaginin yaninda bir kalyx krater ve onun da 
solunda bir saki bulunmaktadir. 

Kline'nm sag tarafinda iistii bir kuma§ ile ortulti, profilli bir ayaga 
sahip koltuk iizerinde bir kadin oturmaktadir. Khiton ve ba§im da orten 
zengin kivnmli bir manto giymi§tir. Pudicitia5 tipindeki bu figiiriin sol eli 
mantonun icinden bacaklan iizerinde dururken, sag eli ile ba§ tirtiisii 
goriintimiindeki mantonun ucunu tutmaktadir. Solda oldugu gibi sagda da 
koltugun hemen yaninda, elindc bir ncsnc ta§iyan, uzun khiton'la bir 
hizmetci figiirii ycr almaktadir. Sahnenin sag iist ko§esinin iist tarafinda bir 
at protomu bulunmaktadir. 

Daha kiigiik olan ikinci ve alt frizde, ortada el siki§an iki figiiriin 
bulundugu bir veda sahnesi yer almaktadir. Figurlerden soldaki, kisa kollu 
kisa bir khiton ile manto giymis, sakalh bir erkck, sagdaki ise kisa kollu uzun 
bir khiton ile ba§ini da orten manto giymis. bir kadin figurtidur. Her ikisi de 
mantolannm sarkan bdliimlerini sol kollannda toplami§lardir. 

Sahne merkezinde yer alan bu ikili grubun solunda, sag elini solda 
bulunan atin basjna dogru uzatmis, kisa khiton ile manto giymi§ bir kiigiik 
erkek (seyis) durmaktadir. Sol tarafta yer alan ve saga dogru gitmekte olan 
atin yalnizca tin kismi sahnedc yer almaktadir. Merkcz grubun saginda ise 
cepheden betimlenmi§ iig figiir yer almaktadir. Bunlardan soldaki uzun 
khiton giymi§, kann hizasinda birle§tirdigi cllcrindc bir nesne ta§iyan bir 
kiigiik hizmetgi figurtidur. Bunun saginda daha kisa boylu, kisa khiton'lu bir 
erkek figiirii bulunmaktadir. Bu figiir de hizmetgidc oldugu gibi, iki elini 
kann hizasinda birle§tirmi§tir. Bu iki kiigiik figiiriin saginda ve sahnenin 
sonunda, biiyiik boyutlu kisa khiton ve manto giymi§ bir erkek durmaktadir. 
Bu da digerleri gibi, ellerini kann hizasinda birlc§tirmi§tir. 

Ayni stelin arka tarafinda (Res. 3) ise basit bir ni§ igerisine 
yerle§tirilmi§ tek bir sahne ycr almaktadir. A§inmi§ olan bu sahnenin 
ortasinda, iizeri tirtulu bir taburcye oturmu§, khiton ve basjm da tirtcn manto 
giymi§ bir kadin yer almaktadir. Figiir, Penelope tipinde oldugu gibi sag 
elini oturdugu tabureye dayarken, sol eli ile Pudicitia tipinde oldugu gibi, 
ba§ ortiisii gtirunumundeki mantosunun kenanndan tutmaktadir6. 
Khiton'umm altindan goriinen sag ayagini, algak bir tabure iizerine basmi§tir. 
Bu figiiriin ba§inin iist kisminda elinde tuttugu gelengi kadinin ba§ina 
koymakta olan bir Nike (?) figiirii ugmaktadir. 

M. Cremer, loc. cit. 
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Ortadaki figiiriin iki yaninda, ba§lannda birer polos bulunan, uzun 
khiton ve manto giyimli iki kadin durmaktadir. A7n7<9«'lannda, gdgiis 
altindan baglanmis, bir ku§ak vardir. Manto sol omuzlanndan gelip, sag 
kalcalan hizasindan arkaya dola§maktadir. Sag ellerindeki phiale'lerle 
libasyon yapan figiirler, sol ellerinde bereket boynuzu tasjmaktadirlar. 
Figiirlerin viicutlan, agirliklanni sag ayaklanna vermelcrinden dolayi, "S" 
profilli bir gdriiniime sahiptir. 

Kaliteli bir i§cilige sahip olan Moskhareion'un steli diizen acisindan, 
ali§ilagelmi§ olan mezar stcllerinden farkhliklar gostermektedir. Ortada 
betimlenen ve Moskhareion'u temsil ettigi anla§ilan kadin figurii, bircok 
mezar stelinde oldugu gibi profilden degil, tarn cepheden verilmi§tir. 
Sanatginin steli yaparken simetri endi§esi ta§idigini, sag tarafta oturan erkek 
figuruniin simetrigine (yazittan kirn oldugunu aniayamadigimiz) bir kadin 
figurii yerle§tirmesinden anlayabiliriz. Ayni simerti kaygisinin, iki alt kd§ede 
betimlenen hizmetkar figurlerinde de gdriilmektedir. Aynca burada, steller 
uzerinde sik olarak rastlamadigimiz siren figurlerinde de simetri hakimdir. 
Stel iizerinde simetriyi bozan tek figiir, oturan iki kadin arasinda yer alan ve 
olasihkla Moskhareion'un kizi olan, kiz cocugu betimlemesidir. 

Heykele yakin yiikseklikteki kabartmalarda, kadinlann yiizleri 
korunmamis. olmakla birlikte, yazittan Herodes oglu Aphobetos oldugu 
anla§ilan erkek figiirii kabank sag ve sakallan ile portre gdriiniimiindedir. 
Aynca oturu§u da kendisine soylu bir hava vermektedir. 

Eserin cok yuksek kabartma olarak i§lenmesi ve zengin kivnmlara 
sahip olmasi ve aynca kadin figiiriintin tarn cepheden verilmesi dzellikleri ile 
Panarmos7 ve Kyzikos'da8 ele gecen iki stel ile benzerlikler gostermektedir. 
Panormos ve Kyzikos stelleri iizerinde betimlenen figiirlerin yiizlerinin 
korunmamis, olmasi, yiiz detaylan agisindan Moskhareion'un Steli ile 
kar§ila§tirmayi miimkun kilmamaktadir. Fakat Panormos ve Kyzikos 
stellerindeki, dzellikle kadin figiirlerinin duru§u ile elbise 
detaylandirmalanndaki yakin benzerlikler, buluntu yerleri de gdzdniine 
ahndiginda bunlann, Moskhareion'un steli ile cagdaj olduklanni ortaya 
koymaktadir. Bu verilerden yola cikarak eserimizin M. O. 2. yiizyil ortalanna 
ait oldugunu sdyleyebiliriz. 

2 no. lu stel, her ne kadar yazith degilse de, konusu acisindan bir aileyi 
cenaze ziyafetinde gdsteren karakteristik bir mezar stelidir'. Uzerinde yazit 
bulunmadigi icin kime ait oldugunu aniayamadigimiz stelin sahibi hakkinda 
bazi ipuclan elde etmemiz miimkiin gdriinmektedir. Kline uzerinde birisi 
gene, digeri biraz daha ya§h iki erkek uzanmaktadir. Daha dnce ele gecmi§ 

Bk. Dipnot 1 ve 2. 
E. Pfuhl - H. Mobius, op. cit., s. 477f, Lev. 287, no. 1990. 
E. Pfuhl - H. Mobius, op. cit., s. 478, Lev. 287, no. 1991. 
Cenaze ziyafetli mezar stelleri icin bk. J. M. Dentzer, Le Motif du Banquet Couche dans le 
Proche-Orient et le Monde Grec du Vlle au We Siecle avant 7.-C ,̂(R"6"frifi, 198^ 
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bu tiir yazitli stellerden dgrendigimize gore, kline uzerinde uzananlann baba-
ogul olduklan bilinmektedir10. Stelin sol tist ko§esinde betimlenen 610 kultu 
ile ilgili olarak agaca dolanmis, yilan tasvirinin simetriginde yer alan at 
protomu, genellikle gen? erkek mezar ta§lannda betimlenen bir sembol 
olarak kar§imiza gikmaktadir11. Gerceklen de, kline'dc uzanan ya§h erkegin 
sag eli ile geng olamn omuzunu tutmasi, o gune kadar her isjnde ogluna 
destek olmus, bir babamn, son yolculugunda da bu destegi surdurdugu 
izlenimini vermektedir. 

Kline'nin saginda oturan kadin figiiruniin, hem ya§li adamin tarafinda 
bulunmasi, hem de hareketlerinde daha agir ba§li olmasi nedeniyle, olmus, 
olan geng erkegin annesini temsil ediyor olmasi tarti§ma gottirmez. Daha 
geng bir gdriinume sahip sol taraftaki kadin figurii de olen gengin kansi ya 
da kizkardesjni temsil etmelidir. 

Stelin alt panelinde betimlenen veda sahnesinde vedala§an erkek 
figiirii, kabank olmayan kisa sag ve sakali ile yukandaki geng erkege (stel 
sahibine) benzemektedir. Bu sahnedeki el sikisarak vedala§ma, kan koca 
arasindaki huzunlu aynh§i yansitmaktadir1^. Bu sahnede sol tarafta 
betimlenen at ise olen ki§inin kahramanla§tinlmasim simgelemi§ olmalidir13. 
Ortadaki iki figuriin saginda yer alan ug figurun de ellerini kann hizasinda 
birle§tirmeleri, bu veda sahnesine duygusalhk katmaktadir. 

2 no. lu stelde yer alan figurler, Moskhareion'un stelindekilerle, ya§li 
erkek figuriinun i§leni§i, oturan kadinlann elbise detaylan ve i§giligi ile 
benzerlik gostermektedir. 

2 no. lu stel i§gilik ve detay bakimindan en yakin benzerlerjni, yine 
Kyzikos ve Panormos'dan ele gegmis, olan stellerde bulmaktadir14. Ozellikle 
Panormos stelindeki guglu aslan pengesi §eklindcki sehpa ayaklan, sehpanin 
uzerine yerle§tirilmi§ olan iki pramit arasindaki mcyva tabagi ve sahnede 
betimlenmi§ olan krater, 2 no. lu stel ile uyum igerisindedir. Bu nedenle 2 
no. lu steli de, Moskhareion'un steli ile aym doneme, yani M. O. 2. yuzyil 
ortalanna tarihleme durumundayiz. 2 no. lu steldeki elbise kivrimlannin, 
Moskhareion'un steline oranla biraz daha az derin kivnmlara sahip olmasimn 
nedeni, belki de daha kiigiik boyutlu figurlerin i§lenmesinden 
kaynaklanm aktad 1 r. 

Bu eserler, M. 6 . 2. yuzyilda Kyzikos ile Miletupolis gevresinde 
kaliteli eserler ureten guglu bir atelyeye i§aret etmektcdirler. Boyle bir 
atelyenin M. O. 2. yuzyil oncesi ya da sonrasmdaki surekliligi hakkinda bilgi 

E. Pfuhl - H. Mobius, op. cit., s. 353ff. ve M. Cremer, op. cit., s. 79ff. 
M. Cremer, op. cit., s. 67f. 
Bu tilr veda sahnesinin benzerleri icin bk. E. Pfuhl - H. Mobius, op. cit., Lev. 104-108, 
no. 693-718; E. Schwertheim, "Neue Inschriften aus Miletupolis", EA 5, 1985, Lev. 14, 
no. 4. 
M. Cremer, op. cit., s. 61ff. 
Bk. Dipnot 8 ve 9. 
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edinebilmek icin, bolgedcn elc gecen mezar stellcri stil ve atelye(ler) 
acisindan yeniden degerlendirilmelidir. 

2 no. lu stelin arkasinda ycr alan vc slelin ilk kulanimina ait olmasi 
gereken sahne, mezar stelllcrindcki bctimlcmelcrdcn farkli bir konuya 
sahiptir. Ortada oturan kadinin ba§ina bir Nike ya da Eros tarafindan konulan 
celenk ile onurlandinlan bir tanncayi akla gctirmcklcdir. Aynca Tykhe'ye 
benzeyen1 5 , bereket boynuzu ta§iyarak libasyon yapan polos'lu kadin 
figiirleri, bu stelin ilk kulaniminda bir adak ta§i oldugunu du§iindurmektedir. 
2 no. lu stelin arka tarafinda betimlcncn polos'lu kadin figiirleri, en yakin 
benzerlerini Lydia'daki bir adak tasjnda bulmaktadir16. M. S. 2. yuzyila ait 
olan bu tas, iizcrinde Men ile onun anncsinin ('tekousa') tasvirleri yer 
almaktadir. Aradaki zaman farki ncdcniylc i§ciligi tarn amen farkli olan ve 
iizerinde Kybele - Men tasviri ycr alan adak ta§inda Tannca, ba§indaki 
polos'u, sag elinde ta§idigi phiale'si, iizcrindeki khiton'u ve mantosu ile 2 
no. lu steldcki figurlere bcnzemektcdir. 

Moskhareion'un steli ve 2 no. lu stcl, buluntu yerleri gtizdnune 
ahninca, ayni nekropoldc kullanilmis, olmalidirlar. Moskhareion'un steli ve 2 
no. lu stelin on yuzii stil ozelliklcriyle M. 6. 2 yuzyila tarihlcndiklerinden, 2 
no. lu stelin ilk kullammi olan arka yiizii icin dc bir terminus ante quern 
saptanabilmcktcdir. Ancak iizcrinde ycr aldigim diisiindiigiimuz adak yaziti 
korunmadigi icin, M. 6. 2. yiizyil oitalanndan erkcne ait olmasi gcrcken ta§in 
hangi tanncaya adandigini soylemck bu durumda miimkiin olamamaktadir. 

Gurcan Polat 
Izmir 1995 

1 3 Kar§ila§tirma ifin bk. A. Baumeister, Bilder aus dem Griechischen und Romischen 
Altertum fur Schuler (Munchen, 1889), s. 70, no. 203; K. Kraft, Das System der 
Kaiserzeitlichen MUnzpragung in Kleinasien (Berlin, 1972), Lev. 10, no. 72 a-b, 73c, 74, 
75a; Lev. 46, no. 61a-b, 62b; Lev. 50, no. 24b, 25, 27a; J. Inan, Side'nin Roma Devri 
Heykeltrashgi (Ankara 1975), Lev. XLIX ve F. Ozoral, "Kutludugiin Heykelcikleri", 
TiirkAD XXVI-1, 1982, Lev. I, 2. 

l" E. Schwertheim, "Ein neues Weiherelief fur Men und seine Mutter aus Lydien im Museum 
von Izmit", IstMitt 25, 1975, s. 357, Lev. 66. 
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