BATI ANADOLU'DA BULUNAN HELLENISTIK ÇAG VE ROMA
1MPARATORLUK ÇAGI GlRLAND (ASKDLI SUNAKLARI
Mùkerrem (USMAN) ANADOLU(*)
Yaprakh dal, çiçek, meyva, meçe yapragi ve mese palamutu,
sarmaçik yapragi ve Earmasigm yuvarlak meyvaiari, çam kozalagi
gibi bitkisel elemanlann bir araya getirilerek taenia (kurdele)lar
(taeniae) ile sarilmasi sonucu oluçmus olan girland Caski) motifi,
admi taçimakta oldugu tùrdeki lâhitlerden baska kare veya daire
biçimindeki bir taban ûstùnde yùkselen sunakJann siislenmesinde
de kullanumiçtir. Bundaki girland tasryicilari, genellikle koyun, sigir,
keçi, karaca ve geyik gibi çift tirnakh hayvanlarm kesik kafalaridir. Zaten motif, daha eski çaglarm ahsap sunaklarmin yan yiizeylerine tutturulmuç çivilere çakilmi§ olan girland lardan çikmadir(l).
Tarihi kesin olarak bilinen en eski girland motifi, Bergama
Kralhgi'nm kurucusu Philetairos tarafmdan insa ettirilmis olan Demeter Tapmagi'ndaki girland motifidir(2). Bundaki kesik kafalar
diger dokulan çùrûyùp yok olmuç ve sadece kemik olarak kalmis.
olan kesik kafa (bukranion) lardir. Gene Bergamadaki Athena
Pokas Tapmagi'nm propylon'undaki kesik kafa (bukephalion) lar ise,
yeni ôlmùs hayvan basi seklinde i§lendiklerinden et, deri, kil, gôzîer
ve kulaklarmi muhafaza etmektedirlerO).
Genellikle mermerden yapilmis olan girland'h sunaklar, 0,60 ilâ
0.90 m. yixksekligindeki raermer masalar çeklJndedirler. Bunlarda,
motifin degiçmez elemani olan girland veya girland'lar, taenia'lar
(taeniae) ile girland taçiyicilarma baghdirlar (Res. 1 - 3, 5, 9 - 12,
14 a - 16 ve 18 - 22). Bazen altlarmdan birer ûzùm salkimi sallamr
(Res. 7, 9, 11, 15 ve 16). Lâkin girland tasiyicisiz clarak gôsterCmis,
clan girland (Res. 13, 17 ve 25) veya kendisinden sonraki girland'a
bagh olarak gôsteriimis. olan girland (Res. 4, 23 ve 24) îi sunaklar
da vardir.
(*) Prof. Dr., Ege Ûniversitesi Edebiyat Fakùltesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bôlûmù û g r e t i m Ûyesi.
(1) M. Honroth, Stadtrcmische Girlaiicon, Ein Versuch zur Entwicklungsgechichto rômischer Ornamentik,
Instituts Verlag, 1971.
(2) Athenische Mitteilungen, c. (1910), s. 382, 437, lev. 20.
(3) Dr. O. Bingôl'ùn henùz yayimlanmamis olan tezi.
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Zaman zaman sadece kemikten ibaret olan kesik kafalar (bucraniae) ele almmiçlardir (Res. 2 a ve 2 b, 3, 19, 21, 24 a ve 24 b ve 26).
Lâkin yeni ôlmùs, hayvan kafalari (Bukephalia), d a h a fazla kullamlmiçlardir (Res. 1, 5, 9 - 12,14 - 16,18, 20, 22 ve 27). Bazen degisik tûrdeki girland taçiyicilan da karçimiza çikarlar.
Hellenistik Çag girland'lan, sadece yapraklardan yapilmis. olup
incedirler, ortalarmda kalmlaçmaz ve açagiya dogru
sarkmazlar
(Res. 17). Roma împaratorluk Çagi girland'lan, ortalarmda ka-hnlaçir ve açagiya dogru sarkarlar. Hellenistik Çag girland'larmm orta noktalari vurgulanmiçtir. Yapraklar, orta noktalarda yôn degiçtirirler (Res. 8, 13, 17 ve 26). Roma împaratorluk Çagi girland'larmm
yapraklari hep ayni yône bakarlar (Res. 5, 10, 11, 15, 20, 23 ve 24).
Girland ustti alanlar, bazen bos. (Res. 4, 9,11,18 - 21, 23 ve 26) bazen rozet (Res. 5, 12 ve 15), phiale veya patera (Res. 8), yaprak
(Res- 10), bust (Res. 27) gibi dekoratif elemanlar ile doldurulmusjardir.
Dolgu elemani veya elemanlarmm sunagm ithaf edilmis. oldugu t a n n
veya tanriça ile iliçkili oldugu da olur. Ôrnegin Bergama'da bulunmus,
olan Zeus Sunagi'ndaki boçluk, §imsek demeti ta§imakta olan bir
kartal motifi ile doldurulmu§tur (Res. 13). §im§ek demeti ile kartal,
Zeus'tin simgeleridir. Bergama Asklepieion'unun giri§inde yer alan
sunagm bosjugunda, bir phiale veya patera'dan sût içmekte olan
bir gift yilan yer a h r (Res. 8). Yilan, Saglik Tanrisi Asklepios'un
kutsal hayvanidir. Manisa Muzesi'ndeki 244 env. no.lu sunagm bo§luklarmda, hasha§ kozalan, ay, yildiz ve el aynasi yer ahrlar (Res.
2 a, 2 b ve 2 c). Ephesos (Selçuk) Muzesi'ndeki 1728 env. no.lu sunakta da, basaklar, ha§ha§ kozalan ile sepet ve meç'ale saptanir
(Res. 14 a - 14 c). Baçaklar ile hasshas. kozalan, tanriça Demeter'in simgeleridir. Demeter'in Yeralti Dunyasi (Hades) na kaçmlmi§ olan kizi Persephone'yi arayi§mi canlandiran dinsel tôrenlerde, meç'alenin kullamlmi§ olmasi çok dogaldir. Stratonikeia (Eskihisar) da bulunmus olan sunakta girland tasiyicisi olarak kullanilmi§ olan Eros, tanriça Aphrodite veya oglu Eros ile iliskili olmahdir(4) (Res. 7). Den'zli Muzesi'nde bulunan bir sunakta bulunan
10 insan veya t a n n bustùnùn ne anlama geldigihi henuz bulmu§
degiliz
(Res. 24 a).
Aphrodisias (Geyre) da buîunmuç olan
sunaklardan birisinde, dolgu elemani olarak Medusa basi vardir
(4) Izmir'in Tepecik semtindeki yol in^aati sirasmda bulunup Konak'taki Arkeoloji Muzesi'ne getirilmi§ clan 9253 envanter n u m a r a h sunakta da, girland'lar Eros'lar tarafmdan tasmmaktadirlar.
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(Res. 15). Medusa ba§i, koruyucu figùr olarak tapinak catilannda
ve lâhitlerde kullanilir. îzmir'in Kapilar Mùzesi'ndeki kare tabanh
sunakta, girland ùstû alanlar, lâhitlerde olabildigi gibi bustier ile
doldurulmuçlardir (Res. 16).
Bazi sunaklar, gôvdelerinin ùst kismmda, rozet'lerle sùslù hirer band'a maliktirler (Res. 10, 11, 19 ve îzmir'deki S. Mermercioglu'nun ôzel koleksiyonunda bulunan sunak).
Sunaklar, girland'lannm
ùslûbuna gôre tarihlendirilebilirler.
Yani, Hellenistik Çag sunaklarmdaki girland'lar genellikle ince olup
kalmliklarmi degiçtirmeksizin devam ederler. Orta nokta, vurgulanmiçtir. Yapraklan, bu noktaya gelince yôn degiçtirirler. Rcma imparatorluk Çagi sunaklarmdaki girland'lar, ince baçlayip ortalarma
dogru kalinlaçtiklarmdan sarkarlar, ôzellikle M. S. III. yuzyilm ba§larmda yapilmis. olan sunaklarm girland'lan, çok yûklùdùrler (Res.
1, 7, 14 - 16, 20, 23, 24 a ve 24 b). Lâkin yazita sahip olan sunaklardan daha fazla bilgi edinilmektedir. Ôrnegin Bergama'da, Hellenistik
Çag'a ait olan Çe§meli Ev'de bulunup mûzeye getirilmis. olan sunak
Dionysos Kathegemon'a (5), Manisa Mùzesi'ndeki 320 (1228) env. no.
lu sunak Men Aksiottenos'a(6). Saitta (Sidaskale) de bulunup îzmir'in Kapilar Muzesi'ne getirilmis. olan sunak (7) ise imparator
Augustus'a ithaf edilmis oldugunu belli eder. U§ak Mùzesi'nde bulunan sunak (8) ile Kula'da bulunup ta Manisa Muzesi'ne getirilmjç
olan sunak hangi kutsal varhga ithaf edilmis oldugunu belli ettikten ba§ka yaptirtmiç olan kiçinin adini da verir. Uçak Mûzesi sunagini, kôlelikten vatandaçliga yùkselmi§ ve varhk kazanmi§ olan
Euphrastos yaptirtmistir(9). Manisa Mûzesi sunagi ise, Artemon tarafmdan ithaf edilmiçtir. Birincisinin ithaf tarihi, M. O. 104, ikincisinin ithal tarihiyse, M. S. 184/185'dir.
(5) M. J. Mellink, «Archeology in Asia Minor», American Journal of Archeology;
c. (1979), s. 340, Lev LIV
(6) P. Hermann, K. Z. Polatkan, «Das Testament des Epikrates und andere neue
Inschriften», Philosophisch - Historische Klasse. Sitzungsberichte, 265, c. î
(Wien, 1969), s. 54/55.
(7) Henùz yayimlanmamiç olan bu sunak, H. Malay v e . G. Petzl tarafmdan
ayrica yayimlanacaktir.
(8) A. R. R. Sheppard, «Inscriptions from Uçak, Denizli and Hisar Kôy», Anatolian Studies, c. XXXI (1981), s. 19 - 20, lev. I a.
(9) Euphrastos, Sebaste (Selçikler) de Gerousia ùyesi bile olmustur.
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Sardeis (Sart) de bulunup Manisa Mùzesi ne getiiilmis olan 244
env. no.lu sunak ta, yazitlidir. Yayimlanmami§ olan bu sunakta ithaf
gôrmus olan kutsal varhgin hangi variik oldugu anlaçilamamiçtir.
Epigraf Dr. H. Malay, bunu Geç Hellenistik veya Erken Roma imparatorluk Çagi'na tarihler (Res. 2 b'de yazit). Saitta (Sidaskale) sunagi da, aym kisj tarafmdan M. Ô. 27 ilâ M. S. 14'e tarihlenir. Zira
Octavianus, M. Ô. 27'den once «Augustus» ùnvanim henuz almiç degildi. M. S. 14'de de ôldù (Res. 12).
Emircik'te bulunup Denizli Mùzesi'ne getirilmis. olan yazitli sunagm 3 tarafmda da yazit vardir. Bu, pek çok epigraf tarafmdan
incelenmis. ve çeçitli çekiilerde yorumlanmiçtir. Burada yazili olan
metin, bir çiirdir. Sunagi yaptirtmiç olan Gaius'un musevîlikten de
etkiienmiç bir hristiyan olmasi olasiligi fazladirdo) (Res. 25).

K ATALOG
RARE TABANLI GIRLAND'LI SUN A KL A R
Kat. no. 1 Res. no. 13
Çimdiki Yeri : Bergama Muzesi
Env. no. su:
Çikiç yeri :
Yùksekligi :
Bir k e n a n n m uzunlugu :
Tanimlanmasi
Girland ta§iyicilan gôsterilmemis. Girland ùstù
boçlukta §im§ek demeti taçiyan bir kartal figùru var.
Yayimlanmami§.
Kat. no. 2 Res. 17
Çimdiki Yeri: Bergama Mùzesi
Env. no. su :
Çikiç Yeri :
Yùksekligi :
(10) Bu sunak, birçok epigraf tarafmdan incelenmiç ve çBçitli çekiilerde yorumlanmiçtir. En yeni yorum, A. R. R. Sheppard tarafmdan R. E. C. A. M. Notes and Studies No. 6, «Jews, Christians
and Heretics in Acmonia and
Eumenia», Anatolian Studies, c. XXIX (1979), s. 176 - 179 da verilmektedir.
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Bir k e n a r m m uzunlugu :
Tajumlanmasi
Girland taçiyicilan gôsterilmemis. Girland ùstù
boçlukta birçey yok.
Yayimlanmamis..
Kat. no. 3 Res. 17
Çimdiki Yeri.- Bergama Mùzesi
Env. no. su :
Çikis. Yeri : Hellenistik Çaga ait Çeçmeli Ev
Yûksekligi :
Bir k e n a r m m uzunlugu :
Tanimlanmasi
Girland taçiyicùari gôsterilmemis. Girland'm ônùnde bir kantharos var.
Yazitli
Kaynaklar
M. J. Mellink, «Archeology in Asia Minor», American Journal of Archeology, c. Lxxxm (1979), s. 340,
lev Liv
Kat. no. 4 Res. 14 a - 14 c
Simdiki Yeri : Ephesos (Selçuk) Mùzesi
Env. no. su :
Çikis. Yeri :
Yûksekligi :
Bir k e n a r m m uzunlugu :
Tammlanmasi
Kesik kafa (koyun) ve girland motifi ile sùslùdùr.
Girland ùstù boçluklarda, meg'ale, sepet ve hachas
kozasi ile basaklar yer aliyorlar.
Yay mlanmamis.
Kat no. 5 Res. 10
Simdiki yeri : Denizli Mùzesi
Env. no. su : 120
Çikis. Yeri : Nekropolis
Yûksekligi : 1.01 m.
Bir k e n a r m m uzunlugu : 0.615 ve 0,63 m.
Tammlanmasi
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Kesik kafa (koyun) ve girland motifi ile sùslù.
Girland ùstù bosluklarda, kabara ve rozet motifi.
Yayimlanmami§.
Knt. no. 6 Res. 16
§imdiki yeri : Izmir (Kapilar) Arkeoloji Muzesi
Env. no. su :
Çikis yeri :
Yuksekligi :
Bir k e n a r m m uzunlugu :
Tanimlanmasi
Kesik kafa (koyun) ve girland motifi ile sùslû.
On taraftaki girland'm altmdan bir ûzùm salkimi sallanmakta. Girland ùstù bosluklarda, bustler.
Yayimlanmamis.
Kat. no. 7 Res. 6
Çimdiki yeri : Klaros (Gâvurkôy) ôrenleri.
Çikiç yeri : Tapmaklarm oldugu yerde in situ durumda.
Yuksekligi :
Bir k e n a r m m uzunlugu :
Tanimlanmasi
Kesik kafa (sigir) ve girland motifi ile sùslù. Girland'Iar, kesik kafalarm ùstùnden geçmekteler.
Yayimlanmami§.
Kat, no. 8
Bugûnkû yeri : Manisa Mùzesi
Env. no. su : 320 (1228)
Çikis yeri : Maionia (Menye)
Yuksekligi : 0,88 m.
Bir k e n a r m m uzunlugu : 0,29 m.
Tanimlanmesi
Kesik kafa (koyun) lar tarafmdan tasinan girland'
lar ile sùslù. Girland ùstù bosluklarda birçey yok.
Kaynaklar
P. Hermann, K. Z. Polatkan, «Das Testament des
Epikrates und andere neue Inschriften aus dem Museum von Manisa», Ôsterreichische Akademle der
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Wissenschaften, PhilosGphisch - Historische Klasse,
Sitzungsberichte 265, c. 1, Abhandlung Wicn, 1969, s.
54/55, no. 11.
Kat. no. 9
Çimdiki yeri : Priene (Gùllûbahçe), Bouleuterion.
Çikis. yeri : Priene (Gùllûbahçe). Bouleuterion'da, in
situ durumda kalmi§.
Yûksekligi :
Bir kenarinm uzunlugu :
Tanimlanmasi
Kesik kafa (koyun)lar tarafmdan tasman defne
yaprakli girland'lar ile sùslù. Girland ûstù bosluklarda, phiale veya patera'lar ve bustier var.
Kaynaklar
M. Schede, Die Ruinen von Priene, s. 63, res. 77.
Kat. no. 10 Res. 12
SJmdiki Yeri .- Izmir (Kapilar) Miizesi.
Çikis. yeri : Saitta (Sidaskale) ôrenleri
Yûksekligi: 0.76 m.
Bir kenarinm uzunlugu: 0.21 m.
Tammlanmasi
Kesik kafa (koyun)lar tarafmdan tasman girland'
lar.
Girland ûstû bosluktaki bir yuvarlagm içinde bir rozet var.
Yazith :

ÀÛTOXpàtOpl
KaCaapt 6eoî u£«Ç

Yaziti, H. Malay tarafmdan incelenmekte.
Kat. no. 11 Res. 25
Simdiki yeri : Denizli Mûzesi
Env. no. su :
Çikiç yeri : Emircik
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Yùksekligi : Halen 0, 935 m. Ûst tarafi kink.
1924'de ôiçùidùgùnde 1, 17 m. idi
Bir k e n a n n m uzunlugu :
Tammlanmasi
On cephede bulunan girland, ait ve ûst yazih alan arasmda yer almakta. Girland tasiyicilan gôsterilmemis.
Yan taraflannda da yazit var.
Kayn&klar
Yazitlar, birkaç defa yaymlanmislardir. En son
yorum, A. R. R. Sheppard'm yorumu (R. E. C. A. M.
Notes and Studies no. 6, Anatolian Studies, c. xxix
(1979), s. 176 - 179) dur.
YUVARLAK TABANLI SUNAKLAR
Kat. no. 12, Res. 20
§imdiki yeri : Afyonkarahisar Mùzesi
Env. no. su :
Çikis. yeri :
Yùksekligi :
Çapi :
Tanimlanmf;si
Kesik kafa (sigir) ve girland motifi ils sùslù.
Girland ûstù bo§luklarda birsey gôsterilmemiç.
Yayimlanmami§.
Kat. no. 13, Res. 15
§imdiki yeri : Aphrodisias (Geyre) Mùzesi
Env. no. su :
Çikis. Yeri :
Yùksekligi :
Çapi :
Tammlanmasi
Kesik kafa (sigir) ve girland motifi lie sùslù.
Girland ùstù bcsluklarda, Medusa ba§i ve rozet var.
Yayimlanmami§.
Kat. no. 14, Res. 9
ÇimdJki yeri : Aydm Mùzesi
Env. no. su :
Çikiç yeri :
Yùksekligi :
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Capi :
ïammlanmasi
Kesik kafa (sigir) ve girland motifi ile sùslùdûr.
Girlandlar altmdan sallanan bir ùzùmùn salkimma
malik.
Girland ùstù bosluklarda birgey yok.
Yayimlanmami§.
Kat. no. 15, Res. 3
Çimdiki yeri : Bergama Mùzesi
Env. no. su :
Çikis. yeri :
Yùksekligi :
Çapi :
Tanimlanmasi
Kesik kafa (sigir) ve girland motii'i ile sùslù, Her
girland'm altmda bir ùzùm salkirni sallanmakta.
Girlanû ùstù bosluklarda, birçey yok.
Yayimlanmamiç.
Kat. no. 16, Res. 3
Simdiki yeri : Bergama Mùzesi
Env. no. su :
Çikis. yeri :
Yùksekligi •.
Çapi :
Tanimlanm&si
Kesik kafa (sigir) (kemik) ve girland motifi ile
sùslù. Girland ùstù bosluklarda, rozet yer almakta.
Yayimlanmamis.
Kat. no. 17, Res. 8
§imdiki yeri: Bergama Asklepieion'unun giriçi.
Cikis yeri : Asklepieion'un girisinde, in situ durumda
durmakta.
Yùksekligi :
Capi :
Girland taçiyicilan gôsterilmemiç. Girland'm yapraklan, çift yônlù. Girland ùstù bosluklarda, phiale
veya patera ve yilanlar var.
Kendi ba§ma yayimlanmamis.
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Kat. no. 18, res. 22
Çimdiki yeri : Bodrum Mùzesi
Env. no. su :
Çiki§ yeri :
Yùksekligi :
Çapi :
Tanimlanmasi
Kesik kafa (koyun) (kemik) ve girland motifi ile
sùslù.
Yayimlanmamis.
Kat. no. 19, Res. 19
Çimdiki yeri : Bodrum Mùzesi
Env. no. su :
Çikis. yeri :
Yùksekligi :
Çapi :
Tammlanmasi
Kesik kafa (sigir) (kemik) ve girland motifi ile
sùslù. Girland ùstù boçluklarda birçey yok.
Sunagm ùst tarafmda, rpzetler ile sùslù bir band
yer almakta.
Yayimlanmamis.
Kat. no. 20, Res. 11
Çimdiki yeri : Datça'daki okul
Çikiç yeri :
Yùksekligi :
Çapi :
Tammlanmasi
Kesik kafa (sigir) ve girland motifi ile sùslù
Girland ùstù bosluklar, doldurulmamiç.
Yayimlanmamis..
Kat. no. 21, res. 4
Çimdiki yeri : Denizli Mùzesi
Env. no. su : 118
Çikiç yeri : Nekropolis
Yùksekligi : 1.06 m.
— 10 —

BATI ANADOLU'DA BULUNAN HELLENiSTÎK ÇAG VE ROMA
IMPARATORLUK ÇAGI GIRLAND (ASKI)LI SUNAKLARI
Taban Çapi : 0.63, gôvde çapi 0,525 m.
Tanimlanmasi
Girland tasiyicilari gôsterilmemis.
boçluklarda, birçey yok.
Yayimlanmamis.
Kat. no. 22, res. 23
§imdiki yeri : Denizli Mùzesi
Env. no. su :
Çikis. yeri :
Yùksekligi :
Çapi :
Tanimlanmasi
Girland ta§ryicilan gôsterilmemi§.
boçluklarda, birsey yok.
Yayimlanmamis.

Girland ûstû

Girland ùstû

Kat. no. 23, res 24
§imdiki yeri : Denizli Mùzesi
Env. no. su : 17
Çikis, yeri : 1971 kazilan
Yùksekligi :. 1.05 m.
Taban Çapi : 0,63, gôvde çapi 0,48 m.
Tanimlanmasi
Kesik kafa (sigir) (kemik) ve girland motifi ile
sùslù. Girland ûstù boçluklardan birisinde çelenk gibi
birsey var. Bunun dis. k e n a n n d a 10 tane bust yer aliyor. Bu, yerel bir inançla ili§kili bir simge olsa gerek.
Ba§ka bir yerde, benzeri gôrùlmemiç.
Yayimlanmamis.
Kat. no. 24, res. 21
§imdiki yeri : Manisa Mùzesi
Env. no. su : 243
Çikis yeri :
Yùksekligi : 0,78 m.
Çapi :
Tanimlanmasi
Kesik kafa (sigir) (kemik) ve girland motifi ile
sùslù. Girland ùstû bosluklarda birsëy yok.
Yayimlanmamiç.
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Kat. no. 25, res. 2 a ve 2 b
Simdiki y e n : Manisa Mùzesi
Env. no. su : 244
Çikis yeri : Sardeis
Yùksekligi : 0,64 m.
Çapi : altta 0,32 m, ùstte 0,27 m.
Tammlanmasi
Kesik kafa (sigir) (kemik) ve girlard motifi ile
sûslù. Girland ùstù bosluklarda, hachas, kozalan, hilâl,
yildiz ve el aynasi motifleri var.
Yayimlanmamis.
Kat. no, 25, res. 2 a ve 2 b
Çimdiki yeri : Manisa Mùzesi
Env. no. su : 244
Çikis. yeri : Sardeis
Yùksekligi : 0,64 m.
Çapi : altta 0,32 m, ùstte 0,27 m.
Tammlanmasi
Kesik kafa (sigir) (kemik) ve girland motifi ile
sûslù. Girland ùstû boçluklarda hachas kozalan, hilâl
ve yildiz ve el aynasi motifleri var.
Yazitli
NO TPITOZ
\ir)tp\

-

-

( ? )

- HMONOE
-

IITPOfcOPOE

EKEIINOY à v é e ^ n e .

Yaziti, iyice okunamiyor.
Yayimlanmamis/.
Kat. no. 26
Çimdiki yeri : Izmir (Konak) Mùzesi
Env. no. su : 9253
Çikis. yeri : Tepecik
Yùksekligi : 0,62 m.
Çapi : 0, 365 m.
Tammlanmasi
Eros'lar tarafmdan taçmmakta olan girland motifi
ile sùslù. Girland ùstû bosluklarda, birsey yok.
Yayimlanmamiç.
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Kat. no 27, res, 18
Çimdiki yeri : Kedreai (Sedre veya §ehir adasi)
Çikiç yeri : Tapmak alani
Yùksekligi :
Tammlanmasi
Kesik kafa (sigir) ve girland motifi ile sùslù,
Girland ùstù bosluklarda, birsey yok.
Yayimlanmamiç.
Gôkova Kôrfezi kiyismdaki Gelibolu'da bunun
gibi iki sunak daha gôrûnmekte.
Kat. no. 28, res. 10
§imdiki yeri : Knidos (Reçadiye burnu)
Çikis yeri :
Yùksekligi :
Çapi :
Tammlanmasi
Kesik kafa (sigir) ve girland motifi ile sùslû.
Girland ùstù boslukta, yaprak.
Sunagin ùst tarafmda rozet'ler ile sùslû bir band
ile dendaneler var.
Yayimlanmamiç.
Kat. no. 29
§imdiki yeri : Kyme (Nemrut)
Çikiç yeri : Kyme kazilan
Yùksekligi :
Çapi :
Tammlanmasi
Kesik kafa ve girland motifi ile sùslù. Girland
ùstù boçluklarda, phiale veya patera var.
Kaynaklar
E. Phuhl, Das Beiwerk aufden ostgriechieshen
Grabreliefs
Jahrbuch des Instituts, c. xx (1905), s. 88 vd. res. 18
M. Fraser, Fhodian Funerary Monuments, no 88
e.
Kat. no. 30, res. 5
Simdiki yeri : Manisa Mùzesi
— 13 —

MÛKERREM (USMAN) ANADOLU
Env. no. su :
Çikis, yeri :
Yûksekligi : 0,60 m.
Çapi : •

Tammlanmasi
Kesik kafa (sigir) ve girland motifi ile sùslù.
Girland ùstû bosjuklarda, bir§ey yok.
Ûst kismi k i n k ve noksan
Yayimlanmamiç.
Kat. no. 31
Çimdiki yeri : izmir'de oturan S. Mermercioglu'nun evi
Çikis yeri : Datça
Yûksekligi : 0,60 m.
Çapi : 0,40 m.
Tammlanmasi
Kesik kafa (sigir) ve girland motifi ile sùslù.
Girland'larm altmdan ùzùm salkimi sallaniyor.
Girland ùstù bosluklarda, bezeme yok.
Sunagm ûst kismmda, rozet'ler ile sùslù bir band
var.
Yayimlanmamiç.
Kat. no. 32
Çimdiki yeri : Miletos Mùzesi
Env. no. su :
Çikis. yeri :
Yûksekligi :
Çapi :
Tammlanmasi
Kesik kafa, (sigir) ve girland motifi ile sùslù.
Girland ùstù boçluklarda, arslan ba§i var.
Yayimlanmamiç.
Kat. no. 33, res. 7
§imdiki yeri : Stratonike (Eskihisar). Okul.
Yûksekligi :
Çapi :
Tammlanmasi
Eros'lar tarafmdan tasinmakta olan girland'lar ile
sùslù. Girland'larm altmda ùzùm salkimlari
Yayimlanmamiç.
Kat. no. 33
§imdiki yeri : Stratonike (Eskihisar). Okul.
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Yùksekligi :
Çapi :
Tammlanmasi
Kesik kafa ve girland motifi ile sûslù. Girland'lar m altindan iizûm salkimlari sallanmakta Girland
ùstù bosluklarda, bezeme yok.
Yayimlanmami §.
Kat. no. 34
Simdiki yeri : Troia Mûzesi
Env. no. su:
Çikis. yeri :
Yùksekligi :
Çapi :
Tammlanmasi
Kesik kafa ve girland motifi ile sûslù. Girland ùstû
bosluklarda, phiale veya patera'lar var.
Kaynaklar
C. Tokgôz, A. Travel Guide to the historical
treasures of Turkey, s. 81'in karsisividaki resim.
Kat. no. 35
SJmdiki yeri : Usak Mûzesi
Env. no. su :
Çikis. yeri : Sebaste (Selçikler)
Yùksekligi : 0,98 m.
Çapi : 0,49 m.
Tammlanmasi
2 kesik kafa arasindan sallanan bir girland motifi
var.
On ve arka tarafi yazitli •.
'Ynep Tffe AuToxpaTopoç
Népouoc T p a t a v o û KaCoapoç EePaaToû r e p n a v t H O < û >
AaniKOÛ atwvCou
novfjc xe n a t

6ta-

veinfjç

Eucppaaroç Kataapoç
6 o û \ o ç ETOUÇ
pw|'

HTI(VOÇ)
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MÛKERREM (USMAN) ANADOLU
Çevirisi:
«188 yilmm (M.S. 104) dokuzuncu ayinda, împarator'un kôlesi Euphrastos, împarator Nerva Traianus
Caesar Augustus Germanicus Dacicus'un ebedî selâmeti ve zaferi için (duaeder)».
Kaynaklar
A. R. R. Sheppard, Inscriptions from U§ak, Denizli
and Hisar Kôy„ Anatolian Studies, c, xxxi (1981), s.
19 - 20, Lev. I a.
Kat. no. 36
Simdiki yeri : Bergama Mùzesi
Env. no. su :
Çikis, yeri :
Yùksekligi :
Çapi :
Tammlanmasi
Kesik kafa (koyun, keçi) ve girland motifi ile sùslù. Girland'm yapraklari, ortada yôn degiçtirmekteler.
Girland ûstù bofjluklarda, bezeme yok.
Kaynaklar
H. Winnefeld, Altertumer von Pergamon, c vn/2,
s. 337, no. 418, lev. xLi; M. Fraser, Rhodian Funerary
Monuments, 71 a.
Kat. no. 37, res. 26
§imdiki yeri : Fethiye Mùzesi
Env. no. su :
Çikis. yeri :
Yùksekligi :
Çapi:
Tammlanmasi
Kesik kafa ve girland motifi ile sùslù. Kesik kafalar, koyunlara veya keçilere ait olup kemik çeklinde
gôsterilmiçler. Girland ùstù boçluklarda birçey yok.
Yayimlanmamiç.
Kat. no. 38, res. 27
Simdiki yeri : Isparta Mùzesi
Env. no- su : 91 282
Çikis. Yeri Neapolis (§arkîkaraagaç) ?
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BATI ANADOLU'DA BULUNAN HELLENÎSTÎK ÇAG VE ROMA
IMPARATORLUK ÇAGI GÎRLAND (ASKI)LI SUNAKLARI
Yùksekligi :
Çapi :
Tanimlanmasi
Sadece bir tarafinda kabartma var.
Kesik kafa (koyun) ve girland motifi ile sùslû. Girland'm asagiya sarkiçi, normal degil. Girland boçlugunda bir bust var. îççiligi, çok iyi degil.
Yayimlanmamiç.
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