
EFES MÙZESÎNDEKÎ ARKAIK DÔNEM SONU BULUNTULARI 

ômer ÔZYiÔÎT* 

Efes Mûzesinde bulunan Arkaik dônem sonuna ait birtakim 
giyimli kadm heykelcikleriyle bir cam oinokhoe, Ephesos'un yakin 
çevresinden ele geçmistir(l). Bu eserler Ephesos'taki Devlet Agorasinda 
ve Rhodos ' ta yapi lan kazi larda ortaya ç i k a n l a n nekropol is 
buluntulanyla yakinhk gôstermektedir. 

Çahsmamizda sôzû edilen eserlerin çogu mezar buluntusudur. 
Bu mezar lann ait olduklan nekropolisler, Ephesos yakin lannda 
A r k a i k ve Klas ik d ô n e m l e r d e y e r l e s i m l e r i n v a r h g m i 
gôstermektedirler. Ephesos Devlet Agorasinm al tmda ele geçen 
nekropolis buluntulan da M.Ô.550 - 450 arasina tarihlenir (2). Bu 
nekropolisin varhgi, Arkaik ve Klasik nekropolis a lanlannin bir 
arada oldugunu ve ait oldugu yerlesimin de uzakta bulunmadigini 
vurgulamaktadir. 

Ephesos , konumu nedeniyle, kara ve deniz t icaret ine 
egemendi. Topraklannm verimli olusu da bunda etkendi. Iç kisimla da 
baglantisi vardi. Bu nedenlerden ôtûrû, Ephesos erken dônemlerden 
beri i skân edilmis olmahdir; ancak simdiye kada r yapi lan 
çahsmalarda , Ephesos 'un eski yerlesim yeri sap tanamamis t i r . 
Çahsmamizm bir amaci da, Arkaik dônem ve ôncesiyle, Klasik dônem 
yerlesimlerinin yerini ortaya koyabilmektir. 

Ephesos yakmlarmda, Ab-i Hayat yôresinde 1982 yilmda 
kôylûlerin açmis oldugu bir mezarda pismis topraktan yapilmis 
oturan iki giyimli kadm heykelcigi (No. 1 ve 2) ile bir cam oinokhoe 
(No. 5) birlikte bulunmustur. Efes Mûzesinde bulunan gelis yeri belli 
olmayan giyimli bir kadin heykelcigi parçasi (No. 3) da Ab-i Hayat 
eserlerinden biriyle (No. 1) aym kaliptan çekilmistir. Yine bu iki 

* Doç.Dr. E.O.Edebiyat Fakûltesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bolûmû. ôgreUm 
Oyesi. 

1) Bana Berlin'de bu çalismayi yapma olanagmi saglayan Alman Arkeoloji 
Enstitûsûne ve Pergamon Kazilan Baskani ve Istanbul Alman Arkeoloji 
Enstitûsû ikinci mûdûrû Dr.Wolfgang Radt'a burada tesekkûr etmek isterim. 
Aynca bu eserleri bana yaymlama iznini veren Efes Mûzesi Mûdûrû 
Selâhattin Erdemgil'e ve her tûrlû kolayhgi saglayan ayni mûzenin uzmani 
Duygu Tûzûn'e tesekkûr borçluyum. 

2) G.Langmann, "Eine spâtarchaische Nekropole unter dem Staatsmarkt zu 
Ephesos", Festschrift fiir Fritz Ëichler, Wien 1967 (bundan sonra: 
Langmann), 122. 
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esere benzeyen, fakat çok daha degisik bir kaliptan ûretilmlç olan 
giyimli bir kadm heykelcigi (No.4) de 1981 yilinda yakin bir çevreden 
mûzeye gelmistir. Eserleri incelememizde kolaylik saglamasi içln 
katalogu burada vermeyi uygun buluyoruz. 

No.l Giyimli Kadin Heykelcigi Res. 1,3,5.7.9.16 a 
Mûze Env. No.: 1/42/82 
Pismis toprak 
Ephesos yakmmda Ab-i Hayat 
yôresinde bir mezarda bulunmus. 

Kôseli bir tabure ûzerine oturmus. Birbirinden ayri ayaklan 
alçak bir tabure ûzerinde. Basinda sakkos. Alin ûzerinde boncuk 
biçiminde tek bukle sirasi. Yùzûnde gûlûmseme. Khiton ûzerine sol 
omuzunu açikta birakan himation giymis. Himationun ait kenannda 
zikzak kivnmlar. Bacaklar arasinda khitonun bûyûk dikey kivrimi. 
Sag el diz ûzerinde. Sol el gôgsûn ûzerinde lotus çiçegi tutmaktadir. 

H. O. 156. Mikah, kirmizimsi sari (5YR 6/8) (3), yumusak 
harnur. Iki kaliptan çekilmis. Arka bôlûm de oldukça iyi çahsilmis. 
Buhar deligi yok. Taburenin alti açik. 

No.2 Giyimli Kadin Heykelcigi Res. 2,4,6,8,10,16 b 
Mûze Env. No.: 2/42/82 
Pismis toprak 
Bir ônceki terracotta ile birlikte 
aym mezarda bulunmus. 

No.l deki heykelcikle hemen hemen aym ôzellikleri 
gôstermekte. Alin ûzerinde bukle siralari. Ellerin du rusu , bir 
ôncekinin tersidir. Sag eliyle gôgsù ûzerinde lotus çiçegi tutmakta, sol 
el ise dlz ûzerinde. Oldukça asinmis. 

H.0.17. Bûtûn teknik ôzellikleri; No. 1 ile aynidir; bu nedenle 
bu iki tarracotta, stillerinin de gôsterdigi gibi aym atôlyenin ûretimi 
olmahdir . 

No.3 Giyimli Kadm Heykelcigi Parçasi Res. 11 
Mûze Env.No.:214 
Pismis toprak 
Gelis yeri belli degil. Olasilikla Ephesos'ta 
bulunmus. 

3) Eserlerin renkleri için: Munsell, Soil Color Charte, 1975. 
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No. 1 ile ayni kahptan çekilmis. Alindan yukansi , belden 
asagisi ve arka bôlûm eksik. Çok asinmis. 

H. 0.078. Çok mikah, kirmizimsi s an (5YR 7/8), yumusak 
hamur , Digerleri gibi b a s gôvdeyle birlikte kahp lanmis . 

No. 4 Giyimli Kadm Heykelcigi Res. 12-15, 16 c 
Mûze Env. No.: 99/42/81 
Pismis toprak 
Gelis yeri belli degil. Olasilikla 
Ephesos çevresinden. 

On ayaklan belirtiîmis olan blr tabure ùzerlne oturrnus. 
Ayaklar alçak bir tabure ûzerinde. Basmda sakkos. Kivnmlan belirgin 
olmayan khiton giymis. No.l in benzer durusuna sahip. Sag el diz 
ûzerinde. Sol el gôgûs ûzerinde lotus çiçegi tutmakta. Basin on bôlûmû 
eksik. Asmmis. 

H. 0.125. Az mikah, kirmizimsi san (7.5YR 7/6), orta sertlikte 
hamur. 1kl kahptan çekilmis. Buhar deligi yok. Taburenin altinda 
ûçgen biçiminde açiklik.Beyaz astar ûzerine kirmizi renkte boya izleri. 

No. 5 Oinokhoe Res. 17 
Mûze Env.No.:3/42/82 
Cam 
No. 1 ve 2 ile ayni mezarda 
bulunmus. 

Saydam olmayan lacivert (5PB 2/8) zemin ûzerine san (2, 5Y 
8/10) bantlar ile san ve turkuaz/mavi (5B 5/8) zikzak sûsler. Dudak 
kenan san ve turkuaz/mavi banth. Boyunda ikl kabartma ince san 
serit. Gôvdenin bir bôlûmû ve kaide eksik. 

H.0.10; Gôvde çapi: 0.067. Iç kahp teknigiyle yapilmis 

Ephesos yakinlannda ele geçen bu buluntular, Rhodos'ta 
Italyan arkeologlar tarafmdan Kamiros ve Ialysos nekropolislerinde 
yapilan kazilarda ortaya çikanlan eserlere çok bûyûk yakinhk 
gôsterirler. Rhodos'taki mezarlarda ele geçen toplu buluntular, sôz 
konusu olan eserlerimizin tarihlenmesi için bûyûk ônem tasirlar. 
Dogu ve Bâti arasinda bir konaklama merkezi olan Rhodos adasimn 
konumu, Hellen sanati için çok ônemlidir. Rhodos'ta Misir, Fenike, 
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Surlye, Kibns ile Hellen kûl tûrûnûn çesitli yôrelere ait eserlerinl bir 
arada gôrmek mûmkûndûr. 

Efes Mûzesindeki cam oinokhoenin (No.5) (Res. 17) yakin 
benzerleri, Rhodos'ta Kamiros (Makri Langoni) nekropollsindeki 33 
no.lu mezarda (4) bir, 113 no.lu mezarda (5) ikl ve Ialysos (Marmaro) 
nekropolisindeki 232 no.lu mezarda (6) da iki adet bulunmustur . 
Profil!, rengi ve bezemesi yônûnden Efes Mûzesindeki oinokhoe, 
bunlara çok yakinhk gôstermektedir. Ôzelllkle Kamiros'un 33 no.lu 
mezannda bulunan cam oinokhoemize (No. 5) çok benzemektedir. 

Rhodos'ta Kamiros'un batismda kalan Fikellura nekropolisi, 
A. Salzmann ve A.Biliotti tarafmdan 1863-1864 yillannda kazilmistir 
(7). Bu nekropolis kazilan sirasmda çok sayida cam malzeme ele 
geçirilmistir. Bu cam eserlerin bûyûk bir bôlûmû, bugûn British 
Museum'da bulunmaktadir (8). Buluntulan genellikle M.Ô.5. yûzyila 
tarihlenen bu mezarhkta, cam oinokhoeler de ele geçmistir. 100 no.lu 
mezarda bulunmus olan oinokhoe, yanindaki diger buluntularla M.Ô. 
475-450 tarihlerine verilmektedir (9). Baska bir oinokhoe ise, yine 
ayni nekropolisin 242 no.lu mezannda ele geçmis olup, birlikte 
b u l u n a n diger eser ler in yardimiyla M.Ô.460-440 yi l lar ina 
tarihlenmektedir (10). Her iki oinokhoe de, Efes Mûzesinde korunan 
c a m o i n o k h o e d e n ôzellikle profil leri a ç i s m d a n a y r i h k 
gôstermektedir. Rhodos oinokhoelerinin omuzlan, dûsûk ve yuvarlak 
profil gôsterirler. Bizim oinokhoemizin omuzu ise , kalkik ve daha 
dûzdûr; bu nedenle profilin en dis noktasi daha yukandadir. Bu 
nokta asagiya indikçe, yani oinokhoenin omuzlannin dûzlûgû 
kayboldukça, daha geç bir tarihi gôsterir. Efes mûzesindeki oinokhoe 
(No.5), bu iki mezann buluntulanndan, yanl M.Ô.475 tarihinden daha 
ônceye ait olmahdir. British Museum'daki cam oinokhoeler içerisinde 
Euboia adasindaki Eretria'da bulunmus olan bir oinokhoe, profil! 

4) Clara Rhodos (bundan sonra: Cl.Rh.) IV, 115 no.7. Res. 108. 
5) Cl.Rh.rV, 229 no.9, 230 no. 12, Res. 256. 
6) Cl.Rh.in, 249 no.16.Res.244. 
7) R.A. Higgins, Catalogue of the Terracottas in the Department of Greek 

and Roman Antiquities, BM, I. Greek: 730-330 B.C., 2 vols, London 1954 
(bundan sonra: Higgins 1954), 21 vd. 

8) D.B.Harden, Catalogue of Greek and Roman Glass in the British 
Museum, Volume I, London 1981 (bundan sonra: Harden 1981), 157-159 

9) Harden 1981, 96, Lev.XIII, no. 245. 
10) Ibid. 98, Lev.XIV, no.258. 
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yônûnden Efes Mûzesindeki oinokhoeye çok yakindir(ll). Bu oinokhoe 
ile birlikte dort cam vazo (bir amphoriskos, bir aryballos, bir oinokhoe 
ve bir alabaslron) (12), ayni mezarda bu lunmus ve A.W. Franks 
tarafindan British Museum'a verilmiçtir. Bu mezarda ele geçen iki 
cam olnokhoenin profilleri birbirlerinden degiçiktir (13). Bunun için 
de toplu buluntulann dogrulugu, bize gôre kusku vericidir. Ashnda 
eserler resmi ve bilimsel bir kazidan gelmis degildir. Kaçak kazilardan 
gelen toplu buluntulann gûvenirliligi de yoktur. Kanimizca sôzûnû 
ettigimiz ve Efes Mûzesindeki oinokhoeye (No.5) yakmhk gôsteren 
oinokhoe (14) digerinden (15) daha erken olmahdir. Bu tip oinokhoeler 
blrçok yerde bulunmus olup, genelllkle M.Ô.5.yûzyila aittirler (16). Efes 
Mûzesindeki oinokhoe ise, sôzûnû ettigimiz yûzyilm ilk çeyreginden 
olmahdir . 

Yukanda degindigimiz gibi Efes Mûzesindeki oinokhoeye çok 
benzeyen bir cam oinokhoenin bulundugu Kamiros nekropolisinin 
33 no.lu mezarmda pismiç topraktan kadin maskesi biçimlnde bir 
protom bulunmustur(17). Bu kadm protomu, bugûn British Museum'da 
bulunan ve Fikellura mezarhgmm 149 no.lu mezarmda bulunmus bir 
terracotta (18) ile ayru veya benzer bir kaliptan çikmistir (19). Bunun 

11) lbid. 96. Lev. XIII, no.246. 
12) lbid. 83, Lev.XI, no. 182; 91, Lev. XIII, no.226; 91, Lev. XTV, no.255; 109, Lev. 

XVI, no.286. 
13) Harden bunlari M.Ô.5. yûzyilm or ta lanna veya ikinci yans ina 

tarihlemektedir: Harden 1981, 83. 
14) Bkz. dipnot 11. 
15) Harden 1981, 91, Lev. XTV, no. 255. 
16) W.Lamb. Antissa, BSA 32, 1931-1932, 64, Res. 13 1 2 ; P.Fossing. Glass 

Vessels Before Glass Blowing, Copenhagen 1940, Sek. 50,52,70; 
F.Neuburg, Antikes Glass, Darmstadt 1962, Res. 9 (Neuburg her ne kadar 
oinokhoeyi M.Ô. 4. yûzyila veriyorsa da kanimizca M.Ô. 5. yûzyildan 
olmahdir ); I. Venedikov ve digerleri, Apollonia. Les fouilles dans la 
nécropole d'Apollonia en 1947-1949, Soflja 1963 (bundan sonra: 
Apollonia), 310. Lev. 162, No.989; E. Spartz, Antikc Glàser. Katalog der 
Staatlichen Kunstsammlungen Kassel No.l, Kassel 1967, Lev. 2, No.2-3; 
J.W.Hayes, Roman and Pre-Roman Glass in the Royal Museum, 
Toronto 1975, 11. Lev.2. no.19; Harden 1981, 93-99, Lev.XIII-XIV; T.E. 
Haevernick, Beitrage zur Glasforschung, Die wichtigsten Aufsàtze von 
1938 biz 1981, Mainz am Rhein 1981, 152, Lev. 7 4 . 

17) CLRh. IV, 115 no.8. Res. 108. 
18) Higgins 1954, 69, Lev. 26, No. 141. 
19) Kamiros'ta bulunmus olup, bugûn Louvre Mûzeslnde korunan iki kadin 

protomu bunlara çok benzemektedir: S.Mollard-Besques, Catalogue 
raisonné des figurines et reliefs en terre-cuite Grecs, Étrusques et 
Romains. I. Paris 1954 (bundan sonra: Louvre I), 37-38 B 215-216. 
Lev.XXVII. 
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lçin degisik z a m a n l a r d a kazi lan b u iki mezar , ayni t a r i h t en olmalidir. 
Flkellura mezarhg inda b u l u n m u s olan mezar , içindekl kap la r la M . ô . 
4 9 0 - 4 7 0 y i l l a r m a t a r i h l e n m e k t e d i r (20): b u n e d e n l e de Efes 
Mûzes lndek i o inokhoen in , M.Ô.5. yûzy ihn ilk çeyreginin b a s l a n n a 
degi l , M.Ô. 4 8 0 yi l lar i c i v a n n a t a r i h l e n m e s i ge rek i r . R h o d o s 
nekropol i s le r inde yap i lan kazi larda çok sayida renkl i c a m vazocuk 
b u l u n m u s t u r . B u n l a n n yakin benzerleri, Bati Anadolu 'da yapi lan yeni 
kazilarla or taya ç ikanl rmst i r (21). 

Kamiros (Makri Langoni) nekropol is in in 3 3 no . lu m e z a n n d a 
b u l u n a n k a d m m a s k e s i biçimindeki p r o t o m u n çok benzerleri , yine 
ayni nekropol i s in 113 no.lu m e z a n n d a (22) ve Ialysos (Marmaro) 
nekropolisindeki 78 no.lu mezarda (23) ele geçmistir; bu nedenle t û m 
bu m e z a r l a n n tar ihler inin birbirlerine y a k m olmasi gerekir. Bu t û r 
protomlar , Kamiros ve Lindos nekropolis ler inde bolca b u l u n m u s t u r ; 
fakat b u n l a r a Bati Anadolu 'da da çok rast lanilrmstir . Aiolis ve Ionia 
bô lge le r inde P i t ane , Myr ina , Klazomena i , Lydia 'da S a r d i s , d a h a 
kuzeyde Elaeus ve Kyzikos'ta b u tip kadin p ro tomlan ele geçmiçtir(24). 
Aynca Ege a d a l a n n d a n Samos ve Kos'ta, daha kuzeyde Olynthos ' ta da 
bu tip kadin protomlan b u l u n m u s t u r (25). B û t û n b u n l a n n h a m u r u . 

20) Higgins 1954, 28. 
21) Bunlar içerisinde Ekrem Akurgal'in Pitane nekropolisi kazilannda ortaya 

çikanlan cam buluntular yaymlanmistir: B. Freyer-Schauenburg.'DIe 
Glasfunde aus Pitane (Çandarli)", AnadoluXVII, 1973, 141 vd. 

22) CLRh. IV.228, Res. 256, Lev. IV. 
23) Cl.Rh. VIII, 191, Res. 179-181. 
24) Aiolis: Hlggins 1954, Lev. 74 no. 562, 570. 

Myrina: G. Mendel, Catalogue des figurines de te r re cui te , Musée 
i m p é r i a u x o t t o m a n s , Istanbul 1908 (bundan sonra: Mende l ) , no. 
2930-2935, Lev. V,2; Louvre I, Lev.LXXXI. C171;S. Mollard-Besques, 
Catalogue raisonné des figurines et reliefs en terre cui te , II, Myrina. 
Musée du Louvre et Collections des Universités de France, Paris 1963 
(bundan sonra: Louvre II), Lev.7 c, d.Ionia: P.G. Leyenaar-Plaisier, Les 
t e r r e s cu i t e s Grecques e t Romaines , Tome I, Catalogue de la 
collection du musée national des ant iqui tés à Leiden, Leiden 1979 
(bundan sonra: Leiden), Lev. 22, no. 122.Klazomenai: Louvre I, Lev. XXXV.B 
331-332.Sardis: Aspects of Ancient Greece, An Exhibition, Allentown 
Art Museum, September 16 through. December 30 1979, 1979, no. 114, 
234-235.Elaeus: Louvre I, Lev. XXXIII, B.296-300.Kyzikos: Louvre I, Lev. 
LXXXC.166. 

25) Samos: Higgins 1954, Lev. 70, no.526. Kos: Mendel , no. 1667-1673. 
Olynthos: Olynthus IV, Lev. 1-19; Olynthus VII, Lev. 1-12; Olynthus XII, 
Lev.1-29, 31-33, 36-38; Higgins 1954, Lev. 146-147, no.1061-1078. 
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Bati Anadolu topragi ôzelligindedir. Bu kadm protomlari Ion 
tipindedir (26). Rhodos'ta ele geçenlerin tiplerl de aynidir. Çok çesitli 
yerlerden ithal malzemeye sahip Rhodos'un, bu tûr eserleri de Bati 
Anadolu'dan ithal etmis olmasi akla yakin gelmektedlr; ancak 
b u n l a n n ûre t i ld ik ler i a tôlyeler in varligi kazi lar la o r taya 
konmadikça, ûretim yerlerinin neresi oldugu konusunda kesin bir 
sonuca varmak dogru degildir. 

Efes Mûzesindeki oturan giyimli kadm heykelciginin (No.2) 
(Res.2,4,6,8,10) çok yakin bir benzeri, Kamiros (Makri Langoni) 
nekropolisinde 65 no.lu mezarda bulunmustur (27). Her ikisinln de 
oturus biçimleri ve el hareketleri tûmûyle aynidir. Saç biçimlerl de 
bûyûk benzerlik gôsterir. Ayrica bunlar sag elleriyle gôgûslerinde birer 
lotus çiçegi tutmaktadirlar . Yalmz Rhodos eseri çok asmmistir . 
Rhodos heykelcigi (H.0,20). Efes Mûzesindeki heykelcikten (H.0,17) 3 
cm. daha uzundur. Bu fark. degisik kaliplardan çekilmis olmalanndan 
ileri gelmektedir. Aralannda tarih ayinmi yoktur. 

65 no.lu bu mezarda, oturan giyimli kadm heykelciginden 
baska, pismis topraktan yapilmis bir oinokhoe ve bir de fikellura-
amphoriskos bulunmustur (28). Bu mezarda ele geçen oinokhoenin en 
yakin benzerlerine yine yukanda sôzûnù ettigimiz ve içinde Efes 
Mûzesindeki cam oinokhoenin benzeri olan iki cam oinokhoenin 
bulundugu Ialysos'taki 232 no. lu mezarda (29) ve kadm protomlarmin 
ele geçtigi 78 no.lu mezarda (30) rastlamlmistir. Bu tip oinokhoelerin 

boyunlan M.Ô.6. yûzyihn son çeyreginde daha uzundur (31). Daha 
sonra gitgide kisalir ve kulp uzar. 65 no.lu mezardaki ûçûncû eser olan 
fikellura-amphoriskosun (32) yakin bir benzeri. yukanda belirttigimiz 
pismis topraktan yapilmis oinokhoe ile kadm protomlannm birlikte 

26) Arkaik dônem sonunda Ion tipindeki kadin protomlari için: F.Croissant. 
"Sur quelques visages Ioniens de la fin de l'Archaisme", BCH Suppl.4 Étude 
Delphique. 1977, 337 vd.; Arkaik kadm protomlari ûzerine en aynntih 
çahsma: Aym yazar. Les pro tomes féminines archaïques, Paris 1983. 

27) Cl.Rh. IV, 164 no.2, Res. 161. 
28) Ibid. 163-164, Res. 161. 
29) Cl.Rh. III. 248. no.4, Res. 244. 
30) Cl. Rh. VIII, 179, no.12. Res. 179. 
31) The Athenian Agora XII, 59, 243 no. 100, Lev. 5. M.ô. 500 yillanndan olan 

Kamiros'takl 109 no.lu mezarda bulunan oinokhoe, form açisindan Atina 
Agorasinda bulunana daha yakindir: Cl.Rh. IV, Res. 234. 

32) Cl.Rh. IV. 164 no.3, Res. 161. 
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b u l u n d u g u Ialysos (Marmaro) nekropolis indeki 78 no.lu meza rda (33) 
ele geçmis t i r . Bu n e d e n d e n ô t û r û b u m e z a r l a r ayn i z a m a n d a n 
o l m a h d i r . B u n d a n y a r i m y û z y i l ô n c e s i n e a i t f i k e l l u r a -
a m p h o r i s k o s l a r d a n (34), form a ç i s i n d a n bel i rgin o l a r a k ayr ih r la r . 
Kulplar ve b o y u n d a h a uzamis , boyun incelmis . gôvde de incelerek 
kaideye dogru koniklesmist i r . Omuz dûzeyi d a h a asagrya inmiç ve 
yuvar lakl ig in i kaybe tmi s , o m u z d a n gôvdeye geçis ser t b i r çizgiyle 
sag lanmis t i r . Bu t û r f ike l lu ra -amphor i skos la r Aiolis'te P i tane (35), 
Ionia' da E p h e s o s (36) ve Samos ' t a (37) b u l u n m u s t u r . Miletos'ta da 
f ike l lura k e r a m i k ele geçmis t i r (38). F i k e l l u r a - a m p h o r i s k o s l a r a 
Karaden iz k i y i l a n n d a Sinope (39), Apollonia (40), His t r ia (41) ve 
Olbia 'da (42) da ras t lan i lmis t i r . B u n d a n b a s k a b u kap la r , Misir, 
Kibns , Y u n a n i s t a n ve Sicilya'da da b u l u n m u s t u r (43). B û t û n b u n l a r 
b ize b u t û r a m p h o r i s k o s l a n n g e n i s b i r a l a n a y a y i l d i g i n i 
gôs te rmekted i r . B u n l a r genellikle Dogu Y u n a n keramigiyle birl ikte 
b u l u n m u s t u r . Bat i Anadolu 'da çesitli merkez lerde yap i lmak ta o lan 
kaz i l a rda Dogu Y u n a n keramigi çok bol o l a rak ele geçmis t i r ; b u 
nedenle b u n l a n n da Bati Anadolu 'da ûret i lmis o l d u k l a n m d ù s ù n m e k . 
k a m m i z c a olagandir . 

33) Cl.Rh. VIII. 189 no.5, Res. 179. 
34) M.Ô.530 yillanna ait olan fikellura-amphoriskoslar: Cl.Rh. III, 270-271 

no.3, Res.226; Cl.Rh.VIII, 98, Res.83-85; E.Akurgal-L.Budde, Vorlaufiger 
Bericht iiber die Ausgrabungen in Sinope, Ankara 1956 (bundan sonra: 
Akurgal-Budde), 9, Lev.IV,6. Fikellura-amphoriskoslann daha eski 
ûrneklerinde ise boyun ve gôvde daha kahn, kaide ise daha genis tir: E.Pfuhl. 
Malcrei und Zeichnung der Griechen, Mûnchen 1923, Res. 129: 
E.Walter-Karydi, Bunoi VU, Lev.71, no. 551-552. 

35) R.M.Cook, Claxomcoian Sarcophagi , Mainz am Rhein 1981 (bundan 
sonra: Cook, Sarcophagi). 2-3, Lev. 107, 3. 

36) Langmann. 112 U3.Res.461; Cook, Sarcophagi. 29. Lev. 107.1. 
37) R.M. Cook. BSA 34. 1936. 47. no. 4-5; E.Walter-Karydi. Samo» VI. 1, Bonn 

1973. 7. Lev. 17. no.157-158. 
38) kt.Mitt 9/10, 1959/60. 41. Res.2; 1st. Mitt. 29, 1979. 105. Lev. 24 4.5. 
39) Sinope'de kazilar sirasmda ele geçen bu fikellura arnphoriskoa M.Ô. 530 

yillanndan olmalidtr: Akurgal-Budde, 9, Lev. IV.6 
40) Apollonla'da 195 no.lu mezarda bulunmus olan bu vazo. Rhodos 

orneklerlnden daha geç olup, M.ô.5.yûzyilin ortalarindan olmahdir: 
Apollonia, Lev. 129. no.746. 

41) RM.Cook. BSA 34. 1936, 50, no. 38; P.Alexandrescu. Hlatria IV. Bucurestl 
1978.57 no. 198. Lev.20. 

42) RM. Cook. BSA34, 1936. 49 no. 17; SamosVI.l. Lev. 71. no.551. 
43) RM. Cook. BSA 34. 1936, 46-51. 
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Kamlros (Makrl Langoni) nekropolisinde yukanda sôzûnû ettigimiz 65 
no.lu mezann yaninda ve ayni dûzeyde çikmis olan 66 no.lu mezarda, 
Efes Mûzesindeki oturan giylmli kadin heykelcigine (No. 1) (Res. 1, 3, 5, 
7, 9) çok benzeyen bir terracotta bulunmustur (44); ancak bu heykelcik 
çok asinmistir. Boylanndakl 2-3 cm lik fark, ayni modèle dayanan 
deglslk boyut lardakl kahp la rdan çekilmis o l m a l a n n d a n llerl 
gelmektedir. Aralannda tarih aynmi olmamasi gereklr. Ytae 66 no.lu 
mezarda, yerde oturan çiplak bir çocuk heykelcigi (Harpokrates) de 
bulunmustur (45). Bu terracotta lie aym stilde olan baska blr terracotta 
da, Ephesos Devlet Agorasmda yapilan kazilarda ortaya çikanlan 
nekropolisin 9 no.lu mezannda ele geçmistir (46). Harpokrates 
terracottasinm yakin benzerleri, lalysos (Marmaro) nekropolisindeki 
78 no.lu mezarda (47) ve Kamiros (Makri Langoni) nekropolisindeki 63 
no.lu mezarda (48) bulunmustur. lalysos ve Kamiros mezarlarindaki 
Harpokrates terracottalan, aym veya benzer kahplardan gelir (49). 
Ayrica lalysos mezannda ele geçen koç figûrû de Ephesos mezannda 
bulunan koç terracottasiyla aym veya benzer kahptan çikrmstir (50). 
Rhodos adasmda Kamiros'taki Fikellura Mezarhgimn 90 no.lu 
mezannda (51) ele geçen eserler arasmda bir koç heykelcigi (52) ile 
bir kadm protumu (53) dikkati çeker. Bu mezar diger buluntular 
yardimiyla M.ô.485-465 yillan arasma tarihlendirilmistir. Fikellura 
Mezarhgmda bulunan 90 no.lu mezarda ele geçen bu koç heykelcigi 
lalysos ve Ephesos'ta bulunanlara çok yakmdir; bu nedenle Ephesos'ta 
Devlet Agorasimn altinda ele geçen 9 no.lu mezar ile Rhodos'ta 
Kamiros(Makrt Langoni)' ta 63 no.lu mezar, lalysos (Marmaro) 'taki 78 
no.lu mezar ve Rhodos'ta Fikellura Mezarkgindaki 90 no.lu mezar 

44) CLRh. IV, 164 no.2. Res. 162. 
45) Ibid. 165, Res. 164. 
46) Langmann, 117, 119, Res. 48, 1. 
47) Cl.Rh. VIII. 192 no. 25-26, Res. 179. 185-186. 
48) Cl.Rh. IV, 162 no.9. Res. 159. 
49) Kamiros (Makri Langoni) nekropolisindeki 54 no.lu mezarda bulunan 

Harpokrates figûrû, bunlarla aym kahptan çikmis olmasa bile, hem bunlara 
hem de Ephesos'ta bulunana çok yakin stildedlr: Cl.Rh.. IV, Res.137, 144. 

50) Cl.Rh. VIII, Res. 179; Langmann, 118, Res. 48, 2. 
51) Hlggins 1954. 27. 
52) Ibid. Lev. 33, no. 174. 
53) Ibid . Lev. 26, no. 140. 
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ayni veya yakm tarihlerdendir. Tûmûnûn de mezar bu luntu lan iyi 
tarihlenebilecek niteliktedir (54). Bûtûn bu mezarlar, y u k a n d a 
anlattigimiz o turan giyimli kadm heykelclklerinin bu lundugu 
Kamlros (Makri Langoni)'taki 65 ve 66 no.lu mezarlarla da ayni veya 
yakm zarnandandir. Sôzû edilen bu mezarlar M.ô. 480 yillarma ait 
olmahdir . 

Yakm veya benzer kaliplardan gelmis olan, Kamlros (Makrl 
Langoni)' ta 63 no.lu mezarda ve Ialysos (Marmaro)' ta 78 no.lu 
mezarda bulunmus olan Harpokrates figûrleriyle çok benzesen blr 
terracotta da, kuzeyde Karadenlz kiyilarmda Apollonia'da 418 no.lu 
mezarda ele geçmistir (55). Bu terracottanm ôneml, M.Ô. 460' ta 
baslat i lan Apollonia nekropolislnln bu tar ihten daha once de 
kullamlmaya baslanmis oldugunu gôstermesidir (56). 

Miletos kazilan sirasmda da bu Harpokrates figûrininden 
bulunmustur (57). Eksik olarak ele geçen bu terracotta, yukanda sôzû 
edilenlerle ayni stildedir; bu nedenle de yine ayni zamandan (M.Ô. 480) 
olmahdir (58). Alolis'te de Larisa ve Myrina'da bu tip figûrler ele 
geçmistir (59). Bu tipte oturan çocuk terracottalan baska yerlerde de 
bulunmustur (60). 

Kamiros (Makri Langoni) nekropolisindeki 63 no.lu mezarda, 
Harpokrates figûrûnûn yanmda bir de Efes Mûzesindeki giyimli kadm 

54)Kamiros (Makri Langoni) nekropolisindeki 63 no.lu mezarin en iyi 
tarihlenebilecek eseri, Leningrad Ressaminin kirmizi figûr tekniginde 
yapilmis bir hydriasidir. Bu mezar kanimizca on yil daha geç olabilir: 
J.D.Beazley, Attic red-figure vase-painters, London 1963 2 , 571 no.82; 
Ialysos (Marmaro) nekropolisinin 78 no.lu mezarmda ise siyah figûr 
tekniginde yapilmis kylbder, iyi tarih verebilecek niteliktedirler: J.D. 
Beazley, Attic black-figure vase-painters, London 1956, 634 no.24. 

55)Apollonia, 280 no.833, Lev. 148. 
56)Apollonia kazicilan, bu terracottalann çiktigi 418 no.lu mezan M.Ô.460-430 

yillanna tarihlerler. Bize gôre, bu tarih çok geçtir: Apollonia, 388. 
57) Ist.Mitt. 31, 1981, 131 no.4, Lev.45. 
58)A.U. Kossatz, bu terracottayi M.ô.6.yùzyihn sonuna yerlestirir. Bu tarih 

blzim için erkendir: 1st. Mitt. 31. 1981, 135. 
59) Boehleau-Schefold, Larisa am Hermos III, 1942, Lev.9, 25-26, 28; Higgins 

1954, Lev.75, no.568; Louvre H, Lev. 3e. 
60) Leiden, 93 no. 187, Lev. 32 (Bibliyografya ile). Bu tip için genel olarak bkz: Th. 

Hadzisteliou-Price, The Type of the Crouching Child and the "Tempel Boys", 
BSA64, 1969, 95 vd., Lev.20-23. 
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kadin heykelciginln (No. 1) bir benzeri bulunmustur (61). Kamlros 
eserl, Efes Mùzesinde bulunan heykelclgin daha kûçûk blr kalibmdan 
çekilmis olmahdir (62). 

Efes Mûzesindeki oturan giyimli kadin heykelciginin (No.l) 
(Res. 1 ,3,5,7,9) yakm benzerler ine Kamiros (Makri Langoni) 
nekropollsinin 63 ve 66 no.lu mezarlarmda ele geçtigini yukanda 
bellrtmistik (63). Sol eliyle gôgsûnde lotus çlçegi tu tan bu oturan 
giyimli kadin heykelcigi ile ayni veya benzer bir kahptan çikmis bir 
heykelcik parçasi (No.3) (Res. 11) yine Efes Mùzesinde bulunmaktadir. 
Bu eserin bûyûk bir bôlûmû eksiktir. Mûzeye çok eski yillarda girmis 
olup, nereden ve nasil geldigi belli degildir; ancak topragmm 
ôzellikleri, bu parçanm yakin bir çevreye ait oldugunu gôstermektedlr. 
Efes Mùzesinde bulunan gôgsû ûzerinde sol eliyle lotus çiçegi tu tan 
heykelciklerin yakm benzerleri, Rhodos'ta Lindos kazilan sirasmda 
da bol sayida elde edilmistir (64). Blinkenberg'in bu kazilanndan gelen 
heykelciklerin baz i lan b u g u n Is tanbul Arkeoloji Mùzesinde 
bulunmaktadir (65). Bu tipin baska bir ômegi, Rhodos'tan gelmls olup, 
Berlin'de bulunmaktadir (66). Kopenhag'da National Mûzedeki bir 
digeri ise, yine bunlann çok yakini olup, nereden geldigi kesin olarak 
bilinmemektedir (67). Khios'ta Emporio Akropolisindeki kazilarda da 
yine bunlann çok benzerleri bulunmustur (68). Anlatmis oldugumuz 
sol eliyle gôgsû ûzerinde lotus çiçegi tu tan Rhodos'ta ve Khios'ta 
bulunmus bu oturan giyimli kadm heykelciklerinin bazilan tamdir; 

61) Cl.Rh. IV, 162 no.8. Res. 159. 
62) Rhodos eseri bassiz olarak 11 cm yûkseklige sahiptir. Efes Mûzesindeki ise 

tamdir ve yuksekligi 15,6 cm dir; bu nedenle aralannda belki on yilhk bir 
zaman farki vardir. Kisa olan biraz daha geç olabilir. 

63) Bkz. yukarda dipnot 44,61. 
64) Bu tipten Lindos'ta be§ tarn ôrnek, yedi bassiz gôvde, onbir ayri ba§ ve 

çesitli bûyûklûklerde onyedi parça bulunmustur: Chr. Blinkenberg, Lindos. 
Fouilles de l'Acropole, 1902-1904, I. Les petit objets, Berlin 1931 
(bundan sonra: Lindos I ), 523 no. 2157, Lev.98. 

65) Mendel, 29 no.316-324, Lev. II, 9. 
66) F. Winter, Die Typen der fîgûrlichen Terrakotten I, Berlin-Stuttgart 1903 

(bundan sonra: Winter I), 55 no.5. 
67) N. Breitenstein, Catalogue of Terracottas Cypriote, Greek, Etrusco-

Italian and Roman, Danish National Museum, Copenhagen 1941, 14 no. 
126, Lev. 13; S.Dietz.S. Trolle, Arkaeologens Rhodos, Nationalmuseet, 
Kobenhavn 1974, Res.70. 

68) J.Boardman, Excavations in Chios, 1952-1955. Greek Emporio, BSA 
suppl . Volume no.6, Oxford 1967 (bundan sonra: Boardman), 201 
no.l22-126,Lev.81 
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fakat gerçek boylan esit olup, ayni veya benzer kahplardan 
çekilmislerdir. Uzunluklan yaklasik 12,5-13 cm dir. Efes Mûzeslndekl 
heykelclk ise, 15,6 cm uzunluga sahiptlr; bu nedenle bunun daha bûyûk 
olan bir ônceki kalibmdan ûretilmis olmasi gerekir. Aralannda tarlh 
farki ya yoktur, ya da Efes Mûzesindeki heykelclk blraz daha eskldir. 
Bu heykelclgin (no. 1) yakin bir benzerinin parçasi da, Pergamon 
Akropolisi'nde 1905 yih kazilan sirasmda tiyatroda bulunmustur 
(69). Bu terracotta parçasi, Akropolisin Arkaik dônem sonunda da 
iskân edilmis oldugunu gôsteren kûçûk bir kamttir. 

Efes Mûzesindeki diger . bir terracotta (No. 4), oturan ve sol 
elryle gôgsûnde lotus çiçegi tutan giyimli kadm heykelciglnin ikinci 
bir tipini gôsterir (Res. 12-15). Yine bu çevreye yakin bir yerde 
b u l u n m u s t u r . Digerinden ayn bir kal iptan çekilmistir. Giysi 
kivrimlari digerlerine gôre daha az belli edilmistir. Oturdugu 
arkahksiz oturagm bacaklan, on tarafta kismen gôsterilmistir. Oysa 
No. 1 ve 2 de hiç belirtilmemistir. Khios'ta Emporio kazilan sirasmda, 
Akropolis'te Athena Tapmagmin cellasmda bu lunmus olan bir 
heykelcik tam olup, Efes Mûzesindekiyle (No.4) ayni veya benzer 
kahplardan gelmistir (70). Bunlann yakin bir ôrnegi ise, Klazomenai' 
da ele geçmistir (71). Tûmûnûn bûyûklûkleri aynidir. Bu tipin biraz 
daha degisik kahplardan çikmis ôrnekleri, Lindos'ta bulunmustur 
(72). Demek ki bu ikinci tipin ôrneklerini Ionia'da ve Rhodos'ta 
bulmaktayiz. 

Bu eserlerin tûmûnûn arkasi kahplanmis olup, buhar deligi 
yoktur; fakat heykelclgin al tmda birakilan açikhk, buha r deligi 
gôrevini gôrmektedir. Bu deliklerin biçimleri ise, bize bazi ilginç 
ipuçlan vermektedir. Sol eliyle gôgsû ûzerinde lotus çiçegi tutan ikinci 
tipin ôrneklerinden Efes Mûzesindeki giyimli kadm heykelcigi (No. 4) 
(Res. 16c) ile Klazomenai'da bu lunan heykelcik ve Emporio'da ele 
geçmiç olan her iki tipe ait olan terracottalar, kaideleri altinda 
bûyûkçe ve ûçgen biçiminde birer delige sahiptirler. Oysa Efes 
Mûzesindeki diger iki heykelcigin (No. 1 ve 2) altindaki açikligm 
biçimi daha degisiktir (Res. 16 a, b). Heykelcigin altma yapilmis ûçgen 

69) E.Tôpperwein, Terrakotten von Pergamon, Berlin 1976, 13, 176, 200, Lev. 
1.1, no. 1. 

70) Boardman, 201 no. 127, Lev. 81. 
71) Louvre I. 51 no.B 328, Lev. 35. 
72) Lindos I, 525 no.2165-2166, Lev.99. 
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biçlmlndekl delik ôrneklerine Lindos'ta da rastlamaktayiz (73). Belkl 
de bu biçimdekl delik, atôlyenin kendisine ôzgû bir stil ôzelligi idi. 
Ûçgen biçimindeki delige sahip terracottalann ayni atôlyenin ûretimi 
olmalan çok mùmkûndûr. 

Efes Mûzesindeki sag eliyle gôgsûnde lotus çiçegi tutan giyimli 
kadin heykelcigi (No.2) (Res. 2,4,10), simdiye kadar anlattiklanmizin 
degisik bir çesididir. Kamiros (Makri Langoni)' ta 65 no.lu mezardan 
gelen heykelcikle çok benzesir (74). Ayni saç modasini gôsteren bu 
heykelcikler, (Res. 6,8) farkli kahplardan ûretilmiçlerdir; fakat durus 
ve stilleri ayrudir. Pottier ve Reinach'm Myrina nekropolislnde yaptigi 
kazilarda bulunan heykelcik ise Efes Mûzesindekine çok yakindir 

(75). Yalniz ondan 3,5 cm daha kûçûktûr. Aralanndaki bir fark da 
taburelerindedir. Myrina giyimli kadin heykelcigi, konik biçimde 
yuvarlak bir tabureye oturur. Aynca Myrina eseri elinde lotus çiçegi 
tutmaz. Bu ôzellikleriyle Myrina eseri, Efes Mûzesindeki eserin bir 
çesitlemesidir. Hellenistik dônemde koroplathos, çok sayida kahp 
kullanarak degisik tipler yaratabilmiçtir. ômegin, giyimli bir kadin 
heykelciginin basi , bir Aphrodite veya Nike heykelciginde 
kullanilabilmistir (76). Yine kol ve bacaklar, degisik biçimlerde 
takilarak zengin çesitlilik saglanmistir. Oysa Arkaik dônemde 
durum bôyle degildir. Kahp sayisi azdir. Bas gôvdeyle birlikte 
k a l i p l a n m i s t i r . Arka b ô l û m k a h p t a çek i lmey ip elle 
biçimlendirilmisse, eserin bûtûnû için tek kahp yeterlidir. Arkasi 
da kahplanan eserler için on ve arka olmak ûzere iki kahp 
kullanilmistir. Bu basit yôntem, çok sonralari erken Roma 
dôneminde de uygulanmistir. Gûnûmûzde sahte terracotta ûreterek, 
bunlan gerçekmis gibi satan modem koroplathoslann yôntemi de 
bôyledir. G û n û m û z ù n u s t a l a n , an t ik dônemdeki kahp lama 
yôntemlerini bilmedikleri için bu sahte eserlerin tanmmasmda bize 
ônemli ipuçlan vermislerdir. Ôrnegin, Hellenistik dônem stilini 
gôsteren bir heykelcigin Arkaik dônem gelenegine gôre kaliplanmasi 
gibi.. Arkaik dônemde koroplathos, ayni figûrû degisik 
biçimdeki taburelere 

73) Ibid. Lev. 103. 
74) Cl.Rh.rV, Res. 161. 
75) E. Pottier-S.Reinach, La nécropole de Myrina, Paris 1887, 543, Lev. 44; 

Louvre I, 53, no. B 340, Lev. 36; Louvre n, 4 Myr 194. Lev. 3, b. 
76) Terracottalann tarihlenmesindeki teknik kriterler için: O.ôzyigit, "Les 

critères de datation des figurines de terre cuite", Akurgal'a Armagan. 
Ankara (baskida). 
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oturtmakla, bir zenglnllk yaratmaya çahçmiçtir. Koroplathoslann bu 
çeçitlillk yaratma ugraçisi, bu dônemde kahp sayisini arttirmamiçtir. 

Myrina heykelciglyle yakin veya benzer bir kaliptan gelmiç 
eserlere ylne Rhodos'ta rastlamlmiçtir. Ôrnegin, Llndos kazilan 
sirasinda bôyle ôrnekler bulunmuçtur (77). Yine bunlarla ayni veya 
benzer bir kaliptan gelmiç olabilecek bir heykelcik de, 1863-64 
Kamiros kazi lan sirasinda Fikellura nekropolisinde 252 no.lu 
mezarda bulunmuçtur (78). Bu mezara ait toplu buluntulardan teçhis 
edilebilenler, M.ô. 5. yûzyilin ilk yansinin içerisine tarihlenmektedir 
(79).Rhodos'ta bu lunan Berlin'deki heykelcik, Efes Mûzesindeki 
terracottaya (No.2) oldukça yakindir (80). Her ikisinin de tabureleri 
kôçelidir. Efes Mûzesindeki heykelcigln boyu, digerlerinden daha 
fazladir. Konik tabureli ôrnekler, belki de Efes Mûzesindeki ôrnegin 
modelinden tûretilmiç idi, Mme Besques'e gôre konik tabureli Myrina 
heykelciginin hamuru, Myrina topragi ôzelligindedir (81); bu nedenle 
bu yôrede ûretilmiç olabilir. 

Efes Mûzesindeki o turan giyimli kadin heykelcikleri, 
baç lannda birer sakkos taçirlar.Baçin on tarafindan, bukleler 
sakkostan diçan çikarak tûm aim kulaklara kadar çevrelerler. Bu tip 
boneyi kirmizi figûr tekniginde yapilmiç vazolarda da gôrmekteyiz; 
ancak b u n u n biçimi modaya gôre yani g û n û n zevkine gôre 
degiçmektedir. M.Ô. 6. yûzyihn sonlannda, hanimlann saçlanm on 
tarafta açikta birakan bone, konik bir biçime sahip olup, sivri ucu 
yukanya kalkiktir (82). M.ô.480 yillannda. Efes Mûzesindeki oturan 
giyimli kadin heykelciklerinde gôrûldûgû gibi, sakkosun konikligi 
kalkar ve sivri uç kûtleçerek daha açagiya iner. M.Ô. 470 yillanndan 
itibaren, bonenin arka ucu yeniden uzayarak slvrileçmeye baçlar. Vazo 
resim sanatmda sakkosun bu geliçimi, heykel sanatiyla da paralellik 
gôsterir (83). 

77) Mendel, 29 no.319: Lindos I, 522 no. 2152, Lev. 98. 
78) Hlggins 1954, 64 no. 120, Lev.22. 
79) lbid, 30. 
80) Winter I, 55 no.4; E.Buschor, Altsamische Stanbilder, Berlin 1934, 39, 

Res. 138 
81)Louvre H, 4 Myr 194. 
82) Vazo resim sanatmda sakkosun gûnûn zevkine gôre biçim degistirmesi. 

kirmizi flgûr tekniginde yapilmis vazolarda açikça izlenir. 
83) Koroplastik eser olarak, Efes Mûzesindeki giyimli kadin heykelciginin (No.4) 

bir benzeri, Lesbos'ta Antissa'da bulunmustur. Bunun sakkosu, arkada 
oldukça sivridir. Kammizca M.ô.5. yûzyilm ortalanna dogru bir zamandan 
olmalidin BSA 32, 1931-1932, Lev. 25.9. 
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Efes Mûzesindekl iki giyimli kadm heykelciginin (No. 1 ve 2) 
himationlan kisa olarak gôsterilmistir. Bu ôzellik, zamanin moda 
anlayisindan ileri gelmelidir. Niteklm, ayni ôzelligi M.Ô.480 yilimn 
vazolan ûzerindekl resimlerde de gôrmekteylz. Bu zamanlarda 
kirmizi flgûr teknlgl ressamlan tarafmdan hlmatlonlar kisa olarak 
gôsterllmeye çahsilmistir. Aynca M.Ô.6. yûzyilm son çeyreginden 
beri gôrûlen zikzak kivnmlar, bu zamana kadar da devam etmistlr. 
Efes Mûzes indekl o t u r a n giyimli kad in heyke lc ik le r ln in 
h imat ionlar indakl bu zikzak k ivnmlar , vazolar ûzer inde de 
gôrûlmektedlr. Bu heykelclklerde, ôzellikle Ab-i Hayat m e z a n 
eserlerinde dolgun yûz ve vûcut, gôzlerin biçimi, yumusak hatlar, 
khitonun bacaklar arasmdaki bûyûk ve genis kivnmi gibi ôzellikler 
Ion heykel sanatimn tipik ôzellikleridir. 

Efes Mûzesinde bulunan dort heykelcik (No. 1-4) de oturur 
durumda gôsterilmistir . Bu oturus biçimini doguda, ôzellikle Misir 
sanatmda bulmaktayiz (84). Bu pismis toprak heykelclkler sag veya 
sol elleriyle gôgûslerinde birer lotus çiçegi tutmaktadirlar. Lotus 
çlçegini tutma motifi. Misir sanatma ôzgûdûr (85).Lotus ôlûmsûzlûgûn 
ve yeniden dogusun simgesidir; bu nedenle mezar stelleiinde ve mezar 
duvar resimlerinde insanlar, bu çiçegi ellerinde tutarlar . Misir 
sana tmda lotus çlçegini tu tma motiflnin anlami. iki biçimde 
belirlenmektedir (86). ôncelikle lotus çiçeginin ôlûnûn yakinlan 
tarafmdan tutulmasi, çiçek tutan kisilerin yasadigim gôsterir. Lotus 
çiçegi, mezar sahibine sunular getlren kisiler tarafmdan da tutulabilir. 
Bu durumda lotus çiçegi, ôlûyû diger dûnyada ôlûmsûzlûge eristirecek 
ve ona sonsuz mutluluk verecek olan sunu olarak nitelenlr. 

Lotus çiçegini tu tma motifi, Fenike, Assur ve Urar tu 
sanatlarinda ve Kibns'ta gôrûlmektedlr. Bu tip Kibns eserleri, Dogu 
Yunan eserlerinin bol olarak ele geçtigi Rhodos adasmda da 
bulunmustur (87). Bu motif, Arkalk dônemde slyah ve kirmizi figûr 

84) K. Mlchalowskl, L' Art de l'ancienne Egypte, Paris 1968. Çek.70. 188, 265. 
85) Lotus, yeniden dirilisin slmgesi olan tann Horus'un kutsal çiçegidir. Bkz. 

S.Morenz, La religion égyptienne, Paris 1962, 221 vd. 
86) N.Sidal, Origine et évolution des décors floraux sur les vases 

corinthiensfYayinlanmamis doktora tezi, Paris 1985), (bundan sonra: 
Sidal), 28 

87) Lindos I, 413-414 no. 1620-1629, Lev. 66; S.Dietz-S. Trolle. Arkaeologens 
Rhodos, Nationalmuseet, Kobenhavn 1974, Sek.63. 
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tekniginde yapilmis Attika vazolan ûzerlnde de gôrûlmektedir. Bu 
vazolardaki tasvlrlerde tannlann yam sira, insanlar da lotus çiçegi 
tutmaktadir ; ancak sportif karsi laçmalarda lotus çiçegi, baçari 
simgesi olarak gôrûnûr (88). Efes Mûzesindeki oturan giyirnli kadm 
helkelcikleri t annça olmamahdir; bu nedenle ellerinde tu t t uk l an 
lotus çiçekleri de yasam simgesidir. 

Lotus çiçeginin kôken olarak Misir'a gitmesinin ôtesinde, Efes 
Mûzesindeki terracottalarin çiçek tutan el ve kollannm duras biçimi, 
tipik Misir esinlenmesidir. Dirsekten bûkûlen ve V biçimini alan kol, 
Misir s ana tmda gôrûlûr (89). Bizim terracot talanmizdaki lotus 
çiçeginin yapisi , Misir ôrneklerinden farkhdir. Stilize olarak 
verilmislerdir. Bunlarm en yakm benzerini, bugûn Paris'te Louvre 
Mûzesi'nde korunan ve M.Ô.5 yûzyilm ilk çeyreginin sonuna dogru bir 
tarihten olmasi gereken Pharsalos kabartmasmda bulmaktayiz (90). 
Stil açismdan bizim terracottalanmiza yakinhk gôsteren Xanthos'un 
Harpy'ler Aniti'nda da lotus çiçegi gôrûlmektedir (91). Kanimiza gôre. 
M.Ô.480 yillannda lotus çiçegi inanci yaygm olup, sanat eserlerine de 
konu olmustur. 

Bu eserlerin Ephesos yakminda veya içinde bulunmasi , 
Ephesos'un Rhodos ile ticarî iliskiler içinde oldugunu bellrgin bir 
biçimde gôstermez; çûnkû hamurlannm yapisi Ephesos'ta bulunanlara 
çok benzerse de, bunlarm burada ûretildiklerini kesin olarak ileri 
sûrmek dogru degildir. Bu eserler, mallarmi hem Ephesos'a hem de 
Rhodos'a ihraç eden baçka bir Bâti Anadolu kentinin ûretimi de 
olabilir; ancak bunlarm Rhodos'un bu zamanda Bâti Anadolu ile siki 
bir iliski içerisinde oldugu fikrini destekledigini sôyleyebiliriz. Sonuç 
olarak bu çahsmamiz, M.Ô.6.yûzyihn son çeyregine verilen eserlerin 
daha geç bir tarihe, yani M.Ô.480 yillarma verilmesl gerektigini 
gôstermektedir. 

88) N.de G.Davies, The Tombs of Menkheperra soub, Amenmose and 
another. London 1933, XXXI; Ayni yazar, The Tombs of two officials of 
Thuthmosis the fourth. London 1923, Lev.IV; Ayni yazar, The Tomb of the 
Vizir Ramose, London 1941, Lev.VIII. 

89) Sidal, $ek 27-29. 
90) R.Hampe, Die Stele aus Pharsalos in Louvre, Berlin 1951, 5, Lev.1-4: 

Hampe'nin astragal olarak yorumladigi nesneler, gerçekte lotus çiçegidir. 
Bunun için bkz. Sidal, 53. 

91) EAkurgal, Die Kunst Anatoliens, Berlin 1961, Res. 87-89. 
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