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Özet 

Bu makale, 2018-2019 yıllarında Denizli İli, Tavas 

İlçesi, Yaka Mahallesi, Bağlar Mevkii, Hancı 

İsmailler Sokak’ta gerçekleştirilen kurtarma 

kazılarının rapor ve sonuçlarını bilim çevrelerine ve 

kamuoyuna duyurmayı amaçlamaktadır. İlk etabı 

tamamlanan disiplinlerarası kurtarma kazıları 

çerçevesinde bölgenin yerleşim arkeolojisi ve 

epigrafi araştırmaları öncelikli olarak 

değerlendirilmiştir. İki açmada sürdürülen kazılar 

sonucunda neredeyse tamamı devşirme malzemeyle 

inşa edilen apsisli bir kilise yapısı keşfedilmiş ancak 

henüz bir kısmı ortaya çıkarılabilmiştir. Binanın 

yapımında kullanılan yer döşemeleri, sütun 

kaideleri, lahitler, seramikler ve Artemis 

Sibyrallis’in kökenine ait yeni kehanet yazıtı, 

kilisenin daha öncesinde Roma İmparatorluk 

Dönemi’nde de bir kamu binası olarak kullanım 

gördüğünü belgelemektedir. Yine de Salbake 

Dağı’nın hemen kuzeybatı eteklerinde konumlanan 

söz konusu alan daha önce herhangi bir yerleşimle 

ilişkilendirilememiştir. Bu nedenle kazı alanının 

görece yakınında keşfedildiği ileri sürülen Kosa ile 

Antikosa adlı köylerin söz konusu tanrıçaya 

adanmasına ve Herakleia Salbake’ye devrine ilişkin 

daha önceden yayımlanmış bir sınır yazıtı bu 

çerçevede tekrardan ele alınarak hem kazı alanının 

bağlamı hem de kentin güney sınırıyla ilintili yeni 

öneriler sunulmuştur. Tarihsel olaylar çerçevesinde 

apsisli kilise yapısı da MS 5. yüzyıl sonrasına 

tarihlendirilerek Herakleia Salbake kentiyle 

ilişkilendirmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tavas, Kilise, Artemis 

Sibyrallis, Amazon, Herakleia Salbake. 
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Abstract 

This paper aims to declare the report and assessment 

on the rescue excavations carried out in Denizli, 

Tavas District, Yaka Neighbourhood, Bağlar Area, 

Hancı İsmailler Street in 2018-2019 to the scientific 

communities and the public opinion. Within the first 

phase, interdisciplinary excavations focused 

primarily on the region’s settlement archaeology and 

epigraphic research. An apse church architecture, 

almost entirely built with spolia, was discovered 

within two trenches; only a part of it has been 

unearthed yet. The ground coverings, column bases, 

sarcophagi, ceramics, and a new oracle inscription 

concerning the Artemis Sibyrallis’ roots also attested 

that the church was used as another public building 

in the Roman Imperial Period. However, the 

building location and its vicinity placed on the 

northwestern slopes of Salbake Mountain could not 

be associated with any settlement/polis before. In 

this sense, new recommendations are presented 

about both the geographical context of the 

excavation area and the southern border of the 

Herakleia Salbake by reconsidering a published 

border inscription contained the dedication of the 

Kosa and Antikosa villages to the goddess and their 

transfer to the city. Finally, the church is evaluated 

as a building in the Herakleia Salbake’s territory due 

to the previous period. Accordingly, it is dated 

following the middle of the 5th century AD according 

to the city’s historical events. 

Keywords: Tavas, Church, Artemis Sibyrallis, 

Amazon, Heraclea Salbace. 

 

enizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) 

tarafından 11.12.2017 tarihinde, Tavas İlçesi, Yaka Mahallesi, Bağlar Mevkii, Hancı 

İsmailler Sokakta (yol üzerinde) (Fig. 1) gerçekleştirilen kanalizasyon hattı açma işlemleri 

esnasında çeşitli ebatlarda mimari parçaların (Fig. 2) ortaya çıkması üzerine Denizli Müzesi’ne konuyla 

ilgili olarak bilgi verilmiştir. Söz konusu materyal kültür kalıntılarının toprak altındaki muhtemel yapı 

grubuna ait bir kısım olduğu kanaatiyle alanda kurtarma kazısı yapılmasına karar verilmiştir. Böylece 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 14.02.2017 tarih 

ve 29115 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Müzeler Tarafından Yapılacak Kazı ve 

Sondaj İzin Belgesi gereğince kurtarma kazısı çalışmaları, Denizli Müze’si bünyesinde arkeolog Veysel 

Öztürk’ün başkanlığında 28.08.2018 tarihinde başlatılmıştır. Yerinde gerçekleştirilen değerlendirmeler 

sonrasında, hafriyat yapılan alanın 3. derece arkeolojik sit alanı içinde bulunduğu ve ortaya çıkan yapı 

elamanlarının 2863 sayılı yasa kapsamında değerlendirilebilecek kültür varlıkları olduğu tespit 

edilmiştir.  

2018 Yılı Kazı Çalışmaları 

Kazı alanı, antik dönemdeki Salbake Dağı’nın1 hemen kuzeybatı eteklerinden başlayan Tavas Ovası’nda 

yer almaktadır. Mezoik kalkerden oluşan ova içerisindeki antik çağa ait orijinal zemin coğrafi 

koşullardan kaynaklı alüvyon birikintilerinin etkisiyle yerin birkaç metre altındadır. Bu durum 

 
1 Salbake Dağı’nın konumuna ilişkin bk. Söğüt 2007, 15-24. 
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arkeolojik materyal kültür kalıntılarının bulunup ortaya çıkarılmasını zorlaştırsa da görece daha iyi 

korunmasını da beraberinde getirmektedir. Benzer bir tanım kurtarma kazı alanındaki materyal kültür 

kalıntıları için de geçerlidir ve görece iyi korunmuş durumdadırlar. Bu bağlamda öncelikle, alanda 

detaylı incelemeler gerçekleştirilerek ortaya çıkarılmış olan yazılı ve yazısız mimari blokların buluntu 

yerleri tespit edilmiş, fotoğraflama, koordinat alımı ve bunların dijital arşivleme işlemleri tamamlanarak 

ilerideki araştırmaların zemini oluşturulmuştur. Bu bağlamda DESKİ işçileri tarafından tesadüfen 

keşfedilen sınırlı materyal arasında özellikle buluntu yerinin hemen yakınına bırakılan yazıtlı blok taş 

(Fig. 3) güvenlik gereği geçici olarak Tavas İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürülürken (Fig. 4), 

19.06.2018 tarihinde “Taşınmaz Kültür Varlıklarının in-situ Konumda Olmayan Mimari Parçalarına 

İlişkin” başlıklı ilke kararı gereği Hierapolis Örenyeri Müzesi’ne taşınmıştır (Fig. 5).  

Beyaz mermerden üretilmiş dikdörtgen biçimli yazıtlı blok taş 89,5 cm genişliğe, 73,5 cm yüksekliğe 

ve 60,5 cm derinliğe sahiptir. Üst kısımda bir veya birden çok heykel/ikon yerleştirilmek için çeşitli 

ebatlarda ve biçimlerde dübel delikleri bulunmaktadır (Fig. 6). Ancak yapılan kazılarda heykele yönelik 

herhangi bir bulguya ulaşılamamıştır. Dolayısıyla yapının genel karakteri de göz önüne alındığında söz 

konusu taşın devşirme malzeme niteliğiyle tekrardan kullanıldığı düşünülmektedir. Blok taştaki metnin 

kazındığı ön yüz ise iki kısma ayrılmıştır, yazılı tarafı daha geniş (62 cm); muhtemelen boya kullanılarak 

üzerine resim/figür veya yazı yazılan boş levha bölümü ise daha dar bir alana sahiptir (27,5 cm). 

Yazıttaki harf karakterleri ve içeriğindeki bilgiler metnin MS 2. yüzyıla ve büyük bir olasılıkla da Roma 

İmparatoru Traianus (MS 98-117) veya Hadrianus’un (MS 117-138) imparatorluk yıllarına ait olduğunu 

göstermektedir. Yazıtta buradaki topraklarda Arkaik Dönem’e kadar uzanarak Miletos Artemis’i ile 

Skythialı Amazonlardan biri olan Sibyrallis’in synkritize edilmesiyle oluşturulan tanrıça «Artemis 

Sibyrallis» (3. str. Σιβραλλίς / 15. str. Σιβυραλλὶς) için yeni bir kült kurulduğuna değinilmektedir. 

Muhtemelen kentler arasında rekabetin yoğun olduğu II. Sofistik Dönem’de tanrıçaya yönelik yeni bir 

inşa faaliyeti veya yeni bir ritüel organize edilmesinin yansıması olarak, kültün kökenine ilişkin Klaros 

veya Didyma’ya kehanet danışması gerçekleşmiş, alınan heksametron veznindeki cevap sonrasında da 

metin taş üzerine geçirilerek tapınakta veya çevresinde sergilenmiş olduğu düşünülmektedir. Kehanetin 

içeriği temel olarak üç kısma ayrılmaktadır: 1.-5. satırlar arasındaki ilk bölüm; Amazonlar, kökenleri, 

Skythia’dan Asia topraklarına gelişleri ve Amazonların en önde geleni Sibyrallis ile ilgilidir; 6.-15. 

satırlar Miletos Artemis’inin Sibyrallis ile synkritizasyonunu ve Artemis kültünün gelişimini 

açıklamaktadır; 16.-22. satırlar arasındaki son bölüm ise, Herakleia Salbake’deki yeni tanrıçaya ait 

kültün temelini Arkaik Dönem Pers savaşlarına göndermede bulunarak değerlendirmektedir. Bir süredir 

üzerinde detaylı bir şekilde çalışılan yazıt yakında bilimsel bir makale olarak ayrıca yayımlanacaktır. 

Bölge tarihi açısından çok değerli katkılar sunan yazıt ile bir yapıya ait olduğu değerlendirilen mimari 

kalıntılara istinaden, buluntu yerindeki ilk kazı çalışmaları Açma 1 şeklinde adlandırılarak 28.08.2018 

tarihinde başlatılmış; yüzeyden itibaren yaklaşık ilk 2 m derinliğe kadar herhangi bir kültür varlığına 

rastlanmamıştır (Fig. 7). Homojen yüzey toprağı kaldırıldığında ise in-situ durumda bir mermer taban 



 

 4 

döşemesi ve onun üzerine kireç taşı bloklar veya harç ile karıştırılıp işlenmemiş taşlarla örülen bazı yapı 

duvarları ortaya çıkarılmıştır (Fig. 8-9). Söz konusu blokların bazılarının üzerinde ise çeşitli ebatlarda 

haç sembolleri kazınmış durumdadır. Düzgün kesilmiş, rektagonal biçimli mermer taban bloklarının 

üzerinde yükselen harçlı ve kireçtaşı bloklardan oluşan duvarlar, taban döşemesinden daha geç bir 

evrede inşa edilmiştir. Böylece kalıntıların bir kilise yapısına ait olduğu değerlendirilmiş ve ana nefin 

mermer taban döşemesini ortaya çıkarmaya yönelik olarak 4x5 m ebatlarındaki açmada; yüzeyden -2,10 

m kodunda, 0,90 m eninde, 2,65 m uzunluğunda çamur harçlı, moloz taş geç dönem duvara, -2,50 m 

kodunda in-situ Ion tarzı mermer sütun kaidesine ve -2,70 m kodunda, 0,80 m eninde 2,65 m 

uzunluğunda devşirme ikinci bir duvar kalıntısına rastlanılmıştır. Ayrıca iş makinesince tahrip edildiği 

anlaşılan -2,70 m kodundaki 110x50 cm ebatlı mermer blok ile -3,30 m derinliğindeki ana nef mermer 

taban döşemesine ulaşılmasının ardından kazı çalışmaları sonlandırılmıştır. Az sayıdaki Geç Hellenistik 

Dönem’e tarihlenen seramik grubu (Fig. 10) ile Ion tarzı sütun kaidesi erken dönem kamusal bir yapının 

varlığını; duvar kalıntıları ise geç dönem kilise görüşünü doğrulamaktadırlar. Buna rağmen Açma 1 

içinde ortaya çıkarılan yapı izlerinin genel mimari plan hakkında yeterli bilgi vermemesi nedeniyle, 

çalışmaların bu açmanın doğusuna ilerleyerek genişletilmesine karar verilmiş ve aralıklarla devam eden 

kazılar 12.10.2018 tarihinde tamamlanmıştır. 

2019 Yılı Kazı Çalışmaları 

Kazı alanındaki 2019 yılı çalışmaları, Açma 2 olarak isimlendirilen orta nef ve güney nefin bulunduğu 

alanda gerçekleştirilmiştir (Fig. 11). Duvar bloklarının açığa çıkartılıp anastylosis esaslı restorasyon 

çalışmaları için ön hazırlığın sağlanması amacıyla, 11.11.2019-15.12.2019 tarihleri arasında Erken 

Doğu Roma bazilikal planlı ve 3 nefli olduğu değerlendirilen kilisenin apsisinin de içinde yer aldığı ana 

nefin mermer döşemesi ve doğu cephe duvarı ile güney nefin doğu duvarını bulmaya yönelik bölgeler 

kazılmıştır. Ana nef doğu cephe duvarının ortaya çıkarılmasına yönelik olarak 3,40x3,10 m 

ebatlarındaki alanda yüzeyden -1 m kodunda mermer mimari grubu (Fig. 12-13) ile -1,43 m kodunda; 

içten yarım yuvarlak dıştan düz bir duvarla sınırlanan apsisin devşirme malzeme doğu cephe duvarı ve 

-2,20 m kodunda erken Doğu Roma Dönemi’ne tarihlenen kilise yapısına ait 0,83x0,64 m ebatlarında 

0,31 m kalınlığında çift taraflı mermer sütun parçasına rastlanılmıştır (Fig. 14). Açma 2’nin batı ucunda 

ise mermer bloklarla yapılmış taban döşeme üzerine oturan doğu-batı yönlü iki adet lahit ortaya 

çıkarılmıştır (Fig. 15). Toprak harcı ile tutturulup yüzeyi de aynı harç ile sıvalı, işlenmemiş yerel taşlarla 

inşa edilen mezarlar dikdörtgen planlıdır. Her iki mezarın üstü de şist taşından düz levhalarla 

kapatılmıştır. Titizlikle yapılan kazılar sonucunda her mezarda bir insan iskeleti sağlam olarak tespit 

edilebilmiştir. Elleri göğüs altı hizasında birleşecek şekilde sırtüstü yatan iskeletlerin başı batıya 

dönüktür. Herhangi bir mezar hediyesine rastlanmayan lahitlerde ortaya çıkarılan iskeletlerle ilgili 

detaylı verilere yapılacak antropolojik incelemeler sonucunda ulaşılacaktır. 
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Kazı çalışmalarının devamında mezarların oturduğu mermer tabanın, açmanın güney yarısında doğu 

yönde devam ettiği anlaşılmış, aynı taban üzerinde hem kireç taşı bloklarıyla hem de bir başka antik 

yapıdan sökülen devşirme silmeli mermer yapı elemanlarıyla duvar örüldüğü belirlenmiştir. Aynı 

açmanın kuzeydoğu köşesinde ise güney ucu mermer taban döşemeden çıkıp kuzey ucu açma kesitine 

giren bir apsisin güney yarısı da ortaya çıkarılmıştır. İçten yarım yuvarlak, dıştan ise dörtgen kesitli 

olduğu anlaşılan apsis duvarı devşirme nitelikli mermer yapı elamanları kullanılarak inşa edilmiştir. 

Apsisin keside giren kuzey ucunun üstünde çıkan yarım işlenmiş bir traverten lahdin ise buraya başka 

bir alandan gelmiş olduğu ve apsisli yapı ile ilişkili olmadığı değerlendirilmiştir (Fig. 16). 

Açma 2’nin güney yarısında tespit edilen mermer taban döşeme bazilikal planın güney nefinin tabanı 

olarak kullanılmıştır, apsis planının ise orta nefini kapatılmış olmalıdır. Yapının kuzey nefi, Açma 2’nin 

kuzey yanındaki kazılmamış alanda henüz ortaya çıkarılmamıştır. Güney nefin doğu cephe duvarını 

tespit etmeye yönelik 1,5x2 m ebatlarındaki alanda kazılar devam etmiş, yüzeyden -0,60 m kodunda 

moloz taştan oluşan doğu cephe duvar temeline ulaşılmış olup, yaklaşık -0,80 m. derinliğinde çalışmalar 

sonlandırılmıştır (Fig. 17). Bununla birlikte tam olarak doğu-batı yönünde uzanıyor olması yapının 

kilise olarak tanımlanması yönündeki düşünceyi daha da güçlendirmektedir. Güney nefin batı ucunda 

açığa çıkarılan iki mezar ise kilise ile ilişkili olmaktan ziyade muhtemelen daha önceki bir döneme aittir. 

Zira kilise neflerinin taban yüzeyinde basit tarzda bir gömü oluşturma işlemi karşılaşılan bir uygulama 

değildir. Bu kapsamda, az sayıdaki seramik grubu ile içten yarım yuvarlak dıştan düz bir duvarla 

sınırlandırılan apsisin devşirme doğu cephe duvarı ve çift taraflı sütun geç dönem üç nefli kilise yapısını 

destekler niteliktedir (Fig. 18-19). Yapılan çalışmalarda, planı ortaya çıkartılan üç nefli kilise yapısının, 

duvar örülmesinde bağlayıcı olarak; duvar kaplamalarında ise derz dolgusu olarak kil, su ve kireçten 

yapılan bir harç kullanılmıştır. Traverten bloklardan ve devşirme malzemeden oluşan ana duvarları bir-

iki sıra halinde koruna gelmiştir. Yapı, doğu-batı doğrultulu, uzunlamasına dikdörtgen planlı inşa 

edilmiştir. İçi iki sütun dizisi ile üç nefe ayrılmış, bunlardan ortadaki yandakilere oranla daha geniş 

tutulmuştur. Üstü, ele geçen yoğun kiremit ve çatı tuğlası sebebiyle olasılıkla kiremit kaplı ahşap bir 

çatı ile örtülü idi. Bu basit ve yalın kilise tipi, Hristiyanlığın özellikle ilk dönemlerinde ve Doğu Roma 

sanatının ilk döneminde dikkat çekecek derecede tutulmuş ve çok sayıda örnekleri inşa edilmiştir. 

Kilisenin batısında, Açma 1 içinde tespit edilen, rektagonal biçimli, düzgün işlenmiş ve kenetlerle 

birleştirilmiş mermer taban döşemesi, varlığını düşündüğümüz Roma İmparatorluk Dönemi yapısının 

in-situ parçalarından biri olmalıdır. Mimaride devşirme olarak kullanılan mermer bloklar ise son derece 

kaliteli işçilikleri ile hemen dikkati çekmektedirler. Yapının oturduğu mermer zemin, kilise mimarisinde 

kullanılan ve orta nef ile güney nefi ayıran duvar sırasında görülen silmeli ve devşirme yapı elamanları 

bu bölgede görkemli bir Erken Roma İmparatorluk Dönemi yapısının varlığına işaret etmektedir. Bu 

bağlamda kıvrık dal desenli bitkisel bezemeye sahip frizi bulunan entablatür bloğunda, arşitrav fasciaları 

Lesbos ve Ion kymationlar tarihlendirme açısından ipuçları verir niteliktedir. Işık gölge etkisini öne 

çıkaran derin oygulu işçilik ve fasciaları ayıran inci-payet dizisinde görülen boyları uzamış payetler ile 
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inci-payet arasındaki bağların ince ipçikler ile verilmiş olması gibi detaylar MS. 2. yüzyıl özelliği 

sergiler (Fig. 20-22). 

Ana mekânda önceki çalışmalarda ortaya çıkarılan duvar, sütun ve sütun kaidelerini tamamlayıcı 

nitelikte; a) in-situ bir adet sütun kaidesi ve ana nef devşirme kuzey duvarı ile geç dönem moloz taş 

duvara, b) doğuya bakan ve bir kısmı ortaya çıkarılan içten yarım yuvarlak dıştan düz bir duvarla çevrili 

apsisin doğu cephesinde devşirme malzeme ile oluşturulan ve apsisin de içinde bulunduğu ana nefin 

doğu cephesini kapatan devşirme malzemeden düz duvara, c) bir adet mermer sütun başlığı ve kilise 

mimarisinde kullanılan çift taraflı mermer sütun ile güney nef doğu cephe duvar temel kalıntısına 

ulaşılmıştır. Ele geçen mimari bloklar (arşitrav, sütun, sütun kaidesi ve başlık, geisonlu konsol, silme, 

korniş v.b.) ışığında Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenen ancak erken dönem plan yapısına henüz 

ulaşılamayan kurtarma kazısı, bizlere erken ve geç dönem mimarisi hakkında değerli bilgiler sunmuş 

olup, meskûn mahal dışında olan yapının kaçakçılar tarafından tekrar tahrip edilmesini önlemek 

amacıyla tüm alan Tavas Belediyesi tarafından ilgili Koruma Bölge Kurulu kararıyla tel çit ile 

çevrilmiştir (Fig. 23). Netice itibarıyla yapının batı (93/26,27 ve 43 nolu parseller), doğu (92/17,89 nolu 

parsel) ve kuzey (92/18,19,20, nolu parsel) yöne devam ettiği tespit edilerek Erken Doğu Roma 

Dönemi’ne ait kilisenin kurtarma kazı çalışmaları bu haliyle 2019 yılı içerisinde sonlandırılmıştır. 2020 

yılındaki çalışmalar ise Covid-19’un neden olduğu pandemi koşulları altında gerçekleştirilememiştir.  

Kazı Alanının Tarihsel Coğrafya Bağlamında Değerlendirmesi 

Elde edilen veriler araştırma alanındaki arkeolojik kalıntıların doğu cephesi apsisli ve bazilikal planlı 

kilise olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Diğer yandan Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihli sütun, sütun 

kaideleri, zemin döşemesi ve yapının bazilikal formu buranın kiliseden önce bir tapınak olabileceğini 

desteklemektedir. Bu bağlamda, özellikle Artemis Sibyrallis’nin kökenlerini açıklamaya yönelik 

kehanet yazıtının taşa kaydedilme amacına uygun bir şekilde, söz konusu yazıtlı bloğun ilk olarak 

tanrıçanın kutsal alanında sergilenmiş olması muhtemeldir. Dolayısıyla kazı alanındaki yapının Artemis 

Sibyrallis’e ait bir kutsal alan olabileceği veya en azından yakın bir konumda yer alması gerektiği ileri 

sürülebilir. Buradan hareketle yapının hangi kent ve teritoryuma bağlı bulunduğu daha net bir şekilde 

değerlendirilebilir: Tanrıçaya ilişkin kültün Herakleia Salbake kentinin güney kırsalında konumlanmış 

olduğu, yeni kehanet yazıtına yakın bir konumda daha önceden keşfedilen Latince ve Hellence olmak 

üzere çift dilli şekilde taşa kazınmış bir yazıt aracılığıyla da tespit edilmiş durumdadır2. Burada her ne 

kadar yazıtın bağlamı problemli olsa da kültün açık bir şekilde Herakleialıların sınırları içerisinde 

kaldığı anlaşılmaktadır;  

 
2 Herakleia Salbake’nin konumuna ilişkin bk. Strab. XIV. 2. 22; Plin. Nat. Hist. V. 109; Ptol. Geo. V. 2. 19N; Steph. 
Byz. 19; Suda δ 1140. 
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[?Iussu Imper(atoris) Ca]esaris Nerva[e Traiani] | [Aug(usti) Germ(anici) Dac]ici vici Cosa 

et Anticosa | [dedicati? Di]anae Sbruallidi et ad[iudic]ati | Heracl[eo]tis a [P]omponio 

[B]a[sso]? || [te]rm[i]nati s[u]nt a B[aebi]o Tullo proco(n)s(ule) | Asiae per C(aium) 

Valerium Victorem | [p]raetorem designatum legatum | [pr]o pr(aetore)? | Ἐξ ἐπιταγῆς 

Αὐτο||κράτορος Νέρβα Τρα|ιανοῦ Καίσαρ[ο]ς Σε[β]|αστοῦ Γερμανικο[ῦ] | Δακικοῦ κωμῶν 

Κο|σων καὶ Ἀντικοσω[ν], || καθιερωμένων Ἀρ|τέμιδι Σβρυαλλιδι, | προσκριθεισῶν 

Ἡρα|κλεώταις ὑπὸ Πομπω|νίου Βάσσου, ὅροι ἐτέ||θησαν ὑπὸ Βαιβίου Τούλ|λου 

ἀνθυπάτου Ἀσίας, | διὰ Γαίου Βαλερίου Βίκτ[o]|ρο[ς] [στ]ρατηγοῦ ἀποδε|δε[ι]γμένου 

πρεσβευτοῦ καὶ || ἀντισ[τ]ρα[τ]ήγου vac. 

«İmparator Caesar Nerva Traianus Augustus Germanicus Dacicus’un buyruğu uyarınca 

Kosa ve Antikosa köylerinin Artemis Sbryallis’e adanmalarının ve Pomponius Bassus 

tarafından Herakleialılara verilmelerine hükmedilmesinin ardından, sınır taşları praetor 

designatus ve legatus pro praetore Gaius Valerius Victor aracılığı ile Asia proconsul’ü 

Baebius Tullus tarafından dikildi.»3 

MS 110/111 yılında Kosa ve Antikosa köylerinin Artemis Sibyrallis’e4 adanması ve Herakleialılara 

bağlanması eş zamanlı olarak gerçekleşmiş; köyler dini yönden tanrıça Sibyrallis, politik yönden ise 

Herakleia Salbake ile ilintilendirilmiştir. Buna rağmen ne yazık ki yazıtı yayımlayan R. Haensch, metnin 

yer aldığı taşı veya onun fotoğrafını dahi görmemiş, sadece bir Türk vatandaşın Almanya’da kendisine 

verdiği el çizim kopyaları aracılığıyla yazıtı ele almıştır. Kopyaları ulaştıran kişi taşın Herakleia 

Salbake’nin 7 km batısı ve Apollonia Salbake’nin 2 km uzağında bulunduğunu ileri sürmüş olsa da 

mahiyeti günümüzde dahi belirsizdir. Dolayısıyla taşın bağlamı son derece tartışmaya açıktır. Buna 

karşın tanrıçaya ilişkin toprak altından çıkarılan yeni yazıtın bulunduğu kurtarma kazı alanı ise hem 

Apollonia Salbake’ye hem de Herakleia Salbake’ye kuş uçumu yaklaşık 7,5 km uzaklıktadır. Yazıtın 

tanrıçaya ait tapınağın içinde veya çevresinde bulunduğu düşünüldüğünde, söz konusu kültün de bu 

alanda veya yakın çevrede olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Böylece hem Kosa ve Antikosa köyleri 

önceki sınır yazıtında belirtilenden daha doğuya, yani Salbake Dağı’nın kuzeybatı eteklerine 

konumlanmakta hem de Herakleia Salbake’nin güney teritoryum sınırı daha belirgin bir şekilde 

çizilmektedir.  

Artemis Sibyrallis’i de içerisine alan bu düzenlemenin bizzat imparator Traianus’un emriyle 

gerçekleşmiş olması komşu yerleşim(ler)le uzlaşılamayan sorunların bir sonucu olarak sınırların 

değiştirildiği izlenimini uyandırmaktadır. Dahası ilginç bir şekilde kurtarma kazısının bulunduğu alan 

ile güneydeki Apollonia Salbake arasındaki köy yerleşimlerinde yüzyıllar öncesine dayanan 

 
3 Haensch 1999, 155-139. 
4 Sınır düzenlemesine ilişkin yazıtta Artemis’in epithetonu Eski Yunanca «Σβρυαλλὶς», Latince ise «Sbruallis» şeklinde 
kaydedilmişken, yukarıda içeriği belirtilen yeni yazıt metninde ise üç farklı form daha belirtilmektedir; 4. str. 
Σιβραλλίδα; 15. str. Σιβυραλλὶς; 20. str. Σι<β>υραλλονος. 
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anlaşmazlıklar da bulunmaktadır. Muhtemelen Antiokhos III’ün krallık yıllarında (MÖ 222-187) 

Apollonia Salbake kenti, kuzeyindeki dağlarda ve onun eteklerindeki ovada yaşayan Saleioi (Σαλειοι) 

halkının konumlandığı kutsal köylerin «τῶν ἱερῶν κωμῶν» üzerinde hak sahipliğine yönelik Seleukos 

krallığının yöneticileriyle sorunlar yaşamıştır5. Hemen bu tarihlerin sonrasında ise MÖ 188 yılındaki 

Apameia Barışı’nın ardından Apollonialılar Rhodos’a elçiler göndererek sınırlarındaki yerlilerle «τῶν 

ἐγκωρίων» savaşmak zorunda olduklarını bildirmişlerdir6. Esasen Saleioi halkının yaşadığı (ismi 

belirtilmeyen) kutsal köyler ile Apollonialılarla savaşan yerliler muhtemelen Kosa ve Antikosa 

köylerinin bulunduğu alanda veya ona çok yakın bir konumda yer almaktadır7. Diğer yandan Herakleia 

Salbake’nin sınırları MS 110/111 yılında yeniden belirlenirken bu defa imparator Traianus’un babası 

Marcus Ulpius Traianus’un8 MS 79/80 yılında Asia proconsulü sırasında kendisinin legatus pro 

praetoresi olan Titus Pomponius Bassus bu düzenleme için görevlendirilmiştir9. R. Haensch (1999, 126-

128) düzenlemede Bassus’un rolünün son derece girift kaldığını, bu tür karar metinlerinde 

gerçekleştirilen görevlerin detaylı bir şekilde belirtilmemesi nedeniyle onun tam olarak hangi bağlamda 

burada bulunduğunun da bilinemeyeceğini ancak buna rağmen görev tarihine ilişkin farklı öneriler 

sunulabileceğini dile getirmektedir. Ayrıca kendisinin legatus pro praetore olduğu sırada değil, fakat 

sınır anlaşmazlığını çözmek üzere bizzat imparator tarafından MS 110/111 yılında veya hemen 

öncesinde, her ne kadar başka bir belgede benzer bir prosedür izlenmemiş olmasına rağmen, bir legatus 

veya iudex datus (ab imperatore) olarak görevlendirilmiş olması gerektiğini en tutarlı görüş olarak ileri 

sürmektedir. Gerçekten de yazıt metninde diğer tüm kişiler unvanlarıyla birlikte anılırken, artık 

emeklilik dönemini yaşayan Bassus’un10 sadece ismiyle belirtilmesi kendisinin özel bir görevle buraya 

atanmasıyla bağlantılı olmalıdır11. 

 
5 Robert & Robert 1954, no. 166. 
6 Robert & Robert 1954, no. 167. 
7 Haensch 1999, 129; Heller 2006, 90. 
8 Marcus Ulpius Traianus’un Asia proconsul’üğüne ilişkin bk. Thomasson 1984, 126-127 no 71; PIR V 574. Kendi 
görev süresi içerisinde Herakleia Salbake’nin hemen kuzeydoğusunda yer alan Laodikeia kenti için çeşitli yardımlarda 
bulunmuştur (I.Laodikeia 15).  
9 PIR2 P 705. Bassus MS 96-99 yılları arasında yine Kappadokia ve Galatia eyaletlerinde görevde bulunmuştur (ayrıca 
bk. Rémy 1989, 187). 
10 Plinius (epist. IV. 23) MS 105-106 yılında kendisine yazdığı bir mektupta en üst düzeyde devlet yöneticiliği ve askeri 
makamlarda bulunduktan sonra emeklilik yıllarını verimli bir şekilde geçirdiğini, ayrıca kendisini geliştirmeye devam 
ettiğini belirmektedir. Dolayısıyla sınır düzenlemesinin gerçekleştiği tarihlerde emekli olduğu göz önüne alındığında, 
özel bir atamayla böyle bir görevde bulunmuş olması ve unvanının bulunmaması çok daha muhtemeldir. 
11 Th. Elliott (2004, 118) ise farklı bir perspektifle en üst makam olarak eyalet proconsul’ünün rahatlıkla çözebileceği 
bir hususun imparatora kadar ulaşmasını ve onun da görevlendirmede bulunmasını sıra dışı bir husus olarak 
değerlendirmektedir. Zira imparatorun özel bir legatus veya iudex görevlendirmesinin, anlaşmazlığın yalnızca iki eyalet 
arasındaki sınırları, özel statüye sahip birden fazla şehri veya araziyi kapsaması durumunda söz konusu olabileceğini 
belirtmektedir. Dolayısıyla bu düzenlenmenin de Bassus’un MS 79/80 yılındaki legatus pro praetore görevi sırasında 
gerçekleştiğinin kabul edilmesi gerektiğini dile getirmektedir. Ancak söz konusu koşullar altında ise bu defa farklı bir 
istisnai durum ortaya çıkmaktadır; Bassus’un MS 79/80 yılında aldığı kararla, MS 110/111 yılında yürürlüğe geçtiği 
süreç arasındaki yaklaşık otuz yıllık uzun zamanda içerisinde söz konusu araziler Roma İmparatorluğu’nun aldığı 
kararlara rağmen Apollonia Salbake ya da doğrudan köylüler tarafından Herakleialılara devredilmediği ya da daha 
sonradan farklı bir nedenle tekrar Herakleialıların kontrolünden çıkmış olması gerekir. Ayrıca eğer böyle bir karar MS 
79/80 yılında alınmış ise yazıt üzerinde Bassus’un ismi değil, o dönemdeki Asia proconsulu olan Traianus’un babasının 
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Sınır taşlarının dikilmesi işlemi ise olağan prosedürleri takiben Lucius Baebius Tullus’un12 MS 110/111 

yılındaki Asia proconsullüğü sırasında kendi legatus pro praetoresi Gaius Valerius Victor13 aracılığıyla 

gerçekleştirilmiştir. Böylece söz konusu köylerin Artemis Sibyrallis’e adanması vasıtasıyla Herakleia 

Salbakeliler de güneyde sınırlarını genişletmişlerdir. Asia eyaleti proconsulünün yetki ve 

sorumluluğunda rahatlıkla karara bağlanabilecek14 bu düzenlemenin imparator Traianus ve muhtemelen 

bir legatus ya da iudex datus (ab imperatore) olarak atanan Pomponius Basssus tarafından belirlenmesi 

muhtemelen arazilerin ya da Herakleia kentinin özel bir statüye sahip olduğuna işaret ediyor olabilir. 

Zira söz konusu sınır yazıtının haricinde yine de Herakleialılar’ın Traianus tarafından ilgi gördüğü ve 

kendisinin cömertliğinden olabildiğince yararlandığı farklı kaynaklarda belgelenmiştir. İmparator 

Traianus, Dacia seferleri çerçevesinde Trake’deki Anchialus, Serdica, Topeirus, Nicopolis ve Pautalia 

gibi geçtiği yol üzerindeki kentleri bizzat ziyaret etmiş ve onları yeniden düzenleyerek nomen 

gentilicium’u olan Ulpia unvanıyla anılmalarına karar vermiştir. Benzer bir durum Herakleia’nın güney 

sınırının yeniden belirlenmesi sırasında veya hemen sonrasında bu ismin kentin adına eklenmesiyle 

belirmiştir. Böylece kısa süreliğine de olsa Ulpia Heraclea (Salbace) şeklinde adlandırılmıştır15. 

Kente karşı en üst merci tarafından gösterilen bu ilgi ise Herakleia Salbake’de özellikle Traianus’un 

imparatorluk yıllarında güçlenerek ön plana çıkan Statilii ve Aburnii ailelerine mensup bazı seçkin 

kişiler aracılığıyla gerçekleşmiş olsa gerektir. Özellikle kentin isminin Traianus’un ailesiyle 

ilişkilendirilmesi ve sınırlarına ilişkin konularda doğrudan imparatorun müdahil olmasında, öncelikli 

olarak öne çıkan kişi Roma idari sistemi içerisinde yer edinmiş eğitimli bir Herakleia vatandaşı olan 

Titus Statilius Crito’dur16. Zira kendisi imparatorun baş hekimi «ἀρχιατρός» ve procurator’u 

«ἐπίτροπος» olmuş, ayrıca Dacia seferinde bizzat imparatora eşlik etmiştir. Kentteki gelişmeler 

imparatorun neredeyse her daim yanında bulunan ve saygı duyulan Crito’nun vatanın yararına olacak 

 
adının olması beklenirdi. Tüm bu olasılıklar içesinde Bassus’un sınır düzenlemesindeki görev ve yetkileri bilinen Roma 
idari yapısı bağlamında her koşulda belirsiz ve istisnai bir durum olarak kalmaktadır. 
12 Thomasson 1984, 222 no 96; PIR2 B 29. 
13 İlk defa buradaki yazıtla belgelenen Gaius Valerius Victor’a ait farklı bir bilgi de mevcut değildir. 
14 Bu yetkilerinin yanında, Frontinus (De contr. Agr. 48, 4-5: «Locorum autem sacrorum secundum legem populi 
Rom(ani) magna religio et custodia haberi debet: nihil enim magis in mandatis etiam legati prouinciarum accipere 
solent, quam ut haec loca quae sacra sunt custodiantur.») Roma devletinin kendi yasaları altında bulunan kutsal 
mekanların baş savunucusu olması gerektiğini belirterek, eyalet yöneticileri için öncelikli konunun da bu çerçevede 
bölgesindeki kutsal yerlere karşı göstereceği ihtimam olduğunu belirtmektedir. Roma idari sisteminin kutsal mekanlara 
yönelik tutumu hakkında bk. Haensch 1999, 130. 
15 Robert 1946, 6. Doğrudan Traianus’a ait olan Ulpia ismi Asia Minor’de sadece Herakleia kentine verilmiştir. Söz 
konusu durum ve Traianus ile Asia Minor kentleri arasındaki ilişkiler hakkında bk. Mitchell 2014, 225-232. Ayrıca yine 
bu bağlam içerisinde MS 113 yılında imparatorun, Asia Minor’un doğusuna ilerlemek üzere öncelikle Ephesos’a ve 
buradan da Pamphylia’daki kentlere doğru yolculuk ettiği sırada, yol üzerindeki Herakleia Salbake’ye de uğradığı 
tahmin edilmektedir. Her ne kadar Traianus’un Herekleia Salbake’ye uğrayarak yoluna devam ettiği açık bir şekilde 
belirtilmemiş olsa da, Ephesos’a ayak bastıktan sonra Maiandros Vadisi boyunca ilerleyerek ya Laodikeia üzerinden ya 
da Aphrodisias-Herakleia Salbake üzerinden Kibyra’ya geçmiş olmalıdır (Dio Cass. 68. 17. 3: ἐπί τε τῆς Ἀσίας καὶ ἐπὶ 
Λυκίας τῶν τε έχoμένων ἐθνών ἔς Σελεύκειαν εκομίσθη… «hem Asia ve Lykia hem de sahip olunan bölgeler üzerinden 
Seleukeia’ya (=Syria) geçti…»). Konuya ilişkin olarak ayrıca bk. Halfmann 1986, 187. 
16 Crito ve mensubu olduğu Statilii ailesi hakkında bk. Robert 1946, 5-31; RE suppl. XIV. cols. 216-220 s.v. “Kriton”; 
PIR2 S 823; Thonemann 2011, 218-227. 
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şekilde bazı ayrıcalık ve öncelikler için imparatora özel taleplerinin bir sonucu olarak görülebilir. 

Muhtemelen de böylesi katkıları neticesinde kentliler tarafından ‘kurucu’ «κτίστης» olarak anılmış ve 

MS 115 yılında öldüğünde ise imparatora bağlılığının bir göstergesi olarak vasiyeti gereği Herakleia’da 

Traianus’un bir heykelini diktirmişti17.  

Kentin imparator nezdinde saygısını kazanmasında aracı olabilecek diğer bir kişi ise Aburnii ailesinden, 

equites (atlı) sınıfına mensup, Parthia seferi sırasında tribunus legionis’lik görevine atanmış L. Aburnius 

Tuscianus idi. Yukarıda belirtilen sınır düzenlemesiyle hemen hemen aynı tarihlerde Herakleialılar 

kendisini onurlandırmış ve bu kararı taşa kazınıp kayıt altına almışlardı. Söz konusu yazıtın içeriğine 

göre o kentin sınırlarının yeniden tanzimine «περὶ τῆς τῶν ὅρων ἀποκαταστάσεως» ilişkin görülen 

davada vatanı için avukatlık «ἐγδίκῳ ὑπὲρ τῆς πατρίδος» yapmıştır18. Sınırlara yönelik bu ikinci 

düzenleme de büyük olasılıkla güneydeki Kosa ve Antikosa köylerinin ilhakıyla bağlantılı olmalıdır19. 

Bu noktada özellikle Aburnius’un savunucusu olduğu davada kentin sınırlarına ilişkin kullanılan 

«ἀποκατάστασις» ifadesi dikkat çeker; bu isim daha çok ‘eski ya da ilk haline geri çevirme’, ‘restore 

etme’ anlamında kullanılmakta ve değiştirilmesi gayri meşru kabul edilen, tazminat gerektirecek şekilde 

bir önceki duruma dönüşü ifade etmektedir20. Sıklıkla da kutsal alanların arazilerine ilişkin 

anlaşmazlıklar sonucunda gerçekleşen değişiklikleri vurgulamak için kullanılmıştır. Tüm bu veriler, 

yazıttaki «ἀποκατάστασις» ifadesinin büyük olasılıkla kurtarma kazısı alanında ya da çevresinde 

konumlanmış olması gereken Artemis Sibyrallis’e ait tapınağa yönelik kullanımlıyla ilintileyebilir. 

Dolayısıyla anlaşıldığı kadarıyla tanrıçanın kutsal arazileri içerisinde yer alan söz konusu köyler büyük 

olasılıkla MS 1-2. yüzyıllarda çeşitli sebeplerle itilaflı bir şekilde farklı kentlerin hakimiyet alanları 

içerinde girmiştir. 

Bu bağlamda kurtarma kazısı alanındaki kilise yapısında devşirme olarak kullanılan materyal kültür 

kalıntıları ve yazıtlı bloğun harf karakterleri de yukarıda söz edilen kent sınırlarının genişlemesiyle 

paralel bir şekilde MS 2. yüzyılın ilk yarısına tarihlenmektedir. Diğer yandan Herakleia yerleşiminin 

tarihi neredeyse Hellenistik Dönem’e kadar bile ulaşamamasına karşın, keşfedilen yeni yazıtın içeriği 

Artemis Sibyrallis’e ait kültün Arkaik Dönem’den itibaren bu topraklarda yer aldığını göstermektedir. 

 
17 Robert & Robert 1954, no. 49; 126. 
18 Söz konusu yazıt ilk yayınlandığında buluntu yerinin Alabanda olduğu kaydedilmiş, ancak daha sonra Herakleia 
Salbake’yle ilişkilendirilmiştir (Robert & Robert 1954, no. 78). Aburnius ise yaşlılığı sırasında, Herakleia’nın Klaros 
kehanet merkezine gönderdiği heyet içerisinde theopropos’luk görevini üstlenmiştir (Robert & Robert 1954, no. 143). 
19 Haensch 1999, 133-134. 
20 Herakleia Salbake kentine ait epigrafik verileri detaylı bir şekilde ele alan J. ve L. Robert (1954, 224-225) 
ἀποκατάστασις’in fiil hali olan ἀποκαθίστημι’nın bağlamını değerlendirirken kentin bir veya daha fazla komşusuyla 
daha önce kendisine ait olduğunu iddia ettiği bir bölgeye yönelik girişimde bulunulduğunu ileri sürmüşler ve bu toprak 
talebini kentin Traianus zamanındaki ‘yeniden kuruluşu’ bağlamına yerleştirmeyi önermişlerdir. Ayrıca P. Debord 
(1982, 377 dn. 133; 379 dn. 164) bu fiilin, her zaman olmasa bile, genel anlamıyla kutsal arazilere yönelik ihlallerin 
sonrasında gerçekleştirilen yeni düzenlemeler için kullanıldığına dikkat çekmektedir. Benzer bir düzenleme Hellenistik 
Dönem’de Makedonya kralı 5. Philippos’un Magnesialılara verilmek üzere el koyduğu kutsal bir arazinin Manlius Vulso 
tarafından tekrardan Miletos’a «Μιλησίοις	δὲ	τὴν	ἱερὰν	χώραν	ἀποκατέστησαν» verilmesine ilişkin olayda aynı fiil 
kullanılmasında ortaya çıkmaktadır (Polyb. XXI. 46. 5. Ayrıca bk. Heller 2006, 88).  
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Ancak yine de açık bir şekilde tapınağın varlığına ilişkin bir ibareye yer verilmemektedir21. Sadece Pers 

kralı Kyros’un tanrıçanın bir kült heykelini (21. str. δείκηλον) buradaki halka hitaben ‘sizin 

topraklarınıza’ (22. str. ὑμετέρην … ἐπί χθόνα) getirmesinden söz edilir. Dolayısıyla Herakleia 

Salbake’nin yerel elit aileler aracılığıyla Traianus’un imparatorluğu döneminde gelişmesi ve yeniden 

inşası sırasında (veya hemen sonrasındaki imparator Hadrianus hakimiyetinde) tanrıçaya ait büyük bir 

tapınak inşa edilmiş (veya onun yeniden inşası gerçekleşmiştir), buna istinaden tanrıçanın kökenleri ve 

mahiyetine ilişkin bir kehanet alınarak tapınağa yerleştirildiği varsayılabilir. 

Herakleia Salbake’nin darp ettiği sikkeler üzerindeki Artemis Sibyrallis ikonografileri de kronolojik 

bağlamda kültün yukarıda söz edilen gelişimine paralel bir seyir izlemiştir. Önceleri sadece bir labrys 

(çift başlı balta, Augustus?) (Fig. 24)22 ile sembolize edilirken, daha sonra elinde labrys tutan Artemis 

(Nero) (Fig. 25)23, sağ ve soldaki tanrıçalar ortadaki Sibyrallis’e dönük (Artemis-Sibyrallis-Demeter) 

(Hadrianus) (Fig. 26)24 ve Ephesos Artemisi (Traianus-Antoninus Pius) (Fig. 27)25 ikonografileriyle 

tasvir edilmiştir. Bu sikkeler içerisinde özellikle Ephesos Artemis’ine çok benzemesine karşın, tam 

olarak aynı kategoriye dahil edilemeyecek tapınak içerisinde elinde bir labrys tutan Artemis ikonografisi 

de yer almaktadır (Antoninus Pius) (Fig. 28). Söz konusu ikonografi muhtemelen Herakleia 

Salbake’deki Artemis Sibyrallis kültü ve tapınağı ile ilişkili olabilir. Tüm veriler genel bir perspektifle 

değerlendirildiğinde her ne kadar kesin bir sonuç üretmekten uzak olsa da, arkeoloji, tarihsel coğrafya, 

epigrafi ve nümismatik veriler söz konusu kazı alanındaki yapının Roma İmparatorluk Dönemi’nde 

büyük oranda Artemis Sibyrallis’e ait bir tapınak olabileceğine işaret etmektedir. 

Devam eden birkaç yüzyılın ardından ise söz konusu yapı kiliseye çevrilerek dini bağlamdaki kullanımı 

sürdürülmüştür. Devşirme malzemelerin kullanıldığı kilisenin ne zaman inşa edildiği ise kesin olarak 

bilinmemektedir. Roma İmparatorluk Dönemi’nde Herakleia Salbake’ye bağlı olması nedeniyle 

alandaki Hristiyan oluşum kent ile paralel değerlendirildiğinde, erken Hristiyanlık Dönemi’ne ilişkin az 

sayıdaki verilerin neredeyse tamamı MS 5. yüzyıldan sonrasına aittir. Bunlar genel itibarıyla 

Hristiyanlık merkezlerinin yer aldığı listelerde Herakleia’yı da dile getiren kaynaklardır26. Buna karşın 

Hristiyanlık bağlamında kritik kararların alındığı MS 451 yılındaki Kalkhedon «Kadıköy» konsilinde 

Menandros adlı bir piskoposun Herakleia Salbake’yi temsil etmesi, ismen değerlendirilebilecek tek 

 
21 Herakleia Salbake’de kentin isminden de anlaşılacağı üzere baş tanrı olarak Herakles tapınım görmekteydi: Kentin 5 
km güneyindeki kendisinin tapınağı olan Herakleion dahi erken Roma İmparatorluk Dönemi’nde MS 70 yılında tanrının 
rahibi Glykon’un kızı Tate’nin 2340 denarii değerindeki bağışıyla inşa edilmiştir (Robert – Robert 1954, no. 67 str. 10-
13: δεδωκυῖαν	ἰς	τὴν	κατασκευὴ[ν]	τοῦ	σεβαστοῦ	Ἡρακλίου	ὑπὲρ	μὲν	τοῦ	ἐπ̣[ικε]φαλίου	τῶν	πολιτῶν	(δηνάρια)	
δισχ[ίλ]ια	τριακόσια	τεσ[σα]ράκοντα). 
22 RPC I 2853. 
23 RPC I 2860; III 2275A. 
24 RPC III 2273; IV2 2289. 
25 RPC III 2266; 2272; V2 944; 2727; 9721. 
26 Hier. Syn. 688. 11: Ἡρακλείας	Σαλβακόνος; Notit. Epis. I. 324: ὁ	Ἡρακλείας	Συαλβάκης; III. 278: β'.	ὁ	Ἡρακλείας	
Σαλβάκου; VIII. 376: ὁ	Ἡρακλείας	Σαλβάκου; IX. 284-285: ὁ	Ἡρακλείας	Σάλα	|	ὁ	Βάνης; X. 393: ὁ	Ἡρακλείας	
Σαλβάκου; XIII. 245: β'. ὁ	Ἡρακλείας	Σαλβάκου. 
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örnektedir27. Ayrıca Doğu Roma imparatoru II. Theodosius’un 9 Mart 443 yılında kente gerçekleştirdiği 

ziyaret onlar için bir dönüm noktası olmuş gibidir. İmparator çıktığı Asia Gezisi «ex Asiana expeditione» 

çerçevesinde 22 Mayıs günü Karia’daki Aphrodisias kentinde özel şahıslar tarafından el konulan 

arazilerin kamulaştırılmasına yönelik bir novella yayımlamıştır; ki bu bildiri kurtarma kazısındaki kilise 

bağlamında çok daha dikkate değerdir. Zira bizzat imparator bu düzenlemenin gerekçesi olarak; 

Herakleia Salbake’den geçerken vatandaşların uzun süre göz ardı edilmiş olan «utpote longo tempore 

neglectorum» surlarla «murorum», su kemeriyle «aquaeductus» ve diğer kamu yapılarıyla «aliorum 

operum publicorum» bir an önce ilgilenilmesi yönündeki ısrarlı taleplerinin etkili olduğunu 

belirtmektedir (XXIII)28. Muhtemelen bu gelişmelere bağlı olarak II. Theodosius farklı şekillerde de 

kentlilerin taleplerine kayıtsız kalmamış ve Herakleia’da bir sınır düzenlemesi de gerçekleştirilmiştir29. 

Kentin kırsalında yer alan kurtarma kazı alanında keşfedilmiş ve devşirme malzemelerle hızlıca inşa 

edilmiş bu kilisenin arkeolojik bağlamdaki tarihlendirmesi II. Theodosius’un bu düzenlemeleriyle 

paralellik göstermiş olmalıdır. En azından henüz kentlerin Hristiyanlaşmasının erken bir döneminde 

uzun süreden beridir kamu yapılarının dahi ilgisizliğinden yakınıldığı bir yerleşimde, Hristiyanlığa 

ilişkin diğer verilerin de daha sonraki zamanlara ait olması nedeniyle, II. Theodosius dönemi bir 

terminus post quem olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla kazı alanındaki kilise yapısı da MS 5. yüzyılın 

ortalarından sonrasına tarihlendirilmelidir. 

Sonuç 
Sonuç olarak 2018-2019 yıllarında gerçekleştirilen fotoğraflama, arşivleme ve çizim çalışmaları 

sistematik bir şekilde gerçekleştirilen iki açmadaki kazı çalışmalarında bölgenin tarihsel coğrafyasına 

ilişkin yeni veriler sunmaktadır. Her iki evrede de konum, plan tipi, mimari ve mermer blok zemin 

döşemesi göz önüne alındığında; Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait önemli bir kamu yapısının Erken 

Doğu Roma Dönemi’nde (MS 4-5. yüzyıl) bazilikal planlı, tek apsisli, üç nefli bir kilise veya bununla 

ilişkili dinsel bir yapıya dönüştürüldüğü anlaşılmıştır. Özellikle yeni yazıtlı taş bloğun içerdiği bilgiler 

hem kazı alanı ve çevresinin yerleşim tarihini Arkaik Dönem’e kadar götürmüş hem de özellikle Bronz 

Devri’nde Skythia’dan Anadolu’ya gelerek burada Artemis ile synkritize edilen Sibyrallis adlı 

Amazon’a ait tapınağa alternatif bir konum belirlemiştir. Ayrıca MS 110/111 yıllarında Herakleia 

Salbake teritoryumuna dahil edilerek tanrıçaya adanan Kosa ve Antikosa köylerinin bu kazı alanının 

hemen güney/güneybatısında olduğu saptanmıştır. Son olarak hem arkeolojik materyaller hem de 

Herakleia Salbake’nin Hristiyanlıkla ilintili verileri çerçevesinde apsisli kilise yapısı MS 5. yüzyıl ve 

sonrasına tarihlendirilmiştir. 

 
27 ACO Chal. I. 3.258; II. 1.220; III. 2.90, 96.105, 97G.167, 97L.221; IV. 1.222, 9.153; VI. 1.238, 9.244, 9D.309. 
28 «cum voti causa per Heracleotanam civitatem transitum faceremus, petitionibus civium eiusdem maxima sumus 
commiseratione commoniti, qui tam murorum suorum quam aquaeductus nec non etiam aliorum operum publicorum, 
utpote longo tempore neglectorum, curam fieri oportere nostris provisionibus flagitarunt.» 
29 Robert & Robert 1954, 199 no123A (MS 425-450). 
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Bu veriler ölçeğinde bundan sonraki çalışmalarda öncelikli olarak bir sundurma projesi çerçevesinde 

kazı alanının üzerinin örtülmesi ve kenarlarda oluşturulacak bir gezi yolu vasıtasıyla bu alanın ziyarete 

açılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, yapının yol kavşağında yer alması ve kurtarma kazısı 

çalışmalarının tamamlanabilmesi adına özellikle erken Roma İmparatorluk Dönemi yapısına ait mermer 

döşemenin devam ettiği ve erken Doğu Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait içten yarım yuvarlak dıştan 

düz duvar ile kapatılan bazilikal planlı üç nefli kiliseye ait ana nef ile kuzey nefin ortaya çıkarılabilmesi 

için 93 ada 27 parsel ile 92 ada 17 ve 18 numaralı parsel mirasçılarının muvafakatleri alınarak, 2863 

sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 15/f maddesine istinaden çıkarılan 22.05.2010 

tarih ve 27588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Takas Yönetmeliği’ne göre işlem 

yapılabilmesi için Tavas Belediye Başkanlığı’nca koruma amaçlı imar planının hazırlanması 

gerekmektedir.  
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Özet 

Bu çalışmada, günümüzde Aydın Arkeoloji 

Müzesi’nde korunan ve Aydın ili, Bozdoğan ilçesi, 

Bozdoğan İlkokulu’ndan getirilerek müzeye 

kazandırılan bir büst ile birlikte figürlü bir masa 

ayağı parçası ele alınmıştır. Amaç, tekil örnekler 

olsa da Karia Bölgesi’nin Roma İmparatorluk 

Dönemi heykeltıraşlık literatürüne katkı sağlayarak 

Bargasa/Piginda buluntusu eserleri bilim dünyasına 

sunmaktır. Bu doğrultuda plastik eserlerin tipolojik 

ve stilistik açıdan ait oldukları dönem özellikleri ve 

heykeltıraşlık merkezleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Figürlü masa ayağı bu çalışmada ilk kez 

değerlendirilmekte, daha önce kataloğu 

yayımlanmış büst ise farklı önerilerle yeniden ele 

alınmaktadır. Çalışma içeriğinde irdelenen eserlerin 

kazı malzemesi olmaması ve envanter kayıtlarında 

buluntu durumları ile ilgili bilgi bulunmaması 

nedeniyle genel olarak Karia Bölgesi ve yakın 

coğrafyadaki Roma İmparatorluk Dönemi 

heykeltıraşlık eserleriyle analoji yoluyla 

tarihlenebilmiştir. Araştırma içeriğinde 

değerlendirilen figürlü masa ayağı parçası için Roma 

İmparatorluk Dönemi’nde İS 1. yüzyılın ikinci yarısı 

-Flaviuslar Dönemi-, privat erkek büstü için İS 3. 

yüzyılın ikinci çeyreği -Asker İmparatorlar Dönemi- 

tarihi önerilmektedir. Analojik değerlendirmeler 

sonucunda, incelenen yontuların Aphrodisias, 

Tralleis ve Nysa gibi yakın merkezlerdeki eserlerin 

stil özelliklerini yansıttığı anlaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Karia Bölgesi, 

Bargasa/Piginda, Heykeltıraşlık, Figürlü Masa 

Ayağı, Büst. 
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Abstract 

The present study focuses on a bust and a 

table leg with figurative decoration brought to Aydın 

Archaeological Museum from the Aydın province, 

Bozdoğan district, Bozdoğan Primary School. The 

aim was to contribute to the sculpture literature of 

the Roman Empire Period of the Caria Region even 

if these are only singular examples. Accordingly, it 

was tried to determine the properties of their time 

period and their sculpture centres with regard to the 

typological and stylistic characteristics of the pieces 

unearthed at Bargasa/Piginda. The table leg with 

figurative decoration is evaluated for the first time in 

this study, whereas the bust with a previously 

published catalogue is re-revaluated with different 

suggestions. The works of art included in the study 

could be dated only through analogies with Roman 

Imperial Period sculpture pieces at the Caria Region 

and its surroundings since they were not excavation 

materials and had no information in the inventory 

records. The table leg with figurative decoration 

included in the study is suggested to be dating back 

to 1st century AD during the Roman Imperial Period 

– Flavius Period -, whereas the male bust is 

suggested to date back to the second half of 3rd 

century AD – Soldier Emperors Period. It was 

understood based on analogic assessments that the 

examined sculptures reflect the stylistic 

characteristics of nearby centres such as 

Aphrodisias, Tralleis and Nysa.  

Keywords: Caria Region, Bargasa/Piginda, 

Sculpture, Table Leg with Figurative Decoration, 

Bust.

 

Araştırma Tarihçesi 

u çalışmada günümüzde Aydın Arkeoloji Müzesi’nde korunan ve Aydın ili, Bozdoğan 

ilçesinden bulunan ve dolayısıyla Bargasa/Piginda buluntusu olarak değerlendirilen plastik 

eserler tipolojik ve stilistik açıdan ele alınmış, ait oldukları dönem özellikleri ve heykeltıraşlık 

merkezleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bargasa/Piginda yerleşimi ile ilgili ilk çalışmalar, 19. yüzyılın 

sonlarında, kent lejantının yer aldığı sikkeler üzerinde yapılmıştır1. Ayrıca Bargasa’nın lokalizasyonu 

konusunda çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. C. Ptolemaios’u referans alan araştırmacılar, bu kentin 

Alabanda ve Amyzon yakınlarında yer aldığını önermekte ve bu görüşlerini Aydın ili civarında bulunan 

Bargasa sikkeleri ile desteklemektedir2. Lokalizasyon odaklı sürdürülen çalışmalar sonucunda; söz 

konusu yerleşim için öne sürülen konum önerileri, sonraki araştırmalar için oldukça önemlidir.  

Bargasa antik kentinde, 1997 ve 1998 yıllarında Aydın Arkeoloji Müzesi başkanlığında ve Bordeaux 

Üniversitesi destekleriyle P. Debord’un bilimsel danışmanlığında ilk kez kazı çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir3. Araştırmalar sırasında, bölgede Zeus Pigindenos kültüne dair sonuçlara 

ulaşılmıştır4. Karia Bölgesi için yerel kült araştırmalarına katkıda bulunan ve bu bağlamda önemli veriler 

elde edilen çalışmalar sonucunda; bölgedeki ana sorunun yerleşimin adlandırılması olduğu saptanmış, 

 
1 Paton-Myres 1896, 198; Paton 1900, 60; Barclay-Head 1964, xlii; Stillwell 1976, 143. 
2 Paton-Myres 1896, 198.   
3 Varinlioğlu 1998, 202. 
4 Varinlioğlu 1998, 202. 

B 



 

 25 

ancak daha sonra -önceki araştırmalar ve elde edilen veriler de göz önüne alınarak- yerleşimin adı 

Bargasa olarak kabul edilmiştir5. Bu öneriyi destekler biçimde Antiocheia ad Maeandrum yakınlarında 

bulunan ve bölgedeki yerleşimcilerin isimlerinin yer aldığı bir yazıt, bu konuda önemli bir epigrafik veri 

olarak değerlendirilmektedir6. Bu yazıtta Bargasa’lılar, Neapolislilerin hemen önünde gösterilmekte ve 

dolayısıyla Neapolis de Bargasa’dan çok uzak olmayan bir yerleşim olarak görülmektedir7. Nümizmatik 

verilerin de Bargasa ve Neapolis’in yakınlığını göstermesi, epigrafik verilere dayalı bu düşünceyi 

destekler niteliktedir8.  

2005 yılında, Aydın Arkeoloji Müzesi’nden E. Yener, M. K. Özkan, H. Özkan, E. Yılmaz ve F. Ertuğrul 

tarafından Bargasa antik kentinin yakınında yer alan Haydere Mahallesi’nde Geç Roma İmparatorluk 

Dönemi’ne tarihlenen oda mezarda kurtarma kazısı çalışmaları yürütülmüştür9. Değinildiği üzere 1997-

1998 yılı araştırmaları sonucunda, Zeus Pigindenos kültünü açığa çıkaran çalışmalarla birlikte 

değerlendirildiğinde; Haydere Geç Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenen mezar kazısı, Aydın 

Arkeoloji Müzesi tarafından kentin sakral ve sepulkral açıdan ele alındığı iki önemli kazı çalışması 

olarak oldukça önemli veriler sunmaktadır. 

2012 yılında A. Saraçoğlu ve H. Üreten, kentin akropolisi, sur duvarları, sarnıçları, tiyatro ve kutsal 

yapılarıyla birlikte Zeus Tapınağı ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur10. Özellikle son yıllardaki 

arkeolojik verilerle birlikte kentin mimari yapıları ve kutsal alanlarının birlikte değerlendirildiği ve bu 

nedenle yerleşimi bütünsel açıdan ele alan bu çalışma bilgilerimizin artmasını sağlamıştır. 

Bargasa buluntusu heykeltıraşlık eserleri konusundaki ilk yayında, J. İnan ve E. Rosenbaum, 1966 

yılında, bu çalışma içeriğinde de ele alınan erkek büstünü yayımlamıştır11. Söz konusu çalışmada 

Bargasa buluntusu erkek büstü, tanım ve tipoloji açısından kısaca değerlendirilirken, kaide yazıtının 

çeviri ve yorumu önemli bilgiler sunmuştur. F. Ölmez, 1995 yılında, üzerinde sekiz satır Eski Yunanca 

yazıt yer alan bir heykel kaidesi üzerinde çalışma gerçekleştirmiştir12. Sözü edilen epigrafik çalışmada, 

özelde Zeus Pigindenos kültü, genelde ise Karia tarihi coğrafyası ve kültleriyle ilgili önemli bilgiler 

aktarılmaktadır. G. Uluışık Öncü ise 2004 yılında, Bargasa’dan bulunan bir grup heykel üzerinde 

çalışma yürütmüştür13. Kentin Hellenistik Dönem plastiği konusunda referans kaynak niteliğindeki söz 

 
5 Varinlioğlu 1998, 202. 
6 Briant-Brun-Varinlioğlu 2001, 251 vd. 
7 Briant-Brun-Varinlioğlu 2001, 251 vd. 
8 Briant-Brun-Varinlioğlu 2001, 252. 
9 Yener-Özkan-Özkan-Yılmaz-Ertuğrul 2005, 194. 
10 Saraçoğlu-Üreten 2012, 71, 72. 
11 İnan-Rosenbaum 1966, 175. 
12 Ölmez 1995, 165, 166. 
13 Uluışık Öncü 2004, 11 vd. 
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konusu çalışmada Geç Hellenistik Dönem’e tarihlenen kutsal alan buluntusu dört heykel ve parçası ele 

alınmıştır. 

Tipoloji ve İkonografi 

Erkek Büstü  

Çalışma kapsamında ele alınan ilk örnek Bargasa buluntusu 63 envanter numaralı erkek büstüdür14. 

Aydın ili, Bozdoğan ilçesi sınırlarında bulunmuş ve 24.07.1959 tarihinde, geçici süreyle korunduğu 

Bozdoğan İlkokulu’ndan nakil yoluyla Aydın Arkeoloji Müzesi’ne kazandırılmıştır (Fig. 1-4). İnce 

grenli beyaz mermerden göğüs altına kadar işlenmiş orta yaşın üzerinde manto giyimli erkek büstü; baş, 

gövde ve kaide ile tek bloktan yontulmuştur. Tamamına yakın iyi korunmuş büstün alın kısmının ortası, 

burnun sağ tarafı, üst kısımdan itibaren sağ elin iki parmağı ile giysi kıvrımından küçük bir parça kırık 

ve eksiktir. Yüz, boyun ve giysi yüzeyinde hafif patina oluşmuştur. Baş hafifçe soluna dönüktür. Saç-

sakal ve kaş detaylarında taşçı kalemi kullanılmıştır. Önde alın üzerinde merkeze, yanlarda ise şakaklara 

yönlenen virgül biçimli bukleli kısa saçlar arka kısımda kabaca işlenmiş ve detayları belirsizdir. Saçlarla 

birleşen nispeten uzun ve hacimli, bukleli sakallar ile diyagonal kısa çentiklerle oluşturulan ve üst 

dudağı tamamen kapatan bıyık yer almaktadır. Yüz oval ve dolgun, alın geniş ve yüksek verilmiştir. Yaş 

belirteci olarak şişkin ve belirgin elmacık kemiklerinin altından itibaren yanaklar yumuşak, sarkık ve 

avurtlar çöküktür.  Kulaklar büyük ve şematik işlenmiştir. Üst göz kapakları ile arasında geniş bir alan 

bulunan kaşlar kısa çentiklerle detaylandırılmış, orbital derin, gözler badem formunda verilmiştir. Göz 

küresinden belirgin biçimde ayrışan göz kapakları etli ve kalın işlenirken dış köşelerde üst göz kapağı 

konturları alt göz kapağını aşarak kaş düzlemine uzanmaktadır. Matkapla işlenen iris ve pupil büyük ve 

şematiktir. Nasolabial derin verilirken, korunan sol burun deliği matkapla işlenmiştir. Ağız kapalı, 

dudaklar dolgun, çene geniş ve güçlüdür. Omuzlar geniş verilmiştir. Palliatus tipinde15, giysi altındaki 

sağ kol dirsekten bükülerek diyagonal biçimde uzanmakta, göğüs üzerinde manto tomarını taşımaktadır. 

Manto üzerinde, göğüs kısmına kadar birbirini izleyen geniş yüzeyli diyagonal kıvrımlar oluşmuştur. 

Sağ kolun hareketiyle oluşan derin kanallı ve geniş yüzeyli kıvrımlar, sol omuz üzerinde tek merkezden 

çatallanarak sonlanır. Sağ omuz üzerinden öne, sol omuza uzanan keskin sırtlı ve derin kanallı kıvrım 

tomarı yer almaktadır. Büst altında dairesel formlu, iki torus arasında derin bir trokhilos bulunan yazıtlı 

Ionik kaide bulunmaktadır. Kaide ile gövde arasında yazıtlı tabula yer almaktadır. Arka kısımda ise 

ortada merkezi konumda bir omurga desteği işlenmiştir.  

 
14 Ölçüler: Yük. 77 cm, Gen. 53 cm, Kal. 23 cm, Baş Yük. 23 cm, Baş Gen. 21 cm, Göz Yük. 1,7 cm, Göz Gen. 3,5 cm, 
Kaide Yük. 20 cm, Kaide Çap. 23 cm, Harf Yük. 1,5-2 cm. 
15 Lat. Pallium. Roma İmparatorluk Dönemi manto giyimli erkek yontularında görülen giysi şeması. Bu tipte kol askısı 
biçiminde sıkıca sarılan manto altındaki sağ kol dirsekten bükülerek diyagonal biçimde göğüs üzerine uzanırken açıkta 
kalan sağ el, göğüs ortasında, sol omuza yönlenen manto kıvrımını tutmaktadır. Sol omuzdan sırt kısmına, arkaya 
uzanarak açılan mantonun uç kısmı ise gövdeye paralel biçimde aşağı uzanan sol kola sarıldıktan sonra çözülerek aşağıda 
sonlanmaktadır (Bieber 1959, 374 vd.; Alföldi 1962, 403-405; Sonkaya 2018, 47-49). 
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Tabula kısmında; “Μ(ᾶρκος) Αὐρ(ήλιος) Ἀπ-ολλώνιος τυράν”, trokhilos bölümünde ise “νου λιτουργὸς 

Διαγένους καὶ ἀπὸ πορφύρας” bulunan yazıt yer almaktadır. Söz konusu yazıtın çevirisi; “Tyrannos'un 

oğlu Marcus Aurelius Apollonios, ataları gibi hayırsever morların eski kullanıcısı” olarak yapılmıştır16.  

Bargasa buluntusu ilk örnek olan privat erkek büstü, J. İnan ve E. Rosenbaum tarafından İS 235-250 

yıllarına tarihlenmektedir17. Cephe ve profil teşhiri düşüncesini yansıtan biçimde, saçların başın 

arkasında özensiz ve kabaca işlenmesine ek olarak ön kısımda izlenen torus silmelerinin yanlarda, gövde 

düzleminde yarı çapta kesilerek arka kısımda işlenmediği gözlemlenen Bargasa buluntusu; taşçı kalemi 

ile oluşturulan çentikli saç-sakal ve kaş detayları, derin matkap uygulaması ile işlenen iris ve pupil, ait 

olduğu çağın bunalımını ve kişisel huzursuzluğunu yansıtan kaşlardaki gerilim ve durağan yüz 

ifadesiyle veristik portre özellikleri göstermekte, dolayısıyla değinilen özellikler nedeniyle önceki 

araştırmacılarla örtüşen biçimde İS 3. yüzyıl -Asker İmparatorlar Dönemi- modasını yansıtmaktadır. Bu 

dönemin emperyal karakterleri; muhafız alayı askerlerinin etkinliği doğrultusunda birkaç yılı aşmayan 

iktidar süreleri, iç savaş, değerlerde bozulma ve ekonomik istikrarsızlıkla birlikte zor bir süreçten geçmiş 

ve bu süreç portre özelliklerine çağın ruhunu yansıtmıştır18. Bu nedenle güçlü askeri ifadeyi yansıtması 

açısından ön model olarak Caracalla portreleri ile başlayan ve sonrasında dönem özellikleri 

doğrultusunda İS 3. yüzyıl portreciliğinin karakteristik özelliği olarak endişe ve içe dönük yapısı öne 

çıkan kısa ömürlü imparator portrelerinde, İS 1. ve 2. yüzyıl portreciliğinden bilinen iç huzur ile özgüven 

eksiktir ve çağın huzursuzluğu -3. yüzyıl bunalımı- görülmektedir19. Bu bağlamda Bargasa 

buluntusunda, İS 222-235 yıllarında iktidarda olan Severus Alexander ile başlayan20, İS 235-238 yılları 

arasında hüküm süren ve Maximinus Thrax olarak bilinen Gaius Iulius Verus Maximinus21 ile devam 

eden Asker İmparatorlar Dönemi modası özelliği olarak taşçı kalemi çentikleriyle oluşturulan kısa asker 

saçı ve sakalı görülmektedir. Bargasa buluntusu büst; İS 238-244 tarihleri arasında imparator olan I. 

Gordianus ve III. Gordianus üslubunda22 plastik yapıya yaklaşan hafif hacimli saç modeliyle, baş 

üzerinde deriye yapışan negatif çentiklerle oluşturulan saç modası olan ve a penna tekniği23 olarak 

bilinen uygulamadan uzaklaşmış, dolayısıyla yüzyıl ortasına yaklaşmıştır. Ancak değinilen tüm bu 

özelliklere rağmen Bargasa buluntusu, İS 253-268 tarihleri arasında ortaya çıkan Gallienus Dönemi 

Klasizmine24 ulaşmamış ve henüz hacim kazanmaya başlayan saç modeliyle İS 3. yüzyılın ikinci çeyreği 

içerisinde değerlendirilmektedir.  

 
16 “Askeri tribunuslar tarafından giyilen geniş mor şeritli togaya atıfta bulunulmuş, büstte betimlenen kişinin Roma 
İmparatorluğu ordusunda bir legionun eski tribunusu olduğu” belirtilmektedir (İnan-Rosenbaum 1966, 176). 
17 İnan-Rosenbaum 1966, 175, 176, Nr. 235, Pl. CXXX. 
18 Doğer 2009, 241. 
19 Doğer 2009, 241, 242. 
20 Özgan 2015, 118 vd. 
21 Özgan 2015, 158 vd., Res. 156, 157. 
22 Özgan 2015, 172 vd. 
23 Özgan 2015, 129. 
24 Özgan 2015, 204 
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İS 212 yılında Caracalla tarafından imparatorluk sınırları içinde yaşayan özgür bireylere tüm haklardan 

yararlanabilecek düzeyde Roma vatandaşlığı statüsü sağlayan Constitutio Antoniana ile neredeyse tüm 

kentlerde -özellikle İS 212-250 yılları arasında- yeni Roma vatandaşları -Caracalla’nın Marcus 

Aurelius’a dayandırdığı bağlarını vurgulamak amacıyla sonradan aldığı adı- Marcus Aurelius ve Aurelia 

ismini almıştır25. Bu bağlamda ikonografik açıdan Bargasa yontusu, Asker İmparatorlar Dönemi özelliği 

olarak; saça oranla nispeten uzun sakalıyla, bilgeliği ve filozof yanıyla öne çıkan Marcus Aurelius’a 

köprü olurken, taşçı kalemi çentikleriyle oluşturulan kısa asker saçı ise Roma İmparatorluğu ordusuyla 

olan bağını yansıtmaktadır26. Bargasa büstünde betimlenen tribunus, bu yeni zümrenin kazanılmış statü 

ve saygınlığını, dolayısıyla sivil kültür yapıtlarına karşı uyanan ilgisinin27  temsili olarak yorumlanabilir. 

Tipolojik açıdan ele alındığında; Afrodisias Müzesi’nde korunan ve İS 2. yüzyıl sonuna tarihlenen 6666 

envanter numaralı erkek portresi28, Bargasa buluntusu büst ile iris ve pupil işlenişiyle benzerlik 

göstermektedir. Ancak söz konusu yontu, yoğun matkap kullanılan hacimli ve hareketli saç-sakal 

buklelerinin yanı sıra Geç Antoninler-Severuslar Dönemi özelliği olarak boyun ve sağ omzun, hareketli 

gözlerin döndüğü yöne çevrilmesiyle29 Bargasa örneğinden erken tarihli olmalıdır. Afrodisias 

Müzesi’nde yer alan ve İS 3. yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlenen 70-508-511 envanter numaralı portre 

yontusu30, derin orbital, matkapla işlenen pupil, şişkin ve gergin elmacık kemiklerinin hemen altından 

itibaren yumuşak, sarkık ve içe çökük yanaklar, sıkıca kapalı ağız, alt dudağın dolgun ve dışa taşkın 

yapısının yanı sıra üst dudağı tamamen kapatan bıyık ve saça oranla uzun ve plastik yapıda hacimli 

bukelerden oluşan sakal modeli, Bargasa buluntusuyla benzer özelliktedir. Bargasa büstü ile tipolojik 

açıdan yakınlık gösteren diğer bir örnek Aydın Arkeoloji Müzesi’nde korunmaktadır. İS 3. yüzyıl 

ortalarına tarihlenen 296 envanter numaralı Nysa buluntusu portre31, gergin ve endişeli ruh halini 

yansıtan ifadesinin yanı sıra taşçı kalemi çentikleriyle oluşturulan saç-sakal ve kaş detayları, iris ve pupil 

işlenişi, şematik kulaklar ve sıkıca kapatılmış ağız yapısı ile Bargasa portre büstü ile benzer dönem 

özelliği göstermektedir. Side Müzesi’nde yer alan ve İS 3. yüzyılın son çeyreğine tarihlenen privat 

portre32 ise saç-sakal işlenişiyle Gallienus Dönemi ve sonrasının -Tetrarkhia Dönemi- özellikleri33 

olarak kübik, geometrik ve soyut üslubun etkisi altında şekillenen dörtgen formlu köşeli yüz hatları ve 

olağan boyuttan büyük, asimetrik göz yapısıyla Bargasa buluntusundan daha geç tarihli olmalıdır. Sonuç 

olarak ele alınan privat büstün yakın merkezlerdeki eserlerle tipolojik açıdan benzer olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  

 
25 Smith 2008a, 386. 
26 Doğer 2009, 247. 
27 Smith 2008a, 388. 
28 Smith 2008b, 21, Nr.  28. 
29 Smith 2008b, 284. 
30 Erim-Smith 1991, 84, Nr. 19, Fig. 21. 
31 İnan-Rosenbaum 1966, 176, Nr. 236, Pl. CXXIX, 3, 4. 
32 Özgan 2015, 259, Res. 275 a-b. 
33 Doğer 2009, 270. 
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Figürlü Masa Ayağı Parçası 

Çalışma kapsamında ele alınan Bargasa buluntusu 67 envanter numaralı ikinci örnek34, Aydın ili, 

Bozdoğan ilçesinden bulunmuş ve 24.09.1959 tarihinde Bozdoğan İlkokulu’ndan Aydın Arkeoloji 

Müzesi’ne taşınmıştır (Fig. 5-8). İnce grenli beyaz mermerden yüksek kabartma sphenks başı, boynun 

alt kısmına kadar korunmuştur. Burun, dudaklar ve yüzün sol tarafında bir parça kırık ve eksiktir. Yüzey 

geneline yayılan yoğun patina gözlemlenmektedir. Bant altında uzun ve dalgalı saçlar yanlarda çizgisel 

hatlarla kulakları kapatarak arkada sonlanırken, boynun sağ tarafından saç örgüsü sarkmaktadır. Başın 

üst kısmında ise saç detayları belirsizdir. Baş üzerinde rozet biçiminde çiçeklerden oluşan diadem yer 

almaktadır. Yüz oval ve dolgun işlenirken, alın geniş ve yüksek verilmiştir. Yanaklar dolgun, elmacık 

kemikleri ise şişkin ve belirgindir. Detayları belirsiz gözler büyük ve geniştir. Sol göz ve aynı yöndeki 

yanak, sağına oranla aşağıda konumlandırılmış, bu uygulamayla yüzde asimetri vurgulanmıştır. Olağan 

boyutlardan daha geniş işlenmiş ağız sıkıca kapalı, dudaklar dolgun ve hareketli, çene geniş ve güçlüdür. 

Boyun, kısa ve ince işlenirken boyundan göğüs kısmına geçiş belirgin ve dış bükey biçimde öne taşkın 

verilmiştir. Arka kısımda ise diyagonal biçimde uzanan ve kabartma fonunu oluşturan destek yer 

almaktadır. 

Bargasa buluntusu ikinci yontuda, karşılaştırma örneklerinin yanı sıra tipolojik olarak özellikle önde 

bant altında uzun ve dalgalı saçlar, boynun sağ tarafından sarkan uzun bukle, yüzün dolgun ve elmacık 

kemiklerinin şişkin ve belirgin yapısının yanı sıra olağan ölçekten daha geniş verilen ayrıntısız gözler, 

sphenks35 yontularından bilinen özelliklerdir. Hareketsiz ve durağan yüz ifadesine karşıt biçimde geniş 

yapıdaki ağzın sıkıca kapalı olmasına rağmen hareketli ve dolgun dudak işlenişinin yanı sıra kısa ve ince 

yapıdaki boyundan göğüs kısmına geçiş çizgisinin sert biçimde dışa taşkın formu, sphenks tipolojisinde 

yaygın olarak karşılaşılan diğer karakteristik özelliklerdir.  

Bargasa buluntusu sphenks başında saçların üzerine yerleştirilen rozet biçiminde çiçeklerden oluşan 

diadem, Maenad yontularında görülen bir belirteçtir. Bu nedenle Bargasa örneğinde ikonografik açıdan 

eklektik bir üslup görülmektedir. 

Söz konusu yontu, sphenks figürünün cephe düzleminden taşmayan ve her iki yanda sınırlandırılmış 

biçimde işlenen destek hattı öznelinde değerlendirildiğinde, monopodial figürlü bir masa ayağına ait 

olmalıdır. Sphenks figürünün korunan ölçeği de bu öneriyi destekler niteliktedir. 

Anıtsal ve çoğunlukla dekoratif olarak betimlenen sphenks yontuları, Attika’da Arkaik Dönem mezar 

stellerinden itibaren önemli bir rol oynamıştır36. Sphenks figürleri, Arkaik Dönem’de aslan gövdesi ve 

 
34 Ölçüler: Yük. 20 cm, Gen. 9 cm, Kal. 17 cm, Baş Yük. 13,5 cm, Baş Gen. 8,5 cm, Göz Yük. 2 cm, Göz Gen. 3 cm. 
35 Luschey 1954, 248, Anm. 30; Vedder 1985, 281, Nr. 24. 
36 Richter 1961, No. 1. 4. 11-19. 37-40. 
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kadın başı ile betimlenmiştir37. Bu tipoloji Klasik Dönem’de -İÖ 5. yüzyılın sonlarında- Attika mezar 

stellerinde sürdürülmüştür38. Arkaik Dönem’den beri devam eden tipoloji; Klasik Dönem’in ardından 

Hellenistik39 ve Roma İmparatorluk Dönemi’nde40 süreklilik göstermektedir.  

Bargasa buluntusu, hareketsiz yapısı ve durağanlığına karşın sıkıca kapalı olmasına rağmen 

gülümseme/tebessüm ifadesi yansıtan hareketli ve dolgun dudak işlenişiyle Arkaik Dönem özellikleri 

yansıtmaktadır. Ancak birbirine paralel uzanan ve uçları sivrilen kalın ve hafif hacimli buklelerin, ölçülü 

düzeyde derine inmeyen ince ve çizgisel matkap kanallarıyla ayrılması, yüzün sol tarafında vurgulanan 

asimetriye rağmen durağan ve geniş yüz yapısı, dolgun ve geniş yüzeyli yanaklar, iris ve pupilin 

işlenmediği gözler, ince bir kanalla ayrılan dudaklar, ağız kenarlarından aşağıya sarkan çizgiler ile kısa 

ve geniş çene yapısı, Roma İmparatorluk Dönemi’nde İS 1. yüzyılın ikinci yarısı -Flaviuslar Dönemi- 

portreciliğinin özelliklerini yansıtmaktadır. 

Tipolojik açıdan ele alındığında; Samos buluntusu olan ve Augustus Dönemi’ne tarihlenen friz üzerinde 

betimlenen yüksek kabartma sphenks yontusu41, aşağıya doğru daralan oval formlu baş ve klasistik 

biçimde idealize edilmiş, şematik yapıdan uzak yüz hatları ile Bargasa örneğine göre erken tarihli 

olmalıdır. Berlin Müzesi’nde korunan ve İS 1. yüzyılın son çeyreğine tarihlenen 604 envanter numaralı 

kadın portresinin42, arkaistik üslupta betimlenen yüz hatları, çizgisel ve keskin konturlu kaş yapısı, geniş 

ve yayvan yüz, dolgun ve geniş yanaklar, tebessüm/gülümseme ifadesi yansıtan hareketli dudaklar ile 

kısa ve geniş çene yapısı, Bargasa yontusuyla benzerlik göstermektedir. Bargasa buluntusuyla arkaistik 

üslup bakımından yakınlık gösteren diğer bir örnek ise Ny Carlsberg Glyptothek’te korunan ve Erken 

Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenen 1447 envanter numaralı bir kadın portresidir43. Geniş yüz 

hatları, keskin konturlu kaş yapısı, farklı düzlemde konumlandırılmış asimetrik büyük ve açık gözler, 

geniş ve dolgun yanaklar, şişkin ve belirgin elmacık kemikleri, ince bir kanalla ayrılan hareketli dudaklar 

ve kısa, dolgun ve geniş çene yapısı, Bargasa örneğiyle benzer özelliktedir. Side Müzesi’nde yer alan 

ve İS 3. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen sphenks yontusu44, saç detaylarında izlenen yoğun ve derin 

kanallı matkap uygulamasının yanı sıra şematik işlenen pupil ile Bargasa örneğinden geç tarihli 

olmalıdır.  

 

 
37 Kaltsas 2002, 54, Kat. Nr. 56. 
38 Luschey 1954, 243-255; Vedder 1985, 126-140. 
39 İnan 1975, 122. 
40 İnan 1975, Nr. 63, Lev. LXIII, 2, 3. 
41 Buschor 1933, 5; Kyrieleis 1981, 86, 87, Abb. 63. 
42 Boschung-Hesberg-Linfert 1997, 32, Nr. 24. 
43 Moltesen 2005, 396, Kat. Nr. 214. 
44 Özgan 2015, 259, Res. 275 a-b. 
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Sonuç ve Değerlendirme 

Önceki araştırma sonuçlarına göre; Hellenistik Dönem plastik eserleri bilinen Bargasa’da bulunan ve 

Roma İmparatorluk Dönemi içerisinde İS 1. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen figürlü masa ayağı 

parçasında görülen arkaistik üslup ve İS 3. yüzyıl ortalarına tarihlenmesine rağmen arketipi Geç Klasik 

Dönem’de Sophokles45 ve Aiskhines46 yontularına uzanan Palliatus tipinde betimlenen erkek büstü 

doğrultusunda, bölgede erken dönem heykeltıraşlığı geleneğine sahip ve söz konusu dönemlere ait 

stilistik bilgiyi Roma İmparatorluk Dönemi plastiğinde eklektik açıdan kullanabilecek düzeyde ekolü 

yansıtan bir atölyenin varlığı irdelenmelidir. Bu bağlamda tarihsel veri akışı izleğinde görüldüğü üzere 

özellikle Karia Bölgesi’nde İÖ 3. yüzyılda Seleukhoslar ile başlayan heykeltıraşlık eserlerinin gelişimi 

İÖ 2. yüzyılda da sürmektedir47. İÖ 190 yılında Seleukhoslar ile Pergamon tarafından desteklenen Roma 

Cumhuriyeti arasında Magnesia ad Sipylum’da gerçekleşen Magnesia Savaşı’nın48 ardından İÖ 188 

yılındaki Apameia Barış Antlaşması sonucunda Karia Bölgesi’ni de kapsayan Batı Anadolu’nun büyük 

bir bölümü Attalos Krallığı’nın hakimiyetine girmiştir49. Bu gelişmelerle birlikte II. Eumenes 

Dönemi’nde ortaya çıkan II. Pergamon Heykeltıraşlık Okulu’nun etki alanında yer alan Batı Anadolu 

ve adalar heykeltıraşlığında Pergamon ekolü etkisiyle bir stil gelişimi oluşurken, üretim açısından 

yoğunluk görülmektedir50. Bu ekolün Hellenistik Dönem’de bölgesel bağlamda en önemli etkisi 

Magnesia ad Maeandrum51 ve özellikle Tralleis52 plastik eserlerinde izlenebilmektedir. Uluışık Öncü53 

tarafından ele alınan ve Geç Hellenistik Dönem’e tarihlenen Bargasa buluntusu heykeller üzerinde, 

stilistik olarak Tralleis yontuculuğunun etkisi açıkça görülebilmektedir. 

İÖ 126 yılında başlayan Aristonikos İsyanı54 ve İÖ 88 yılında VI. Mithridates Eupator tarafından Roma 

Cumhuriyeti hegemonyasına karşı başlatılan ayaklanmalar55 sebebiyle İÖ 2. yüzyılın son çeyreği ile İÖ 

1. yüzyılın ilk yarısını kapsayan dönemde, bölgede heykeltıraşlık eserleri üretimi azalmıştır56. Iulius 

Claudiuslar Dönemi ve dolayısıyla Pax Romana sonrasında siyasi ve ekonomik gelişmelerle birlikte 

plastik eserlerde de artış görülmektedir57. R. Özgan tarafından, bölgede Hellenistik Dönem geleneğini 

uzun yıllar sürdüren ve ekol olarak değerlendirilebilecek düzeyde heykeltıraşlık eserleriyle tanınan 

 
45 Helbig 1963, Kat. Nr. 1066. 
46 Richter 1965, Kat. Nr. 6. 
47 Özgan 1982a, 3. 
48 Ruge 1937, 2102; Üreten 2005, 209 vd. 
49 Kaya 2016, 241, 242. 
50 Özgan 2016, 10. 
51 Özgan 1982b, 197 vd. 
52 Özgan 1982a, 1 vd.; Saraçoğlu 2004, 157-169; Şahan 2006, 1 vd.; Yaylalı-Çekilmez 2012, 223-234; Dinç 2013, 1 vd.; 
Dinç 2019, 127-132; Çekilmez 2016, 297-322.  
53 Uluışık Öncü 2004, 11 vd. 
54 Ruge 1937, 2104.  
55 Ruge 1937, 2104.  
56 Özgan 1990, 251 vd.   
57 Özgan 2013, 147 vd. 
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Tralleis antik kentinin, Roma İmparatorluk Dönemi içerisinde İS 1. yüzyıl sonlarında -Flaviuslar 

Dönemi- etki alanını yitirdiği ve bu tarihten itibaren bölge heykeltıraşlığında öne çıkan Aphrodisias’ın 

gölgesinde kaldığı aktarılmaktadır58.  

H. P. Laubscher, Hellenistik Dönem’de kesintisiz olarak varlığını sürdüren Tralleis ekolünün, Roma 

İmparatorluk Dönemi içerisinde gelişim gösteren Aphrodisias ekolünün öncüsü olduğunu ve bu ekolün 

ortaya çıkışındaki önemini vurgulamaktadır59. Son yıllarda Tripolis ad Maeandrum60, Laodiceia ad 

Lycum61 ve Antiocheia ad Maeandrum62 kentlerinde bulunan Hellenistik ve Roma İmparatorluk 

Dönemi’ne tarihlenen heykeltıraşlık eserleri; C. Şimşek’in63 gezici heykeltıraşlar etkisiyle de bu bölgede 

Magnesia, Tralleis, Aphrodisias, Antiokheia, Tripolis, Hierapolis ve Laodikeia kentleri arasında 

Hellenistik Dönem’den başlayarak Roma İmparatorluk Dönemi boyunca devam eden bölgesel bir 

ekolün varlığına ilişkin düşüncelerini destekler niteliktedir. Söz konusu yerleşimlerin plastik buluntuları 

bağlamında Pergamon etkisiyle birlikte Hellenistik Dönem’de Magnesia ve Tralleis üzerinden yayılım 

gösteren bu bölgesel ekolün, Roma İmparatorluk Dönemi’nde İS 1. yüzyılın sonlarından itibaren 

Aphrodisias etkisiyle Tripolis ve Laodikeia’ya kadar uzandığı ve bu merkezler üzerinden etki alanı 

oluşturduğu aktarılmaktadır64. Dolayısıyla değinilen tarihsel veriler ve heykeltıraşlık eserlerinin 

bölgesel etki alanları doğrultusunda Aphrodisias atölyelerinde özellikle İS 1. yüzyıl sonlarından itibaren 

yoğunlaşan ve Geç Antik Çağ’a kadar sürdürülen çok sayıda heykeltıraşlık eseri arasında arketipi Geç 

Klasik Dönem’e uzanan figürlü masa ayakları65 üretimi de önemli bir yer kaplamaktadır. Bu bağlamda 

Bargasa buluntusu figürlü masa ayağı, Tralleis etkisiyle de Roma İmparatorluk Dönemi’nde erken 

geleneğin izleri heykeltıraşlık eserlerinde açıkça görülebilen Aphrodisias ekolü içerisinde 

değerlendirilmektedir. İS 3. yüzyıla -Asker İmparatorlar Dönemi- tarihlenen büst ise Palliatus tipi 

gelişim şemasına66 hâkim Aphrodisias atölyelerinin detaylı veristik portre özellikleri yansıtan işçiliğinin 

yanı sıra yoğun raspa uygulaması ve pürüzsüzleştirilerek parlatılan cilalı görünümü ile Aphrodisias 

ekolünü yansıtmaktadır. Sadece portre yontuculuğu alanında uzmanlaşmış heykeltıraşlara ayrılan 

atölyelerde üretilen Aphrodisias portre yontularının yaş, giysi ve sosyal statü belirteçlerinin eklektik 

biçimde, dolayısıyla kişisel fizyonomi, saç-sakal modeli ve giysi düzenlemesi gibi detayların hem Roma 

İmparatorluk Dönemi modasını hem de Hellenistik Dönem etkili yerel sanat anlayışını yansıtan 

yontuculuk üslubu67 bu düşünceyi destekler niteliktedir. Aphrodisias buluntusu erkek portre 

yontularında moda olarak yorumlanabilecek düzeyde popüler olan ve Bargasa büstünde de görülen 

 
58 Özgan 1982a, 3, 165. 
59 Laubscher 1966, 127; Özgan 1982a, 165. 
60 Erdoğan-Arıcı 2018, 297; Duman-Öğüş 2020, 123-155. 
61 Şimşek 2007, 349-355; Şimşek 2011, 336 vd.  
62 Kapuci 2021, 256 vd. 
63 Şimşek 2007, 349-355. 
64 Şimşek 2007, 351, 355. 
65 Smith 2008b, 31, Nr. 42. 
66 Smith 2008a, 362 vd. 
67 Smith-Dillon-Hallet-Lenaghan-Voorhis 2006, 39. 
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yalnızca manto giyimli Palliatus tipi68, Constitutio Antoniana69 etkisiyle İS 3. yüzyıldan itibaren Geç 

Antik Çağ içlerine kadar portre yontusu üreten Aphrodisias atölyelerinde -özellikle lahitler üzerinde- 

çok sayıda örnekle temsil edilmektedir70. Sonuç olarak bu çalışmanın içeriğini yalnızca iki örnek 

oluşturmasına rağmen Bargasa antik kentinin Roma İmparatorluk Dönemi heykeltıraşlık eserleri ve etki 

alanını oluşturan atölyelere dair öneriler sunulmaktadır. Ancak Bargasa buluntusu plastik eserlerin stil 

özelliklerinin detaylı biçimde irdelenebilmesi için konteksti bilinen daha fazla buluntu ile gelecekte 

yapılacak kazı ve araştırmalar, söz konusu kentin heykeltıraşlığı konusunda daha fazla bilgiye 

ulaşmamızı sağlayacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
68 Smith 2008a, 349, 350. 
69 Koch 2010, 23, 24. 
70 Smith 2008a, 362 vd.  
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Özet 

Antik yerleşimlerin Roma Dönemi tabakalarında, 

kırmızı renkte kilden ve kırmızı renkte parlak astarlı, 

kalıpta ya da çarkta yapılmış, kabartmalı bezemeli ya 

da bezemesiz seramikler sıklıkla bulunmaktadır. İlk 

yapılan çalışmalarda Arezzo ya da Arretine Seramiği 

olarak anılmış, fakat sonraları diğer antik 

yerleşimlerde de sıklıkla bulunduğu saptanarak, 

ilerleyen çalışmalarda Terra Sigillata olarak 

isimlendirilmiştir. Günümüzde, Geç Roma 

Dönemi’nde üretilen kırmızı renkli seramikler için 

Kırmızı Astarlı terimi yaygınlaşmıştır. Son yıllarda 

ilerleyen çalışmalarla, Roma Dönemi’nin bu 

karakteristik seramikleri Anadolu’daki çok sayıda 

yerleşimde bulunmuş ve yayınlanmıştır. Antik Batı 

Anadolu’nun önemli Ion kentlerinden biri olan 

Phokaia, bu karakteristik seramik grubunun üretim 

merkezlerinden biridir.  

Bu çalışmanın amacı, Phokaia Sahil Yolu kazısında 

bulunan Kırmızı Astarlı seramiklerini tipolojik ve 

kronolojik olarak incelemek ve kil analizlerini 

 
* Prof. Dr. Aynur Civelek. Bu çalışmanın konusu olan Phokaia Sahil Yoku Kazısı Kırmızı Astarlı Seramikleri’nin 
çalışma iznini veren antik Phokaia kenti kazıları başkanı Prof. Dr. Ömer Özyiğit’e, seramiklerin çizimlerini yapan uzman 
arkeolog Ayşegül Soslu’ya ve arkeolog Nurten Bulanıklı’ya, malzemenin minerolojik incelemelerini yapan Pamukkale 
Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Semiz’e, malzemelerin dijital çizimlerini yapan 
arkeolog  Gül Tuğçe Toprak, Yiğit Burak Yüksektepe, Ecrin Nur Burgazlı ve Yağız Taşdelen’e ve uzman arkeolog 
Özgün Öz’e ve yardımları nedeniyle uzman arkeolog Gözde Uğuz’a teşekkür ederim. 

sunmaktır. Phokaia (günümüzde İzmir-Eski Foça), 

Batı Anadolu’nun önemli kıyı yerleşimlerinden 

biridir ve tarih boyunca seramik üretimi ile dikkat 

çekmektedir; 1989 yılından itibaren yapılan 

araştırma ve kazılardan gelen verilerle, kentin 

önemli bir seramik üretim merkezi olduğu 

kanıtlanmıştır. Kentin çeşitli alanlarında yapılan 

kazılarda Kırmızı Astarlı seramikleri ve fırınlarına 

ait kalıntılar saptanmıştır. Phokaia Kırmızı Astarlı 

Seramikleri (PRSW-Phocaean Red Slip Ware) 

üzerine ilk çalışma Waage tarafından yapılmış; 

1960’lardaki araştırmalarda Langlotz tarafından 

Form 3 C tipi olarak anılmıştır. 1972’de Hayes 

tarafından LRC (Late Roman C / Geç Roma C) ve 

1980’de Phocaea Kırmızı Astarlı grubu olarak 

isimlendirilmiştir. Phokaia Sahil Yolu’nda yapılan 

kazılarda çok fazla miktarda Kırmızı Astarlı 

seramikler bulunmuştur ve büyük olasılıkla bu 

alanın gerisindeki atölyelere ait olmaldırlar. 

Malzemeler, alandaki buluntu yerlerine göre yapılan 

gruplar dikkate alınarak çizilmiş ve 

fotoğraflanmıştır. Malzemelerin kil analizleri 

www.armadergi.org 
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uzmanlar tarafından yapılmış ve sonuçları 

sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Arkeoloji, Phokaia, Seramik, 

Kırmızı Astar, Sigillata.  

Abstract 

In the Roman Period layers of the ancient 

settlements, there are often ceramics with or without 

relief decoration, made of red clay and bright red 

slip, made in molds or on wheels. In the first studies, 

it was referred to as Arezzo or Arretine Ceramics, 

but it was later determined that it was frequently 

found in other ancient settlements and was named 

Terra Sigillata in later studies. Today, the term Red 

Slip has become widespread for red colored 

ceramics produced in the Late Roman Period. With 

the progress of studies in recent years, these 

characteristic ceramics of the Roman Period have 

been found and published in many settlements in 

Anatolia. Phokaia, one of the important Ionian cities 

of ancient Western Anatolia, is one of the production 

centers of this characteristic ceramic group.  

The aim of this study is to examine the Red Slip 

Ware found in the the Coastal Road excavation of 

Phokaia, typologically and chronologically, and to 

present their clay analysis. Phokaia (İzmir-Old Foça) 

is one of the important coastal settlements of 

Western Anatolia and has attracted attention with 

pottery production throughout history. With the data 

coming from the researches and excavations since 

1989 it has been proven that the city is an important 

pottery production center. During the excavations 

carried out in various areas of the city, Red Slip 

pottery and the remains of their kilns were found. 

The first study on Phokaia Red Slip Pottery (PRS-

Phocaean Red Slip Pottery) was made by Waage; it 

was referred to as Form 3 C type by Langlotz in 

studies in the 1960’s. It was named LRC (Late 

Roman C / Late Roman C) by Hayes in 1972 and 

Phocaea Red Slip in 1980. From the 4th century AD 

to the 7th century AD, red slip pottery were widely 

produced and used in the city. A large amount of 

material was found during the excavations carried 

out on the Phokaia Coastal Road. Phokaia Coastal 

Road Red Slip Ware was probably belonged to the 

workshops behind this area; it’s noteworthy that 

there were many defective productions. The 

materials were drawn and photographed, taking into 

account the groups made according to the find places 

in the area.. Clay analyzes of the materials were 

made by experts and the results were presented. 

Keywords: Archaeology, Phokaia, Pottery, Red 

Slip, Sigillata
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nlü tarihçi Herodotos’un1 sözünü ettiği on iki Ion kentinden biri olan antik Phokaia (Φώκαια, 

Eski Foça) günümüzde İzmir’in yaklaşık 65 km. kuzeyinde yer alan, korunaklı iç limana sahip 

bir yerleşimdir. Kuzeyinde Çandarlı Körfezi, doğusunda Manisa, güneyinde Menemen ve 

güneyinde İzmir Körfezi ile sınırlanmıştır. Coğrafyacı Strabon’un2 belirttiğine göre, önceleri Phokaia’ya 

yerleşen Lelegler, Ionlar tarafından İç Karia’ya sürülmüşlerdir. Phokaia, önce Aiol ve sonra Ion kenti 

olarak anılmıştır. Phokaia’da yapılan son dönem kazılarında, ilk yerleşimin Tunç Çağ başlarına (MÖ 

3000’lere) uzandığı saptanmıştır. Ege’de daha eski dönemlere uzaman uygarlığın Helenler ile 

başlamadığı ve Helenler’in bu uygarlığın mirasçısı olabilecekleri belirtilmektedir3. Elli kürekli gemileri 

ile ünlenen Phokaialılar, Batı Akdeniz’de çeşitli koloniler kurmuşlardır. Yalnızca denizcilik ve ticarette 

ünlü olmayıp fakat aynı zamanda Batı Akdeniz kültürünün gelişimini de etkilemişlerdir.  

Önemli bir kıyı ve liman yerleşimi olan Phokaia, tarih boyunca seramik üretimi ile dikkat çekmektedir; 

kentte yapılan kazılarda MÖ 6. yüzyıldan Geç Roma Dönemi’ne dek kanıtlara ulaşılmıştır. Bu 

çalışmanın konusunu oluşturan Kırmızı Astarlı Seramikler (PRSW, Phocaean Red Slip Ware) 2001 

yılında Foça Sahil Yolu kazılarında bulunmuştur. Önceki yıllarda yapılan çalışmalardan, Phokaia’da 

MS 4. yüzyıldan MS 7. yüzyıl ortalarına dek, daha ince yapıda, kırmızı astarlı seramiklerin yaygın olarak 

üretilip kullanıldığı ve ihraç edildiği bilinmektedir. Anadolu’da ve Anadolu dışındaki çok sayıda antik 

yerleşimde, Phokaia Kırmızı Astarlı seramiklerinin bulunmuş olması önemli bir seramik endüstrisine 

dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı, Phokaia antik kenti Sahil Yolu Kazısı’nda bulunan Kırmızı 

Astarlı seramikleri tipolojik ve kronolojik olarak incelemektir Kil analizleri uzmanlar tarafından 

yapılmış ve sonuçları sunulmuştur.   

Terra Sigillata ve Kırmızı Astarlı Seramikler 

Antik yerleşimlerin Roma İmparatorluk Dönemi tabakalarında sıklıkla ele geçen seramik gruplarından 

biri Terra Sigillata’dır. Başlangıçta, İtalya’da Arezzo Bölgesi’nde yapılan kazılarda çok sayıda ele 

geçmeleri nedeniyle, Arezzo / Arretine Seramiği4 olarak anılmış, fakat zamanla ilerleyen çalışmalarla 

diğer antik yerleşimlerde de saptanmış ve Terra Sigillata5 olarak isimlendirilmiştir. MÖ 40’larda 

üretilmeye başlanan ve MS 2. yüzyıla dek kaliteli üretimlerin görüldüğü bu grup, kırmızı tonlarında kil 

 
1Hdt. I,142; https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Hdt.+1.142&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0126  
2 Strabon, 146, 147, 167.   
3 Mansel 1987, 19-20, 164; Özyiğit 1991,128.  
4 Oswald-Pryce 1966, 3-4. İtalya- Toscana’da Arezzo. Hem Hellenistik hem de Roma İmparatorluk Dönemi’nin taş, 
metal işçiliği ve heykeltraşlığının etkileri sözü edilen seramik grubunda görülmektedir. MÖ 40-30’larda İtalya’dan Gaul 
ve Hispania’ya dek yayılmıştır. Bitkisel bezemeler ve figürler sıklıkla kullanılırken, av, şölen sahneleri ve erotik sahneler 
yoğunluktadır. Erken çalışmalarda İtalyan Sigillataları ile eş anlamlı olarak kullanılmıştır. 19.yüzyılda Roma seramiğine 
gösterilen ilgiyle birlikte araştırmalar artmış ve İtalya’nın birçok bölgesinden bu tür seramiklerin geldiği görülmüştür; 
Comfort 1929, 484-501.  
5 Dragendorff 1895, 18-155. Alman arkeolog H. Dragendorff tarafından 1895’te bu terim kullanılmıştır; Antik Dönem’de 
kullanılmaz.  

Ü 



 

 44 

ve aynı renkte kaliteli, parlak astarlı6, kalıpta ya da çarkta biçimlendirilmiş, dış yüzeyi figürler ve 

motiflerle bezemeli7 sofra takımı (kase, tabak, bardak, servis tepsileri, sürahi, sosluk vb.) olarak 

tanımlanmaktadır. Kırmızı Astarlı seramik geleneği Doğu Akdeniz’de8 çok daha erken tarihlerde 

görülmekle birlikte, burada sözü edilen terimle anılmak istenen seramikler, astar ve form özellikleriyle 

birlikte Roma İmparatorluk Dönemi’nde üretilenlerdir9 

Terim, aslında kabartma bezemesiz olanları kapsamamakla birlikte10, zamanla Roma Dönemi’ne ait tüm 

Kırmızı Astarlı seramikler için kullanılmıştır. Diğer yandan Terra Sigillata terimi bir tekniği ifade 

etmektedir11. Roma Dönemi’nde kandiller de aynı renkte astarla kaplanmışlardır12.Arkeolojik 

çalışmalarda bazen tanımlanmak istenen malzemeyi kısaca ifade etmesi nedeniyle (Megara kaseleri 

gibi) bu tür terimler kullanılmaktadır. Kırmızı Astarlı olanlara göre, daha az sayıda bulunan siyah 

astarlılar Terra Nigra13 olarak anılmaktadır. Roma İmparatorluk Dönemi’nin bu karakteristik seramik 

grubuyla ilgili çok sayıda çalışma yayınlanmıştır14. İsimlendirme konusu tartışmalı olmakla birlikte, 

kırmızı astarın niteliği, formlar ve yerleşimler önemlidir. Plinius15, parlak, kırmızı astarlı seramiklerden 

Vasa Samia olarak söz etmiştir. Uzun süre Samos ile ilişkilendirilen isimlendirmenin aslında yanlış 

olduğu, La Garufesenque’teki kazılarda bulunan kanıtlarla anlaşılmıştır16 ve böylece, çok sayıda terim 

aydınlatılmıştır. Temelde Doğu ve Batı Sigillata olarak ayrılan Terra Sigillata’nın İtalya, Fransa, İspanya 

ve Britania’da üretilenleri Batı Sigillata17, Doğu Akdeniz yerleşimlerinde üretilenleri Doğu Sigillata18 

olarak anılmıştır. Batı Sigillata grubunda kabartma bezemeli seramikler daha fazla görülürken, çömlekçi 

 
6Yerinde oluşmuş kaolinit minerallerinin başat mineral olarak bulunduğu killer kaolinit killer grubudur. 
https://www.mta.gov.tr/v3.0/bilgi-merkezi/kaolin, Parlatıcı ajan olarak (kalsine edilmiş kaolin) günümüzde hala 
kullanılmaktadır; http://www.mta.gov.tr/v3.0/bilgi-merkezi/seramik-killer Kaolinitik killer (Çin kili , Ateş kili , Tuğla -
Kiremit kili ); Acarsoy 1983, 145-147; Civelek 2008, 57-62. Sinter Astar 
7https://latin-dictionary.net/definition/35013/sigillatus-sigillata-sigillatum, sigillatum: küçük figürlerle süslenmiş 
anlamındadır. https://en.wiktionary.org/wiki/terra terra: toprak, https://en.wiktionary.org/wiki/sigillum sigillum: mühür 
anlamındadır. 
8 Hayes 1997, 52-53. Anadolu ve Doğu Akdeniz kıyılarındaki yerleşimlerde kırmızı astarlı seramikler MÖ 150’lerden 
itibaren görülmektedir.  
9 Greene 1990, 9 vd.  
10 Anderson-Stojanovic 1992, 44.   
11 Civelek 2008, 57-62.  
12 Bussière- Wohl 2017, 55- 288, Fig. 120-22, 193, 236, 256, 283, 324-25, 329-331, 335, 373, 394; Özellikle volütlü 
burunlu, kalp burunlu, U burunlu kandillerde kırmızı renkli Terra Sigillata astarı kullanılmıştır. MS 3. yüzyıldan sonra 
daha ince kırmzı renkli astar kandillerde kullanılmaya devam etmiştir.  
13Van Oyen- Pitts 2017, 48. İnce koyu gri veya siyah renkli astarlılar, Kuzey Galia ve güney Britanya’da yaygındır ve 
MÖ 1. yüzyıl sonu - MS 1. yüzyıl sonuna verilmektedir;  https://potsherd.net/atlas/Ware/TN  
14 Hayes 2008, xi – xvi sınıflama, xix-xxxix bibliyografya.  
15 Pliny, NH, XXXV, 46, 160-161.  
16 Waagé 1937, dipnot 1. Samius lapis: metal parlatmak anlamındadır; Pliny, xxxvi, 21 (40) 152; King 1980, 139-143. 
La Garufesenque’deki kazılarda, yüzlerce graffitili parça bulunmuştur; A 25b, Samos Seramiği ya da Terra Sigillata’nın 
Latince’de kullanılan ismi için ipucu vermiştir ve bazı çömlekçi isimleri sıralanmıştır. Samiare, parlatmak anlamındadır, 
samiandum kelimesi ise bir tür çömlekçilik uygulamasıdır, dipnot 10’da terra sigillata teriminin, Ortaçağ’daki tıbbi 
pişmiş toprak tabletlerdeki mühürleme uygulaması olduğu belirtilmektedir.  
17 Hayes 1997, 52-53; Hayes 2008, 41- 47.  
18 Crowfoot-Kenyon 1957, 281-288. Samaria buluntuları arasındaki Kırmızı Astarlı seramikler, kil ve astar farklılıklarına 
göre Doğu Sigillata A, B, C olarak sınıflanmıştır. (Eastern Sigillata -ESA, ESB, ESC).    
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mühürleri yaygındır19. Terra Sigillata’da kalıp ve çark yapımıın yanı sıra, barbotin, ruletleme, kazıma 

ve aplike teknikleri kullanılabilmektedir. Augustus Dönemi ile birlikte yükselişe geçen Terra 

Sigillata’nın kaliteli örneklerinde astar, çift daldırma tekniği ile uygulanırken, ilerleyen yüzyıllarda tek 

daldırma ile uygulanan ince astara sahip örnekler artmaktadır.  

Doğu Sigillata seramiklerinin20 kil rengi, form ve bezeme özellikleri, yerleşimlere göre farklılıklar 

göstermektedir. Anadolu’daki ilk çalışmalarda Antiokhia, Tarsus, Pergamon, Tralles ve Pitane 

malzemeleri üzerinde durulmuş olmakla birlikte, günümüze dek, özellikle son yirmi yılda artan yüzey 

araştırmaları ve kazılarla, çok sayıda antik yerleşimden gelen Terra Sigillata ve Kırmızı Astarlı seramik 

grubuna ait malzemeler yayınlanmıştır. Batı Sigillata ile karşılaştırıldığında, çömlekçi mühürleri Doğu 

Sigillata grubunda daha azdır21; MS ca. 20-60 / 70’lerden Tralles B1 (Doğu Sigillata B1 / ESB1), 

Pergamon ve Pitane seramiklerinde DSA (ESA-Eastern Sigillata A) mühürlere rastlanmaktadır. 

Anadolu üretimlerinde Grekçe mühürler Roma İmparatorluk Dönemi boyunca kullanılmaya devam 

etmiştir. Doğu Sigillata A örneklerinde kabartma bezemeler daha yaygındır ve bazılarında aplike 

uyglamalar görülebilmektedir. Doğu Sigillata seramiklerinde görülen en yayın uygulama, ağız 

kenarlarında ya da bazen gövdedeki rulet bezemedir. Terra Sigillata grubunda yaygın olan çift daldırma 

tekniği DSB 1 grubunda rahatlıkla görülebilmektedir22. Pitane (Çandarlı) üretimleri DSC (ESC) grubu23, 

Augustus zamanından MS 4. yüzyıl başlarına dek görülmektedir. MS 4.yüzyıldan itibaren, daha ince 

astara sahip olanlar Kırmızı Astarlı Seramikler olarak anılmıştır24. Afrika Kırmızı Astarlı (Terra Sigillata 

Chiara, African Red Slip /ARS) seramiklerinin baskın olduğu bu dönemde, Anadolu’daki birçok 

merkezde ARS 25ithalatı ve taklitleri görülmektedir. Bununla birlikte, yerel üretimlerin varlığı her zaman 

dikkate alınmalıdır. Parion, Troia, Alexandria Troas, Apollon Smintheion, Assos, Antandros, Smyrna, 

Klazomenai, Sardis, Ephesos, Magnesia ad Meandrum, Miletos, Didyma, Tripolis, Laodikeia, 

Labraunda, Myndos, Halikarnassos, Knidos, Myra gibi antik yerleşimler Kırmızı Astarlı seramiklerin 

geldiği bazı merkezlerdir26 (Fig. 1) 

 

 
19 Oswald-Pryce 1966, 47 vd; Poblome 1995, 82-83. 600 kadar çömlekçi ismi belirlenmiştir. 
20 Hayes 1985, 229-257.  
21 Hayes 2008, 5, Pergamon ve Pitane örneklerinde, DSA grubunda MS ca. 20-60/70 civarından olanlarda rastlanır; 
Civelek 2010, 173-175.  
22 Hayes 2008, 11, dipnot 24 
23 Loeschke 1912, 344-407; Crowfoot-Kenyon 1957, 283; Hayes 1972, 316-319.   
24 Lund 2005, 234 vd; Poblome-Waelkens 1995, 507. MS 1. yüzyıldan itibaren üretilenleri “Kırmızı Astarlı olarak 
nitelendirilmiştir; 
25 Lamboglia 1941, 7-22. Başta kase ve tabaklar olmak üzere, çeşitli kapalı kapların da olduğu sofra takımlarını 
oluşturmaktadırlar. Bu sınıfa ait açık formlarda, genellikle tüm yüzeyler kırmızı astarlıyken, kapalı formlrın yalnızca dış 
yüzeyleri kırmızı astarlıdır; web. https://resromanae.berkeley.edu/node/4076. Kuzey Afrika’da üretime işaret eden 
atölyeler Kuzey Tunus’ta bulunmaktadır. MÖ 60-75 arasındaki en erken üretimlere İtalya’da Pompeii’de rastlanmıştır; 
Hayes 2008, 67-82. Erken üretimler incedir; MS 4-5. yüzyıllardaki üretimlerde ince ve mat astar görülür. Daha geç 
üretimlerde ise astar kalın ve parlaktır. Rulet bezeme özellikle iç kısımlarda kullanılmıştır.  
26 Kuş 2019, III vd.  
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Phokaia’daki Kırmızı Astarlı Seramiklerinin Buluntu Alanları 

Phokaia’daki kazılar 1913-1920 yılları arasında Fransız arkeolog F. Sartiaux tarafından, 1952-1955 

yılları arasında 27 ve çeşitli aralıklarla 1974’e dek Ord. Prof. Dr. E. Akurgal tarafından yapılmıştır28. 

1986’daki araştırmalar ve analizlerin sonucunda Phokaia'nın bir seramik üretim merkezi olduğu 

belirlenmiştir29. 1989 yılından itibaren Prof. Dr. Ö. Özyiğit tarafından yürütülen kazı çalışmaları 2019 

yılı sonuna dek devam etmiştir30. Modern yerleşiminin büyük bölümü antik kentin üzerinde yer 

almaktadır. Günümüze dek yapılan kazılarda tiyatro, sur duvarları, Pers Mezar Anıtı, çeşitli dönemlere 

ait seramik atölyeleri ve atık alanları, Athena Tapınağı Alanı, Kybele Kutsal Alanı, sivil mimari 

örnekleri ve MÖ 2.binyıldan Osmanlı Dönemi’ne dek seramikler ortaya çıkarılmıştır31.  

Phokaia’da 1989 yılından itibaren yapılan araştırma ve kazılar, kentin önemli bir seramik üretim merkezi 

olduğuna ait kanıtlar sağlamıştır32. Çöplük Tepesi’nin eteğindeki Batı Açmaları’nda yapıları örten, MS 

3. yüzyıla ait kaba seramik çöplükleri’nin üzerinde, terra sigillata çöplüğü saptanmıştır33. Antik kent 

meydanında 1996’da yapılan çalışmalarda, Arkaik Dönem’den Roma Dönemi’ne dek olan yapı 

katmanları arasında, MS 3. yüzyıldan önceye ait mozaikli bir taban üzerinde MS. 3. yüzyılda kaba 

mutfak kabı üreten bir atölyenin çöplüğü ile açmaların en üst seviyesinde, MS 6. yüzyıla ait terra 

sigillata çöplüğü bulunmuştur34. 2004 yılında A3 Sit Alanı’nda yapılan kazılarda35 Hellenistik ve Roma 

Dönemleri’ne ait çok sayıda buluntuyla birlikte, MS 3.yüzyıla ait seramik atölyesi ve kil havuzu 

buluntuları ve MS 5. yüzyılda kullanıldığı düşünülen bir başka atölye kalıntısı saptanmıştır; alanda 

bulunan Roma Dönemi Kırmızı Astarlı seramikleri yayınlanmıştır36.  

Kazılardan gelen veriler doğrultusunda, Atatürk Mahallesi 1168 ada ve çevresinde, Phokaia antik 

kentinin Roma İmparatorluk Dönemi’nde Çömlekçi Mahallesi olarak kullanıldığı düşünülmüştür. 2005 

yılı Athena Tapınağı Alanı, L7 plan karesinde yapılan kazılarda37 oval biçimli Geç Roma seramik fırını 

bulunmuştur. Athena Tapınağı, batı podium duvarının önünde, kuzey-güney doğrultusunda, ağzı 

kuzeydoğuya bakan (poyraz rüzgarını alan), uzunluğu 4m., yatay taban plakaları in situ durumda ele 

 
27 Sartiaux 1952, 5vd.  
28 Akurgal 1956, 33-40., Lev. II-VI.  
29 Mayet-Picon 1986, 129-142.  
30 Özyiğit 1991, 127-143; Özyiğit 2020a, 645-662.  
31 Özyiğit 2017; Arıkan 2017; Özyiğit 2020b.  
32 Özyiğit 2004, 443. Foça Atatürk Mahallesi, 6 ada, 226 parselde yapılan kazılarda, MÖ 6. yüzyıl başlarından itibaren 
üretim yapan atölyeler saptanmıştır. Çifte Kayalar Tepesi’nin batısında Roma Dönemi seramik çöplükleri, kent 
meydanında yapılan kazılarda MS 6. yüzyıla ait kırmızı astarlı seramik çöplükleri, Athena Tapınağı alanında terra 
sigillata fırınları bulunmuştur; Özbütev 1994, II vd; Aydemir 1995, II vd.    
33 Özyiğit 1991, 127- 128, 137-153. İsmetpaşa Mahallesi, 22 pafta, 140 ada, Çifte Kayalar Tepesi’nin batısında, asfalt 
yolun yanındaki tepede, Roma Dönemi’ne ait seramik çöplükleri; Özyiğit 2004, 443. Foça Atatürk Mahallesi, 16 ada, 
226 parseldeki kazılar, MS 6. yüzyıl.  
34 Özyiğit 1998, 764-765; Fırat 2015,  
35 Özyiğit 2006, 78, 81-82.  1204 ada, 3 parsel ve yakınlarındaki 11. sokak ile bu sokağa bağlanan 8.sokak.  
36 Fırat 2011. 118-158.  
37 Özyiğit 2007, 348, Res. 12.  
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geçen fırının içinde, Geç Roma Dönemi’ne ait ve fırının kubbesini oluşturduğu düşünülen, çok sayıda 

tuğla ve kiremit parçaları ile birlikte terra sigillata’lar ele geçmiştir; fırın çöplüğünün yamaçta olduğu 

düşünülmektedir. Aynı alanda 2006 yılında H8 K8 plan karelerinde yürütülen çalışmalarda, sur duvarına 

bitişik durumda bir terra sigillata fırını ve fırının yakın çevresinde terra sigillata çöplüğü saptanmıştır38. 

Batı podium duvarının batısında 2005-2007 yıllarında yapılan kazılarda, G9-H9 plankarelerinde II A 

tabakasında üç adet terra sigillata fırını39bulunmuştur. Ele geçen malzemelere göre fırın Geç Roma 

Dönemi’ne tarihlenmiştir40.  

Büyük Deniz, Fener Burnu Yarımadası’nda yapılan kazılarda, ana karaya bağlandığı bölümde, 16 ada 

226 parselde yapılan kazılarda, Phokaia'nın en görkemli zamanı olan MÖ 6. yüzyılın başlarında seramik 

atölyelerinin olduğu anlaşılmıştır. 2012’de aynı bölgede, 1249 ada 3 parselde, Geç Roma Dönemi’ne ait 

terra sigillata parçaları bulunmuştur41. Atatürk Mahallesi 13 ada 106 parseldeki kazılarda, Phokaia’nın 

Roma İmparatorluk Dönemi seramik üretiminin önemli bir merkezi olduğu anlaşılmıştır. Phokaia terra 

sigillataları yoğun olarak ele geçmiştir. Bulunan çok sayıda cüruf, bu alanın seramik çöplüğü olarak 

kullanıldığını desteklemektedir; Atölye Alanı ve Seramik Çöplüğü olarak anılan alanlarda bulunanlar 

yayınlanmıştır42. Foça Fevzipaşa Mahallesi, 189. sokak ve yanındaki büyük meydanın bir bölümü 1992, 

1993 ve 1995 yıllarında kazılarak Arkaik Dönem'den Roma Dönemi'ne dek katmanlar ortaya çıkarılmış 

ve açmaların en üst seviyesinde MS 6. yüzyıla ait Kırmızı Astarlı seramiklerin olduğu bir çöplük 

saptanmıştır. Athena Tapınağı'nın arkasındaki alanda, tapınağın işlevini yitirdiği dönemde faaliyet 

gösteren, dört adet Geç Roma Dönemi’ne ait seramik fırını bulunmuştur.  

Phokaia’da III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan 1056 ada /13 parselde, 2009-2011 yıllarında 

yapılan kazılarda, Geç Roma Dönemi’ne ait bir seramik atölyesinin varlığı saptanmıştır43. Alandaki 

büyük kuyunun içinin doldurularak, bir fırına dönüştürüldüğü anlaşılmıştır. Kuyunun tabanında MS 4. 

yüzyıla ait, kuyunun üst seviyelerinde ise MS 5.-6. yüzyıllara ait malzemeler saptanmıştır. Geç Roma 

Dönemi’nde devam eden seramik üretimi, Phokaia’nın bu zamanda önemli üretim merkezlerinden biri 

olduğunu göstermiştir. Çeşitli kase, tabak ve çanaklardan oluşan malzemeler arasında, Pitane ve Kuzey 

Afrika Kırmızı Astarlı seramikleri ile birlikte bulunmuştur.  

 

 
38 Özyiğit 2007,354; Özyiğit 2008, 493, 507 res. 2. Athena Tapınağı H8-9 açmaları. Ön planda Arkaik Dönem 
tapınağının mimarlık parçaları, arka planda Geç Roma Dönemi terra sigillata fırını; Özyiğit 2010, 68. Athena Tapınağı 
H8-9 açmaları. 
39 Özyiğit 2008, 491- 493, Res. 2. 
40 Özyiğit 2008, 493; Özyiğit 2010, 68. Athena Tapınağı H8-9 açmaları. Önde Arkaik Dönem tapınağının mimarlık 
parçaları, arkada Geç Roma Dönemi terra sigillata fırını (I No.lu) (Özyiğit 2008, 507, Res.2) 
41 Özyiğit 2004, 443-444.  
42 Özyiğit 2006.  
43 Özyiğit 2013, 175-176., çizim 3- 5, res. 3; Uğuz 2015. Bu alandan ele geçen 217 adet terra sigillata çalışılmış ve 10 
ayrı grup tespit edilmiştir; Uğuz tarafından 1219 ada 8 parselde, 2015 ve 2016 yıllarında kazılan alanlardan gelen terra 
sigillatalar doktora tez konusu olarak çalışılmaya devam edilmektedir. 



 

 48 

Phokaia Sahil Yolu Kazısı Kırmızı Astarlı Seramikleri 

Phokaia antik kentinden ele geçen Kırmızı Astarlı seramikleri üzerine, önceki yıllarda farklı alanlardan 

gelen bazı malzemeler yayınlanmıştır (Fig. 2, 3). Phokaia Kırmızı Astarlı Seramikleri (PRSP-Phocaean 

Red Slip Pottery) üzerine ilk çalışma, Atina Agorası’ndan gelen malzemeleri inceleyen Waage 

tarafından yapılmıştır44. 1960’larda Phokaia’daki araştırmalar ve özellikle Form 3C tipine ait bulunan 

kase dudak parçaları ile Form 3 F/G parçaları Langlotz tarafından rapor olarak yayınlanmıştır45. Hayes 

1972’de grubu LRC (Late Roman C, Geç Roma C) olarak isimlendirmiş46, 1980’de ek olarak yayınladığı 

çalışmasında, daha önce verdiği Geç Roma C Grubu isimlendirmesini (Late Roman C, LRC), Phocaea 

Kırmızı Astarlı grubu ile eşitlemiştir47. Asia Minor’da MS geç 2-3. yüzyıllarda yaygın olan Çandarlı 

Kırmızı Astarlı48 grubu (Doğu Sigillata C - Eastern Sigillata C / ESC) ile ilişkili olarak 

değerlendirilmektedir. Çalışmamızda Hayes’in önerdiği son terim kullanılmıştır.  MS 4. yüzyıl 

sonlarından itibaren görülmeye başlanan grup, MS 5. yüzyıl ortalarında yaygınlaşmış ve MS 7. Yüzyıl 

ortalarına dek üretilmiştir.   

Hayes’in49 belirttiği üzere, ilk olarak 1960’larda Phokaia’da yapılan kazılarda, fırın atıkları ve çöplükler 

saptanmış ve seramikler on farklı form grubuna ayrılmıştır. Phokaia malzemesi, çoğunlukla çok sayıda 

küçük kireç parçaçıkları içeren, mikanın nadir olarak görüldüğü, iyi tanecikli yapıda olarak 

tanımlanmıştır. Genellikle çok fırınlanmış, kahverengimsi-kırmızı ya da morumsu-kırmızı tonlarda mat 

ya da ara sıra metalik parlaklıkta astar görülmektedir50; daha az görülen erken parçalar turuncumsu 

kırmızı astarlıdır. Kırmızı astar tüm yüzeyi kaplar ve iç kısımlara daha kalın uygulanmıştır. Ağız 

kenarları ya siyah renkli ya da kremsi beyazdır. Malzemenin çoğunda iç yüzeyin sptaula ile iyice 

düzeltildiği, geç parçalarda ise düzeltmenin fırça ile yapılmış olduğu belirtilmiştir. Ağız kenarlarında 

rulet bezeme ve tondolarda bazen mühürlerle yapılan baskı bezemeler görülmektedir. Phokaia Kırmızı 

Astarlı grubu, Asia Minor’da olduğu kadar51, Doğu ve Batı Akdeniz yerleşimlerinin birçoğunda, 

Karadeniz kıyıları, Kuzey Afrika kıyıları, Girit ve İrlanda’ya kadar geniş bir alanda ele geçmiştir52.  

 
44 Waagé 1933, 298-304; Waagé 1948, 51-52.  
45 Hayes 1980, dipnot 1, Langlotz 1969, 377-85.  
46 Hayes 1972, 323-368. MS 4. yüzyıl sonlarında Pitane (Çandarlı) üretiminin azalmasıyla birlikte Phokaia üretiminin 
artttığı, başkent Constantionopolis’in artan talebini karşılayan önemli atölyelerden biri olduğu düşünülmektedir.  
47 Hayes 1972, 323 vd. Kuzey Afrika, Mısır, Kıbrıs ve Çandarlı üretimleri; Hayes 1980, lix. 
48 Kenyon 1950, 280-3.   
49 Hayes 2008, 83; Hayes 1972, 325-345. Kuzey Afrika kırmızı astarlı grubu ile benzerlik göstermekle birlikte, kil ve 
astar yapısı ve form dizisi açılarından farklıdır. Afrika Kırmızı Astarlı seramikleri, Tunus’un kuzeyinde ve özellikle 
Kartaca’da görülmektedir ve ilk zamanlar İtalyan sigillata’sını taklit etmiştir. MS 2. yüzyıldan itibaren yeni formlar 
ortaya çıkmış ve üretim özerk hale gelmiştir; Kozan 2020, 119-125. Kuzey Afrika’daki Vandallar MS 428’da istila 
etmeye başlamışlar ve yağmalamalar artmıştır; Teixeira-Bastos 2019, 132-151. Kuzey Afrika’nın üretiminin azalmadığı, 
aksine yeni pazarlar bulduğu belirtilmektedir.  
50 Hayes 1972, 323-24, map 15; Hayes 1997, 63.  
51 Fırat 2011, 119-120.  
52 Hayes 1980, lxi, dipnot 6; Hayes 1980, lix. dipnot 3. MS 465-668 yıllarından önce ya da bu tarihlerdeki yıkım 
zamanlarından malzemeler arasında çoğunlukla Tip 3 B-D saptanmıştır; Fırat 2015, dipnot 14; Kelly 2010, 35-55.  
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1999 yılından itibaren, kentin III. Derece Arkeolojik Sit Alanları’nda, 2001 yılında özellikle Sahil 

Yolu’nda, modern yerleşimin atık suyu ile ilgili alt yapı çalışmaları yapılmıştır53. Dokuz Eylül 

Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nün hazırladığı, jeofizik raporunda 

gösterilen, Foça kanalizasyon ana kollektörünün qeçirilmesinin düşünüldüğü, Küçük Deniz Sahil Yolu 

boyunca, Röper 102-45 arasında yapılan arkeolojik sondajlarda, Arkaik Dönem’den Osmanlı 

Dönemi’ne dek yerleşim yoğunluğu saptanmıştır. Phokaia’da ilk arkeolojik kazıları yapan F. Sartiaux 

tarafından, yarımadanın kıstak bölümünde çok sayıda taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarına 

rastlandığını belirtilmiş54 ve bu alanların planları E. Langlotz tarafından yayınlanmıştır55. Arkeolojik 

kalıntıların çok yoğun olduğu bu alanda, 1999-2002 yılllarında yapılan kazılarla Eski Foça atık su 

projesinin büyük kısmı tamamlanmıştır56. Alandaki kazılarda, çok fazla miktarda Roma Dönemi- 

Kırmızı Astarlı Seramikleri bulunmuştur. Phokaia Sahil Yolu kazısı Kırmızı Astarlı seramikleri, kazı 

evi deposunda korunan binlerce parça halinde olan malzemeden örnekler seçilerek form, bezeme ve 

astar özelliklerine göre gruplandırılmış, çizilmiş ve fotoğraflanmıştır57. Sahil Yolu kazısında bulunan 

Kırmızı Astarlı seramikler, büyük olasılıkla bu alanın gerisindeki atölyelere ait olmalıdır. Malzemeler 

arasında üretimi, formu, kalınlığı ve bezemeleri ile farklı özellikler taşıyan gruplar belirlenmiştir.  

Phokaia Sahil Yolu Kırmızı Astarlı seramiklerinin kil rengi 2,5 YR (5/4, 5/6, 4/6, 6/8), 5YR (5/3, 5/4, 

6/4), 10 R (5/4, 5/6) arasındadır; sarımsı-kırmızıdan koyu kırmızıya dek değişir58. İç ve dış yüzeyleri ise 

genellikle kil renginin tonlarında, ince ve mat astarlıdır. Bazı parçaların dudakları gri ya da gri-siyah 

tonlarda iken, bazıları gövde ile aynı tonda kırmızı astara sahiptir. Dudak kenarındaki koyu rengin, 

kaselerin fırın içinde istiflenmesi ya da kısmi redüksiyon sonucu oluştuğu ve bu uygulamanın bilinçli 

olarak yapıldığı düşünülmektedir59. Bazı kaselerin dudak kenarları ise, krem renktedir. Form dizisi 

çeşitli boyutlarda kaseler ve tabaklardan oluşmaktadır. Dudak kenarları ya rulet bezemeli ya da 

bezemesizdir. Rulet bezemenin nasıl yapıldığına ilişkin fikir verebilecek “makara” günümüz Karacasu 

çömlekçiliğinde görülebilmektedir60 .Hayes Form11’e ait çok az örnek görülürken, Form 3 ve 10’a ait 

çok sayıda parça bulunmuştur. İç ve dış yüzeyler genellikle düzgündür. Düzeltme işlemlerinde spatula 

ve fırça kullanılmış olmasının yanı sıra, üç tarafı denizle çevrili bir yarımada üzerinde kurulmuş olan 

 
53 Özyiğit 2001, 5; Özyiğit 2003, 342-344.  
54 Ozyiğit 1992, 100 vd.  
55 Langlotz 1976, 480-481.  
56Özyiğit 2004, 443-447, Res. 5-12, İzmir İli, Foça İlçesi I. Derece Arkeolojik Sit, Kentsel Arkeolojik Sit, Kentsel ve 
III. Derece Arkeolojik Sit ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanları’nda yapılmak istenen atık su şebekesine ait projede, 
kanalizasyon ana kolektörü kepçelerle, 6 m. uzunluğunda demir palplanş levhaları çakılarak kazılmış ve seramik 
çöplüklerinde büyük tahribata neden olmuştur.  
57 Athena Tapınağı Alanı’ndaki kazılardan ele geçen örneklerle birlikte değerlendirilip, ilerleyen zamanlarda daha 
kapsamlı olarak yayınlanması planlanmıştır. 
58Fırat 2015, 165, dipnot 17; Fırat 2011, 121, 125. Phokaia Kırmızı Astarlı grubu arasında nadir de olsa, sarımsı ve 
pembemsi kırmızı tonlarda astar rengi saptanmıştır 
59 Hayes 2008, 324; Kelly 2010, 39. 
60 Altınkılıç 2018, 3501: Res. 22, 3502: Res. 26.  Makara ile yapılan bezeme Karacasu çömlekçiliğinde “tır-tır” dekor 
olarak anılmaktadır 
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Phokaia’da da sünger kullanılmış olabileceği olasıdır61. Uzun süre deniz suyu ile temas etmelerinden 

dolayı, malzemenin bir bölümünde profillerin aşınıp inceldiği, yuvarlaklaştığı ve astarlarının aşındığı 

gözlenmiştir62. 

 Phokaia Kırmızı Astarlı seramiklerinin kalıpta ya da çarkta yapıldığı tartışmalıdır. Hayes63, Phokaia 

seramiklerinin dış yüzeyine ağzın altındaki düzeltme izlerinin, içtekilerle benzerlik gösterdiğini, fakat 

buna ek olarak üretim sırasında, kireç parçacıkları nedeniyle yüzeyde küçük izler oluştuğunu belirtmiş 

ve bu yüzey yapısı nedeniyle, üretimde kalıpların kullanıldığını önermiştir. Vaag64, Phokaia Sigillata’sı 

arasında, aynı tip kabın değişik derinliğe sahip örneklerinin bulunması nedeniyle, kapların dış yüzeyinde 

görülen izlerin, kalıptan çıkarma işlemi sırasında meydana geldiğinin söylenemeyeceğini, dudaklara ise 

büyük bir olasılıkla elle biçim verilmiş olduğunu ve Hayes 3 formunun dudak biçiminde gözlemlenen 

farklılıkların, tipolojide ayırt edici bir özellik olarak kabul edilmesinin doğru olmadığını ileri sürmüştür. 

Fırat’ın65 çalışmasında, fazla derin olmayan bir kasenin, sol kısmının ulaştığı yüksekliğe sağ kısmının 

ulaşmadığı ve kasenin düzgün çekilmeden yapılmış olduğunu belirtmesi ve dolayısıyla, Phokaia 

üretimlerinin çarkta yapılmış olduğu fikrini ileri sürmesi önemlidir. Çalışmalarımızda incelenen 

seramikler arasında yamuk çekilen parçalar dikkat çekmektedir. Sahil Yolu’nda bulunan Phokaia 

Kırmızı Astarlı seramikleri çarkta üretilmiş olmalıdır. Phokaia antik kentinde bugüne dek yapılan 

kazılarda, kentin farklı alanlarında binlerce parça Kırmızı Astarlı seramik ve çok sayıda atölye kalıntısı 

bulunmasına rağmen, bu grubun üretimine ilişkin bir kalıp örneği ele geçmemiştir; bu kadar büyük 

miktarda üretime ait çok fazla kalıp kullanılmış olması gerekirdi. 

Sahil Yolu Kırmızı Astarlı seramikleri arasında Hayes Form 3 ve Form 10 en fazla görülenlerdir. Bu 

formların ihraç edildiği ve özellikle Anadolu’da diğer yerleşimlerde yapılan çalışmalarda bu fiplerin 

yaygın olarak bulunduğu dikkati çekmektedir. Phokaia’da söz konusu alanda bulunan örnekler kırık 

paraçalar halinde bulunmuştur; birçok örnekte kırıklar ağız kenarının biraz altından başlamaktadır. 

Ayrıca kırık taban parçaları da çok sayıdadır. En uzun süre üretilen tip olan Form 3’e66 (Fig. 4) ait 

kaselerin ağız çapları 16- 35 cm arasında değişmektedir. Ağız kenarı dik ve iç bükey profile sahip bir 

bant şeklindedir; iç bükey profil çeşitlilik göstermektedir. Ağız kenarı ya bezemesiz ya da rulet 

bezemelidir. Gövde, ağzın altından çok alçak halka ayağa dek dışbükey kavisle daralmaktadır. Ağız 

kenarı gövde ile aynı renkte astara sahip olabildiği gibi bazı örneklerde gri, grimsi siyah ya da krem 

renkte boya dikkati çekmektedir; gövde ise genellikle kil ile aynı tonda astarlıdır. İç kısımları çoğunlukla 

 
61 Erdan 2018, 84-90. Fig. 12, 15, 16, 18.   
62 Kelly 2010, 39.  
63 Hayes 1972, 324.   
64 Vaag 2003, 203-206, dipnot 4. Empereur-Picon 1986 ve Mayet-Picon 1986. Fransız ekibin Foça’da yaptığı 
çalışmalarda çöplük alanından ele geçen malzemeler, Phokaia’nın ana üretim merkezi olduğunu göstermiştir. Vaag, 
Phokaia malzemeleri arasında 10 form saptamıştır.  
65 Fırat 2015, 164; Fig. 13.  
66 Waage 1948, 53; Hayes 1972,329-338. Hayes A, B, C, D, E, F, G, H olarak 8 alt sınıfa ayırmıştır. Toplam PRSW 
malzemesinin nerdeyse yarısı bu formdan oluşmaktadır.  
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bezemesizdir. Phokaia örneklerinde görülen baskı bezemeli örnekler az sayıdadır. Sahil Yolu’nun 

gerisinde kazılmış olan alanda bulunan kırmızı astarlı seramikler67 MS 5. yüzyıl II. yarısından itibaren 

üretilmiş ve ihraç edilmiştir68. Üretimin 6. yüzyılın ortalarına dek devam ettiği göz önüne alınırsa, 

incelediğimiz malzeme de, MÖ 5. yüzyılın II. yarısı- 550’lere ait olmalıdır. Form 10 ise, Form 3’ün 

devamı niteliğindedir ve MS 6. yüzyılın sonlarından itibaren görülmektedir (Fig. 5)69. MS 6. yüzyılın 

başlarından MS 7. yüzyıl ortalarına dek devam etmiştir. Yuvarlatılmış ağız kenarına sahip kaselerin 

gövdesi, ağzın hemen altından çok alçak halka ayağa dek daralmaktadır; gövde neredeyse konik bir 

görünümdedir. Bulunan taban parçalarının (Fig.6) çoğunda iç yüzeyin bezemesiz olduğu belirlenmiştir. 

Phokaia Kırmızı Astarlı Seramikleri’nin genellikle 1000°C civarında ısıda fırınlandığı belirtilmektedir 

(Fig. 7)70. Sahil Yolu malzemeleri arasında çok sayıda bozuk üretime rastlanmıştır (Fig.8). Yamuk 

çekilmiş formların yanı sıra, fazla pişme nedeniyle, bazı parçaların iç ve dış yüzeylerinde 

siyahlaşmaların olduğu, yanmış çok sayıda parça olduğu dikkat çekmektedir.   

Antik Dönem’den bu yana, coğrafya, iklim koşulları ve bitki örtüsü, seramik fırınlarında kullanılacak 

yakıt tiplerini belirlemiştir71. Antik yazar Theophrastos (MÖ 371-287)72, en iyi tutuşturucunun (çabuk 

ve kuvvetli) sarmaşık olduğunu, ayrıca bir çeşit yabani asmanın kullanıldığını anlatırken, yakıt olarak 

odun kömürünün yapılışı ve kullanımını, en iyi odun kömürünün sıkı taneli ağaçlardan yapıldığını (meşe 

ve arbutus gibi), incir ve zeytinin ateşlemeyi başlatacak en uygun ağaçlar olduğunu belirtmiştir.  Gaius 

Plinius Secundus73 (MS 23-79) ise, ateşleyici olarak (igniaria), dut, sarmaşık, defne gibi bitki dallarının 

kullanıldığından söz etmiştir. Tüm bu bitkiler Ege-Akdeniz Havzası’nda yaygın olarak bulunurlar ve 

günümüzde de incir, zeytin ve çam ağacı yaygın bitki örtüsüdür. Phokaia Kırmızı Astarlı seramiklerinin 

üretim teknolojine ait fazla veri bulunmamakla birlikte, ileride yapılacak olan çalışmalarda, daha önce 

bulunan sigillata fırınları kalıntılarının ayrıntılı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Geleneksel 

çömlekçilikte, pişirim tekniklerini coğrafi konum ve gelenekler belirlemektedir74 ve bu, binlerce yıl 

öncesindeki üretim için de geçerli olmalıdır. Phokaia’daki seramiklerin üretimi konusunda fikir 

 
67 Uğuz 2015, 101-104.  
68 Hayes 2008, Atina Agorası’ndakiler MÖ 450-550’lere aittir; Kelly 2010, 40-41. MÖ 450’lerden sonra İtalya ve 
Portekiz’deki PRSW seramiklerinin ithal edildiği tespit edilmiştir. Özellikle Portekiz’de MS 465-68 tarihleri 
verilmektedir, Conimbriga’da MS 450-4802lere verilen eserler çok sayıdadır. Form 3 B ve 3C, toplam malzemenin 
%30’u kadardır ve kırmızı astarlı seramiklerin neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Britania’da ise en yaygın ithal 
formdur; MS 460-90’lara verilen grup, en erken örnekleridir.   
69 Hayes 1972, 343-345. Bu çalışmada, Form 10 A, B, C olarak alt sınıflara ayrlmıştır. MS 6. yüzyılın başlarındaki 
üretimin ve ihracatın MS 660’lara dek devam ettiğine ait kanıtlar sunulmuştur.    
70 Hayes 1972,324.  
71 Leitch 2019; 53-59. Akdeniz tipi fırınlar genellikle iki katlı ufak odacıklar şeklindedir. En altta yanma odası, ikinci 
katta ürünler ve tepede de bacaları bulunur. Üstten çekişli yüksek derecelere çıkamayan (800°C-1000°C) odalı tipi 
fırınlar, Mısır’dan İspanya’ya kadar kullanılmıştır. Seramik pişiriminde katı yakıt-temini kolay olması nedeniyle- antik 
dönemden bu yana tercih edilmiştir ve fırınlarındaki derin yakıt haznesi için zeytinin uygun olduğu saptanmıştır.  
72Theoph., Hist. Plant.5.9. 1-4, 6; https://www.loebclassics.com/view/theophrastus-
enquiry_plants/1916/pb_LCL070.467.xml  
73 Plinius, NH, 16, 8.  
74 Pala 2006,  
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verebilecek, günümüzdeki en yakın çömlekçilik merkezi Menemen’dedir75. Antik yerleşimlerden ise, 

özellikle Pergamon ve Sagalassos’ta yapılan kazılarda bulunan çömlekçi mahallesi ya da fırınlar önemli 

bilgiler vermektedir76.  

Phokaia Kırmızı Astarlı seramiklerinin optik mikroskop ve XRD çalışmalarına göre mineralojik ve 

petrografik incelemelerinin sonucunda77, örneklerin çoğunlukla kuvars, feldispat ve mika minerallerini 

egemen olduğu ince silikat dokusundan oluştuğu görülmüştür (Fig. 9, 10, 11). Kuvars minerallerinin 

boyutları bazı örneklerde 0.25mm ye kadar çıktığı izlenmektedir. Örnekler içerisinde yer yer ince uzun 

ve yuvarlak şekilli boşluklar belirgindir.  Örnekler üzerinde yapılan kimyasal çalışmalar sonucunda %58 

SiO2 içeriğine sahip olduğı anlaşılmıştır. Bu içerik içerdiği kuvars mineralleri ile ilişkildir. Bunun 

yanında ortalama % 18.4 Al2O3, % 6.44 Fe2O3, % 3.05 K2O içerikleri ile belirgindir. Al2O3 içeriğinin 

yüksekliğide içerdiği kil oranının yüksek olması ile ilişkilidir.  

Sonuç  

Phokaia antik kentinin çeşitli alanlarında 1991’den itibaren yürütülen kazılar, Arkaik Dönem’den Geç 

Roma İmparatorluk Dönemi’ne dek ve hatta sonrasında da önemli bir seramik üretim merkezi olduğunu 

kanıtlamıştır. Özellikle Sahil Yolu’nun gerisindeki alanda, Geç Roma Dönemi’ne ait seramik 

çöplüklerinin yanı sıra Kırmızı Astarlı seramik üretiminin yapıldığı birkaç atölyenin saptanmış olması 

önemlidir ve Sahil Yolu kazısından gelen Kırmızı Astarlı seramikler de, büyük olasılıkla bu alanın 

gerisindeki atölyelere ait olmalıdır. Malzemeler arasında çok sayıda bozuk üretim olması önemli 

kanıtlardır. Genellikle ağız kenarı bezemesiz örneklerin yanı sıra, rulet bezemenin sıklıkla kullanıldığı 

örnekler dikkat çekmektedir. Seramiklerin ağız kenarları, kil rengi ile aynı ya da siyah, gri ya da grimsi 

siyah, krem tonlarda mat astarlıdır.  İncelediğimiz malzemeler, MS 5. yüzyıl ortalarından- 7. yüzyıl 

ortalarına dek yaygın şekilde üretilmiş olmalıdır. Binlerce seramik parçasından oluşan malzemenin 

ilerleyen yıllarda daha kapsamlı olarak yayınlanması planlanmıştır.   

Batı Anadolu’nun önemli yerleşimlerinden biri olan Phokaia üretimi Kırmızı Astarlı seramikler, 

özellikle son yirmi yılda artan yüzey araştırmaları ve kazı çalışmalarıyla çok sayıda antik yerleşimde 

bulunmuştur. Troia, Parion, Zeytinliada Pergamon, Kyme, Gryneion, Pitane, Smyrna, Karaburun 

Yarımadası, Tripolis, Laodikeia, Kilikkia’daki bazı yerleşimlerde çok sayıda Phokaia seramiklerinin 

bulunmuş olması, bu merkezlerle olan ticareti göstermektedir. Anadolu’dakilerin yanı sıra, tüm Batı 

Akdeniz kıyısındaki merkezlere Kırmızı Astarlı seramikler ihraç edilmiştir. Bunlar arasında Sahil Yolu 

kazılarında bulunan Form 3 ve Form 10’a ait örneklerin fazlalığı dikkat çekmektedir. Kentler arasındaki 

 
75 Çizer-Uludinç, 91-96.  Taşhan/ Menemen’de kırmızı renkli hammadde "ova toprağı", gri renkli hammadde "Gediz 
toprağı" olarak anılmaktadır. Geleneksel üretimde fırınlarda çam odunlarının kullandıldığı, ilk fırınların üstten çekişli 
ve silindirik olduğu belirtilmektedir.   
76 Willet-Poblome 2015, 135-, dipnot 62; Meyer-Schlichtmann 1988, Pergamon’da 1977-88 yılları arasında,  
77 Pamukkale Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Semiz tarafından kil analizleri 
yapılmıştır.  
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yollar, ticaretin gelişmesinde önemlidir ve Phokaia’nın önemli bir deniz gücüne sahip olması, deniz aşırı 

ticarette avantaj sağlamış görünmektedir.  
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Abstract 

Tisna, one of the lesser-known ancient cities of the 

Aeolis region, has been studied in detail since 2018. 

The first studies carried out in the region since the 

end of the 19th century localized the region in the 

Kocakale Tepe - Sarıkale Tepe - Mantar Tepe 

triangle as Tisna. It is understood that the center of 

the city is Sarıkale Tepe.  The name Tisna first 

appears on the coins of the 4th century BC in the 

region. From the Roman era, the city is called 

Titanus. One of the most important features of the 

city is that it is surrounded by necropoleis. There are 

different types of tombs in the necropoleis, 

especially located on the southern and western 

slopes. One of these tomb types is the Tumuli. 

However, as a result of our investigation, it was 

understood that these tumuli had a different structure 

from the classic tumuli. We named this type of tomb, 

in which a rock tomb is covered with a masonry hill, 

the Rock-Carved Tumulus. The subject of this article 

is Nikon's rock-carved tumulus, which is understood 

to be one of such tombs in the region. Our 

evaluations on the tomb, which has a unique feature 

in terms of construction technique, indicate that it 

must belong to the Late Classical period, perhaps to 

the early 4th century. 

Keywords: Aeolis, Tisna, Necropolis, Classical 

Period, Tumulus, Rock-Carved Tumulus.  

Özet 

Aiolis bölgesinin az bilinen antik kentlerinden biri 

olan Tisna, 2018 yılından itibaren ayrıntılı olarak 

çalışılmaya başlanmıştır. 19 yüzyılın sonundan 

itibaren bölgede yapılan ilk çalışmalar, Kocakale 

Tepe - Sarıkale Tepe - Mantar Tepe üçgenindeki 

bölgeyi Tisna olarak lokalize edilmiştir. Kentin 

merkezinin ise Sarıkale Tepe olduğu 

anlaşılmaktadır. Tisna adı ilk kez bölgedeki 4. 

Yüzyıl sikkelerinde karşımıza çıkar. Roma çağından 

itibaren ise kent Titanus olarak adlandırılır. Kentin 

en önemli özelliklerinden biri etrafının 

nekropolislerle çevrili olmasıdır. Özellikle güney ve 

batı yamaçlarda konumlanan nekropolislerde farklı 

türdeki mezarlar yer alır. Bu mezar türlerinden biri 

de Tümülüslerdir. Fakat bizim incelememiz 

sonucunda bu Tümülüslerin klasik Tümülüslerden 

farklı bir yapıya sahip olduğu anlaşılmıştır. Bir kaya 

mezarının üzerinin yığma tepeyle kapatıldığı bu 

mezar türüne biz Kaya-Oygu Tümülüs ismini verdik. 

Bu makelenin konusu bölgedeki bu tür mezarlardan 

biri olduğu anlaşılan Nikon’un kaya-oygu 

tümülüsüdür. İnşa tekniği açısından ünik bir özelliğe 

sahip mezar üzerinde yaptığımız değerlendirmeler, 

onun Geç Klasik döneme belki de erken 4. Yüzyıla 

ait olması gerektiğine işaret eder. 

Anahtar Kelimeler: Aiolis, Tisna, Nekropolis, 

Klasik Dönem, Tümülüs, Oygu Kaya Tümülüsü. 

www.armadergi.org 
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he name Tisna does not appear in Hellenic sources before the Roman Age. The first person to 

mention this name is Plinius1. According to the information he gave, the city located in the 

south of Gryneion, one of the cities of Aeolis, took its name from the Titanus river. Again, 

according to him, the name of this city is Titanus. However, numerous 4th century coins from the region 

prove that the real name of the settlement was Tisna. Apparently, the name Tisna was forgotten by the 

first century BC. The first attempts to localize Tisna were made by Guichon, who came to the region 

after 18602.Later studies were done by Sayce3, Schuchhardt4, and Conze5, respectively, in the late 19th 

and early 20th centuries. In particular, because of Conze's studies, the region in the Kocakale Tepe - 

Sarıkale Tepe - Mantar Tepe triangle has been localized as Tisna. The studies started by Erdan and his 

team since 2018 have shown that the city of Tisna should be exactly Sarıkale Tepe6. Both the reports 

and publications of ancient travelers and archaeologists and the research carried out by our team in the 

recent period present the settlement as a city of necropoleis. The subject of this article is a special tomb 

in the necropolis, which covers the southern and western slopes of the acropolis and is understood to 

consist of hundreds of tombs7. 

The Geography of Tisna and the South/Western Necropolis 

The research carried out in Tisna/Sarıkale Tepe, in the light of the ceramic finds, show that the city was 

founded circa at least 2000 BC8. So, what is the geological situation in 4000 years of Tisna and its 

surroundings? In this regard, especially the studies of Özşahin ‒Eroğlu9 and Vardar10 have provided 

important answers to this issue. Accordingly, Sarıkale Tepe, which is 179 m above sea level, was built 

on an elevation in volcanic terrain. The region is composed of Andesite, Basalt and Tuff type rocks. It 

is seen that the Tisna acropolis is a basalt elevation. The main territory around it consists of wide tuff 

slopes. Geological studies in the region have shown that the western, northern, and southern sides of the 

Tisna elevation are covered with an alluvial fill. The most important architect of this situation is the 

Güzelhisar/Tisnaios river, which gives its name to the city, and many other streams around. In fact, this 

filling extends to the borders of Uzunhasanlar Village in the south. Especially Vardar's studies show that 

Myrina, where the Tisnaios river empties into the sea, was an island about 5000 years ago and it shows 

that it started to be connected to the mainland by alluvial filling around 2000 BC. In addition, a mound 

 
1 Plinius. Nat. 5.49.   
2 For Guichon see. Reviews on Chronique d'Orient 1891: Erdan 2019, 8. 
3 Sayce 1882, 222. 
4 Schuchhardt 1887, 1213; Schuchhardt 1912, 102-103. 
5 Conze 1910. 
6 Erdan 2019. 
7 I would like to thank the Tisna team, which I have joined since the 2021 season, and Emre Erdan, the head of research 
for inviting me to this team. 
8 Erdan 2019, Kat.no: 1. 
9 Özşahin‒Eroğlu 2019. 
10 Vardar 2018. 
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identified in the middle of the alluvial plain in the west of Aliağa Organized Industrial Zone indicates 

that the sea formed a coastal line around the present North Aegean Highway 5000 – 6000 years ago. 

This coastline probably was more inside 2km from Myrina in the second millennium BC. However, 

according to our observations, Tisnaios was forming a bridge up to 1 km north-west of Sarıkale Tepe so 

that the ships could move freely. Perhaps even a natural inner harbor belonging to the city can be 

mentioned at this point until the Early Iron Age. As a result, the rock city of Tisna was a citadel 

connected by the sea with Tisnaios. And it is understood that a significant part of the slopes of this 

citadel consists of hundreds of tombs. At this point, the large tuff rocky especially forming the southern 

and western slopes appears as a complete necropolis area (Fig.1).  

Detected for the first time in 2019 and named as "Sarıkale Tepe South Slope Necropolis" by researchers, 

the necropolis covers an area of approximately 10 hectares. The surveys and the ceramics in the area, 

show that the necropolis was first used in the 7th century BC. However, according to our current 

findings, the necropolis was used extensively in the 6th century BC, and then its use ended. In the 

examination carried out by us in 2021, it was seen that most of the hundreds of tombs that make up this 

necropolis are of a kind of "chamosorion" type11. On the other hand, the necropoleis of Tisna/Sarıkale 

Tepe are not limited to the southern slope. Our findings show that all the slopes are full of graves. Among 

these tombs, there are tumuli in the form of stacked hills. One of them is the tumulus number 1, which 

is in the west of the city but has a connection with the southern necropolis.  

Nikon's Rock-Carved Tumulus 

A tumulus is generally formed by covering a wooden or stone room designed for the burial of the dead 

with a cone-shaped soil. The result is a small, large, or gigantic hill. This tradition, which extends from 

the Balkans in the west to Central Asia in the east, goes back to the Bronze Age12. This type of tomb 

spread over the wide Eurasian geography is sometimes called “Kurgan” depending on the region it is 

located. In the case of Anatolia, it is seen that this tradition was brought to the region by the Phrygians 

in the Early Iron Age and the first examples were created because of piling up soil on a wooden burial 

chamber13. The spread of the tradition was mainly during the Lydian Kingdom. The earliest Tumulus 

tombs in Central Lydia (around Sardis) not was before 600 BC. Also, the rock tombs are also not dated 

before that. Considering that the Lydian tumuli also had stone chambers, it would be correct to attribute 

this to iron tools. Considering the architectural condition of more than 500 tumuli identified in Lydia, 

there are stone walls surrounding the main tomb. In other words, the burial was protected by walls and 

soil was piled up on this area14. Huge tumuli in Sardis, which belong to Gyges and Alyattes, dated to the 

 
11 For this necropolis, see in detail: Erdan‒Aydoğmuş 2019, 1131-1157. 
12 Ronchetta 2016, 515. 
13 Sams 2007, 49. 
14 For Lydia Tumulus and Rock Tombs, see. Baughan 2010, 273-276. 
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first half of the 6th century BC, later Persian, Ion, etc. must have been a source of inspiration for many 

Anatolian cultures. From this situation, it is unthinkable that the geography of Aeolis, from the gates of 

Lydia opening to the Aegean, would not be affected. 

In the region stretching from Smyrna in the south to Pergamon in the north, the place where tumuli are 

most frequently encountered is the Larisa-Kyme line. Although the tumuli in this line have not been 

studied holistically academically, the Larisa examples are relatively mentioned. The largest of these 

tumuli in the Hermos plain is 55 m in diameter. However, there are also examples of very small 

diameters. When looking at the Larisa tumuli in general, there is no standard. Their average diameter is 

4-5m in the middle of the tumuli, there is usually a cist for burial. This coffin is surrounded by oval or 

square shaped walls. Afterwards, soil was piled up in the shape of a cone over the graves. Researchers 

say that they belong to the 5 and 4th century BC, especially based on the masonry15. Another tumulus 

located in Kyme, which is the largest Aeolian settlement in the north of Larisa, is Kelebek Tepe. This 

tumulus is also the only one excavated in the region. It is said that the tumulus, which can be said to be 

large, was used at least twice and was built around 500 BC at the latest. When we look at the structure 

of the tumulus, it is seen that it has a classical structure with masonry walls16. It seems that the tumulus 

tradition reached the region in a short time in the 6th century BC. Perhaps through the later Persians, 

this influence increased even more from the 5th century BC. The tumuli found around Myrina and 

Grynaion show that this tradition was continued in the region until the Hellenistic Period. For example, 

the Kayaalan Tumulus was built by piling soil on top of a vaulted structure made of cut stones. It was 

thought that the tumulus with a diameter of 3.70 m should have been 10-12 m high17. On the other hand, 

just east of Kyme and Myrina, the Tisna tumuli have a unique feature, as demonstrated by tumulus No. 

1.  

It is understood that the tumulus, which was identified in the west of Tisna/Sarıkale Tepe by the team 

led by E. Erdan in 2018, has been destroyed over the ages. The tumulus was formed by carving a small 

rocky hill in the rocky geography of Sarıkale Tepe (Fig.2). Accordingly, the rock mass was carved in 

the form of two rooms approximately 6m long, 2m wide and 2m high, and a dromos was built at the 

entrance by carving the rock (Fig.3). After the burial, the rock was covered first with large stones and 

then with soil in the form of a small mound (Fig.4). Thus, the structure is in the form of a tumulus when 

viewed from the outside and a rock tomb when entered. That's why we found it more accurate to call 

this tomb "Rock-Carved Tumulus". As a matter of fact, the structure is very different from the classical 

Tumulus examples. The entrance to the tomb/dromos is in the south/south-east direction (Fig.5-6). After 

the corridor/dromos formed by carving the bedrock with a length of 2.90m, a height of 1.70m and a 

 
15 Saner‒ Külekçi‒ Mater 2017, 59. 
16 Verger‒Pace‒Jolivet 2013, 245-249.  
17 Özdemir‒Çekilmez 2018, 262-63. 
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width of 1.10m, the tomb door is reached. The entrance opening in the form of saddle roof is 1.23m high 

and 76cm wide. Entering through this door, a front room 2.40 m long and 2.27 m wide is encountered 

(Fig.7). The floor of the room has at least half a meter of filling caused by destruction and soil filling. 

The height of the room should be approximately 2m. At the end of the antechamber, a second door is 

encountered, which leads to the main room and has a door slot. This door jamb is 90cm wide, 1.30m 

high and 60cm thick. Passing through the second door, the main room is 2.90 m long, 1.97 m wide and 

approximately 2 m high again due to the filling (Fig.8). The ceiling part of the rooms that make up the 

interior of the tomb was carved in the form of a cradle roof. Thick chisel marks related to chipping of 

the rock are seen on both the sides and the top (Fig.9). According to our findings, the rectangular blocks 

in both the first and second rooms, most of which were fragmented, point to a kline in each room. The 

klines formed from these smooth cut stone blocks measuring 70X55X18cm have been destroyed. It is 

understood that this destruction was not carried out in ancient times, but in the near past. On the other 

hand, it is interesting that the 43X52cm wide and 40cm deep niche adorning the west wall of the second 

room was not damaged much. 

While evaluating the Tisna tomb, it is necessary to evaluate the other rock tombs nearby. Myrina is 

especially important in this regard. These tombs, called “Rock Carved Tombs”, are entered with a 2-3m 

long dromos by carving the tuff rock, like the Tisna example. Their difference is that they have a single 

room and a vaulted roof form. However, the bones and klines found showed that they were family tombs. 

The widths of the Myrina burial chambers vary between 5m and 1.80m18. In this respect, it is possible 

to compare the two-room Tisna tomb with the largest of the Myrina examples. In addition, the example 

of Tisna is more elaborate than any of them in terms of architecture. Another and much more nearly 

example is found on the northeastern slope of Sarıkale Tepe. The tomb, carved into the steep rock at a 

height of 2.68m from the walk plane, measures 2.16X1.09m. The entrance part of the tomb is in the 

form of a cradle, as in our example, and the burial part is in the shape of a dome, as in the Myrina 

examples. There is no kline in the burial chamber. The height of the tomb is 1.30 meters on average. 

However, the tomb has a much more elaborate workmanship compared to other rock tombs in the region. 

Hence the tomb has been dated in 4/3th centuries BC19. When compared in terms of workmanship, the 

rock tumulus number 1 was built much earlier than this tomb. Another very important find of the Tisna 

No. 1 Rock-Carved Tumulus is the inscription on a rectangular block at the entrance of the second room 

(Fig.10-11). In our opinion, this block belongs to the kline in the second room. There is a Greek 

inscription in two lines on the 78X34X23cm size block: 

 

 
18 Özdemir‒Çekilmez 2018, 255-60. 
19 Aydoğmuş 2019, 421-439. 
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Νίκων Νίκωνος  

 Καρύστιος.                    Nikon's son Nikon of Karystos. 

The detailed work done by Erdan and Aydaş on this inscription shows that Nikon was born in Karystos 

of Euboia, and later came to Tisna and died there. As a matter of fact, the text was not written in the 

Aeolis dialect. In addition, the inscription is dated to the 4th century BC20. In fact, the Peace of 

Kallias21,449 BC, should be a Terminus Ante Quem for the tomb of a non-citizen Euboian at Tisna. So, 

it is difficult for Nikon to have lived in Tisna before this date. Therefore, it does not seem possible to 

date his grave earlier than the last quarter of the 4th century BC. In this respect, the dating suggested by 

Erdan and Aydaş is a logical inference.  

Conclusion 

Nikon's Rock-Carved Tumulus is one of 47 tumuli around the acropolis of Tisna. And they, in general, 

must be of the "Rock-Carved Tumulus" type, unlike the classical tumuli. In other words, this type is a 

mixed type created by combining tumulus and rock tombs. It is evident that there are many tombs of 

this type at Tisna and await investigation. Considering all the above considerations it can be assumed 

that this type of burial began in the second half of the 5th century BC at the earliest for Tisna and 

continued throughout the 4th century BC. Nikon's tomb, on the other hand, shows archaic features, 

especially with its polygonal walls that make up the dromos, but the rektogonal blocks and inscription 

in the rooms show the characteristics of the 4th century. So, in our opinion, the most likely date for 

Nikon's Rock-Carved Tumulus is the first quarter of the 4th century BC.  

  

 
20 Aydaş‒Erdan 2019, 197-206. 
21 Mansel 1995, 305; Tekin 2008, 102.  
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On a Rare Specimen of Unattributed Coins Recently Attributed to Nephelis in Kilikia 

Ömer TATAR 
Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,  

Tarih Bölümü, Araş. Gör. 
omertatar@akdeniz.edu.tr 

Orcid ID: 0000-0002-5644-2188 
 
 

Özet 

Bu çalışmanın konusu, ön yüzlerinde Herakles başı, 

gemi pruvası, yıldız bezemeli kalkan ya da Phryg 

miğferli baş tasvir edilen, arka yüzlerinde  ve 

yakın varyantları olan bir monogram taşıyan 

sikkelerden, ön yüzünde Phryg miğferli baş yer alan 

gümüş sikke örneğidir. 18. yüzyılın sonlarından 

itibaren numismatik literatürü içerisinde ve 

müzayedelerde karşımıza çıkmasına karşın kesin bir 

darphane atfı yapılamayan bu sikkeler, yakın 

zamanlı bir çalışmada Kilikia kentlerinden 

Nephelis’e atfedilmiştir. Halihazırda yeni örnekleri, 

özellikle müzayedelerde satışa çıkmasına karşın 

darp yeri için farklı öneriler getirilmektedir. Burada, 

Nagidos darbı olabileceği ileri sürülen söz konusu 

gümüş sikkenin tıpkı diğerleri gibi Nephelis darbı 

olduğu üzerine bir tartışma sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Nerede basıldığı bilinmeyen 

Küçük Asya sikkeleri, Nephelis, Kilikia, Nagidos. 

Abstract 

The subject of this study is a silver issue with 

Phrygian helmeted head on the obverse which is one 

of the series with head of Herakles, prow or shield 

with star on the obverse and  and its close 

variations on the reverse. Although specimens of 

these coins appear in numismatic literature and 

auctions since the late 18th century, a firm mint 

attestation was not made, until recently they have 

been attributed to Nephelis in Cilicia region in an 

article on the subject. Even though new specimens 

continue to appear, most particularly in auctions, still 

different origins are suggested. This study presents a 

discussion that this silver auction issue, which has 

been suggested to be a Nagidos issue, belong to 

Nephelis just like other similar coins. 

Keywords: Unattributed Asia Minor coins, 

Nephelis, Kilikia, Nagidos. 
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016 yılında Nomos AG (Zürich) tarafından düzenlenen müzayedede, ön yüzünde, Phryg şapkalı 

Men başı olarak okunmuş sağa dönük baş, arka yüzünde  monogramı, ok ucu ve yay 

bulunan gümüş bir sikke satışa çıkmıştır.1 “Cilicia, Uncertain” başlığı altında tasnif edilen ve MÖ 

3. yüzyıla tarihlendirilen bu sikkenin arka yüzündeki monogram NG ya da AG olarak okunmuştur. 

Özellikle, NG ihtimalinin öne çıkartılması nedeniyle en olası kent olarak Nagidos ileri sürülmüştür. 

Ancak yine de kesin bir kanıya varılamadığından darp yeri “uncertain” olarak kaydedilmiştir (Fig. 1). 

Söz konusu sikke oldukça nadir bir örnektir ve gerçekten de genel literatürde karşımıza çıkmaz. Ancak, 

her ne kadar müzayede kataloğunda “possibly unpublished” (muhtemelen yayınlanmamış) ifadesine yer 

verilmiş olsa da biz bu sikkeye ait bir diğer örneği Imhoof-Blumer tarafından 1913 yılında yayınlanan 

makalesinden bilmekteyiz. Söz konusu tarih itibari ile hiç bilinmeyen bu gümüş sikke “Antike 

Griechische Münzen” başlıklı çalışmada literatüre tanıtılmıştır.2 Imhoof-Blumer bu sikkeyi, kesin bir 

darphane atfından kaçınmakla beraber mevcut literatürü takip ederek soru işareti ile, Karia’daki Enaia 

başlığı altında tasnif etmiştir.3 Sikkenin ön yüzünde yer alan baş Imhoof-Blumer tarafından ise Phryg 

şapkası formlu miğferli genç başı olarak tanımlanmıştır. 

Bu çalışmanın konusunu teşkil eden gümüş sikke, aslında ön yüzlerinde Herakles başı, gemi pruvası ya 

da yıldız bezemeli kalkan tasviri, arka yüzlerinde ise  monogramı ile bu monogramın varyantlarını 

taşıyan sikkelerin bir başka serisine ait bir örnektir (Fig. 2-5). Numismatik literatüre bakıldığında,  

monogramı taşıyan sikke grubuna ait bilinen ilk örnek 1763 yılında J. Pellerin tarafından herhangi bir 

darphane atfı yapılmadan “Belirsiz” başlığı altında yayınlanmıştır.4 Kapsamlı bir çalışma ile bu darpları 

ele alan 1883 yılında F. Imhoof-Blumer olmuş, yazar eserinde yer verdiği 7 sikkeyi “Belirsiz Küçük 

Asya” başlığı altında herhangi bir kent atfı ve tarihlendirme yapmadan yayınlamıştır.5 Yine de, arka yüz 

monogramını EN şeklinde okumuş ve sikkelerin kökeni için Karia, Pamphylia ya da Pisidia’dan bir kent 

ya da dynastı işaret etmiştir.6 Sikkeler, J. N. Svoronos tarafından 1888’de yayınlanan eserinde, arka 

yüzünde yer alan monogramın açılımı EPAN olduğu düşünülerek Girit adasındaki Erannos kentine 

atfedilmiştir.7 Bu atfa rağmen, Imhoof-Blumer ise 1902 yılında yayınladığı iki farklı yeni emisyonu yine 

“Belirsiz Küçük Asya” başlığı altında sunmuştur.8 1902 yılında Britanya Müzesi tarafından satın alınan 

 
1 Nomos AG, Obolos 5 (26 June 2016), lot 435; 
https://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=903890|1711|435|7fb6132e31fff00f2cda7670b6ac97b7 
2 Imhoof-Blumer 1913.  
3 Imhoof-Blumer 1913, 115, n. 300. 
4 Pellerin 1763, 128, lev. CXVI, n. 8. 
5 Imhoof-Blumer 1883, 467, n. 47-53. 
6 Imhoof-Blumer 1883, 467. Imhoof-Blumer söz konusu monogramın NE olarak okunamayacağını düşündüğünden, 
Neonteikhos gibi bu tür bir okumaya uyabilecek kentleri olasılık dışı kabul etmiştir. 
7 Svoronos 1888, 59-64, lev. IV, n. 9-12. Ayrıca bkz. Svoronos 1890, 148-149. 
8 Imhoof-Blumer 1902, 529, n. 7-8, lev. XX, n. 26. Yazar, bu sikkelere ait bilinen diğer serinin ön yüzünde görülen 
pruvadan ve arka yüzlerde karşımıza çıkan aphlaston gibi naval tasvirler nedeniyle bu sikkelerin bir kıyı kentine ait 
olması gerektiğine dair 1883 tarihli eserindeki savını tekrar ifade etmiştir. 

2 
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ve 1903 yılında yayınlanan bir diğer örnek, yazarı W. Wroth tarafından belli bir coğrafyaya öne 

çıkarılmaksızın “Belirsiz” başlığı altında tasnif edilmiştir.9 Darpları 1888 yılında Girit kenti Erannos’a 

atfetmiş olan Svoronos, Antalya’da oluşturulduğunu bildiğimiz Demetrios Mavromichalis 

koleksiyonunda10 yer alan bir örneğe istinaden, daha önce Imhoof-Blumer’in ileri sürdüğü K. Asya 

kökenini değerlendirmeye almış, 1903 tarihli makalesinde, monogramı EPY olarak çözümlemesi 

nedeniyle sikkeyi Erythrai (Ionia) kentine,11 1905 tarihli çalışmasında ise ENA olarak okuyarak 

Karia’daki Enaia/Anaia kentine atfetmiştir.12 Ardından, 1906 yılında Atina Numismatik Müzesi 

koleksiyonuna katılan 3 yeni örneği yine Karia, Enaia/Anaia başlığı altında yayınlamıştır.13 Uzun bir 

aranın ardından 1995 yılında, İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne kayıtlı bir koleksiyoner olan U. Yarkın, 

literatürde bilinen örnekler ile daha önce yayınlanmamış müze ve özel koleksiyonlardaki toplam 25 

sikkeyi bir araya getirmiş,14 arka yüz monogramını Svoronos’un ileri sürdüğü gibi EN olarak kabul 

etmiş ve darp eden kentin adını da yine Svoronos’un önerdiği gibi Enaia olarak ileri sürmüştür. Fakat, 

Yarkın’a göre gümüş darplar Kilikya ağırlık sistemindedir ve dahası sikkelere ait örnekler bu bölgede 

dolaşımdadır, dolayısıyla Enaia adlı bu kentin Pamphylia ya da Kilikya kıyılarında olması gerekir. Bu 

sikkelere değinen son bilimsel çalışma, 2008 yılında T. Gökyıldırım tarafından yayınlanan, 368 bronz 

sikkenin meydana getirdiği Etenna Definesi (1991)’dir. Söz konusu define içerisindeki sikkelerden biri 

de Enaia/Anaia’ya atfedilen  monogramlılardandır.15 Gökyıldırım, sikkelerin çoğunlukla Pamphylia, 

Likya ile Kilikia’nın batısında dolaştığı hususunda Yarkın ile hemfikir olsa da ilgili coğrafyada ismi EN 

ya da NE ile başlayan ve sikke bastığı bilinen bir kıyı kenti olmadığından, en mantıklı ihtimal bölgede 

bulunmuş bir yönetici ya da komutanın bu sikkeleri darp etmiş olmasıdır. Bu bağlamda Gökyıldırım, 

ismi NE ile başlayan III. Aleksandros tarafından MÖ. 334/333 yılı itibari ile Likya ve Pamphylia 

satraplığı görevi verilen Nearkhos’u önermiştir. Darp yeri olarak ise Side ile Phaselis’i önermiştir.16 

Ö. Tatar, bugüne değin pek çok farklı yayında kendine yer bulan, farklı darphane öneriler yapılan ancak 

nerede ve hangi otorite tarafından basıldığı hususunda kesin bir yargıya varılamayan bu nadir sikkelere 

ilişkin yeni bir atıf önerisinde bulunmuştur. Yazara göre söz konusu sikkeler Alanya’nın yak. 60 km 

doğusunda, Gazipaşa ilçesi sınırları içerisindeki Muzkent mahallesinin güney batısında yer alan 

 
9 Wroth 1903, 345, n. 42. 
10 Robert 1949, 193, dpn.1; Robert 1955, 12, dpn. 3. Koleksiyonun tümü için bkz. Svoronos 1903. 
11 Svoronos 1903, 182, n. 27, lev. XI, n. 5. 
12 Svoronos 1905, 163; 165-166, n. 5-11; 13-15, lev. V, n. 12-26. 
13 Svoronos 1906, 305, n. 1-3. Svoronos, “Νομίσματα ευρεθέντα εν Αλλαγιά (Λαέρτη)” notu ile sikkelerin Alanya 
civarından satın alındığını ifade eder. 
14 Yarkın 1995, 2, n. 1-25. Bunlar içerisinde bir örnek kendi koleksiyonuna kattığı bir sikkedir ve 1968 yılında 
Alanya’nın yak. 10 km batısında köylüler tarafından yapılan tarımsal kazılar sırasında bulunmuştur. Söz konusu sikke 
Yarkın tarafından, MÖ 3. yüzyıla tarihlenen Side ve MÖ 1. yüzyıla tarihlenen Etenna sikkeleri ile birlikte satın alınmıştır. 
15 Gökyıldırım 2008, 512, n. 051. 
16 Gökyıldırım 2008, 507-508. Gökyıldırım’ın Side atfı Side darbı III. Aleksandros gümüş sikkelerinde karşımıza çıkan 
benzer bir monograma istinaden yapılmıştır, sikke için bkz. Price 1991, n. 2951. Phaselis’e atfedilen gemi pruvalı seridir 
ve burada Gökyıldırım’ın atfına dayanak ikonografik bağlantıdır. 
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Nephelis kenti tarafından darp edilmiştir (Fig. 6).17 Tatar’ın temel dayanak noktası ise bu sikkelerden 

Alanya Arkeoloji Müzesi koleksiyonunda 1’i Alanya Kalesi kazılarından olmak üzere toplam 8 adet 

bulunması ve bronz sikkelerin darp edildikleri coğrafyada dolaşımda kalarak, çok fazla 

uzaklaşmamasıdır.18 Bu doğrultuda bölgede adı EN ile başlayan bir kent olmaması, arka yüz 

monogramını NE olarak çözümlemesi-ki bu da Hellenistik dönem için mümkündür19- darp yeri olarak 

Nephelis’i göstermektedir. 

2016 yılında düzenlenen müzayedede satışa çıkan ve müzayede kataloğunda da ifade edildiği üzere 

oldukça nadir olan gümüş sikke de bu bağlamda Nagidos değil Nephelis darbı olmalıdır.20 Yine de tüm 

bu sikkelerin atribüsyonunu tasdik edecek olan kentte yapılacak arkeolojik yüzey araştırmaları ve 

kazılardan elde edilecek numismatik bulgulardır. 

  

 
17 Tatar 2021. Yerleşimde henüz arkeolojik bir kazı yapılmamıştır. Bu yerleşim Alanya’nın yaklaşık 60 km doğusunda 
yer almaktadır ve idari yetki olarak da Alanya Müzesi kontrolündedir. 1991 yılında, dönemin Alanya Müze müdürü İ. 
Karamut, köylüler tarafından tesadüfen keşfedilen alanı ziyaret etmiştir. Aynı yıl, Karamut ve J. Russel alanı birlikte 
gezerek gözlemlemiş ve bir ön araştırma gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmanın neticeleri için bkz. Karamut-Russell 1999. 
1996 ile 2005 yılları arasında, “Rough Cilicia Archaeological Survey Project” kapsamında, Nephelis ve çevresinde 
yüzey araştırmaları yapılmıştır. Çalışmalar için bkz. Rauh et all. 2009. Nephelis, ilk olarak Antik coğrafyacı 
Ptolemaios’un (MS 2. yüzyıl) Geographia (V.8.2) eserinde Selinos’a bağlı bir yerleşim olarak geçen, Stadiasmus Maris 
Magni’de (MS 3. Yüzyıl) (§ 201-202) Nephelion olarak bahsedilen bir Kilikia kentidir. Kentin adı 18. ve 19. yüzyıl 
kaynaklarında da bir Kilikia yerleşimi olarak geçer, Bkz. Hofmann 1777, s.v., “Nephelis”, 12; Lempriere 1816, s.v., 
“Nephelis”; Vermiglioli 1824, 102, Marmocchi 1845, 1049. Kent hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ruge 1935, s.v., 
“Nephelis”, 2491-2492; Hild-Hellenkemper 1990, 366; Tomaschitz 2000, s.v., “Nephelion”, 838; Hellenkemper-Hild 
2004, 746. 
18 Bronz sikkenin dolaşımı hususunda bkz. Robert 1951, 77-78, dpn. 8; Callataÿ 2016, 259-260. 
19 Bu hususta bilgilerini benimle paylaşan Prof. Panagiotis Iossif’e teşekkür ederim. 
20 Nagidos ihtimalini olasılık dışı bırakan bir diğer önemli husus Nagidos kazılarında ele geçen bir örneğin 
bilinmemesidir. Kazı sikkeleri için bkz. Tekin 2007.  
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Figürler Listesi 

Fig. 1. Ön yüzünde Phryg başlıklı erkek başı, arka yüzünde Nephelis monogramı taşıyan gümüş sikke. 

Fig. 2. Ön yüzünde Herakles başı, arka yüzünde Nephelis monogramı taşıyan gümüş sikke. 

Fig. 3. Ön yüzünde Herakles başı, arka yüzünde Nephelis monogramı taşıyan bronz sikke. 

Fig. 4. Ön yüzünde yıldız bezemeli kalkan, arka yüzünde Nephelis monogramı taşıyan bronz sikke. 

Fig. 5. Ön yüzünde gemi pruvası, arka yüzünde Nephelis monogramı taşıyan bronz sikke. 

Fig. 6. Nephelis’in Kilikia bölgesi içerisindeki konumu (Barrington Atlas, Map 66). 
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