KOLOPHON'DA BULUNAN HELLENISTIK MEZAR STELI

Erol ATALAYf*)
1981 yilinda Kolophon (Degirmendere) da bulunarak Izmir
Arkeoloji Mûzesine getirilen Kline sahneli bir mezar kabartmasi
depoda korunmaktadir (Res. 1 Çiz. 1). (1).

(fig) çizim 1
Sek. 1- Colophon Mezar Steli
(Stel'le Funéraire de Colophon)
(*) Doç. Dr., Ege Universitesi Edebiyat Fakultesi, Arkeoloji-Sanat Tarihi Bôliimû
Merhum Ôgretim Ùyesi.
1- Izmir Arkeoloji Miizesi Env. No. 9429 Ytik. 0,53 m Uz. 0,755 m kal. 0,11 m
Mermerden yapilmis, olan mezar steli ince beyaz taneciklidir. Stel 16.10.1981
tarihinde Izmir'e bagli Degirmendere (Kolophon) de Aziz Kinm tarafindan
bulunmustur. Musadere yoluyla once Izmir Basmane Mûzesine getirilen
mezar kabartmasi 1984 yilmda Izmir Konak semtinde arkeoloji mtizesinin
açilmasindan sonra, yeni miizeye tasinarak depoya konmustur.
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Dikdôrtgen biçimindeki stelin yan kenarmda birer paye ve
ince baçliklari bulunmaktadir. Payeler alt kisimda geniç, ùstte
ise daralmaktadir. BasJUklann ùzerinde yer alan
kabartmanin
ùst k e n a n arsitrav gôrevi yapmaktadir. Kabartmanan alt k e n a n
da figûrler için tabani olusturmaktadir.
Ôlen kisj ortada bir kline ùzerine uzanmi§, yukariya kaldirdigi sag elinde bir rhyton, sol elinde ônùnde yassi bir kap tutrnaktadir. Kline ùzerinde yatan ana figùrùn yùzù parçalanmis, oldugu için iyi gôrùlmemekle birlikte, sakalli oldugu anlasilmaktadir Ôlen kiçinin vùcudunun ùst bôlùmù cepheden isjenmiç ve
ince chiton giyimlidir. Alt bôlùmù ise profilden gôsterilmis. olup
manto giyimlidir. Kalça ùzerine kayan manto kumasi tomarlari
burada bir halka olu§turmustur. Ayaklar hafif bir çekilde toplandigi için, dizkapaklari bôlgesinde bir yûkselti meydana gelmigtir.
Sag bacak daha çok çekilmek suretiyle perspektif saglamistir.
Mantonun massif kivrimlan dikkati çekmektedir. Ôlen kiçinin
ayaklanni kapatan ve kabartma kenarmi olu§turan payeye diagonal bir biçimde dayanmis. olan, sakalli trajik bir maske gôrûlmektedir. Bu maske diger figûrler gibi r a h a t bir sekilde seçilememelïtedir. Klinenin ba§ tarafmda, klinenin ûç bogumlu agaç
isçiligi gôsteren ayaklarmdan bir tanesi ve onun hemen yamnda
da klinenin ôrtùsùnùn meydana getirdigi kivrimlar gôrùlmektedir.
Bu kivrimlarm benzerlerini maskenin altma rastlayan bôlùmde de
gôrmekteyiz.
Klinenin ùzerindeki yatak ve yastiklar iyi bir sekilde islenmistir.
Klinenin ônùnde ùzeri bos. olan, ùç ayakli yuvarlak bir masa yer
Masanm ayaklari aslan ayagi biçiminde i§lenmi§tir. Masanm kline
tarafmdaki iki ayagi, kline ôrtùsùnùn bitim noktasi olan k e n a n
île aym seviyede yere temas etmektedir. Bôylece burada da perspektif saglamaya çalisilmiçtir.
Klinenin bas tarafmda ki kline ayagi ùzerine sag kolu ile dayanmiç, vûcut agirligmi sol ayagmm ùzerine vermis, kemerli kisa
chiton giymiç olan bir erkek hizmetçi durmaktadir. Bu hizmetçi
sol elinde bir testicik tutmaktadir. Yùzù parçalanmis, olan hizmetçinin ayaklari çiplaktir. Hizmetçinin ayaklari, kline ve masanm
birer ayagmda oldugu gibi, kabartmanin çerçevesi ùzerine basmaktadir.
Kline ùzerinde yatan ki§inin ayaklarmin bulundugu yônde,
kabartmanin kôçesinde, ba§mi kasmiç bir at figûrù, onun arkasinda da basi profilden, vûcudu ùçte biri oranmda cepheden gôsterilmiç olan bir erkek figùrû (seyis) vardir. Kisa kollu chiton giy10
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mi§ olan bu kiçinin gôgùsten açagi olan kismi atin arkasinda kaldigi için vùcudunun bu bôlûmû gôrùlmemektedir. Seyisin man to sunun kalm kivnmli sol omuzu ùzerinde dikkati çekmektedir. Atin
kasilan basmdan ve agzmm açik olmasmdan anlasildigma gôre,
dizginleri yanindaki seyis t a r a n n d a n çekilmis olmahdir. Fakat
dizginler i§lenmemistir. Belki de boyama olarak islenmisti. Seyisin
arka tarafmda belli belirsiz iclenmis. bir yuvarlak kalkamn bir bôlùmû gôrùlmektedir.
Kabartmanm diger kôçesinde, ôlen kisinin basmm sol tarafmda,
duvara asilrms bulunan bir gôgùslùk ve bir migfer yer almaktadir.
Grek sanatmda Arkaik Çagdan beri içlenen kline sahnesi, Resim
sanatmda (duvar freskleri, vazo resimleri), Anit mezarlarda, lahitler ve mezar stellerinde kendini gôstermektedir. En eski kline
sahneli mezar kabartmasi Tegeia'da bulunmuçtur. Bu Eser, Lippold
tarafmdan M.Ô. 550; Thônges-Stringaris taraftndan ise M.O. 520
yillarma tarihlenmektedir(2). Daha sonra Paros'da bulunan Cenaze
ziyafetli sahnesi olan kabartma gelir ki, Fehr, buna M.Ô. 510 tarihlerine verir. Thônges-Stringaris ise, 500 tarihlerine kadar indirir. (3)
Kuçuk Asyada bulunan en eski kline sahneli mezar kabartmasi
ise B. Fehr tarafmdan 480-450 tarihlerine verilmektedir(4). Bir ba§ka kline sahneli Kûçûk Asya kabartmasmi Thônges-Stringaris M.Ô.
V. yûzyila tarihlenmektedir(5). Bununla birlikte vazolar ùzerindeki
kline sahneleri çok daha eskiye dayanmaktadir. îlk ôrnek M.Ô. VIL
yûzyilda Kibns vazolari ùzerinde gôrùlmektedir (6).
Esash olarak Grek sanatmda M.Ô. VIL ve VI. yûzyilda gôrûlmeye ba§lar(7). Once Korint vazolarmda gôrùlmeye ba§layan kline
sahneleri, Attika vazolarmda 585 ve 570 siyah figùrlù olanlarmda
2- AM. 41, 1916 s. 174 dipnot : 2; J.M. Dentzer, Le motif du banquet couché le
Proche-Orient et le monde Grec du VHP au IVe siècle avant J.-C. (1932)
S. 352 vd.
3- Paros Mûzesindedir. G. Daux, BCH, 87(1963), s. 824 fig. 14-15; N.M. Kontoleon, Char. Orlandos s. 348-418 Lev. 1 vd.; R, Thônges-Stringaris, «Das
griechischen Totenmahl» AM 80, (1965), s. 73 No. 33 Beil. 3; B. Fehr. Orientalische und griechische Gelage. Arcyiiol. Seminar, Univers. Marburg/Lahn.
1971, s. 109 vd. No. 467; F. Hôlscher Die Bedeutung archaischer Tierkampfbilder (1972), s. 31-35. Denser, age., 252-262, 283, 297/8, 329 337, 482, 485,
487, 489.
4- Fahr, age., s. 111.
5- Thônges-Stringaris, ae. 4, 74, no. 35.
6- Dentzer. age., s. 72.
7- Ibid. s. 78
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gôrùlmektedir. Kirmizi figûrlù vazolorda daha geç, M.0 520 tarihlerinden sonra ortaya çikmi§tir(8). Kline sahnesi Anitlar uzerinde
530 ve 520 gôrùlmektedir(9). Resim (Fresk) olarak en gùzel ôrneklerden birisi Elmali (Kizilbel) da elegeçmiç, bir digeri ise yine Elmali
(Karaburun) da bulunmuçtur. Kizilbel eseri M.Ô. 470 ve Karaburun
ise M.Ô. 475 tarihlerine verilmektedir(lO). K a r a b u r u n m e z a r l a n n d a
Dogu etkileri çok fazladir. Kline sahnesi friz olarak Larisa, Samos
ve Assos'da gôrùlmektedir. Kûçûk Asya'da en eski ôrnek olarak
Daskyleion kabartmasi gôrmekteyiz(ll).

8- Fehr, as. s. 26-27; H. Payne, Necrocorinthia. (1931) s. 118; Dentzer age., 80.
9- Dentzer, s. 109
10- Elmali Kizilbel Mezan : in situ mezar resmi; M.J. Mellink, AJA, 74 (1970),s.
252, Lev. 59-61; AJA, 75, (1971), s. 247-249, Lev 50-52; AJA. 76, (1973). s. 301303 Lev. 42, 4, 43; AJA 78, (1974), s. 359; Mansele Armagan (Mélanges Mansel)
I s. 54; Dentzer. age., s. 22-226, 283-295, 425, 529, 544 vd.
Elmali K a r a b u r u n Mezan : in situ mezar resmi; M.J. Mellink. AJA. 75, (1971)
s. 250-255 Lev. 55-56; AJA, 76, (1972), s. 263-269, Lev. 57-60: (AJA) 77, (1973),
s. 297-301 Lev, 44-46;, AJA, 78, 1974, s. 355- 359, Lev. 67-70; Mansele Armagan (Mélanges Mansel) I, s. 545-547. Dentzer, 227-230, 248, 278, 383-295425, 529, 541, 546, 571.
11- Istanbul Miizesi Env. no. 5763, Aksakal'dan (Daskyleion) K a b a r t m a s i :
E. Akurgal, Iranica Antiqua, 6, (1966), s. 147-156, A. Dupont-Sommer, CRAL,
1966, 12, s. 44-58; N. Dolunay, Istanbul Arkeoloji Muzeleri yilhgi, 15-16,
1966 s. 1 vd.; G.M.A. Hanfmann, BASOR, 184, (1966), s.10-13; M. Mellink,
AJA, 69, (1965), s. 148; P. Bernard, RA, 1969, s. 17-28; X. Teixidor, Syria, 45.
(1964), s. 375-377; R. Young, Art Treasures of Turkey, 1966, s. 31 no. 128;
J. Borchhard, 1st. Mitt.. 18, (1968), s. 194-199 Lev. 40,2, 46,2-3; H. Metzger,
AntCl., 40, (1971), s. 515 Lev. I l l ; H. Môbius, AA, 1971, s. 444-449, fig. 2:,
Fehr, Ibid. No. 471; E. Pfuhl-H. Môbius, Die Ostgrichischen Grabreliefs,
(1977), No. 4 Lev. 2; Dentzer.age., s. 271-276, 278, 283-295, 357, 484, 529,
546, 576.
Yine a y m yôreden ikinci bir mezar steli: Istanbul Miizesi; Env. no. 1502.
F.W. Hasluck, JHS. 26, (106), s. 26 vd., Lev. 6 : AJA, 10, (1909), s. 441 vd;
J.A.R. Murno JHS, 32, (1912). s. 66 vd.; Th. Macridy Bey. BCH, 37 (1913), s
355 vd. fig. 7; G. Rodenwaltdt, Grichische Reaiefs in Lykien, s. 15 vd.
Lev. 2. fig. 2; G. Lippold, Grichische Plastik s. 210, 5. F. Cumont, Recherches sur le symbolisme funéraire chez les romains, s. 445 vd.; ThôngesStringaris, age., no. 160 Beil. 21,2; J.M. Dentzer, R.A, 1969 s. 210 vd. fig.
4-5; Pfuh-Môbius, age., No. 73 Lev. 19; J. M. Denzer, Ibid., s. 529, 546, 576.
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Attika Mezar Kabartmalarmda M.Ô. 420-300 tarihlerinde kline
sahneleri gorulmektedir(12). Hellenistik dônemde Grek diinyasmda mezar stellerinde ônemli bir yeri olan kline sahneleri, M.Ô. II
ve I yuzyilda daha da çogalmaktadir. Roma dôneminde ise çok
daha fazla yapilan kline sahneli mezar stelleri, giderek çogalmasim n y a n m d a estetigini de kaybetmektedir.
Mezar stelimizde ôlen ki§inin yatis. biçimi ve kollarmm §ekli,
Paris Louvre Muzesinde sergilenen ve Pirre limanmda bulunmus.
olan «Dionysos §airi» kabartmasmi ammsatmaktadir(13). Ancak
bu eserde Kline ûzerindeki çairin elinde k a p yoktuir. Sol kolu ile
§air yastiga dayanmakta ve kolu uzerinden mantoya ait bir kumas.
t o m a n ayni eserimizde oldugu gibi a§agiya dogru sarkmaktadir.
Her iki kabartmada y a k m bir benzerlik bulunmasma kar§m,
Louvre'daki kabartmada iççilik çok daha kalitelidir. Dionysos §airi
kabartmasmda klinenin bas. tarafmda yer alan hizmetçinin elindeki vazocuk ile kabartmamizdaki hizmetçinin elindeki vazocuk
arasmda buyuk bir benzerlik vardir. Louvre Muzesi kabartmasmi
Biber M.Ô. II yùzyila tarihlemektedir. Kabartmamizda ôlen ki§i
kahramanla§tinlmi§tir. Ayni olay §air içinde geçerli olmakla birlikte, burada ôlùmlù ve ôlùmsûzùn bir a r a d a gôsterilmesi kabartmamizdan a y n l a n bir yônûdùr.
Kabartmamizm sol k e n a n n d a klineye bir koluyla dayanarak
duran, diger elinde bir testicik t u t a n hizmetçinin duru§ biçimi,
Attika mezar stellerinden almmiç bir ôrnektir(14). Dogu Grek
Hellenistik mezar stellerinde sevilen bir motif olarak sik gôrùlen
bu duru§ biçimi (15) turn hellenistik dônem boyunca Grek plastik
eserlerinde de sik i§lenmi§tir(16). Bu motif M.Ô. II yuzyilda ôzellikle stellerde yaygmdir. Roma'da Capitol Muzesinde bulunan,
12- ibid. 301 vd.
13- Heroon de Ville Fosse, Marberes Antiques (196) no. 71; Archeologische
Zeitung (1881) Lev. 14; Bieber, The Sculpture of the Hellenistic Age (1955)
s. 154, fig. 655; F. Chamaux, La Civilisation hellénistique. (1981), s. 483,
Res. 210.
14- A. Conze, Die Attischen Grabreliefs, No. 938 Lev. CLXXXVII; M. Collignon,
Les statues funéraires dans l'art Grec, (1911), s. 189, Res. 115.
15- Pfuhl-Môbius, age.. No. 834, elinde vazocuk ile: no. 1859. 1872, 1915, 19916.
1965. Bir baska variasyonu için, Istanbul Arkeoloji muzesinde bulunan m e zar steli (Mendel Kat. No. 941). Aksi yôndeki hareketi ile ise Leiden Muzesinde yeralan stelde agaca yaslanmis olan figtir, bu defa elinde vazo yerine
kus tutmaktadir. (Bkz. Dipnot. 14).
16- Bieber, age., fig. 286, 381, 489, 492.

13

EROL ATALAY

Homeros ve Musa figùrlû stel ile Kolophon mezar stelini kar§ila§tirdigimiz zaman, Homeros'un duru§u ile hizmetçi figûrùmùz arasmda yakm bir benzerlik vardir(17). Haveloch, bu kabartmadaki
Homeros ve Musa figûrlerinin, Attika mezar stellerindeki figûrleri
animsattigmi belirtmekte ve k a b a r t m a n m orijinalini M.Ô. IV vermektedir(18), Schefold ve Haveloch, Homeros, kabartmasmi M.O.
250 tarihlerine vermektedir(19). Kolophon Mezar Steli ùzerinde
gôrûlen at ve seyis figûrlerinin i§leni§ biçimi, Dogu Grek mezar
stellerinde sik olarak gôrùlmektedir. Bunlar Mine sahneli mezar
stellerinin adeta birer sembolù gibidirler(20). Stelimizde yer alan
seyis bir eliyle atm dizginlerini diger eliyle kalkani tutmu§ olmali.
KoUari atm arkasmda kaldigi için biz onlari goremiyoruz. Seyis'in
giyim biçimi ve kalkamn bùyûklùgû bize, eskiden yahudi okulunda
iken kaybolmus olan bir ba§ka mezar stelini ammsatmaktadir.
Môbius bu eseri M.O. II. yuzyila tarihlemektedir(21). Atm kasilan
baçinin bir benzerini yine sôzû edilen okulda kaybolan bir ba§ka
mezar stelinde bulmaktayiz(22).
Truva'da bulunan bir mezar steli uzerindeki at ba§i stilistik
açismdan kabartmamizdaki at ba§ma çok yakla§maktadir(23). Mobius iyi bir isçiligi olan bu steli M.O. II. yûzyihn I. yarisma tarihlemektedir.
Duvarda asili olan esyalar (zirhli gôgûslûk ve baçlik) Dogu
Grek mezar stellerin, ôzellikle Mine sahnelilerinde sik olarak i§17- Ch. Haveloch, Hellenistische K u n s t von Alexander der Gro. Ben bis Kaiser
Augustus (1971), s. 184, Res. 164, Kar§ila§tirimz: Conze, age., No. 937 Lev.
CLXXXVI.
18- Haveloch, age., s. 184.
19- Ibid.
20- Dentzer, age., 490 vd.
21- Pfuhl-Môbius. age., No. 820. Kalkan için Bkz. No. 1492
22- Ibid. No. 1861. Atm agzi için Bkz. No. 1867. Bir ba§ka mezar steli ise Efes
Miizesinde bulunmaktadir.
(A. Bammer, R, Fleischer, D. Knibbe. Fiihrer
durch das Archn'ologische Museum in Selçuk Ephesos (1974), s. 149 vd.
Res. 24).
23- Pfuhl-Mobius, ae. No. 1496. Atm fizyonomisi ve kulaklarmi geriye yatirir
bir reaksiyon gôstermesini, Samos'dan bir ba§ka k a b a r t m a uzerindeki at
figurii stilistik olarak Kolophon eseri iyi bir karsilastirma olanagi t a m maktadir (Vathy Muzesi Env. Ni. 226: Th. Wiegand, AM 25, (1900), 188 No.
79; Pfuhl-Môbius, age., No. 297).
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lenmistir. Bu esyalar savasta ôlen kisinin
dirler(24).

aktifligini gôstermekte-

Kolophon kabartmasmi diger pek çok Hellenistik mezar stelinden a y n l a n bir ôzellik, ôlen kisiyi temsil eden, kline ûzerine uzanmi§ olan figûrùn ayaklari ûzerindeki trajik maskedir. ilk bakiçta
gôze çarpmayan bu maskenin benzerligini, Dogu Grek mezar kabartmalarmda çok nadir gôrmekteyiz. Nereden bulundugu bilinmeyen, fakat Môbius tarafmdan M.O. II. yùzyila verilen bir Dogu
Grek mezar steli ùzerinde, ana figùrler arasmda yer alan bir genç
havaya kaldirdigi elinde bir trajik maske tutmaktadir(25). Grek
mezar stelleri ùzerinde gôrùlen maskeler, Dionysos kùltù ile yakm
iliskili olup, ôlen kisinin ayni zamanda tiyatro aktôrû olarak tammlanmasim saglamaktadir(26).
Ikarius kabartmasi ùzerinde gôrùlen maskeler yine Dionysos
ile ilgilidir(27). Pirre kabartmasi ûzerindeki tiyatro oyunculanndan birinin elinde bir tiyatro maskesi gôrùlmektedir(28). Sicilyada
Cagliari Mùzesinde bir stelde elinde maske ile oturan bir kadm figùrù, onun ùzerinde duvara asili ùç maske daha yeralmistir(29).
Eleusisten gelen bir baska kline sahneli bir kabartma ùzerinde ôlen
kiçinin yaninda oturan kadm figùrû y u k a n y a kaldirdigi elinde bir
trajik'maske tasimaktadir(30). Vazolar ùzerinde de maskeler bilin-

24- L. Malten, Jdl 29, (19914), s. 219.
25- A. Furtwaglcr, AbhMilnchen 21. 1901, s. 316; J. Fink, Der bildsckône Jiinglin (1963) s. 17, dipnot. 64; Pfuhl-Môbius, as. No. 1109 Lev. 167. ,
26- Dentzer, age., s. 467 dipnot. 166.
27- Bieber. age. fig. 656. Ch. M. Haveloch, Hellenistic Art, (181) fig. 174.
28- Athena Milli Miizesi no, 1500; J.N. Svoronos, Das Athener National Museum,
s. 512-528 Lev. LXXXII M. Bieber. Denkmà'ler zum Theaterwesen im Altertum (1920) s. 104 vd.; Ch. Picard, AJA 38, (1934), s. 142-144, fig. 4; H.K.
Sùsserot, Grihische Plastik s. 106, Lev. 13,5; G. Lipoid, Grichischen Plastik.
s. 197, dipnot. 12; T. Dohrn, Attische Plastik, s. 35.; Dentzer, ae. No. 476
R221.
29- AJA, 1962, s. 276 Lev. 71 fig. 5; Dentzer age., tig. 617 R 449.
30- Eleusis no. 30; H. von Friztze, AM 21, (1896.) s. 360 vd.; Svoronos, age., s. 525,
fig. 240; M. Guarducci, AJA 66, (1962), s. 277, Thônges-Stringaris, age., No. 88,
Beil. 9,2; Dentzer, Fig 489, R 236 s. 470, 506. Maskeler için d a h a çok bilgi
için Bkz: Pauly-Vissowa, RE. XIV (1930) s. 2070 vd. Ôlu kûltu için Bkz:
s. 2105 vd.; J.B.L. Webster, Festschrif Andreas Rumpf,
(1950)
«Noteson
Pollx List of tragic Masks», s. 141 vd.
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digi gibi oldukça çoktur(3l). Menandros Tiyatro
dûnyasmda bol sayida bulunmaktadir(32).

Maskeleri grek

Kline sahneli Hellenistik dônem mezar stelleri içerisinde, stelimize en çok yaklaçan stellere baktigimizda, bir çok ôrneklerle kar§ila§maktayiz: Ana figùrlerin duru§u yônùyle, Bergama'dan bir
mezar steli karçila§tirma olanagi tammaktadir(33). Môbius'un tarihlemesine gôre M.O. II. yuzyil o r t a l a n n a aittir. Bir ba§ka ôrnek
ise Kos muzesindeki kline sahneli mezar stelidir. M.O. III. yuzyila
tarihlenen bu mezar kabartmasi için Attikala§tinlmi§ sôzû kullamlmi§tir(34).

izmir'den olup, Kopenhagen'deki muzede sergilenen kline sahneli bir mezar steli, ayni yazar tarafmdan M.O. II. yuzyila tarihlenmektedir (35). Bu stelde figûrler Kolophon mezar steline gôre daha
iyi çahçilmiç olmasma kar§m, Kolophon stelinde figûrler daha ince
ve uzundur. Kabartma kahnhgi ise Izmir stelinde daha yûksektir.
Stelimizde kline ùzerindeki ôrtùnùn kivrimlari ve ôrtùnûn alttan gôrûnùçù, bizi Lykia'dan bulunmus. olan ve Rodos atôlyelerine
baglanan, Londra muzesinde bulunan Altar ùzerindeki kline sahnesine gôtùrmektedir(36). Bu mezar altari M.O. 200 yillarma verilmektedir. Kolophon Mezar Steli'nin tarn anlamiyla gôrùnûmùnù
veren bir diger stel bulunmami§tir. Olen ki§inin a y a k l a n uzerinde
yeralan trajik maske, kabartmaya degisik bir ifade kazandirmi§tir.
M.Ô. II. ve I. yùzyillarda Kûçùk Asyada ve Grek a d a l a n n d a pek çok
kline sahneli mezar steli yapilmis. olmasma kar§m, Izmir atôlyele31- EAA. VI, s. 488 Res. 554; J. Boardman, Athenian black figure vases, (1980;
No. 177-178.
32- L. Bernabô Brea, Menandro, e il teatro Greco nelle terracotte Liparesi, (1981)
s. 12 vd.
33- Pfuhl-Môbius, age., No. 1567, Lev. 227.
34- L. Laurenzi, ASAtene 33/34, N.S. 17/18, 1955/56, s. 153 No. 234, Res. 234;
R. Thônges-Stringaris, AM 80, (1965), 76 No. 52; Pfuhl-Môbius, No. 1563,
Lev. 227.
35- Kopenhagen Milli Muzesl Env. 2224; E. Gerhard, Antike Bildwerke, Lev. 76,2.
Pfuhl-Môbius, age., N. 1568 Lev. 228.
36- British Museum, Katalog Smith, Sculpture, I No. 724; Pfuhl-Môbius, age., No
1756; Kline ôrtûsû için; Kar§ila§tir : Degirmendere (Colophon) Mezar steli
parçasi; (Izmir, Arkeoloji Miizesi, Dentzer, fig. 316, R 60, s. 383). Samos
mezar steli, (Tigani Miizesi, U. Jantzen, AA 1969, s. 165, res. 4; R. Toile, Die
antike Stadt Samos (1969), s. 106 Res. 60; R. Horn, Hellenistische Bildwer auf Samos (1972), s. 167 No. 144b. ; Pfuhl-Môbius, age., No. 1561 Lev. 226.
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lerinin bu tip stellere ilgi gôstermedigi dikkati çekmektedir. Bununla birikte Klneli mezar stelleri, phesos ve Samos'da çok sevilmektedir.
Kolophon'a getirilmis olan bu stelin, Samos atôlyelerinde yapilarak Kolophon'a getirilmis. olabilecegi dù§ûnûlebilir. Çùnkù stelimiz en çok Samos ôrneklerine yakla§maktadir. Belki de eser Samoslu bir sanatkâr tarafmdan kolophon'da yapilmiç olabilir. Yakin
benzerlerinin pek çogu M.Ô. II. yùzyila tarihlenen stelimizi, uzerinde yapmig oldugumuz stilistik ve tipolojik ara§tirmalara dayanarak
M.Ô. II. yuzyilm ortalanna tarihlemekteyiz.
Izmir

Erol ATALAY
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