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1966-1967 yillarmda Ephesos Bityùk Tiyatrosunun o n a n m i için yapi-
lan kazilarda meydana ç ikanlan tonozlu altyapilar içerisinde bol sayida 
Hellenistik ve Roma Çaglanna ait seramik parçalar i ve pismis toprak tan 
yapilmis figurinler ele geçmistir (1). Burada figiïrinlerin yalniz karika-
tiir biçiminde olanlarmi sergilemekleyiz (2). 

Hellenistik Çagda Akdeniz havzasmda bronz veya pismis toprak tan 
figurinler yapihrken, esirler, dilenciler ve genellikle asagi t abakadan 
olan kisiler ,karikatiir gorûnumunde islenmislerdir (3). Bunlar bazen 
komik ve satir gorunùmiinde eglendirici, bazen de acindinci b i r ifadeye 
sahiptirler (4). 

Sôzùniï ettigimiz gôriinùmdeki kar ika tûr figiïrinleri bugiine dek da-
ha çok Smyrna, Tarsus, Ephesos, Myrina, Priene ve Misir 'da bulun-
mus tu r (5). Karikatiïr konusunu en çok grekler islemislerdir (6). Eski 

(*) Doç. Dr. Ege tJniv. Edebiyat Fak. Arkeoloji - San at Tarihi Bol. Ôg.r tjyesi. 
(1) Efes Harabeleri ve Muzesi Yilligi (The Annual of the ruins and Museum 

of Ephesos) 1972 yaymlanmak iizere tiim bûyiik tiyatro kazilarimizdan ele geçen 
eserleri arasiirarak Efes Muzesi Mûdûrlûgûne sunmustum. Ekonomik ve teknik 
nedenlerle buluntularm tamami o tarihlerde yaymlanmamisti. Ertesi yil adi ge
çen dergide yayinlamayi diiçundugûmûz eserlerin ônemli olanlarmi ele almistik. 
Derginin her yil arka arkaya çikanlamamasi karsisinda bu eserlerin yayim için 
beklemek zorunda kaldik. 

(2) Efes Mtizesinde bulunan figiiriinlerin bir kismi 1966 -1967 Bûyiik Tiyatro 
kazilarmdan ele geçmis, bir kismi ise çesitli yollardan Mûzeye gelmistir. Karikattir 
^igûrinlerin bûyiik bir kismi tiyatrodan bulunmustur. 

(3) H. Hoffmann, AA, 1960 S. 122 Abb. 35. C. Havelock, Hellesiistische Kunst 
1971, S. 112 Fig. 83. 

(4) F. Bromer, Satyrspiel terrakotten AA, 48, 1943, S. 124 vd. 
(5) H. Hoffmann, a.e. S. 100. 
(6) Champfleury, Histoire de la caricature antique 1965. Fuhce-H. Kramer. 

Die Karikatur der europ. Volker vom Altertum bis zur Neuzeit 3 Bd 1901-04 H.G. 
Oeri, Der typ der komischen Alten Diss. Basel, 1948 A. Plebe, la teoria del comico 
da Aristot a, Plut. 1952. ayni yazar La nascita del comico 1950. K. Schfeld Zwei 
Tonstatuetten von kreissenden in privatzbesitz AA 69, 1954 s, 217-223. W. Binsfeld, 
Grylloi, Diss Koln-1956, G. Beatcti, EAA 11, 342, 348 s.v. caricatura, H. Kenner 
Weinen und Lachen in der grichischen Kunst 1960. 
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çaglardan beri karikatiir literatiirde yer aliyor, daha sonralari viicudun 
bozulmus biçimi olarak diisiiniiliiyor ve « Grotesque »lerle birlikte gelisi-
yor (7). Bôylece giilmek için bir form ortaya çikiyor. Kiiçùk plastik eser-
lerde ve vazo resim sanatmda M.O. 7 - 6. yiizyilda karikatiir goriilmeye 
baslar. Esas karikatiir tarn olarak M.O. 5. yiizyilda Kabiren vazosunda 
ortaya çikmistir. M.Ô. 4. yiizyilda tiyatronun ortaya çikmasi ile birlikte 
maske gôriinûmùnde pek çok terracotta eser meydana getirilmektedir. 
Bôylece vazo resim sanatmda bu tema yaygmlasmaktadir (8). Hellenistik 
Çagda ilk kez karikatiir, estetik bir biçimde giildurùcii oluyor. Bu çagda 
bùyûk eserlerde ozellikle duvar resimlerinde de kendisini gostermekte-
dir. Hellenistik ve Geç Hellenistik Çaglarda, bronz ve terracotta karika
tiir figiirinleri bol sayida yapilarak Hellen dunyasmm zevki haline geti-
rilmistir (9). 

ïnsan figûrùniin bozulmus biçimleri «Grotesque» adi altmda toplan-
maktadir. Bu belli bir kiilt'e bagh degildir. Grotesque'lere gôre kismen 
diïzgiin olup, abartmah ve esprili (gûldiirùcù) figûrlere karikatiir denil-
mektedir (10). Vazo resim sanatmda bunun pek çok ornekleri vardir: 
Grotesque tiplerle halkin yasantisi eglenceli bir biçimde yansitilmaya 
çalisilmistir. 

Ephesos'da bulunan karikatiir figiirinler, daha onceleri Myrina ve 
Smyrna'da bulunup yayinlanmis olan karikatiir terracotta figurinlerle 
yakm benzerlik gostermektedirler (11). 

Resim : 1 a, b, c 
Kambur Erkek: Mûze Env. Nr. 2659. Pismis topraktan yapilmistir. 

Yuk: 5,8 cm., Gen.: 4 cm., Çiplak vûcut'lu orta yash kambur çirkin bir 
adam islenmistir. Viicudun alt kismi belden, kollar pazulardan itibaren 
kink ve eksiktir. Eserin ûzerinde balçik kalintisi vardir. Basi dazlak 
(saçsiz) fakat iistte arkaya dogru uzanan bir ôrgii demeti gôriilmekte-
dir. Kulaklar oldukça biiyiik, almda çizgiler vardir. Gôz bebekleri belir-
tilmis, sag kas yukanya dogru biraz kalkik, yanaklar çukurlasmistir. 

(7) A. B. Wace, BSA, 10, 1904-04 S. 103 vd. 
(8) M. Bicber, Die Denkmaler zu Theater wesen in altertum (1920) S. 175 Res. 

141 vd. ayni yazar. The Sculpture of the Hellenistic Age (1961) S. 96-97 Res. 376-377. 
(9) W. Fucs, Der Schiffs fund von Mahdia (1963) S. 17 vd. 
(10) C. Grandyouan, The Athenian agora Terracottas und Plastic Lamps of 

the Roman period (1961), S. 23 vd. 
(11) S. Besques, Cat Raisonne des figurines et Reliefs époques hellénistique 

et Romaine Grèce at Asie Mineure. (1971/72). Vol. I + II S. 123 vd. Taf. 152 vd. S. 
158. Taf. 215 vd. 
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Genis bir burun ve etli dudaklara sahiptir. Agrz açik, yiizdeki ifade biraz 
acindincidir. Boyun kisa, bas sola dogru yatiktir. Gogiis ve sirt adaleleri 
egri bùgrii islenmistir. Sirtta kamburluk dikkati çekraektedir. 

Bu çirkin gorùnùslù adam daha çok bronz eserlerde Grotesque tip-
lerde kendisini gôsterir (.12). 

Havelock'un dedigi gibi belgi de figuriimuzde kayalikta oturur se
kilde islenmisti (13). 

Besques bu tipleri asm zayif gôrùnùmlerini goz online alarak has-
ta adam olarak nitelemistir (14). Eser, geç hellenistik çagdandir. 

Resim : 2 a, b 
Kambur Erkek: Mùze Env. Nr. 1789. Pismistopraktan yapilmistir. 

Yiik.: 7 cm., Gen.: 3,8 cm. Vucudun ait kismi bacaklarda, sol kol omuz-
dan itibaren, sag omuzdan bir parça kirik ve eksiktir, Basmm arkasmda 
zedeler vardir. Yash sakat bir adam islenmistir. Yiiz egri bùgrii, sag ka-
si yukan kalkik ve agiz hafifçe açik ve biraz da sola kaymistir. Basta saç 
belli belirsiz islenmesine ragmen arkada bêle dogru sarkan kalm bir saç 
demeti vardir. Manto giyimli olan adamin sag eïi manto içerisinde gizli-
dir. Bu kol, bulundugu tarafta bir kabarikhk meydana getirmiçtir. Man
to yakasi gogiis hizasmda kalm bir kivrim meydana getirmiçtir. Onde 
altta vine mantonun kivrrmlari kabaca belirtilmistir. Orauz kemikleri 
kalktk, boyun kisahgi nedeni ile, bas omuzlar arasma iyice sokulmus 
ve sola yatiktir. Manto arkada yanlara dogru kabarik olmasina ragmen 
ortada vucudun hareketine uyarak çukurlasmistir. Manto popoyu 
komik bir sekilde açikta birakarak yanlara dogru sarmaktadir. Yiiz ifa-
desi yash .zavalh sakat bir kisiyi canlandirmaktadir. 

Mantolu haliyle Myrina'da bulunmus olan Grotesque'lere çok ben-
ziyor (15). Geç hellenistik çagdandir. 

Resim : 3 
Erkek Hizmetçi ; Mùze Env. Nr. 2685. Pismistopraktan yapilmistir. 

Yùlc: 4,5 cm., Gen.: 2 cm. Bacaklan ve sag kolu kirik ve eksiktir. Sag 
kolun bir parçasi onde kalmistir. Kisa chiton giymistir. Kalm ve bol 
kumasm kivrimlan kaba bir sekilde belirtilmistir. Bas saçsiz, kulaklar 
mùbalâgah bir sekilde bùyùk, ahnda çizgiler islenmistir. Gôz oyuklari 

(12) C. M. Havelock, Hellenistische Kunst (1971), S. 112 Fig. 83. 
(13) Havelock, a.e 

1 (14) Besques, a.e. 
(15) S. M. Besques, Cat. Raisonne des Figurines et Reliefs en terre cuite 

Grèce et Romaine ï ï Mvrina (1963) S. 143, b-Myr. 324 Tal:. 174. 
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kismen biiyiik, yiiz ve agiz kuçiikçedir. Bas y u k a n kalkik ve sol omuzda 
tasidigi torbaya dogru yatiktir. Omuzda tasidigi yiik nedeni ile biraz 
one dogru kamburlasmist i r . Biiyiik ku lak lan ve bol elbisesi ile Atina'da 
bulunan gee hellenistik çagdan bir kandil iizerindeki figure kismen ben-
zemektedir (16). 

Eserimizin tiplerine Smyrna 'da bulunan figiirinler arasinda rast-
lanmaktadi r (17). Geç Hellenistik çagdandir. 

Resim : 4 
Erkek Tiyatro Oyuncusu : Miize Env. Nr. 12/1/77. Pismis toprak tan 

yapilmistir. Yiik.: 5 cm., Gen.: 4,5 cm. vùcudun alt kismi gôgiis al t indan 
it ibaren k ink ve eksiktir. 

Sakalh ve giir saçh adamm agzi açik, kas lan kalkik, maske tarzi b i r 
gôriinumù vardir. Giymis oldugu manto vucudun solunda omuzdan asa-
giya dogru dikey kivrimlar yaparak ayni tarafta bulunan ve onde uzanan 
kolu kaplamaktadir . Sag kolu dirsekten biikulmiis ve bu tarafta sakah 
tu tmaktadi r . Biraz filozofca bir goruniimii vardir . 

Komik Aktor olarak Myrina terra-cottalarinda paralellerine rastlan-
maktadi r (18). Yine sakalim tu tan ayni tipleri Tiyatro eserlerinde bulu-
yoruz (19). Bu tenia Winter tipleri arasinda, da yaygmdir (20). Mantonun 
figurùmiïzde oldugu gibi sol omuzdan asagi sarkmasi biiyiik plastik 
eserlerinde sik goriilen b i r motiftir, filozof ve entellektiiel giysilere ait 
bir motif giyim tarzidir (21). Eserimiz Hellenistik çagdandir. 

Resim : 5 a, b , c 
Kadm Basi : Miize Env. Nr. 17/47/72 pismistopraktan yapilmistir. 

Yiik.: 3,5 cm., Gen.: 2,5 cm. Viicudu boyundan it ibaren k i n k ve eksiktir. 
Yashca b i r k a d m m karikat i i r seklinde islenmis basidir. Basinda b i r or-
tii tasiyor olmah, saç k ivnmlar i al t tan belirti lmistir . Almda çizgiler 

(16) M. Bieber, The history of the greek and Roman Theater (1961) S. 107 fig. 
4.15 ortadaki figiir. Ayni yazar, Die Deiîkmâîer zu Theater wesen im altertum 
(1920) S. 178 Res. 142. 

(17) Basques, a.e. 
(18) Besques, Myrina (1963) S. 141 vd. Taf. 172 vd. 
(19) M. Bieber, The History of The Greek and Roman Theater (1961) S. 39 fig. 

37, S. 40 Fig. 148, 150 S. 42 Fig. 173, S. 103 Fig. 375, S. 104 Fig. 407, A. Laumonier, 
Delos, 23, 262 nr. 1219 Taf. 92 Res. 1219. 

(20) F. Winter, Die arttiken Terrakotten Hrsg. R. Kekulè IIP ayni yazar Die 
Typen der figurliche Terrakotan (1903) S. 424 Fig. 1. 

(21) M. Bieber, Die Denkmaler zu Theater wesen im Altertum (1920) S. 81 Res. 
84, ayni yazar The sculpture of the hellenistik Age (1961) fig. 138-139, 163-176. 
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vardir. Gozleri iri ve patlak, burnu yayvan ve bûyiik, avur t l an çokmûs, 
one firlamis olan etli ve genis dudak lan hafif araliktir . Belli bir tip bi-
raz da zenci gorûnûmimde bir kisi dilegetirilmistir. Yiiz ifadesi iizgiin-
dùr. Tarn bir benzeri olmamakla beraber Smyrna 'da bu lunan lan andiri-
yor. Yùzûn sekli b i r erkek figurine benzemektedir (22). Basmdaki ôr tù 
veya Bonnet yine Smyrna eserlerinde goriilmektedir (23). Bu eserlere 
dayanarak M.Ô. 1. y. yila tarihleyebiliriz. 

Resim : 6 a, b , c 
Kadm Basi : Mûze Env. Nr. 1516. Pismistopraktan yapilmistir. Yiik.: 

3 cm., Gen.: 2,5 cm. Viicudu boyundan it ibaren kirik ve eksiktir. Giir 
saçlar arkadan bir bantla siktiri larak tu t turu lmustur . Saç dalgalan kalm 
çizgiler halinde yanlardan arkaya dogru uzanmaktadir . Saç aim ortasm-
da ikiye ayrilmistir. Alinda çizgiler vardir. Sag kas y u k a n ka ld in la rak 
esere b i r kar ika tùr havasi getirilmistir. Dudaklar etli, agiz kapah, burun 
biraz uzun, yanaklar dolgun, gôzler bûyiik islenmistir. Yiiz ifadesi sa-
kindir. 

Kuafôrû Aphrodite ve Artemis heykellerinde belli b i r çagda sik go-
rûlûr (24). M.Ô. 2. y. yildandir. 

Resim : 7 a, b 
Erkek Basi : Mûze Env. Nr. 1/55/72. Pismistopraktan yapilmistir. 

Yiik.: 3 cm., Gen.: 2,5 cm. Viicudu boyun altindan kirik ve eksiktir. Saç
lar van tarafta kaba b i r sekilde islenmistir. Alinda yatay kalm iki, kas-
lar a rasmda dikey ikiser çizgi olusturulmustur . Kulaklar mûbalâgah bir 
sekilde yanlara dogru biiyùk ve taskin islenmistir. Kulak kepçeleri ke-
n a n n i bir çizgi çevirmektedir. Gôzler kalm çizgilerle belirti lmis ve buru-
na dogru daralmaktadir . Gôzbebekleri çukur olusturularak belirtilmeye 
çalisilmistir. Yana bùkûlen agiz oldukça bûyiik ve hafif açiktir. Çene 
ve yanaklar kuçiik olup, iizerlerinde derin çizgiler meydana getirilmis
tir. Yûzii asiktir. 

Benzerleri Dionysos gurubunda ve t iyatro maskelerinde goriilmekte
dir. Saçm yanda çikmti teskil etmesi, bazi eserlerdeki iizùm salkimi sû-
sûnû hatir lat iyor (25). M.O. 1. v.yila tar ihlenmektedir . 

(22) S. Besques, Cat. Raisonne des figurines et Reliefs époque Hellénistique 
et Romaine Grèce et Asia Mineure (1971/72) Vol. I+II k Taf. 306 f < ED 1731. 

(23) Besques, a.e. Taf. 286, a E 75. Bonnet kenarmdaki siisler eserimizde pek 
iyi goriilmemektedir. Bkz. ae. Taf. 393 k E 112 ve Taf. 294 e E 116. 

(24) Br. Burchmann, Denkmaler, Taf. 593, M. Bieber, Griechische Kleiduiig 
(1928) Taf. 59 Res. 4 ve 8. Saçm arkadan topuz yapilismi karsilastmmz: A. Lau-
monier, Delos, Les figurines de terre Cuite S. 244 Nr. ve Res. 1085. 

(25) BCH, 29, 1905 s. 381 fig. 10, Besques, a.e. s. 149, Taf. 188 E/D 1034. 
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Resim : 8 a, b, c 
Erkek Basi : Miize Env. Nr. 1296. Pismistopraktan yapilmistir. Yiik: 

4,9 cm., Gen.: 3 cm. Vùcut boyun altmdan koprnus ve eksiktir. Boyun 
iizerinde karsidan karsrya geçen bir delik vardxr. Bir ônceki eserle yapi-
hs teknigi aynidir. Orta yash bir adamin. karikaluriidur. Bas ùstte saçli 
olmasma karsm, arkaya dogru yukselen kaba bir sac orgiisii birakilmis-
tir. Basm yanlarmda ve arkasmda saç liileleri kulaklan kismen kapata-
rak asagi dogru sarkmaktadir. Ahnda iiç kalm kaba çizgiler vardir. 
Burun ùstiinde gôz yuvalarim birbirine baglayan bir çizgi kabartihms-
tir .Sol kasi yukari kalkmis, gôz kenarlarmda kalm çizgiler olusmustur. 
Yanaklarda derin çizgiler belirtilmistir. Yayvan burna ve içeriye çekik 
kùçùk bir agiza sahiptir. Asik suratli bir kisiyi canlandnmaktadir. Kis
men benzerleri Winter tipler arasmda yeralmaktadir (26). Ayrica yakm 
benzer tipleri Smyrnada bulunmustur (27). 

Eser M.Ô. 1 y.yila tarihlenmektedir. 

Resim : 9 a, b, c 
Boksor Basi : Miize Env. Nr. 1788 Pismistopraktan yapilmistir. 

Yiik.: 4 cm., Gen.: 2,7 cm. Viicudu boyunun altmdan itibaren kink ve 
eksiktir, yash bir boksorun karikatiirùdiir. Bas saçsiz ve yassidir. Aim-
da hafif çizgiler belirtilmistir. Kulaklar kaba ve btiyiik islenmistir. Sag 
kasi yukari kalkik, gozleri, agzi, burnu kismen birbirine karismiçtir. Agi/ 
yana kayrms, dudaklan hafif arahkhdir. Yiizde izdirap çeken bir ifade 
vardir. Burnu ezik olan bu bas, boksor tipleri grubuna girmektedir (28). 
Hellenistik çagdandir. 

Resim : 10 a, b, c 
Erkek Basi : Miize Env. Nr. 661. Pismistopraktan yapilmistir. Yûk.: 

2,7 cm. Gen.: 2,4 cm. Viicudu boynu ile birlikte kopmus ve eksiktir. Sag 
yiiziinden ve basinm iistiinden bir parça kopuk ve eksiktir. Orta yash 
bir adamm karikatiirùdiir. Basi saçsiz, kulaklan btiyiik, burnu egri is
lenmistir. Ahnda çizgiler vardir. Çenesi egri ve kismen içeriye çekilmis, 
agiz kapah, adeta burunla birlesmistir. Yiizde kahplasmis bir ifade var
dir (29). Eser, geç hellenistik çagdandir. 

(26) F. Winter Die antiken terrakotten (Hrsg. R. Kekulè) H. Von Rhpden, Die 
Terracoton von Pompei (1880) S. 60 Taf. 50 Nr. 1. 

(27) Pesques a.e. S. 214 Taf. 295 e E/D 3583, ve Taf. 308 J E 133 Taf. 323 c E 
.183. 

(28) Besques, a.e. S. 150 Taf. 189 d E/D 1039. 
(29) Besques, a.e. Taf. 309, a E 136 vd. 
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Resim : 11 
Erkek Basi : Miize Env. Nr. 1/26/74. Pismistopraktan yapilmistir. 

Yiik.: 3,5 cm., Gen.: 2 cm. Viicudu boyundan itibaren ve boynun arka-
smdan bir parça kopmuç ve eksiktir. Burun bir onceki eserde oldugu 
gibi uzun, biiyûk ve egri içlenmistir. Buna gore gozler oldukça kuçiiktur. 
Agzi hafif açik, içeriye çekilmis, vine bir onceki eserde oldugu gibi bu-
runla birbirine kansmistir. Kulaklar çizgi halinde stilize edilmistir. Boy-
nu oldukça incedir. Basmda belki de bir takke tasimaktadir. Yùzde gù-
Ien bir ifade vardir. Eser çok kaliplastinlmistir. Çesitli variyasyonlari-
na Smyrna'da bulunanlar arasmda rastlamaktayiz (30). Geç hellenistik 
çagdandir. 

(30) Besques a.e. S. 230, Taf. 309 a E136 vdd. 




