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Mysia Bölgesi günümüzde yaklaşık olarak Balıkesir ilinin tümünü, Manisa’nın kuzey, 

İzmir’in kuzeybatı, Bursa’nın güneybatı, Kütahya’nın batı ve Çanakkale ilinin de doğu uç 

bölümünü kapsamaktadır. Sınırlarını çizdiğimiz bölgenin çalışma konusunu oluşturan “Mysia 

Bölgesi Kültleri” ise, günümüze kadar gelen maddi kalıntılar üzerindeki Grekçe yazıtlar 

ışığında çalışılmıştır. Çalışmada, insanoğlunun bölgede yurt kurmasından itibaren çeşitli 

gereksinimlerle kendilerine oluşturdukları tanrılar dünyasını ve kültleri ortaya çıkarmak 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda, bölgeye yerleşen halkın taptıkları Zeus, Apollon, Artemis, 

Athena, Poseidon gibi Olymposlu tanrı ve tanrıçalar, Ana Tanrıça kültüyle birlikte yerel ve 

dışarıdan gelen tanrı ve tanrıçalar, kutladıkları bayramlar kısacası bölgenin din kültürü gün 

ışığına çıkarılmaya çalışılmıştır.  

Çalışmamız sırasında yazıtlarda somutlaştırılmış soyut varlıkların doğaüstü güçler 

şeklinde yorumlandığını, tanrı veya tanrıça olarak kabul edildiğini gördük. Tanrı ve 

tanrıçalara dikilen stellerin üzerinde görülen yazıtlarından, şükran veya kefaret duyguları ile 

dikildiğine tanık olduk. İnsani bir takım duygularla bezenen tanrı ve tanrıçalar yaşanılan 

coğrafyaya ve iklime uygun olarak, yer isimleri, tabiat olayları ve tabiat varlıkları ile 

adlandırılmış oldukları sonucuna varılmıştır. 
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ABSTRACT 
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Mysia region covers approximately all of the Bursa, north of Manisa, northwest of 

İzmir, southwest of Bursa, west of Kütahya and east tip of Çanakkale city. Cults of Mysia 

region consisting of the working plan of the area whose lines we have drawn are studied under 

the light of Greek inscriptions which are on the material remains and come to our day. Our 

main aim is to discover gods or goddesess and their cults which human being create because 

of some reasons since the beginning of settled life in the region. In this extent, Gods and 

Goddesses as Zeus, Apollon, Athena, Poseidon of Olympos to which people having located 

there worship, Gods and Goddesses having come from local and outside with the cult of 

Mother Goddess, their festivals, in brief, religous culture of the region are tried to bring to 

light. 

During our study we have seen that abstract beings which are emdodied on 

inscriptions are interpreted as supernatural powers and excepted as Gods or Goddesses. We 

have witnessed from the inscriptions on the steles that steles having dedicated to Gods and 

Goddesses are stood up with thanksgiving and expiation emotions. Also we have concluded 
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that Gods and Goddesses who are adorned with some humanitarian emotions are named with 

region names, nature creatures and nature incident conveniently to geography and climate.  

 

ÖNSÖZ 

 

İnsanoğlunun sorgulama ve köken bulma çabasının doğal bir sonucu olarak din ve 

tanrı düşüncesine yönelmesi ve insan düşüncesinden doğup manalandırılamayan olayların 

simgesel ifadelerle açıklanmaya çalışılması; ortak kök bilinciyle, tanrı veya tanrılar 

dünyasının doğmasına neden olmuştur. 

Daha açık bir ifadeyle din ve tanrı düşüncesinin doğuşu çağ insanı için tanımlanması 

zor tabiat olayları ile başlamış olsa gerek ki: tanrı düşüncesi kendisini bazen bir ışık 

demetinde, bazen yağmurun yağışında, bazen esen rüzgarda ve rüzgarın etkisiyle bir ağacın 

yaprak veya dallarının oluşturmuş olduğu seste, bazen ise bir gök gürültüsünde bulmuştur. 

Ayrıca insanların korku, sevinç, hüzün gibi duyguları da tanrı veya tanrılar dünyasının 

doğmasına etki eden diğer faktörler arasında yer almaktadır. 

Eskiçağ insanı tarafından doğaüstü olarak tanımlanan varlıkları ve bu varlıkların hayal 

ürünü eylemlerinin öyküsünü Mysia Bölgesinde Grekçe yazıtlar ışığında ve belge 

niteliğindeki diğer eserlerin kaynaklığında incelemeye çalıştık. 

Bu çalışmamızın amacı Mysia Bölgesi’nin dini hayatını ortaya çıkarmaktı. Mysia 

Bölgesi sınırları içersinde kalan Pergamon antik kenti büyük bir krallık merkezi olması ve 

2003 yılında H. ÜRETEN tarafından doktora tezi olarak çalışılmış olmasından bu kenti 

araştırmalarımızın dışında bıraktık.  

Çalışmalarımız sırasında 20. yüzyılın başlarında L. Robert’ten beri bilim adamları 

tarafından bölgeye yeteri kadar önem verilmediğini ve bölgede sürdürülen epigrafik 

araştırmaların oldukça yetersiz kaldığını gözlemledik; fakat bölgede yapılan yeni 

araştırmaların hem bölgenin, hem de genelde Batı Anadolu’nun, antik çağ tarihi, kültürü ve 

tarihi coğrafyasına ilişkin bilgilere yenilerini katacağını da gördük.  

 Tezin hazırlanması sırasında yardımlarını esirgemeyen ve her zaman fikirlerinden 

yararlandığım değerli hocalarım Prof. Dr. Cevat BAŞARAN ve Ege Üniversitesi öğretim 

üyelerinden Doç. Dr. Cumhur TANRIVER’e, Almanca metinlerin çevirisinde benden 

yardımlarını esirgemeyen ve sahip olduğu kaynaklardan yararlanmamı sağlayan değerli 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. GİRİŞ 

1- MYSİA BÖLGESİ ve KENTLERİ 

1.1. Coğrafi Sınırları (Harita 1) 

 

 “Mysia” adının aslında Hellenleşme öncesi dönemlerde yerli bir kültürün dilinden 

geldiği, daha sonra ise Hellen ağzına uydurularak Mysia biçimini aldığı düşünülmektedir, 

fakat hangi kültürün dilinden geldiği ve öz biçiminin ne olduğu saptanamamıştır1.  

Strabon, Mysia adının aslının Lydialılarda “gürgen ağacı”na verilen isimden çıktığını 

söylerken, şöyle devam eder: “… Olympos dağının dolayları çok sayıda gürgen ağacı vardır. 

Gene bu açıklamaya göre halkın onda biri buraya yollanmıştır2. Ve bunların torunlarına 

Oksya3 ağacından dolayı Mysialı denmiştir ve dillerinde de bunu doğrulayan kanıtlar vardır. 

Mysialıların dilleri bir bakıma Lydia ve Phrygia dillerinin bir karışımıdır. Çünkü Mysialılar 

Olympos dağı dolaylarında bir süre yaşadıktan sonra Thrakia’dan gelen Phrygialılar, Troia 

ve dolaylarını çevirerek burayı ele geçirince, bunlar da Lydia’ya komşu olan Kaikos 

kaynağının üst tarafına yerleşmişlerdir.”  

 Antik tarihçi Herodotos ise, Mysialıların Lydialılar ve Karialılarla kardeş ulus 

olduklarını ve bunların Karia halkı atası Kar’ın kardeşleri olan Lydos ve Mysos’tan türediği 

inancında olduğunu, bu yüzden de Mylasa’daki Zeus Karios tapınağına Karia’lı olmayan 

halklardan sadece Mysialıların kabul edildiğini bildirmektedir4. Homeros da, İliada’sında 

Mysialılardan bahsederken, Troialıların yanında savaşa katıldıklarını ve Lykialılarla birlikte 

Troas’da oturduklarını söylemektedir5.  

 Çalışma konumuzu oluşturan bölge ise adını, bir Thrak boyu olan Mysler’den almıştır 

ve Anadolu’ya nereden geldikleri kesin olmamakla birlikte Thrakia ve Boğazlar üzerinden 

                                                 
1 Umar 2006, 2. 
2 Strabon XII, 57, dn: 150: Dinsel bir adağa uyarak halkın onda biri memleketlerinden çıkartılarak Olympos dağı 
   çevresinde yerleştirilmiş ve bir tanrıya vakfedilmiştir. 
3 Strabon XII, 57, dn: 149: Yunanlılar tarafından Oksya denen gürgen ağacının ismi Lydialılarda Mysos’dur. 
4 Herodotos I 171. 
5 Homeros II, 858-861, X. 430.  
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girmiş oldukları düşünülmektedir6. Phrygialı’lar gibi, onlar da aşağı Tuna bölgesinden 

Trakya’ya doğru yayıldıkları ve Troia’nın İ.Ö. 13. yüzyılın ikinci yarısında yıkılışından sonra 

buraya yerleştikleri ve Anadolu’ya hareket ettikleri düşünülmektedir7. Ayrıca Strabon bize, bu 

görüşü destekleyen, Mysler’in Istros (Tuna) civarında yaşadıkları bilgisini de vermektedir8. 

Plinius ise, halkın adını Avrupalı göçmen “Moesi” oymağından aldığını söyler9. Trakyalı 

Mysialıları Moesi’lerle aynı kabul edersek, asıl yerleşim yerlerini Tuna’nın güneyine kuzey 

Trakya bölgesine yerleştirmemiz gerekmektedir10. Tüm eski çağ yazarları onların Trakya 

kökenli bir ulus oldukları konusunda aynı fikirdedirler.  

 Ege göçlerinden sonra Anadolu’da hem Phrygler hem de Mysialılar tarafından 

hakimiyet altına alınan bölgeler, Asurlular tarafından Muşki adıyla anılan bölgedir. 

Dolayısıyla, bu ifadeyi Mysoi’larla ilişkilendirmek de olasıdır. Kısaca Mysia Bölgesi, 

Anadolu’nun kuzeybatısında, muhtemelen İ.Ö. 12. yüzyılda Trakya’dan göç ederek buraya 

yerleşmiş Trakya kabilesine ait olan ve “Mysoi” adıyla bilinen bölgedir11. Ülkenin kapladığı 

tüm alanı Strabon şöyle açıklar: “Mysia iç kısımda Olympene’den Pergamane’ye ve Kaikos 

adını taşıyan ovaya kadar uzanan bir alanı kaplar. Ve bu nedenle İda dağı ile 

Katakekaumene arasında uzanır”12. Bu açıklamaya göre, kuzeydoğuda Uludağ’ın 

güneyinden, güneybatıda Bakırçay ovasına, kuzeybatıda ise Gönen çayı ile Kaz Dağı’nın 

güneyinden Kula’ya değin uzanan kesim Mysia bölgesini oluşturmaktadır. Mysia kabaca 

doğuda Phrygia, batıda Troas ve Ege denizi, güneyde Aiolis ve Lydia, kuzeydoğuda ise 

Bithynia bölgeleriyle komşudur13. Phrygia ile olan doğal sınırı, Olympos Dağı’nın (Uludağ) 

güneyinden başlayarak Kütahya’nın Gediz (Kadoi)14 ilçesindeki Şaphane Dağı’na kadar 

uzanmaktadır. Güneydeki sınırı zor tespit edilmektedir. Lydia ve Aiolis arasındaki doğal sınırı 

Kaikos (Bakırçay) nehri oluşturmaktadır15. Burası Kaikos vadisinin kuzeyi yani 

Katakekaumene adı verilen yerdir. Bu alan hem Lydialıların hem de Mysialıların ortaklaşa 

                                                 
6 Pauly, Enzyklopädie der Antike 8, 2000, 608; Sevin 2001, 42.  
7 Sevin 2001, 42. 
8 Strabon, XII, 553, 571. 
9 Plinius N. H. V 145. 
10 Pauly, Enzyklopädie der Antike 8, 2000, 608. 
11 ay 2000, 608. 
12 Strabon XII 576. 
13 Sevin 2001, 44, 46. 
14 Strabon XII, 576: Kadoi, antik çağda bazen Phrygia bazen de Mysia’ya dahil edilen bir kenttir.  
15 Sevin 2001,  45. 
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kullandıkları yerdir16. Ancak bu sınır çizgileri çok kesin olmayıp siyasal gelişmelerle ilgili 

olarak zaman zaman değişmelere ve hatta tartışmalara neden olmuştur. Örneğin Plinius, bir 

kuzey Lydia kenti olan Thyateira’yı (Akhisar) Mysialıların en uzaktaki kenti olarak 

tanımlamaktadır17.  

Kuzeydeki doğal sınır ise, Aisepos (Gönen) çayından, Rhyndakos ve Olympos’a doğru 

uzanan Propontis (Marmara denizi) kıyılarını içermektedir. Olympos’un kuzeyi Bithynia, 

Güneyi ise Mysia’ya aitti. Strabon bunu şöyle anlatır: “Olympos dağının kuzey dolayları 

Bithynialılar, Migdonialılar ve Dolionlar, öte yanı ise Mysialılar ve Epiktetos tarafından 

iskan edilmiştir”18.  

Herodotos19 ve Ksenophon20, Mysialıların Olympos dağı çevresinde oturan bu halkın 

Kios’a (Gemlik) kadar yerleştiklerini söylerler. Ayrıca yine Strabon’dan Mysialıların 

Bithynia’da yerleşmiş olduklarını öğreniyoruz. Strabon bu bilgiyi Karianda’lı bir denizci olan 

Skylaks’ın bildirdiğini; Askania Gölü’nün (İznik Gölü) etrafında Phrygialılar ve Mysialıların 

yaşadıklarını belirtmektedir21. Askania Gölü antik dönemde Bithynia sınırları içinde yer 

almaktaydı. Bu verilere dayanarak, Mysia’nın erken dönemlerde daha geniş bir alana yayılmış 

olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca yine Strabon’dan Mysia’nın iki kısma ayrıldığını 

öğrenmekteyiz. Bunlardan birisi “Olympos civarında yerleşmiş bulunan Mysialılılar diğeri 

ise, Kaikos nehri, Pergamon dolayları ve nehrin denize döküldüğü yere Teuthrania’ya 

(Bakırçay Ovası) uzanan bölgede, yani Kaikos dolaylarına yerleşmiş Mysialılardır22. 

Ptolemaios da (8 II 1: afl dÊo Mus¤ai) bu bilgiyi destekler23. Mysia’yı “≤ Mikrã ve ≤ 

Megãlh”  küçük ve büyük Mysia olarak ikiye ayırır. Küçük Mysia’yı kuzey kıyı bölgesinde 

ve Propontis çevresinde bulunan kentler oluştururken; iç taraflar ise Büyük Mysia’yı meydana 

getirir24. Küçük Mysia’ya ait olduğu kabul edilen Olympos dağının önünde bulunan ovaya 

ÉOlumphnÆ25 adı verilirken Makestos’un batı giriş havzasındaki bölge ise ÉAbretthnÆ 

                                                 
16 Strabon XII, 576, 578. 
17 Plinius N.H. V 32. 
18 Strabon XII, 575. 
19 Herodotos V 122. 
20 Ksenophon, Hellenika I IV 7. 
21 Strabon XII 566. 
22 Strabon XII 571. 
23 Ptolemaios 8 II 1: afl dÊo Mus¤ai 
24 Neumann 1969, 1530. 
25 Ptolemaios 5 II 15. 
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olarak bilinmektedir26. Tüm bunlardan bölgenin kendi içinde çeşitli yörelere bölündüğünü 

anlıyoruz. Bunlardan birisi, adını kuzeyindeki Olympos Dağı’ndan alan Olympene, diğeri 

Makestos Vadi’si ve Simav Gölü arasındaki bölge olan ve adını Mys oymağı olan 

Abbait’lerden alan Abbaitis ve Olympene ve Abbaitis arasında yer alan Abrettene yöreleri. 

Bunlar, kuzeyden güneye doğru, Apolloniatis (Apolyont-Ulubat) Gölü ile Simav Gölü 

arasında uzandığı düşünülen, dağlık bir yapıya sahip olan ve Phrygia sınırında olan yörelerdir. 

Daha içeride olan ve Pergamon ve Kaikos Çayı’nın kuzey kısmını kaplayan Teuthrania 

Bölgesi yer alır. Bugünkü Soma ve Kırkağaç’ın bulunduğu yöreye ise Indeipedion adı 

verilmişti27.  

Bölgenin sınırlarının kesin olarak belirlenmesi çok güçtür; çünkü sınır sorunu antik 

dönemde de oldukça karmaşık ve tartışmalıdır. Antik coğrafyacı Strabon, Bithynialılar, 

Phrygialılar ve Mysialılar hatta Kyzikos dolaylarındaki Dolienler ve Mygdonlar ve Troialılar 

arasındaki sınırı tam olarak belirlemenin zor olduğundan söz ederek; “Mysialıların ve 

Phygialıların sınırları ayrıdır” şeklinde bir atasözünden de bahsetmektedir. Bunun nedeni, 

buraya gelenlerin barbar ve asker olmalarından dolayı fethettikleri bölgeyi devamlı olarak 

ellerinde tutamamalarından kaynaklanmaktadır28. Dolayısıyla yöre halkı sürekli değişime 

uğramaktadır. Ayrıca bu durum, Skylaks ve Ptolemaios gibi tüm antikçağ coğrafyacılarının 

bölge hakkında doyurucu bilgi verememelerinden de kaynaklanmaktadır29.  

Sonuç olarak, Mysia Bölgesi günümüzde yaklaşık olarak Balıkesir ilinin tümünü, 

Manisa’nın kuzey, İzmir’in kuzeybatı, Bursa’nın güneybatı, Kütahya’nın batı ve Çanakkale 

ilinin de doğu uç bölümünü kapsamaktadır.  

 

1.2. Tarihçesi 

 

Coğrafi konumu bakımından bir geçiş bölgesi olan Mysia her zaman önemini koruyan 

bir bölge olmuştur30. Mysia’nın çekirdek bölgesi sayılabilecek Manyas Gölü ve çevresindeki 

alanlar, tarihöncesi dönemleri pek araştırılmamış olsa da, iklimin elverişli olması ve 

                                                 
26 Strabon XII 566; Neumann 1969, 1530. 
27 Sevin 2001, 46-47. 
28 Strabon  XII, 564. 
29 Sevin 2001, 45. 
30 Neumann 1969, 1530. 
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Anadolu’dan Marmara ve Ege’ye açılan doğal yolların üzerinde yer alması nedeniyle 

Paleolitik Çağ’dan itibaren yerleşime sahne olmuştur31. Fakat buluntular açısından Hacılar ya 

da Çatalhöyük kadar önemli bir höyük ele geçmemiştir32. Kuzeybatı Anadolu ile ilgili 

Paleolitik çağdan itibaren bilgilerimizin az olmasına rağmen, Balıkesir ve civarında yapılan 

yoğun araştırmalar, bölgenin daha önce bilinmeyen Neolitik-Kalkolitik kültürlerini yansıtan 

yerleşme yerlerini gerek sayı gerekse malzeme türleri açısından zenginleştirmiştir. Bandırma, 

Manyas ve Gönen gibi geniş ova ve düzlüklerin bulunduğu Balıkesir ili ilk tarımcı 

toplulukların yerleşimi için oldukça uygun olduğu için çanak-çömleksiz Neolitik Çağ’dan 

itibaren yerleşim görmüştür33. Bursa sınırları içinde kalan Ilıpınar, Barcın, Menteşe höyükleri 

neolotiğe kadar uzanır. Mysia’nın orta ve güney kısmında İlk Tunç Çağı’nın erken 

dönemlerinden, İ.Ö. 2500 dolaylarından kalma üç buluntu yeri saptanmıştır. Bunlar yerleri 

saptanamayan nekropolis’lerdir. İçlerinde en ünlüsü Yortan Nekropolisi’dir34. Marmara 

Bölgesi’nin diğer yerlerinde olduğu gibi, Balıkesir, Edremit ve Gönen-Manyas yörelerinde de 

İlk Tunç Çağı başlarında önemli bir nüfus artışı olduğu gözlemlenmektedir. Bölgenin İlk 

Tunç Çağı daha çok Yortan Kültürü ile ilgilidir. Bununla birlikte, Troia ve İznik-Yenişehir 

kültürleri ile de benzerlikler göstermektedir. Orta Tunç Çağ’la birlikte yerleşim yerlerinde 

azalma görülürken, Demir Çağ ile birlikte Bandırma yöresinin tekrar önem kazandığı 

görülür35.  

Mysia Bölgesi’ne hakim olan Yortan kültürünün seramikleri İ.Ö. 3. bin yılda 

Daskyleion’da ele geçmemiştir. Bu durum, kentin kuzeye ve batıya açıldığını, ayrıca Trakya 

ve Balkanlar ile olan ilişkisini gösterir. Göktepe mevkiinde ele geçen ve Tunç Çağlara 

tarihlenen Balkan kökenli seramikler de bu durumu desteklemektedir.36.  

İ.Ö. 2. binde Anadolu’da büyük bir uygarlık geliştiren Hititler’in37 varlığına ait yazılı 

bir belge ele geçmemiştir38. Hitit belgelerinden de Mysia Bölgesi’nin tarihi ile ilgili pek bilgi 

de edinemiyoruz. Bunun da nedeni, Hitit krallarının Batı Anadolu’daki savaşları vb. üzerine 

bilgi veren bu belgelerde geçen kent, ırmak ve dağ adlarının bugün hangi kent, ırmak ve dağ 

                                                 
31 Özdoğan 1988, 572-574;Özdoğan 1990, 346 vd.  
32 Umar 2006, 4. 
33 Özdoğan 1990, 349. 
34 Ayrıntılı bilgi için bkz: Umar 1999, 15-19. 
35 Özdoğan 1988, 576. 
36 Bakır 2003, 11. 
37 Umar 1999, 31. 
38 ay 1999, 63. 
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ismini karşıladığını anlayamadığımız için belgelerde geçen isimlerin Mysia Bölgesi ile ilgili 

olup olmadığını da bilemiyoruz39. Hitit metinlerinde geçen “Maŝa”bölgesinin Mysia olduğu 

öne sürülmektedir40 

İ.Ö. 1200 dolaylarında Anadolu, çoğu Thrak kökenli olan halklar tarafından oluşan 

kitlesel göç dalgalarına sahne olmuştur. Bu siyasi dalgalanma, Anadolu’nun bildiğimiz bütün 

devletlerinin ve devletçiklerinin sonunu getirmiştir. Troia’nın yıkımı ardından yaklaşık dört 

yüzyıl devam etmiş olan göç dalgalarının yarattığı kargaşa ortamı Anadolu’yu Karanlık Çağ’a 

sürüklemiştir41. Troia Savaşı, Doğu ile Batı, yani Anadolu ile Avrupa arasında antik çağda 

yaşanmış bir paylaşım savaşıdır. Bu savaşta Yunanistan’da bulunan şehir devletlerinin tümü 

Agamemnon’un yanında yer alırken, Anadolu’daki şehir devletleri de Troia’nın yanında yer 

almıştır. Troia’nın yardımına ilk koşanlar ise Mysialılar olmuştur. Mysialılar Troia’da 

savaşçılıkları ve cesaretleri ile ün yapmışlardır42. 

İ.Ö. 1. binde Daskyleion’a kadar uzanan Aisepos ile Rhyndakos arasındaki bölgede 

Dolionların43 yaşadığını görüyoruz. Kyzikos’u da içine alan bu bölgeye “Dolioni” veya 

“Dolionis” adı verilmektedir. Kyzikos’ta yaşayan en eski insanlar olarak karşımıza çıkan 

Dolionlar, daha önceleri Mysia’daki Olympos yamaçlarına yerleşmişler, daha sonra Aisepos 

Ovasına inmişlerdir. Başka bir inanca göre ise, Thessalia’dan bu yöreye göç etmişlerdir. 

Dolionların kim oldukları hala tartışma konusudur. Bir inanışa göre, Dolionların eskiden beri 

Dolionia’da bulundukları ve sonradan buraya Pelasgoslar’ın geldiklerini kabul ederler. Başka 

bir inanışa göre ise, Dolionların Pelasgoslar’ın bir kolu oldukları ve Thessalia’dan geldikleri 

fikrindedirler44. Zamanla bölgeye Dolionların akrabaları olduğu düşünülen Phrygler egemen 

olmuştur. İ.Ö. 1. binin başlarında Phrygler önce Propontis’in güney ve güney doğusundaki 

yere, sonraları ise, “Hellespontine Phrygiası” denen bölgeye yerleşmişlerdir45. Phryg devleti, 

Kırım’dan gelen Kimmerlerin Anadolu içlerine uzanan yığınsal saldırı göçlerinde 

güçsüzleşmiş ve batıdaki güçlü komşu olan Lydia Krallığı’nın egemenliğini tanımışlardır. 

Lydia egemenliği, en geç İ.Ö. 585’de, Kızılırmak’a kadar uzanmış olup hiç kuşkusuz Mysia 

                                                 
39 ay 2006, 5. 
40 Ünal 2002,114. 
41 Homeros, Iliada II, 858, XIII,. 5; Başaran 1998, 73; Umar 1999, 164; Umar 2006, 6. 
42 Arıcan 2004, 25-26. 
43 Strabon XII 564, 575. 
44 Ertüzün 1999, 6-7; Sevin 2001, 48; Arıcan 2004, 24. 
45 Strabon XXII 563, 564; Ramsay 1897, 665; Magie 1950, 759; Bakır 2003, 7. 
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Bölgesi’ni kapsamıştır46. Lydia Krallığı en parlak çağında sınırları, Troia’yı aşıp 

Hellespontos’a varmış, kuzeyde Mysia’yı, Adremytteion’dan başlayarak Rhyndakos nehrinin 

ötesine kadar devam eden kıyının büyük bir kısmını içine almıştır47. Lydia Devleti İ.Ö. 6. 

yüzyılın ortalarında Persler tarafından yıkılıp istila edilmesinden sonra Lydia iki satraplığa 

bölünmüştür. Bunlardan merkezi Sardeis olanı Oroites, merkezi Daskyleion olan satraplığı ise 

Metrobates idare etmekteydi. Böylece Pers idaresine giren Mysialılar yaklaşık 200 yıl Pers 

egemenliğinde kalmışlardır. Pers egemenliği altındaki şehir devletlerinde din ve kültür 

etkinlikleri serbestçe sürdürülmüş, güneybatı ve batı Ege Yunan şehirlerinin büyük ulaşım 

kolaylığı ve ölçülü vergi sistemiyle refah düzeyi hızla yükselmiştir. Persler, bazı şehir 

devletlerine sikke basma hakkını da vermişlerdir. Bu haktan yararlanan Kyzikos altın sikke 

basmıştır. I. Dareios (İ.Ö. 522-İ.Ö. 486) zamanında Mysia’nın dahil olduğu satraplık, merkeze 

yılda 500 talent vergi vermekle yükümlü idi48. Perslerin ılımlı politikası İ.Ö. 6. yüzyılın 

sonlarına doğru değişmeye başlamıştır. Vergiler yükseltilmiş, Fenikeli gemiciler Persler 

tarafından daha çok korunmuşlardır. Böylece huzursuzluk ortamı doğmuştur. Ayrıca 

Perslerin, Avrupa’ya doğru yayılması, İonia şehirlerinde iktidarı belirleme çabaları ve İonia 

kolonilerinin kurulmasına engel olmaları, Persler ve İonialılar arasında gerilime neden 

olmuştur. Siyasi ve ekonomik sebepler yüzünden İ.Ö. 6. yüzyılın sonlarına doğru İonia’da 

içten içe bir kaynaşma başlamıştır. İ.Ö. 500 yılında Pers satrapı Artafernes’i Naksos adasını 

almaya teşvik eden Miletos tiranı Aristogoras, seferin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle 

korkuya kapılarak Miletos halkını Perslere karşı ayaklandırmıştır. Böylece bu ayaklanmalar 

önce komşularına sonra da tüm İonia kentlerine sıçramıştır fakat Persler, Fenikelilerin de 

yardımıyla İon kentlerini tek tek ele geçirmeyi başarmışlar ve kentleri yakıp yıkmışlardır. Bu 

yıkımdan Mysia da nasibini almıştır. Kyzikoslular olacakları daha önceden görerek, Pers 

egemenliğini kabul etmişler ve felaketten kurtulmuşlar, ancak özgürlüklerini 

kaybetmişlerdir49. Ayrıca, Persler’in Trakya’da Yunan şehir devletleriyle yaptığı savaşlara 

Mysialılar da katılmıştır.   

İ.Ö. 431-404 yılları arasında yapılan ve 27 yıl süren Peloponnesos savaşlarında Mysia 

kentlerinin Atina’nın yanında yer aldıklarını görmekteyiz. Bu savaşlar Yunanistan’da olduğu 

                                                 
46 Umar 2006, 7. 
47 Ertüzün 1999, 16. 
48 Arıcan 2004, 27. 
49 Ertüzün 1999, 18; Arıcan 2004, 27. 
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kadar Batı Anadolu sahillerinde de geçmiştir. İ.Ö. 411’de Atina donanması Hellespontos’da 

(Çanakkale Boğazı) Kinossema ve Abydos’da büyük zaferler kazanmış, İ.Ö 410 da ise, 

Atinalı ünlü komutan Alkibiades, Peloponnesos donanmasını Kyzikos açıklarında yenilgiye 

uğratmıştır50. Atinalıların bu başarıları bölgeye egemen olmalarını sağlamış; fakat çok 

geçmeden Spartalılar’la Persler dayanışmaya girişmiş; bu gelişme de Atina’yı zor durumda 

bırakmıştır. İ.Ö. 405 yılında Spartalı Lysandros, Perslerin yardımıyla oluşturduğu donanma 

ile Lampsakos’u işgal etmiş ve bunun üzerine Hellespontos’a gönderilen Atina donanması 

Aigospotamoi’da ağır bir yenilgiye uğramıştır. Ardından, Hellespontos’u, Byzantion’u ve 

Kalkhedon’u ele geçiren Spartalılar İon kentlerini de kolayca egemenliği altına almayı 

başarmıştır. Sparta baskısı ve sömürüsü altında bulunan İon kentleri İ.Ö. 394 yılında, Atinalı 

Konon komutasındaki Pers donanması ile Sparta donanmasını Knidos’ta bozguna uğratmış ve 

bu yenilgi ile Sparta’nın deniz egemenliği sona ermiştir. Bunun sonucunda Pers donanması 

ilk kez Ege Denizi’ne girmiş ve Anadolu kıyılarındaki Yunan şehirlerine özerklik vererek 

onların Pers egemenliğinin altına girmelerini sağlamıştır51. 

İ.Ö. 364 yılında bağımsızlığını ilan eden Kyzikos, Daskyleion satrabının egemenliği 

altına alma girişimlerine başarıyla direnmiş ve bu sayede 2. Attika-Delos Deniz Birliği’ne 

alınmıştır. Ancak daha sonraki yıllarda Atina ile tüm ilişkilerini koparmış ve egemenliğini 

güvence altına alarak genişlemiştir52. İ.Ö. 334 yılında Makedonya kralı Büyük İskender’in 

İran ordularını Granikos’da (Kocabaş Çayı) yenilgiye uğratmasıyla bölge, Makedonya’ya 

bağlanmıştır. İ.Ö. 323’de Büyük İskender’in ölümü ile ülke bir iç savaşa düşmüş ve 

bölümlere ayrılmıştır53. İç savaşlar sırasında Mysia, Makedonya ve Yunanistan’a hükmeden 

Kassandros’un idaresine, İ.Ö. 301 yılında ise bölge, Trakya’ya sahip olan Lysimakhos’un 

idaresine geçmiştir. Roma ve Kartaca arasında gerçekleşen Pön Savaşları sırasında Mysia’nın 

bir kısmı Suriye Devleti Selevkos’ların; bir kısmı ise İ.Ö. 283 yılında Philetairos tarafından 

kurulan Bergama Devleti’nin nüfusu altına girmiştir54. I. Attalos döneminde (İ.Ö. 241-İ.Ö. 

197) Bergama ile Roma arasında bir yakınlaşmanın başladığı görülür. Bu sıralarda 

Makedonya kralı V. Philippos yayılma politikası uygulamaya başlamış ve Roma’ya karşı 

                                                 
50 Tekin 1995, 58, Mansel 1998, 335; Arıcan 2004, 30. 
51 Tekin 1995, 60-61;  Mansel 1998, 384-388; Arıcan 2004, 30. 
52 Arıcan 2004, 30. 
53 Mansel 1998, 458; Arıcan 2004, 32. 
54Arıcan 2004, 32. 
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büyük bir savaş sürdüren Kartacalı Hannibal ile anlaşıp Roma’ya savaş açmıştır. I. 

Makedonya savaşı denilen bu savaşta Bergama Krallığı, Roma’nın yanında savaşa katılmıştır. 

Aynı anda Bithynia kralı I. Prousias da Bergama Krallığı’na savaş açtığını duyurunca, Attalos 

Yunanistan’dan çekilmek zorunda kalmıştır. Bu gelişme üzerine İ.Ö. 205 yılında Romalılar, 

Philippos ile barış yapmışlardır55. Mısır hükümdarı Ptolemaios’un ölümünden sonra V. 

Philippos ve Selevkoslar kralı III. Antiokhos aralarında anlaşıp Mısır’ın Suriye’deki 

topraklarına ve Trakya, Ege Denizi adalarına ve Batı Anadolu kıyılarındaki topraklara İ.Ö. 

202 yılında saldırınca, Bergama Krallığı, Rodos, Kyzikos ve Byzantion ile anlaşıp Roma’yı 

da kendi taraflarına çekerek Makedonya’ya karşı savaş açmışlardır. Bu savaşlar sonucunda 

Yunanistan ve Ege’de Roma nüfusu artmaya başlamıştır. İ.Ö. 133 yılında ise, Bergama kralı 

III. Attalos’un vasiyeti üzerine Bergama, Roma İmparatorluğu’na bağlanmıştır. Böylece, 

Romalılar işgal ettikleri tüm Marmara ve Ege topraklarını Bergama’da oturan Asya 

Prokonsülüne bağlamıştır56. Roma Dönemi’nde Kyzikos, bölgede önemli bir liman kenti 

durumundadır. Kyzikos’a Hadrianus (İ.S. 117-138) tarafından Neokoria (imparator kültü) 

ünvanının verilmesinden sonra parlak bir dönem başlar57. Mysia İ.Ö. 129 yılında Roma 

egemenliğine girmesi ile bölgede başkaldırılar yaşanmış ve bunlar zalimce bastırılmıştır. 

Roma’nın doğu ve batı diye ayrılmasından sonra Mysia, İ.S. 395 yılında Doğu Roma’nın 

kontrolüne girmiştir.  

İ.S. 900’lü yıllarda ve İ.S. 1000’li yılların başında Türkler Anadolu’ya gelmeye başlar. 

Türklerin Anadolu’ya akınları 1048 Pasinler Savaşı ile hız kazanır 1072’de Afşin 

komutasındaki Türk akıncıları Mysia’yı yağmalarlar58. Daha sonra bölge, Karesi Beyliği’nin 

yönetimine geçer. Orhan Gazi döneminde 1339’da Kapıdağ Yarımadası ve Erdek’in alınması 

ile bölgede Türk hakimiyeti güçlenir. 1354 yılında Karacabey komutasındaki Türk birlikleri 

Panarmos’u ele geçirerek Osmanlı topraklarına katar59.     

 

1.3. Mysia Bölgesi Kentleri 

 

                                                 
55 Umar 2006, 14-15. 
56 Arıcan 2004, 32; Umar 2006, 16-17. 
57 Ertüzün 1999, 38-39. 
58 Arıcan 2004, 41-52. 
59 ay 2004, 41-52;  Umar 2006, 31-37. 
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Antik dönemden günümüze kadar sınırları sorunlu olan bu bölge içerisinde birçok 

yerleşim alanı kurulmuştur. Bunların çoğu küçük yerleşimlerdir; önemli kentleri ise, şöyle 

sıralayabiliriz (Harita 1): 

 

1.3.1.Batı ve Güney Mysia  

1.3.1.1. Pergamon:  

 

Kentten ilk kez İ.Ö. 4. yüzyılın başlarında Ksenophon söz etmektedir60. Bölgenin 

güneybatı ucunda ve “Pergamene” yöresinde yer alır. Teuthrania denen verimli Kaikos 

vadisinde kurulmuştur. Sadece bölgenin değil, tüm Anadolu’nun en önemli kentlerinden 

birisidir61. Büyük İskender’in generallerinden Antigonos, İ.Ö. 301 yılında Trakya Lysimakhos 

ile yaptığı İpsos savaşında ölünce, Batı Anadolu’nun egemenliği Lysimakhos’un eline geçer. 

Lysimakhos da savaşın giderlerini karşılamak için sakladığı hazineyi Pergamon kalesine 

getirmiş ve hazinenin korunmasıyla Paphlagonia’lı bir subay olan Philetairos’u 

görevlendirmiştir. Lysimakhos İ.Ö. 281 yılındaki savaşta ölünce Philetairos, bu parayı kentin 

bayındırlık işleri için kullanmış; böylece kent, I. Evmenes (İ.Ö.263-241)  ve I. Attalos (İ.Ö. 

241-197) dönemlerinde en parlak siyasi ve kültürel merkeze dönüşmüştür62.  

Philetairos, krallığı Marmara kıyılarına kadar genişletmiş; yeğeni I. Evmenes krallığın 

topraklarını korumuş; fakat Galatlara haraç ödemek zorunda kalmıştır. I. Attalos zamanında 

ise kentin ilk güzel yapıları inşa edilmiştir. II. Evmenes (İ.Ö. 197-159) zamanında ise, krallık 

Hellenistik Dönemin en güçlü devletlerinden biri haline gelmiştir. III. Attalos (İ.Ö. 139-133) 

ise, Bergama krallığını vasiyetinde Roma imparatorluğuna bağışlamıştır. Bergama, Roma 

Çağı’nda da çok önemli bir merkez olmuştur63.  

 

1.3.1.2.Teuthrania:  

 

                                                 
60 Ksenophon, Anabasis VII 8.8. 
61 Radt 1988, 15 vd.; Sevin 2001, 52. 
62 Mansel 1988, 473. 
63 Akurgal 1993, 327-328. 
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Teuthrania, Herodotos’da, Kaikos ağzı yöresinde Bergama ile deniz arasında uzanan 

dolma ovanın Hellenlerce kullanılan biçimi olarak geçmektedir64. Ayrıca orada bulunan bir 

kentin de adıdır65. Teuthrania adını Mysia kralı Teuthras’tan almış66 ve Bergama’ya 

yaklaşırken ana yolun Bakırçay’ı aştığı köprüden 3 km. batısındaki Kalarga adı verilen bir 

tepe üzerindedir67. 

Teuthrania yerleşiminin tarihi neredeyse tamamen karanlıktır. Elimizde bu yerleşimin 

kimler tarafından ve ne zaman kurulduğu hakkında herhangi bir bilgi veya veri 

bulunmamaktadır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi sadece Herodotos’tan, alüvyon ovasının adı 

olduğunu öğreniyoruz.   

Ksenophon, Anabasis adlı kitabında Teuthrania’daki yerleşimi birkaç kez anmaktadır. 

Burada İran’a doğru yürüyen Kyros’a katılanlar arasında Teuthrania beyi olan Spartalı 

Prokles’ten söz etmektedir. Ayrıca, yine bu orduyla Bergama yakınlarında zengin bir 

İranlı’nın mallarını yağmalamak için gittiklerinde işleri umdukları gibi gitmediğini ve 

düştükleri bu kötü durumdan kurtulmak için Prokles’in Halisarna ile Teuthrania’dan 

yardımcılar getirdiğinden bahseder68. İ.Ö. 399 yılında Thibron komutasındaki Spartalı ordu 

karşısında Bergama, Teuthrania ve Halisarna kentleri karşı koymadan Spartalılara boyun 

eğdiklerini de yine Ksenophon’dan öğrenmekteyiz69.  

Kente ait kalıntılar duvar ve temel izlerinden oluşmaktadır. 

 

1.3.1.3. Alisarna (Halisarna) / Sarnaka ve Komania 

 

Ksenophon’dan Alisarna’nın da Teuthrania gibi Bergama’ya çok yakın olduğunu 

öğreniyoruz70. Bergama’nın batısındaki şifalı ılıca olduğu düşünülmektedir. Bu antik 

yerleşimin kalıntıları ya bulunamamış ya da günümüze kadar ulaşamamıştır71. 

Komania da Bergama yakınlarında küçük bir yerleşimdir72. Kalıntılar olmadığı için 

yerleşimin tam yeri ve tarihçesi hakkında bilgi edinemiyoruz. 

                                                 
64 Herodotos II.10. 
65 Ksenophon, Anabasis, 2 I 3, 7 VIII 17; Ksenophon, Hellenika, 3 I 6. 
66 Sevin 2001, 52. 
67 Umar 2006, 78. 
68 Ksenophon, Anabasis, 2 I 3, 7 VIII 17. 
69 Ksenophon, Hellenika, 3 I 6. 
70 Ksenophon, Anabasis, 2 I 3, 7 VIII 17. 
71 Umar 2006, 81-82. 
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1.3.1.4. Allianoi 

 

Allianoi, Bergama’nın kuzeydoğusunda, Bergama-İvrindi karayolu üzerinde, Paşa 

Ilıcası mevkiinde yer almaktadır. İlkçağda önemli bir ılıca tedavi merkezi durumundadır73. 

Antik yazarlardan Aelius Aristides, Hieroi Logoi (III 1) adlı eserinde Allianoi’dan söz 

etmektedir.  

Burada yapılan kurtarma kazıları sırasında her yanı taş duvarla yapılmış bir yeraltı 

tüneli, geniş bir alana yayılmış taban mozaikleri, hamam yapısı ve çeşitli taşınabilir buluntular 

ortaya çıkmıştır74. 

 

1.3.1.5. Perperene- Theodosiopolis 

 

 Bergama’nın kuzeybatısında, Kozak yöresinde, Aşağıbey Köyü yakınında olan 

Perperene antik kenti ile bunun kuzeybatısında yer alan Okçular Köyü’nün üst tarafında yer 

alan küçük yerleşim yeri hakkında bilgilerimiz oldukça azdır. İ.S. 5. yüzyıldan itibaren antik 

kaynaklarda Perperene antik kenti için, Theodosiuopolis isminin kullanıldığını görmekteyiz75. 

Perperene ismini Strabon ve Stephanos Byzantios eserlerinde zikretmişlerdir76.  

 Perperene gerek Hellenistik devirde, gerekse Roma İmparatorluk devrinde sikke 

basmıştır. İmparatorluk devrinde hem pseudo-autonom; hem de Caligula’dan Philippus II 

devrine kadar imparator portresi taşıyan sikkeler basılmıştır. Sikke resimlerinden kentin 

ekonomik ve dini-kültürel hayatında bağcılığın önemli bir yeri olduğunu öğrenebiliyoruz. İ.Ö. 

4. yüzyılda sikkeler üzerinde üzüm salkımları, İmparatorluk çağında ise, Dionysos betimi sık 

                                                                                                                                                         
72 Ksenophon, Anabasis, 2 I 3, 7 VIII 15. 
73 Çelgin 2008, 5 vd. 
74 Yaraş 2007, 95 vd. 
75 Kaufmann-Stauber, 1994, 41, 58. 
76 Strabon XIII, I 51; Umar 2006, 91. 
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görülür. İ.S. 2. ve 3. yüzyıl sikkelerinden birçoğu üst düzey yöneticilerinin adına 

tarihlenmiştir77. 

 Bir tiyatro caveası dışında günümüze kadar ulaşan önemli bir kalıntı yoktur.   

 

 

1.3.1.6. Trarion 

 

Antik yerleşim yerinin adı Strabon’da geçmektedir78. Perperene’nin doğusunda 

Ayazmend Çayı kıyısında, Kozak yöresinde, Yukarıbey Köyü’nün batısında Sakar Kaya veya 

Asar Kaya adı verilen tepenin üzerinde var olan kalıntıların bu yerleşim yerine ait olduğu 

düşünülmektedir79.  

Bu antik yerleşim yeri hakkında elimizde fazla bilgi yoktur. 

 

1.3.1.7. Gambreion 

 

Gambreion, Ksenophon’un Hellenika adlı eserinde bir Mysia kenti olarak geçer80. 

Gambreion’un, Bergama’nın doğusunda Kınık kasabasının bitişiğinde olduğu 

düşünülmektedir. İ.Ö. 4. ve 3. yüzyıllarda sikke bastığını biliyoruz81. Yerleşimden günümüze 

görünür hiçbir yapı kalıntısı ulaşmamış ve tarihçesi hakkında da pek bilgi sahibi değiliz. 

 

1.3.1.8. Apollonia  

 

 Mysia Bölgesi’nin güney uç kesiminde yer alan ve adını I. Attalos’un karısı 

Apollonis’ten alan, II. Evmenes tarafından yeniden büyütülmüş olan Apollonia kenti, 

Bergama yakınlarındadır. Ksenophon ve Strabon kentin isminden bahsederler82.  

 Kentin adı “Apollon’un Yurdu” anlamına gelmektedir. İlkçağ kentinin kalıntıları 

Hamidiye Köyü’nden ileride, Yağcılı Çayı’nın sol kıyısında bulunan Asar Tepe üzerindedir. 

                                                 
77 Kaufmann-Stauber 1994, 82. 
78 Strabon XIII I 51. 
79 Umar 2006, 92. 
80 Ksenophon, Hellenika, 3 I 6. 
81 Sevin 2001, 54. 
82 Ksenophon, Anabasis, 2 I 3, 7 VIII 15; Strabon XIII 4 4. 
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Kentin varlığının İ.Ö. 5. yüzyıla kadar gittiğini, İ.Ö. 400 civarının olaylarını anlatan 

Ksenophon’dan öğrenebiliyoruz.  

 Günümüze ulaşmış önemli bir yapı kalıntısı yoktur.  

 

 

1.3.1.9. Kerasa-Savaştepe 

 

 Güneybatıya doğru uzanan Bursa-Bergama karayolu üzerindedir. İlkçağ kenti 

Savaştepe kasabasına içme suyu gönderen Halkapınar çevresindedir. İ.S. 5. yüzyılda Sardeis 

metropolitliğine bağlı bir piskoposluk olarak görünen Keraseis (Giresun/Savaştepe) adını 

daha çok Bizans döneminde duyurmuştur83.  

 Bu yerleşimin adı, Roma döneminde Kerasai veya Kerassai şeklinde, Bizans Devrinde 

ise Kilise örgütüne ait piskoposlukları listeleyen belgelerde Keraseis olarak görmekteyiz. 

Halkapınar su tesislerinin bitişiğinde yassı höyüğün üzerinde ve yamaçlarında çanak-çömlek 

parçalarına rastlanmakta; ayrıca bazı yapı kalıntılarının izleri de görülmektedir. 

 Antik yerleşimin tarihçesi hakkında bilgimiz yoktur. 

 

 1.3.1.10. Trakhala/Trakhoula-Darkale/Altınlı   

  

Güneybatı Mysia sınır kentlerinden birisidir. Soma’nın güneyindedir. Rum 

imparatorluğunun son piskoposlar listesinde adı geçmektedir84.  

Tarihi kentin kuruluşuna ilişkin herhangi bir bilgi yoktur. Köyde ilkçağ kalıntısı da 

görülmemektedir. Fakat Darkale-Soma yolu üzerinde, Soma’ya yakın bir yerde bir evin 

bahçesine ait bir duvar üzerinde Bizans çağı yapısına ait süslemeli bir mermerin Trakhoula 

kalıntılarından gelmiş olabileceği düşünülmektedir85. 

 

1.3.1.11. Soma-Germe 

 

                                                 
83 Sevin 2001, 50.  
84 Ramsay 1960, 136, no. 23-24. 
85 Umar 2006, 100.  
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 Anadolu’daki “Germe” ismiyle anılan kentlerden birisi de Mysia bölgesindedir. 

Bölgenin güney uç kısımlarında, Pergamon ile Thyateira arasında bulunmaktadır. Ramsay’e 

göre, Soma yakınlarında olan kent86 Robert’e göre, Savaştepe yakınlarındadır. Kentin, Roma 

devrinde sikke bastığını biliyoruz; fakat tarihçesi hakkında bilgi sahibi değiliz. 

 

1.3.1.12. Sandaina-Yirce/Yırca 

 

 Sandaina, Mysia bölgesinin güney sınır kentlerinden biridir87. Soma’nın 

kuzeydoğusunda olan Yerce/Yırca/Yirce köyünün yanı başında bu kentin önemsiz kalıntıları 

bulunmaktadır. Ayrıca, Yırca’nın arkasında, kuzeyde bir kaya bloğuna oyulmuş ilkçağ 

mezarları burada bir yerleşim yerinin nekropolisinin bulunduğunu da göstermektedir88. 

 Kentin tarihçesi hakkında bilgi yoktur.      

 

1.3.1.13. Khlaria 

 

Manisa-Kırkağaç yakınlarında bir ilkçağ kentidir89.  

Khliara’nın tarihçesi hangi döneme kadar uzanıyor bilemiyoruz; fakat bu kent yönetim 

örgütü açısından Roma İmparatorluğu döneminde kent durumunda bulunmadığı; hatta 

Ortaçağ başlarında dahi kent ve piskoposluk merkezi olarak tanınmadığı anlaşılmaktadır. 

Khlaria kentinin kalıntıları ovanın ortasında bir yığın halindedir. Yani küçük bir höyük 

durumundadır. Bu höyük, Kırkağaç yakınlarındaki Bakır Köyü’nün 2 km. doğusundadır. 

Buradan çıkarılan birkaç yazıtlı taş şu anda Manisa Müzesi’ndedir. Ortaçağ’ın sonlarında 

ovanın ortasında kent terkedilmiş ve yeni Khliara kenti Kırkağaç’a taşınmıştır90 ancak 

Kırkağaç’ın içinde anmaya değer kalıntı günümüze kadar gelmemiştir.     

 

1.3.1.14. Stratonikeia/Siledik 

 

                                                 
86 Ramsay 1960, 136, 181. 
87 Sevin 2001, 54. 
88 Umar 2006, 107. 
89 Ramsay 1960, 125, no: 39. 
90 Umar 2006, 108-111. 
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Güneybatı Mysia’nın sınır kentlerinden birisidir. Kırkağaç’ın doğusunda Siledik 

Köyü’nün bulunduğu yerdedir91 

Kent, İ.Ö. 1. yüzyılda genel bir kent havasında olup92 sikke basmaya Roma devrinde 

“İndei Stratonikeia” ve daha sonra “Stratonikeia Hadrianopolis” adıyla başlamıştır. Sikkeler 

üzerinde görünen “İndei” adı muhtemelen kentin bulunduğu ovanın ilkçağdaki adından 

(İndeipedion) almış olmalıdır. Stratonikeia adını ise, I. Antiokhos’un eşi olan kraliçe 

Stratonike’den almıştır93.  

Kentin tarihçesi ile ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. Bergama devletinin son kralı III. 

Attalos’un vasiyeti ile Romalılara bırakılan kente el koymak isteyen Romalılara karşı 

ayakaklanan Aristonikos, 3 yıl boyunca Romalılara direnmiş; fakat İ.Ö. 130 yılında yenilince, 

adı geçen kente sığınmıştır. Ancak kenttekiler Aristonikos’u Romalılara teslim etmek zorunda 

kalmışlardır94. 

Siledik Köyü’nde hiçbir tarihsel yapı kalıntısı veya sur parçası yoktur ancak köyün 

hemen arkasında kayaya oyulmuş bir mezar ile Roma ya da Bizans çağından kalma yazılı 

kabartmalı ve süslemeli birkaç parça ele geçmiştir. 

 

1.3.1.15. Akrasos/Nakrasa/İlyaslar  

 

Akrasos, Kırkağaç-Gelenbe arasında Kaikos Vadisi’nde bulunan bir ilkçağ kentidir. 

Aynı yörede olduğu düşünülen Nakrasa kenti ile isim benzerliğinden çok karıştırılan her iki 

kentin de ayrı ayrı sikke bastıklarından söz edilir95.  

Ramsay’ın piskoposluklar listesinden kilise kurultaylarına Akrasos kentinin 

piskoposunun daima katıldığı halde, Nakrasa kenti piskoposunun hiçbir zaman katılmadığını 

öğreniyoruz 96. Oysa kent durumundaki tüm yerleşimler para basabiliyor ve bu kentlerin bir 

piskoposu oluyordu. Bunun yanı sıra, Akrasos kentinin kalıntıları saptanamamıştır.   

                                                 
91 Sevin 2001, 54. 
92 Magie 1950, 1476. 
93 Umar 2006, 112. 
94 Malay 1992, 108 vd.  
95 Ramsay 1960, 134-135, no: 18-19. 
96 ay 1960, 128-129. 
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Akrasa, Selevkosların Bergama Devleti sınırındaki önemli kenti konumundaydı. Bu 

yüzden Bergama Devleti Apollonia’yı buraya yakın bir yerde tahkim etmiştir97. 

 

 

 

 

 

1.3.1.16. Agroeira/Alloeira/Attaleia/Selçikli 

 

İlkçağ kenti bugünkü Akhisar’ın 18 km. kuzeyinde bugünkü Selçikli Köyü’nün 

bulunduğu yerdedir. Köyden 2 km. uzaklıkta güneybatıda yer alan Koca Mezarlık, antik 

yerleşimin alanıdır.  

Bergama krallarından olan Attalos’lar tarafından geliştirilmiş olan Attaleia’nın eski 

adının, Agroeira/Alloeira olduğu düşünülmektedir. 

Attaleia alanında bugün görünür tarihsel kalıntı yoktur. Sadece birkaç yazıtlı mezar 

steli bulunmuştur, bunlar da Selçikli köyüne taşınmıştır98. 

 

1.3.1.17. Yortan Nekropolisi 

 

Yortan, Manisa ilinin Kırkağaç ilçesi, Gelenbe bucağına bağlı, şimdiki Bostancı 

Köyü’nün eski adıdır. Yortan mezarlığı deyimine rağmen, burada bir höyük bulunmaktadır. 

Ancak höyük üzerinde tarihsel yapı kalıntısı olmamasına rağmen, kaba seramik parçaları 

yoğun olarak görülmektedir. Yapı kalıntılarının görülmemesinin nedeni ise yapı malzemesi 

olarak kerpiç ve ağaç kullanılmasıdır. Bu malzeme birkaç yüzyıl içinde toprağa 

dönüşmüştür99. 

Yortan höyüğünün mezarlığı pek çok buluntu vermiştir. Yapılan kazılar sonucu çıkan 

çanak çömlek “Yortan Kapları” olarak adlandırılmıştır100. Bu civardan ele geçen kapların 

tümüne, benzerliklerinden dolayı bu isim verilmiştir. Yine yapılan kazılar sırasında içinde 

                                                 
97 Umar 2006, 118. 
98 Umar 2006, 119-121. 
99 ay 1999, 15-16. 
100 ay 1999, 15-17. 
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ölülerin konduğu küpler ele geçmiştir. Böylece bu buluntular, buradaki ölü gömme geleneği 

hakkında az da olsa bilgi edinmemizi sağlamıştır101. 

Yapılan araştırmalar Yortan mezarlığının Kalkolitik dönemin son yüzyıllarından, 

Erken Tunç Çağı sonuna kadar yaklaşık 1500 yıllık bir süre boyunca kullanıldığını ortaya 

çıkarmıştır102. 

 

1.3.1.18. Kalanda/Gelenbe 

  

Birçok kaynakta “Kalamos” olarak adlandırılan Kalanda, Ramsay tarafından aynı şehri 

işaret etmekte ve bugünkü Seledik ile aynı olduğu savunulmaktadır103.  

Kalanda ismi, Hellenleşme döneminde resmi işlemlerde Kalamos biçiminde 

kullanılmış ancak halk “Kalanda” şeklinde kullanımı sürdürmüş, Türkleşme döneminde ise 

ismin Gelenbe’ye dönüştüğü düşünülmüştür. 692 yılında toplanan piskoposlar kurultayına 

katılan Kalanda’nın, en azında bu tarihten önce kent ve piskoposluk merkezi durumuna 

geldiğini biliyoruz104. Tarihçi Muralt, 1190 yılında Alman İmparatoru Frederick’in yaptığı 

yürüyüşten bahsederken Kalamos’un ismi Kalamon şeklinde geçmektedir105.  

 Bugünkü Gelenbe’de antikçağa ait hiçbir yapının izine rastlanamamıştır. 

 

1.3.1.19. Adramytteion-Edremit 

 

 Adramytteion, Balıkesir-Burhaniye ilçesinin batısında Karataş mevkiinde, Ören 

Tepe’de geniş bir alana yayılmıştır106.  

 Bir din adamı ve seyyah olan Des Mouceaux 1668 yılında bölgeyi gezmiş ve buradaki 

görkemli harabelerden söz etmiştir. Bu bilgileri, Cornelius de Bruin, 1725 yılında Voyages de 

Corneille Le Buryn adlı eserinde yayınlamıştır. Herodotos, Strabon, Plinius, Stephanos 

Byzantinos gibi antik yazarların eserlerinde Edremit Körfezi’nin güney kesimimde yer alan 

kentler arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan Adramytteion hakkında fazla araştırma 

                                                 
101 ay 2006, 123-127. 
102 ay 1999, 19. 
103 Ramsay 1960, 139, no: 33. 
104 Umar 2006, 135. 
105 Ramsay 1960, 139, no 33. 
106 Umar 1993, 19. 
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yapılmamışsa da, kentin arkeolojik açıdan önemi büyüktür. Bölgenin Neolitik ve daha erken 

dönemleri için konuşmak şu an için zordur. Ancak, Erken Tunç Devri’nden başlayarak önemli 

bir iskan gördüğü açıktır. Yapılan yüzey araştırmalarında az da olsa ele geçen Geç Tunç ve 

Erken Demir Çağı’na ait seramik buluntuları, yerleşim yerinin önemine dikkat çekmektedir. 

Kent tarihsel veriler ışığında sikke basmış ve Roma Devri ve sonrasında önemli bir bölge 

merkezi olarak varlığını sürdürmüştür107. 

1.3.2. Orta Mysia (Balıkesir- Gönen yakınları) 

1.3.2. 1. Pteleai-Eftalye-Pamukçu 

 

Eftalye, Balıkesir ilinin güneyinde merkez ilçeye bağlı Pamukçu kasabasının eski 

adıdır108. Robert, Eftalye adının Bizans Çağı köyü olan Pteleai’dan geldiğini söyleyerek 

Pamukçu’ya lokalize etmektedir. Hellen dilinde Pteleai, Karaağaçlar demektir109. 

Pamukçu’da ele geçen bir yazıtta, Selevkoslar devletinin en ünlü kralı III. Antiokhos 

tarafından, devletinin Batı Anadolu genel valisi Zeuxis’e gönderdiği mektuptan 

bahsedilmektedir. Burada Nikanor adlı kişinin Torosların kuzeyinde kalan ülke bölümünde 

tüm tapınakların başrahibi olarak atandığından söz edilmektedir110. Ele geçen yazıt sayesinde 

yörenin Hellenistik Çağ başında, Bergama krallığı ülkesi kapsamında olmayıp Selevkosların 

ülkesi kapsamında olduğunu öğreniyoruz.  

Pamukçu’da, bugünkü yerleşim içinde herhangi bir ilkçağ yerleşimine ait kalıntı 

bulunmamaktadır.  

 

1.3.2.2. Hadrianoutherai    

 

Ramsay, Hadrian tarafından inşa edilen kentin, yanlışlıkla, Ergasteria (Balya) ile 

Miletopolis arasındaki yol üzerinde gösterildiğini söyler111. Kentin konumu hakkındaki en iyi 

bilgileri, Bizans kaynaklarından öğrenmekteyiz. Piskoposluk listelerinde Hadrianoutherai 

ismi yerine Akhyraous isminin kullanıldığını görmekteyiz. Akhyraous ismi muhtemelen 

                                                 
107 Beksaç 2002, 85 vd. 
108 Umar 2006, 151. 
109 Robert 1962, 385-386. 
110 Malay 1987, 7 vd. 
111 Ramsay 1960, 168, no:5. 
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Bizanslıların Hadrianoutherai kentine verdikleri bir isimdi ya da buraya oldukça yakın bir 

başka yerleşimdi112.  

Schwertheim, antik kentin Kyzikos’tan Bergama’ya giden yol üzerinde113 Robert ise 

Balıkesir’in doğusunda olduğunu savunmaktadır114. Ramsay da, kentin Pergamon-Miletopolis 

arasındaki yol üzerinde olduğunu söylemektedir115. 

Günümüzde kentin kalıntıları saptanamadığı gibi tarihçesi hakkında da bilgimiz 

yoktur. 

 

1.3.2. 3. Akhyraous 

 

Ramsay’a göre, Akhyraous, Hermos ile Kaikos vadilerinden Miletopolis ve 

Costantinople’a giden büyük yolun üzerinde yer alıyordu. Bu yol Balıkesir’den de 

geçmekteydi. Ramsay, Bizans Devrinde kentin sahip olduğu önem nedeniyle, bu noktada 

bulunmasına şüphe olmadığını savunmaktadır. Bu dönemde kent metropolislik mevkiine 

yükselmiştir116. Robert, kentin ilk yerinin, Balıkesir’in güneyindeki Pamukçu kasabasının 

yanı başında bulunan “Hocakalesi” adı verilen kalıntıların bulunduğu yer olduğunu 

düşünmektedir117. Umar’a göre Akhiraous, bugünkü Biga yakınlarında Salihli ve Alaşehir 

yönündeki İlkçağ ve Ortaçağ’da kullanılan yol üzerindedir118.  

İlkçağ kentine ait kalıntılar günümüze kadar ulaşmamıştır. 

 

1.3.2. 4. Kepsut 

 

Kepsut’ta antik çağa ait herhangi bir kalıntı bulunamamıştır. Çevresindeki köylerde ise 

Bizans kaleleri görülmektedir. Bunlardan bir tanesi Kepsut’un 5 km. doğusundaki Beyköy’de, 

diğeri Beyköy’ün 1 km. kuzeybatısındaki Akçaköy’de, bir diğeri Beyköy’ün 4 km. kadar 

                                                 
112 ay 1960, 168, no: 6. 
113 Schwertheim 1987a, 164,  
114 Robert 1962, 389. 
115 Ramsay 1960,169. 
116 ay1960, 168-169, no: 6. 
117 Robert 1962, 385. 
118 Umar 2006, 154. 
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kuzeydoğusunda Keçidere köyünde, bir başka Bizans kalesi ise, Kepsut’un 7 km. 

güneybatısında Hotaşlar köyü ile Simav çayı arasında bulunmaktadır119. 

 

 

 

 

 

1.3.2. 5. İvrindi 

 

İvrindi, elverişsiz coğrafi yapısından dolayı tarih boyunca refah düzeyine hiç 

ulaşamamış bir yerleşim yeridir. Özellikle ana yollara uzak olması bunun başlıca nedenidir. 

Bu yüzden burada ilkçağa ait herhangi bir kalıntının bulunamaması da doğaldır. İvrindi’nin 15 

km. kuzeydoğusunda bulunan Gömeniç köyünde bir Bizans kalesinin kalıntıları 

görülmektedir120. L. Robert, Strabon’un da bahsettiği ve yeri tartışmalı olan Pionia köyünü 

buraya yerleştirmektedir121 fakat bu kesinlik kazanamamıştır.  

  

1.3.2. 6. Ergasteria-Balya 

 

Balıkesir’e bağlı Balya, Hellenistik dönemde Ergasteria (işyeri, maden çıkarma/işleme 

yeri) olarak bilinmekteydi122. Bizans döneminde ise adı Palia’dır.  

Balya kasabası da aynen İvrindi gibi elverişsiz bir coğrafi yapıya sahiptir. Manyas 

Gölü’ne akan Kocadere’nin izlediği vadi geçidinin yanındadır. Bu elverişsiz coğrafi durumu 

nedeniyle, burada antik çağdan kalma bir kalıntı yoktur. Sadece Balya’nın 6 km. 

kuzeydoğusunda bulunan Kadıköy’de bir Roma kalesi kale bulunmaktadır123. 

 

1.3.2.7. Kirmasti-Mustafakemalpaşa 

 

                                                 
119 ay 2006, 158. 
120 Umar 2006, 160. 
121 Strabon XIII, 1, 56; Wiegand, AM 1904; Robert 1962, 364. 
122 Bürchner 1907, 430.   
123 Umar 2006, 161-162. 



 34

Kirmasti’nin tarihçesi hakkında pek bilgi yoktur. Antik kentin içinden geçen çay da 

aynı ismi taşımaktadır. Adının kökeni de tartışmalı olan kentin içinde günümüze ulaşmış yapı 

kalıntısı bulunmamaktadır. Fakat burada ele geçmiş olan tunçtan yapılmış bir Athena başı şu 

anda Bursa Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir. Bir evin temel inşaatı sırasında ele geçmiş 

olan bu eserin Miletopolis kökenli olduğu düşünülmektedir124. 

 

 

1.3.2. 8. Miletopolis 

 

Kentin adını ilk Strabon anmaktadır. Strabon, kentin kurucusu olarak Thrak kökenli 

Dolionlar ve Mygdonlar’ı gösterir125; ancak kentin adına bakılarak bir Miletos kolonisi 

olduğu da söylenmektedir126. Yörede İ.Ö. 1. binde Milada halkı yaşamakta idi ve bu halkın 

kentinin adı geç dönemlerde Miletopolis olmuş fakat bu ismin Miletos ile bir ilgisi yoktur. 

Sadece Milata adı Miletoya dönüşmüştü. Ramsay’a göre Miletopolis, bu Mileta’ların şehri idi 

ve Miletos’tan gelmiş bir koloni tarafından kurulmuş hissini vermek için isim 

Yunanlılaştırılmıştır127.  

Kentin varlığına Attik Tribut listelerinde de rastlamaktayız128. Buradan İ.Ö. 5. 

yüzyılda Miletopolis ile Atina arasında ilişkilerin başladığını öğrenebiliyoruz. Kentin varlığını 

gösteren bir başka kaynak ise, festival takvimleridir. Miletopolis’de ele geçen bir yazıtta ay 

adları sayılmıştır. Bu aylardan bir tanesi de “Skirophorion” ayıdır. Bu, Atina takviminde yılın 

en son ayıdır ve bugüne dek Atina dışında başka bir yerde bu ayın adına rastlanmamıştır129.  

Ele geçen sikkeler sayesinde İ.Ö. 4. yüzyılda kentin sikke basmaya başladığını 

öğreniyoruz. Atina sikkelerinde olduğu gibi, sikkelerin ön yüzlerinde Athena’nın başı, arka 

yüzde de baykuş figürü görülmektedir130. Schwertheim, bu simgeleri Atina ile ilişkili 

kentlerin kullandığını söylemektedir131.  

                                                 
124 ay 2006,162. 
125 Strabon XII 8 10. 
126 Schwertheim 1980, 103 vd. 
127 Ramsay 1960, 169, no: 7. 
128 Schwertheim 1980, 107 vd. 
129 ay 1980, 108. 
130 Wroth 1964, 91; Tekin 1992, 90, Res. 73. 
131 Schwertheim 1980, 114. 
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Miletopolis İ.Ö. 281 yılındaki Kurupedion Savaşı’ndan sonra Selevkosların 

hakimiyetine girmiş, yüzyılın sonlarına doğru Bergama Krallığı’nın topraklarına 

katılmıştır132. Bithynia kralı Prusias’ın İ.Ö. 156-154 yılları arasında yapılan savaşta Bergama 

kralı II. Attalos’u yenmesiyle kent bir süre Bithynia Krallığı’nın egemenliğine133, İ.Ö. 1. 

yüzyılda ise, Kyzikos hakimiyetine girmiştir134.  

İ.S. 1. yüzyılın ortalarında kent zenginleşmeye başlar ve imparator Vespasianus 

döneminde tekrar sikke basımına geçilir135. İmparator Hadrianus Anadolu’ya yaptığı seyahati 

sırasında Miletopolis’e de uğramış ve kentte büyük saygı görmüştür136.  

İmparator Valerian ve Gallienus dönemlerinde (İ.S. 253-256) Gotlarla yapılan savaşlar 

nedeniyle kent her bakımdan zayıflar137. Bizans döneminde ise bir piskoposluk merkezi 

olmuştur138. 

Kent alanında, günümüzde görünebilir bir yapı yoktur. Yapılan kazılarda çıkarılan 

eserler ise, bugün Bursa Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.   

 

1.3.2. 9. Daskyleion-Eşkel Limanı 

 

Anadolu’da bu isim altında yedi yerleşim yeri bulunmaktadır. Bunlardan iki tanesi 

Mysia Bölgesi’ndedir. Bunlardan birisi Marmara denizinin güney kıyısında; diğeri ise 

Manyas Gölü’nün güneydoğu köşesinde yer almaktadır.  

Herodotos’un “Lydia’lı Giges’in babası Daskylos”139 anlatımından yola çıkarak, bu 

ismin Lydia dilinden geldiği ve bu kentlerin Lydia’lılarca kurulduğu düşünülmekteydi. 

Daskylos’un ilkçağda Lydia’lılarda erkek adı olarak kullanıldığı bilinmektedir. Fakat bu 

durum yine de kentçiğin Lydialılarca kurulduğunu kanıtlamaz. 

Robert kentin Miletoslular tarafından kurulduğu söylemektedir140 

                                                 
132 Şahin 2000, 19. 
133 Habicht 1956, 90 vd., Schwertheim 1980, 79, 123. 
134 Strabon XII 8 11. 
135 Wroth 1964, 92. 
136 Schwertheim 1980, 128. 
137 Hasluck 1910, 190 vd. 
138 Schwertheim 1980, 131. 
139 Herodotos I 8. 
140 Robert 1955, 136. 
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Mudanya’nın 15 km batısında olan Daskyleion/Eşkel Limanı’nda antik çağdan kalma 

bir kalıntı görülmemektedir.   

 

1.3.2. 10. Paimanenon-Eski Manyas 

 

Paimanenon’un bugünkü yerini tartışan eski araştırmacılar, Kyzikos’tan 35 mil 

mesafede olduğunu savunurlar. Waddington ve Lolling şehrin ismi olarak Poimanos şeklini 

kabul etmektedirler. Ramsay ise, bunun yanlış olabileceğini söylemektedir. Halkının da 

Poimanenoi olduğunu savunmaktadır141.  

Bugün “Eski Manyas” diye anılan kalıntılar alanı Manyas ile Susurluk arasında, 

Manyas’ın 9 km. güneydoğusundadır142. Poimanenon’da kazı yapılmadığından ve antik 

kaynaklarda da pek söz edilmediğinden tarihçesi ile ilgili bilgilerimiz sınırlıdır. Ancak, kentin 

tarihçesinin İ.S. 2. yüzyıla kadar uzandığını bastığı sikkelerden öğrenmekteyiz. Bizans 

döneminde ise, Komnenosların güçlü bir kalesi olduğu bilinmektedir. Antik kentte birkaç 

mimari parça ile Roma dönemine ait bir yazıtlı taş ele geçmiştir143.  

 

1.3.2. 11-Konan-Artemea-Gönen 

 

Artemea’nın bugün Balıkesir sınırları içinde olan Gönen kaplıcalarının bulunduğu 

yerde olduğu sanılmaktadır. Kent o yıllarda var olduğu sanılan Artemis tapınağının yanında 

kurulmuştur. Kuruluş tarihi kesin değildir. Gönen kaplıcalarının bulunduğu yerde antik çağ 

kalıntılarına rastlanmamakla birlikte, antik mezar stelleri ele geçmiştir144. 

 

1.3.2. 12. Zeleia-Sarıköy 

 

Biga-Gönen yolu üzerinde Gönen’in 12 km. kuzeybatısında Sarıköy’ün yakınlarındaki 

tepenin yamaçlarındadır145. Strabon Zeleia’yı, Aisepos’un denize döküldüğü yerden yaklaşık 

                                                 
141 Ramsay 1960, 170, no: 9. 
142 Hasluck 1906, 23 vd. 
143 Umar 2006, 192-195. 
144 ay 2006, 202. 
145 ay 1993, 825. 
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80 stadia ve Kyzikos’tan 190 stadia uzaklıkta İda dağının eteklerinin en ucunda kurulduğunu 

söyler146.  

Homeros İliada’sında, Troia savaşlarında Zeleialıların Troialılara savaşçılar 

gönderdiğinden bahsetmektedir147. Bunlardan kentin kuruluş tarihinin İ.Ö.1200’den daha 

eskiye gittiğini anlamaktayız. Tarihçi Arrianos ise, İskender’in Anabasis’i adlı yapıtında 

İskender’in İ.Ö. 334 Granikos savaşı sırasında Zeleia yakınlarında konakladığını 

yazmaktadır148 

Zeleia gelişmiş bir kent olmadığı için burada görülmeye değer bir antik çağ kalıntısı yoktur. 

Tek buluntu köyün içindeki silindir şeklindeki mermer bir yazıttır149. 

 

1.3.2. 13. Lentiana 

 

Ramsay’a göre, Lentiana, Poimanenon’un civarında bir dağ silsilesi ve bir kentin 

adıdır. Birçok yerde ikisi birlikte anılmaktadır. Çeşitli yayınlarda Lentiana’nın, Kyzikos ile 

Poimanenon arasında olduğu ya da Poimanenon’a çok yakın olan Kharioras’la 

Berbeniakon’un kuzeyinde olduğu geçmektedir150.  

Umar bu anlatımlardan yola çıkarak, kentin konumuna ilişkin olabilecek dört isim 

önermektedir151. Bunlardan bir tanesi, Gönen’in 8 km. kuzeybatısında olan Alaattin Köyü; 

ikincisi, Gönen’den 5 km. Babayaka Köyü ki burada muazzam harabeler vardır; üçüncüsü, 

Gönen’in 14 km. batısında Alacaoluk Köyü’ndeki Alacaoluk kalesidir. Dördüncüsü ise, 

Zeleia/Sarıköy’ün 3 km. güneyinde bulunan Dereköy’dür. Buralarda antik çağdan kalma 

kalıntılar görülmektedir152.  

 

1.3.2. 14. Daskyleion 

 

                                                 
146 Strabon XIII 1 10. 
147 Homeros, İliada, II 823 ve IV 103 121. 
148 Arrianos, İskenderin Anabasis’i, I 12.  
149 Umar 2006, 203. 
150 Ramsay 1960, 171, no: 10. 
151 Umar 2006, 196-199. 
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Antik çağın önemli bir yerleşim merkezi olan Daskyleion, Balıkesir’in Bandırma 

ilçesi, Aksakal beldesi Ergili köyü sınırları içersindedir. Manyas Gölü’nün güney doğu 

kıyısında Pers satraplık merkezi olan Daskyleion153, Anadolu’nun batı dünyasına açılan 

jeopolitik konuma sahip bir noktadır. Hem Hellespontos’a yakın, hem de verimli topraklar 

üzerinde kurulmuştur154. 

Antik kentin lokalizasyonu Kurt Bittel tarafından 1952 yılında yapılmıştır155. Bittel, 

Daskyleion’un Bandırma’nın 30 km. güneyinde Kuş Gölü’nün güneydoğu köşesinde Ergili 

köyünün 2 km. batısındaki Hisar Tepe üzerindeki varlığını saptadıktan 2 yıl sonra, E. Akurgal 

burada kazılara başlamıştır156.  

Bu satraplık önceleri Anadolu’nun tüm kuzey kıyıları, Çanakkale Boğazı ve Marmara 

Denizi’nin güney kıyılarında bulunan kentler ile Phrygia ve Kappadokia’yı içine alacak kadar 

geniş bir alana yayılmaktaydı. İ.Ö. 8. yüzyıldan beri iskan gören kentin, İ.Ö. 7. yüzyılın ilk 

çeyreğinde, Lydia kralı Giges tarafından babası Daskylos’un adı verilerek kurulduğu 

söylenmektedir157. İ.Ö. 547 yılından İ.Ö. 334 yılına kadar Akhaimenid egemenliği altında 

kalmıştır158.  

Antik yazarlar bu bölge için Hellespontine Phrygia adını kullanmışlardır. Strabon da 

burada Phryglerin yaşadığını belirtmektedir159. Daskyleion’da yapılan araştırmalar sonucu ele 

geçen Phryglere ait epigrafik ve arkeolojik buluntular bunu kanıtlamaktadır. Phryg dilindeki 

yazıtlar, bezemeli seramikler ve Kybele kültüne ait buluntular, İ.Ö. 8 yüzyıldan Hellenistik 

döneme kadar burada Phrygler’in varlıklarını sürdürdüklerini göstermektedir160.  

 

1.3.3. Kuzey Mysia (Bandırma yakınları) 

1.3.3.1. Apollonia-Gölyazı 

 

                                                 
153 Munro 1912, 57-67. 
154 Bakır 2003, 6. 
155 Bittel 1953, 1 vd. 
156 Akurgal 1956, 335 vd., 350 vd.; Akurgal, 1958, 632-633; Akurgal 1959, 692 vd.; Akurgal 1961, 167-174. 
157 Bakır 2003, 6. 
158 Sevin 2001, 50-51; Bakır 2003, 6. 
159 Strabon XII 4 1. 
160 Bakır 2003, 7. 
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Apollon’un yurdu anlamına gelen kent Rhyndakos ırmağının döküldüğü Apolyont 

Gölü’nün (Uluabat Gölü) kıyısına yakın bir adacık üzerinde bulunmaktadır161. Sevin’e göre 

kent, Bithynia Bölgesi sınırları içindedir. Bölgenin en batısında olup adını, Bergama kralı II. 

Attalos Philedelphos’un annesi Apollonis’ten almıştır. Kendilerinin bir Miletos kolonisi 

olduklarını savunan Apollonialılar aslında Kyzikos’tan gelen Miletos göçmenleri tarafından 

kurulmuş olmalıydı162. 

Bulunduğu coğrafi konumu nedeniyle stratejik bir önem taşıyan kent aslında erken 

dönemlerde Mysia Bölgesi’nin sınırları içersinde idi. Apollonia Roma egemenliği döneminde 

sikke basmıştır163.  

  

 1.3.3.2. Artaka-Artake-Erdek 

 

 Artake, şimdiki Erdek’in önünde bulunan Zeytinliada olarak bilinen adanın ismidir. 

Bugünkü Erdek’in yakınındaki bir tepe ve orada bulunan kent de aynı isim ile anılmaktadır164. 

Strabon kentin İ.Ö. 8. yüzyılda kurulmuş bir Miletos kolonisi olduğunu söylemektedir165. 

Ancak yerleşimin karşı kıyıya ne zaman yayıldığını bilemiyoruz. Bu belki de Fenike 

donanmasının getirdiği yıkımdan önce ya da sonra gerçekleşmiştir166 İ.Ö. 5. yüzyılda 

gerçekleşen ve başarısızlıkla sonuçlanan İonia ayaklanmasına katılan Artake kenti, İ.Ö. 493 

yılında Persler tarafından yakılıp yıkılmıştır167. Bu tarihten sonra ise kent, Kyzikos’a 

bağlanmıştır168. 

 Artake, zengin ve büyük bir kent değildi. Ortaçağda canlı bir kent konumuna geçmeye 

çalışsa da, her zaman Kyzikos’a bağımlı kalmıştır. Birkaç kez geçirdiği yangın ve 

depremlerden dolayı, rastlantılar sonucu bulunan ya da yapılan temel kazıları sırasında ele 

geçen mimari parçalar dışında, günümüze pek kalıntı kalmamıştır.  

 

1.3.3.3. Prokonnesos-Marmara Adası 

                                                 
161 Umar 2006,176. 
162 Sevin 2001, 34. 
163 Umar 2006, 178. 
164 Srabon XII 8 11; Umar 1993, 113. 
165 Strabon XIV 1 6. 
166 Umar 2006, 205. 
167 Herodotos VI 33. 
168 Sevin 2001 49. 



 40

 

 Marmara Denizi’nin (Propontis) güneybatısında yer alan ve en büyük adalardan bir 

tanesi olan Prokonnesos günümüzde olduğu gibi, antik dönemde de mermerleriyle ünlüydü169. 

Bir Miletos kolonisi olduğu düşünülen kentin tarihi İ.Ö. 6. yüzyıla değin geri gitmektedir. İ.Ö. 

5. yüzyılda İonia ayaklanmasına katıldığı için Persler tarafından yakılarak 

cezalandırılmıştır170. Yine aynı yüzyılda Attika-Delos Deniz Birliği’nin üyesi olmuştur171. 

Adanın ünlü mermerleri en çok Kyzikos tarafından kullanılmıştır. Halikarnassos’daki 

Mausolos’un mezar anıtı buradan getirilen mermerler ile yapılmıştır172.  

 Konumundan dolayı tarih boyunca saldırılara uğradığı ve yağmalandığı için antik 

dönemden günümüze gelen kalıntılar pek yoktur.  

 

 1.3.3.4. Kyzikos 

 

 Kuzeybatı Anadolu’da, Marmara Denizi’nin güneyinde, Kapıdağı Yarımadası’nın kara 

ile birleştiği berzahta kurulan kent asırlar boyu tarih sahnelerinde yer almış en önemli 

yerleşim merkezidir. Halk arasında Belkıs (Balkız) olarak anılan Kyzikos kentinin sınırları da 

tartışmalıdır173. En çok tartışılan konu ise, Kapıdağı’nın antik çağda bir ada mı yoksa 

yarımada mı olduğudur174. Ünlü coğrafyacı Strabon, Kyzikos’un Propontis’de bir ada 

olduğunu ve kıtaya iki köprü ile bağlandığını açıkça söylemektedir175.  

 Homeros’un İlyada’sından Anadolu’nun en eski halkı Mysialıların Trakyalılarla 

akraba olduğunu176 Strabon’dan ise kentin ilk sakinlerinin Trakya’dan gelen Dolion’lar177 

olduğunu öğreniyoruz. Miletos’un kurduğu bir koloni kenti178 olan Kyzikos’un kuruluş tarihi 

ise, burada ele geçen seramik buluntularına göre İ.Ö. 7. yüzyılın ilk dörtlüğüne verilir179.  

                                                 
169 Asgari 1980, 162. 
170 Herodotos VI 33. 
171 Sevin 2001, 49. 
172 Vitruvius II 8, 10-11. 
173 Yalman 1987, 23. 
174 Kapıdağ Yarımadası’nın ada ya da yarımada oluşuyla ilgili bilgi hakkında bkz: Apollonios Rhodios,  
      Argonautica I, 1936; Ovidius, Dönüşümler IX, 29; Hasluck 1910, 2 vd; Koçhan 2004, 423 vd.  
175 Strabon XII 8 11. 
176 Homeros, İlyada, XIII, 5. 
177 Strabon XII 8, 10.  
178 Strabon XIV 1, 6.; Bakır 1988b, 3 vd; Başaran 1988-1989, 58; Koçhan 1991, 119; Yaylalı 1991, 171 vd. 
179 Akurgal 1993, 312. 
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 İ.Ö. 561-546 yılları arasında Lydia kralı Kroisos tarafından vergiye bağlanan Kyzikos, 

daha sonra Pers egemenliğinde olan Daskyleion’un idaresi altına girer180.   

 İ.Ö. 498 deki Milet tiranı Aristogoras’ın önderliğindeki İon isyanı ile Perslere bağlı 

birçok kent bağımsızlığını ilan eder. Lade Savaşı’ndan sonra Fenike donanması tarafından 

Miletos yıkılınca Kyzikos, Daskyleion satrabı Oebareus’a boyun eğer181.  

 İ.Ö. 478-477 yıllarında kurulan Attika-Delos Deniz Birliği’ne 9 talent vergi ödeyerek 

birliğin üyeleri arasına katılır182. Bu durum Peleponnesos savaşlarına kadar sürer. Ancak 

Atina, savaşlar sırasında eski gücünü kaybettiği için Anadolu kentleri de birlikten tek tek 

ayrılırlar. Bu durum karşısında Atinalı Alkibiades, önce Spartalılarla daha sonra da Pers kralı 

Tisaphernes ile anlaşarak Kyzikos’u zapteder183. İ.Ö. 386 yılında Kyzikos tekrar Pers 

egemenliğine girer ve bu durum da İ.Ö. 364 yılına kadar devam eder. Bu tarihte kent, 

Daskyleion satrabına karşı başarılı bir savunma göstererek Pers boyunduruğundan kurtulur184. 

Kent, İ.Ö. 362 yılında bağımsızlığını ilan ederek en parlak çağını yaşar. Kyzikos’un Büyük 

İskender ile başlayan parlak dönemi barış içinde geçer. İskender’in ölümünden sonra İ.Ö. 281 

yılında Selevkosların müttefikiyken aynı yıl tekrar tam bağımsız bir görünüm kazanır. Bu 

dönemde Bergama ile iyi ilişkiler içine girilir. Kyzikos’un huzur dönemi, İ.Ö. 85’lere kadar 

sürer. Bu tarihlerde kent Roma hakimiyetine geçer185.   

 İ.Ö. 73 yılında Pontus kralı Mithridates büyük bir kara ve deniz kuvveti ile Kyzikos’u 

kuşatır; ancak Lucullus önderliğindeki Roma ordusunun yardımıyla kuşatmadan kurtulur186 

İ.Ö. 20 yılında ise Oktavianus, Kyzikos’un bağımsızlığına son verir. İ.Ö. 15 yılında Agrippa 

tarafından tekrar eski haklarına kavuşan Kyzikos’un, İ.S. 25 yılında Tiberius tarafından tekrar 

hakları elinden alınır. Tiberius’un ölümünden sonra Roma ile aradaki gerginlik sona erer187.  

 İ.S. 124 yılında kenti ziyaret eden Hadrianus kendisine gösterilen ilgiden memnun olur 

ve bu yüzden kente “Neokoria” ünvanını verir. Kent, İ.S. 259 yılında başlayan Got 

akınlarından şiddetli geçen kışın yardımıyla korunmuştur; ancak İ.S. 265 yılında başlayan 

yeni bir Got saldırısı ile kent büyük hasar görmüştür. İmparator Diokletianus (İS. 284-305) 

                                                 
180 Bakır 1988b, 7. 
181 Herodotos VI 3. 
182 Mansel 1988, 299.  
183 Ksenophon, Hellenika I, 11-18. 
184 Ksenophon, Hellenika III, 4 10; Ksenophon, Anabasis VII, 2-5. 
185 Hasluck 1910, 174 vd.  
186 Yalman 1987, 25. 
187 Ertüzün 1964, 36-37. 
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zamanında ise Kyzikos, 33 kenti içine alan Hellespontus eyalet merkezi olur. Bu görkemli 

günler Byzantion’un Doğu Roma İmparatorluğu’na başkent olmasıyla sona erer188. İ.S. 376 

yılında Arianus taraftarları Kyzikos’ta bir konsül toplantısı yaparlar189. Zamanla siyasi varlığı 

azalan Kyzikos İ.S. 546 yılında korkunç bir deprem yaşar ve halkın çoğu kenti terk ederek 

Artake’ye yerleşir190.  

 Justinianus (685-695) zamanında yapılan idari sistem değişikliği askeri themalara 

(garnizon) bölünen imparatorlukta Kyzikos İ.S. 8. yüzyılda Nikaia Themasına bağlanır. İ.S. 

672 yılında kent, İstanbul’u (Costantinapolis) fethe gelen Araplar tarafından üs olarak 

kullanılır. 741, 943 ve 1063 yıllarında meydana gelen şiddetli depremler Kyzikos’ta taş 

üstünde taş bırakmaz ve halk kenti tamamen terk eder. Böylece birçok yapının mimari 

parçaları İstanbul’a taşınarak yeni yapıların inşasında kullanılır191. 

 

1.4. Araştırmalar 

 

      Mysia Bölgesi, Propontis (Marmara Denizi) kıyılarından, güneyde Thyateira’nın 

(Akhisar) kuzeyine uzanan, kuzey batıda Granikos (Kocabaş Çayı), güney batıda Ege Denizi, 

doğuda Rhyndakos (Orhaneli Çayı-Koca Dere) ile çevrelenmiş büyük ve verimli bir arazidir. 

Bölgeyi güneyden kuzeye kateden Makestos (Kocaçay) ve batı kısımda yer alan Aisepos 

(Gönen Çayı) da bu verimli araziyi sulamaktadır. Öte yandan, bölgenin kuzey yarısında yer 

alan Manyas ve Ulubat Göllerinin çevresi de tarıma çok elverişli sulak arazilerle çevrilidir.  

Mysia’da yapılan arkeolojik yüzey araştırmaları, buranın prehistorik devirlerden beri 

yerleşime sahne olduğunu ortaya koymaktadır192. Ancak hem prehistorik, hem de daha 

sonraki devirlerde, bölgedeki yerleşimin yoğunluğu konusunda hala birçok bilgilerden yoksun 

durumdayız. Ancak yine de, daha geç devirlerdeki yazıtlarda da onomastik etkilerini 

gördüğümüz Phrygler, Mysler ve Thraklar’ın göçlerine; Yunan kentlerinin, özellikle 

Miletos’un kolonizasyonuna; Pers idaresine193 ve daha geç devirlerde Galatlar’ın akınlarına 

sahne olmuştur194.  

                                                 
188 Yalman 1987, 25 
189 Anabolu 1970, 167. 
190 Hasluck 1910, 4. 
191 Yalman 1987, 25. 
192 French 1969, 41-99. 
193 İ.Ö. 546’da tüm Batı Anadolu’yu ele geçiren Persler, burada bir satraplık kurmuşlar ve İ.Ö. 336 yılına kadar 
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Mysia’daki diğer arkeolojik araştırmalar gibi sınırlı ölçülerde olan epigrafi 

araştırmaları J. H. Mordtmann195 , S. Reinach196, J. A. R. Munro197  , Th. Wiegand198 , F. W. 

Hasluck199  ve L. Robert200 tarafından yapılmıştır. Adı geçen bilim adamları bölgeyi gezmişler 

ve buldukları yazıtları yayınladıkları çalışmalarıyla bilim dünyasına kazandırmışlardır. J. 

Marquardt ise 1836 yılındaki çalışmasında Kyzikos antik kentini tarihçesi, kalıntıları, dini ve 

festivelleriyle birlikte ele almıştır201. Ethem Bey ise İstanbul Müzesi’nde bulunan plastik 

eserlerin tanıtıldığı çalışmasını 1901 yılında yayınlamıştır202. Çalışmanın içinde bölgemize ait 

eserler de vardır. Ayrıca, G. Mendel,  İstanbul Müzesi’ndeki Grek ve Bizans eserlerinin 

kataloğunu yapmıştır203, 

Daha sonra E. Schwertheim, Kyzikos I ve Kyzikos II adlı yayınlarında çalışmalarını 

toplayarak Kyzikos ve civarında ele geçen epigrafik buluntuları incelemiştir204. J. Stauber ise 

1996 yılında yayınladığı iki çalışmasında Adramytteion araştırmalarını yayınlamıştır. Kitabın 

birinci cildinde kentin tarihi coğrafyası anlatılırken ikinci cildinde ele geçen epigrafik 

malzeme tanıtılmıştır205. 

F. W. Hasluck’un 1910 yılında yayınladığı “Cyzicus” adlı çalışması da önemli bir 

eserdir. Kenti, Kapıdağı Yarımadası ile birlikte ele alan; araştırmada yörenin tarihçesi, yapı 

kalıntıları, dini özellikleri ile birlikte ele almıştır206. Z. Taşlıklıoğlu ise, “Anadolu’da Apollon 

Kültü ile ilgili Kaynaklar” adlı çalışmasında tüm Anadolu’dan topladığı yazıtlar ışığında 

Apollon kültünü bölge bölge incelemiştir207. Anadolu’da Kybele kültünü araştıran M. J. 

                                                                                                                                                         
      bu zengin ve stratejik bölgeyi idare etmişlerdir. Satraplığın merkezi olan Daskyleion çevresinde gelişen Pers 
      Anadolu tarzındaki plastik sanat, bölgenin geç devirlerdeki sanatını da etkilemiştir. Daskyleion tarihi ve 
      buradaki Pers idaresi hakkında bak: Bakır 1988a, 74-84; Mysia’nın bu kısmında ele geçen Hellenistik ve 
      Roma devri mezar stelleri ve bunlardaki bazı doğulu unsurlar için bk. Cremer 1991, 1 vd. 
194 Magie 1950, 740 vd.,  dn. 30; 1022-1026, dn. 69; Schwertheim 1988, 74. 
195 Mordtmann 1881a, 40 vd.; a.y. 1881b, 121 vd., a.y. 1881c, 256 vd.;  a. y.  1882. 
196 Reinach 1882, 612-616 
197 Munro, Mysia’nın çeşitli bölgelerinde yaptığı araştırmalarını farklı dergilerde yayınladığı makaleleri ile bilim 
     dünyasına sunmuştur: Munro 1897, 150 vd. ve 256 vd.; Arthur-Munro 1897, 268-293; Munro 1912, 57 vd. 
198 Wiegand 1901, 121-125; Wiegand 1904, 254 vd.  
199Özellikle Kyzikos ve çevresinde araştırma yapan F. W. Hasluck’un yayınlarından önemlileri şunlardır: 
     Hasluck 1903, 75 vd.; a.y. 1904; a. y. 1905, 56 vd.; a. y. 1906, a. y. 1907, 61 vd. 
200Robert 1937, 212 vd.; Robert, Hellenica I-XIII, 1940-1965; Robert 1962, 28 vd.; Robert 1980, 97 vd. 
201 Marquardt 1836, 1 vd. 
202 Edhem Bey 1908, 521 vd. 
203 Mendel  1912-1914, Kat. No: 236 vd. 
204Schwertheim 1980, 1 vd.; ay 1983a, 1 vd.; ay 1987b , 1 vd. 
205Stauber 1996, 1 vd. 
206 Hasluck 1910, 1 vd. 
207 Taşlıklıoğlu 1963, 63 vd. 
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Vermaseren de elde ettiği verileri, “Corpus Cultus Cybelae Attidisque” adlı eserinde 

toplamıştır208.  

Son zamanlarda yapılan çalışmalar da bölge hakkında önemli bilgiler elde etmemizi 

sağlamıştır. M. Cremer, bölgeden gelen tüm mezar stellerini kabartmalarla birlikte tipolojik 

gelişim içinde incelemiştir209. M. Şahin, bölgenin önemli bir kenti olan Miletopolis’te 

yoğunlaştırdığı çalışmalarını 2000 yılında yayınlamıştır210. Çalışmasında Miletopolis kökenli 

mezar stellerinin ve adak levhalarının tipolojik gelişimini figür tipleri ile birlikte incelemiştir. 

N. Şahin, Numizmatik ve epigrafik buluntular yardımıyla Anadolu’da Zeus kültünü 2001 

yılında yayınladığı, Zeus’un Anadolu Kültleri adlı kitabında toplamıştır211. Bu çalışmasında 

Zeus, tapınım gördüğü tüm epithetleri ile birlikte ele alınmıştır. Erdek eski kaymakamı R. M. 

Ertüzün, Kapıdağı ve çevresiyle birlikte Kyzikos’un tarih öncesi çağlarını, mitolojik 

anlatımlara da yer vererek ele alır. Tarih, arkeoloji ve epigrafik açıdan kentin geçmişine ışık 

tutmaya çalışmıştır212.C. Tanrıver, Mysia’da son yıllarda herhangi bir şekilde yüzeye çıkmış 

yeni yazıtları saptamak ve bu sayede bölgenin ilk çağ tarihi, dini ve sosyal yapısına ilişkin 

bilgilere yenilerini katabilmek amacıyla bir proje hazırlamıştır213. Çalışmalarını bölgenin 

doğu yarısı ile Manyas Gölü (Lacus Daskylitis) civarında yoğunlaştırmıştır. Mysia 

Bölgesi’nde yapılan her yeni yüzey araştırmasının, yeni ve önemli bilgiler kazandırdığı 

görülmektedir214. Ancak, bölgenin antik dönemine ilişkin bilgiler hala oldukça sınırlı 

boyutlardadır. 1988-1997 yılları arasında A. YAYLALI tarafından yürütülen Kyzikos antik 

kentinin kazıları, 2006 yılından itibaren Atatürk Üniversitesi adına N. KOÇHAN ve ekibi 

tarafından sürdürülmektedir. Daskyleion antik kentinin kazısı uzun yıllardır Ege Üniversitesi 

adına T. BAKIR tarafından yapılmaktadır. Allianoi kentinin kazısı ise A. YARAŞ tarafından 

başlatılmıştır.  

 

1.5. Amaç, Kapsam ve Yöntem 

                                                 
208 Vermaseren 1987, 92 vd. 
209 Cremer 1991, 1 vd. 
210 Şahin 2000, 1 vd. 
211 Şahin 2001, 1 vd.  
212 Ertüzün 1999, 1 vd. 
213 Tanrıver 1995a, 1 vd. (Ege Üniversitesi’nde Yayınlanmamış Proje Raporu). 
214 Balıkesir yakınlarındaki Pamukçu Köyü’nde bulunmuş ve daha sonra Manisa Müzesi’ne taşınmış olan ve Batı 
      Anadolu’nun Hellenistik dönem siyasi tarihi hakkında önemli bilgiler veren, Antiokhos III’ün Zeuksis’e 
      gönderdiği mektup için bk. Malay 1987, 7-11;Teuber 1990, 217-223.  
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Yapılan araştırmalara karşın Mysia Bögesi’ne, yine de bilimsel anlamda yeteri kadar 

önem verildiği söylenemez. Bölgede sadece Kyzikos, Daskyleion, Adramytteion ve 

Miletepolis gibi önemli ve büyük kentlerin kazıları yapılmış, değişik bilim adamları 

tarafından yüzey araştırmaları gerçekleştirilmiştir. J. H. Mordtmann, J. A. R. Munro, Th. 

Wiegand, F. H. Hasluck ve L. Robert bölgeyi gezerek epigrafik verileri toplamışlar ve bunları 

yayınlayarak bilim dünyasına kazandırmışlardır. Daha sonra, Schwertheim’ın çalışmaları ile 

bölgedeki epigrafik araştırmalar yoğunlaşmıştır. 

Bizim çalışmamızın konusunu oluşturan “Mysia Bölgesi Kültleri” de bu yazıtlar 

ışığında irdelenmiştir. Bilindiği gibi kült, belli bir tapınım biçimi ve kuralları olan dinsel 

tapınım biçimleridir. Bizim de amacımız, insanoğlunun yaratılmasından itibaren çeşitli 

nedenlerle kendilerine oluşturdukları tanrılar dünyasını ya da oluşturdukları kültleri ortaya 

çıkarmaktır. Bu kapsamda bölgeye yerleşen halkın taptıkları Zeus, Apollon, Artemis, Athena 

Poseidon, Olymposlu tanrı ve tanrıçalar, Ana Tanrıça kültüyle birlikte yerel ve dışarıdan 

gelen tanrı ve tanrıçalar, kutladıkları bayramlar kısacası bölgenin din kültürü tanıtılmaya 

çalışılacaktır.   

Çalışmaya, İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü Kütüphanesi, Ankara İngiliz Arkeoloji 

Enstitüsü Kütüphanesi, İstanbul Fransız Arkeoloji Enstitüsü Kütüphanesi, İzmir Ege 

Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve 

Erzurum Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Arkeoloji Bölüm kitaplığında literatür 

tarayarak başladık. Böylece konumuzla ilgili yazıtlar toplanarak bir katalog oluşturuldu. Bu 

katalog doğrultusunda çalışmamız şekil kazanmıştır.  

Toplanan yazıtlardan elde edilen verilerle tapınım gören eril ve dişil tanrılar saygı 

gördükleri epithetleri ile birlikte tek tek incelenmiştir. Böylece yerel tanrılar ortaya 

çıkarılmıştır. Kahraman ve imparator kültlerine tapınım olup olmadığı incelenmiştir. Bu 

doğrultuda bölgedeki kült merkezleri de ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Tapınım gören tanrı 

ve tanrıçalar, sikke kataloglarıyla da desteklenmeye çalışılmıştır.  

 Daha sonra İzmir ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne gidilerek konuyla ilgili yazıtlar 

hakkında katalog bilgileri elde edilmiş; ölçüleri alınmış ve fotoğrafları çekilmiştir. Ulaşılan 

yayınlardan da konuya ait yazıtlar fotoğraflanmıştır.  
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Bölgenin sınırları belirlenmeye çalışılarak bir harita çizilmiş ve yazıtlar sayesinde elde 

tanrı ve tanrıçalar tapınım gördükleri yerlere göre harita üzerine işlenmiştir. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

2. MYSİA BÖLGESİ KÜLTLERİ İLE İLGİLİ KAYNAKLAR 

2.1. Adak Stelleri 

 

 Mysia Bölgesi’nde ele geçen adak stellerine baktığımızda Olympos tanrılarından 

Apollon ve Zeus’un özel bir yeri olduğu gözlemlenmektedir. Bunların yanı sıra Kybele’ye 

sunulan adak stelleri de dikkate değer sayıdadır. Steller genellikle mermerden, üçgen alınlıklı, 

çerçeveli ve dikdörtgen şeklindedir. Bunlar, akroterlere sahip olup; aşağıya doğru 

genişlemektedirler. Stellerin çoğunluğu tek resim alanlıdır. İki resim alanlı olanlara az sayıda 

da olsa rastlanmaktadır.  

 Figürler alçak ya da yüksek kabartma olarak işlenmiştir. Apollon’a adanmış olan adak 

levhalarında çoğunlukla kurban töreni gibi anlatımlı sahnelerin işlendiği göze çarpmaktadır. 

Steller üzerinde resim alanının sağ yarısında tasvir edilen Apollon, cepheden, vücut ağırlığını 

sağ ayak üzerine vermiş, sol ayak hafif dizden bükülerek geriye atılmış olarak 

canlandırılmıştır. Göğüs altında bir kuşakla bağlanmış uzun khiton ve sırt mantosu giymiştir.  

Sol elinde bir kithara ve sunağın üzerine doğru uzattığı sağ elinde sunu tası tutmaktadır (Kat. 

No: 85-88, 91-94, 96-97). Ortada bulunan ve resim alanını yaklaşık iki eşit parçaya ayıran 

sunak ise, kaideli ya da kaidesiz dikdörtgen veya silindirik ya da yaklaşık kare şeklindedir. 

Adak levhaları üzerinde tasvir edilen sunak, kült etkinliği içerisinde törene katılanlar arasında 

toplantı noktası, kült alanına işaret eden bir simge ve kurbanın kesilmesi için gerekli bir 

objedir. Kabartma sanatında ilk örnekleri İ.Ö. geç 5. yüzyılda görülmeye başlanmış ve köşeli, 

silindirik ve doğal taş sunaklar olmak üzere başlıca üç grup altında toplanmışlardır215. Sunak 

önünde, profilden gösterilen kurbanlık koç yer almaktadır. Sunak ile koç arasında bir erkek 

hizmetçi görülürken sunağın arkasında da dalları resim alanının üst çerçevesine değer şekilde 

bir ağaç resmedilmiştir. Böylece, resim alanı iyice belirginleştirilmiştir. Sunak ile birlikte 

tasvir edilen ağaç, açık hava kutsal alanını işaret edebilir. Buradan kurban töreninin bir açık 

                                                 
215 Caroll-Spillecke 1985, 72 vd. 



 47

hava kutsal alanında yapıldığını kabul edebiliriz. Ağaç tasviri de sunak gibi kabartma 

sanatında İ.Ö geç 5. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanmaktadır216. Sol tarafta genelde, 

ayakta tapınan kişiler yerleştirilmiştir.  

Apollon elinde tuttuğu kithara nedeniyle “Apollon Kitharodos” olarak 

adlandırılmaktadır217. Fakat steller üzerinde yer alan yazıtlar tanrının değişik isimler altında 

tapınım gördüğünü ortaya koymaktadır.  

Bölgede adak levhaları üzerinde saygı gören bir diğer önemli tanrı ise Zeus’tur. Bu da 

Apollon gibi sağ köşede ve cepheden tasvir edilmiştir. Vücut ağırlığını sağ ayak üzerine 

vermiş, sol ayak hafif dizden bükülerek geriye atılmış olarak canlandırılmıştır. Genelde 

vücudun sağ üst tarafını açıkta bırakan bir manto veya uzun khiton giymiştir (Kat. No: 1, 7, 

11, 13, 27). Manto sağ kalça üzerinden sol omuza çıkıp omuzun arkasından aşağı inmektedir. 

Yukarı kaldırdığı sol elinde asası, sağ elinde sunu tası tutmaktadır. Tanrının değişmez simgesi 

olan kartalı da her zaman yanında gösterilmiştir. Ortada; sunakla birlikte kurbanlık hayvan 

olarak özellikle bir boğa tasvir edilmiştir. Boğanın önünde kısa khiton giyimli erkek hizmetçi 

yer almaktadır. Yine sunak arkasında bir ağaç ve sol tarafta tapınan kişiler görülmektedir. 

Apollon adak levhalarında olduğu gibi, Zeus’a ithaf edilen adak levhalarında da kurban töreni 

sahnesi çoğunluktadır.  

 Adak levhalarında çoğunlukla tasvir edilen tanrılardan bir diğeri de Kybele’dir. 

Tanrıça kare veya dikdörtgen bir panel içinde cepheden ya ayakta ya da bir taht üzerinde 

oturmuş olarak tasvir edilmiştir (Kat. No: 166-168, 172, 174-179). Tanrıçanın niş içinde 

oturur şekilde elinde tef ve sunu tası ve yanında aslanlar ile birlikte tasviri geç klasik dönemde 

görülmektedir218. Khiton üzerine manto giymiştir. Tanrıçanın her zaman karakteristik bir 

özelliği olan polos’u başındadır. Sol elinde bir tef, sunağa doğru uzattığı sağ elinde ise sunu 

tası tutmaktadır. Sağında köşeli ya da silindirik sunak yer almaktadır. Bazı örneklerde her iki 

yanında aslanların tasvir edildiği görülmektedir.   

Bölgeden ele geçen tanrı Dionysos’a ait olan adak levhalarının çoğu kayıp olduğu için 

bunların üzerindeki kabartmalar hakkında pek fazla bilgi edinemiyoruz. Fakat Karacabey’den 

ele geçen bir adak levhası vardır ki; bu kabartma, tanrının bölgede işleniş tarzı açısından 

ilginçtir. Kat. No: 128’deki adak levhası üzerinde, şarap ve eğlence tanrısı olan Dionysos 
                                                 
216 ay 1985, 41 vd. 
217 Taşlıklıoğlu 1963, 127 vd., Şahin 2000, 87. 
218 Naumann 1983, 180 vd., Taf. 26-27. 
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zırhlar içerisinde tasvir edilmiştir. Dionysos’un savaşçı kimliği ile betimlenmesi çok enderdir. 

İ.Ö. 6 yüzyılla birlikte ve özellikle Sparta kökenli kabartmalar üzerinde tanrıyı sakallı, başına 

taktığı çelengi, uzun giysiler içinde, elinde kantharos veya boynuz şeklinde bir içki kadehi ile 

görmekteyiz219. Sol elinde mızrak ve sunağın üzerine doğru uzattığı sağ elinde kantharos 

taşımaktadır. Sunağın solunda kurbanlık koyun ve ona eşlik eden hizmetçi figürü 

görülmektedir. Bunların arkasında, sola doğru önde küçük bir çocuk, çocuğun arkasında ise, 

paltolu ve sağ elleriyle birbirlerinin sağ omuzlarına dokunan birisi kadın diğerleri erkek 

olmak üzere adakta bulunan beş kişi bulunmaktadır. 

Adak levhaları arasında göze çarpan önemli sayılabilecek bir grup ta, kahramanlara ait 

olanlardır. Burada ölen kişi, hayatında gerçekleştirdiği önemli bir işten dolayı diğer ölülerden 

ayrı tutulmuş ve bazı simgelerle bu farklılık anlatılmaya çalışılmış ve bu bir gelenek haline 

getirilmiştir. Bu gelenek, Hellenistik dönemin halk sınıflarının tümünde yaygın olarak 

görülmektedir.  Böylece, ölen kişi bir bakıma tanrısallaştırılmıştır220. Kabartmaları 

incelediğimizde kahramanların, çoğunlukla bir at üzerinde tasvir edildikleri görülmektedir. At 

üzerinde sakin bir şekilde oturan kahraman, kısa khiton üzerinde arkaya doğru dalgalanan bir 

khylamis giymektedir. Kat. No: (259-260, 265-270, 273-276)Bu tür kahramanlar Thrakia 

bölgesinde oldukça yaygındır. Bu da, Thrakların ata verdikleri büyük önemden 

kaynaklanmaktadır. Thrakialılar, henüz küçük yaştan itibaren ata binmeyi, at üzerinde 

savaşmayı ve mızrak atmayı öğrenmişlerdir221. Thrakia kökenli adak levhalarında da 

Mysia’da ele geçenlerle benzer sahneler görülmektedir: Sağa doğru ilerleyen bir atlı, sağ 

köşede bir sunak, sunağın arkasında yılan sarılı bir ağaç; ya da dört nala giden bir atlı ve buna 

eşlik eden köpek. Süvari, kısa khiton giyimlidir. 

Robert’e göre, bunlar tanrı olmayıp kahramanlaştırılmış insanlardır222.   

Poseidon, Asklepios, Hermes, Artemis, Demeter, Kore, Athena ve Aphrodite gibi tanrı 

ve tanrıçalara adanan adak levhalarında da benzer sahneler canlandırılmıştır.  

Sonuç olarak, Mysia’dan ele geçen adak levhalarının çoğunda kurban töreni 

sahnesinin işlendiği göze çarpmaktadır. Bunun yanı sıra Kybele için yapılan adak 

levhalarında olduğu gibi sadece tanrıçanın işlendiği kabartmalar da görülmektedir. Tanrı ve 

                                                 
219 Cremer 1988, 179 vd. 
220 ay 1991, 56. 
221 Herodotos, VII, 110 vd.; Mansel 1968, 9; Taşlıklıoğlu 1971, 103. 
222 Robert 1946a, 57 vd. 
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tanrıçalar atribütleri ile tasvir edilmişlerdir. Ebatları ise pek görkemli değildir. Genellikle bir 

metrenin altında ölçülere sahiptirler; fakat çok katlı stellerin boyu iki metreye 

ulaşabilmektedir. İ.Ö. 3. yüzyıla tarihlenen kabartmalar genelde alçak kabartma olarak 

işlenmiş olup; resim alanları da oldukça dardır. İ.Ö. 2. yüzyılla birlikte resim alanlarının 

genişlediğini ve kabartmaların da yüksek kabartma olarak yapıldığını gözlemlemekteyiz.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. MYSİA BÖLGESİ KÜLTLERİ 

3.1. Tanrılar 

 

Genel anlamda hiyerarşi düzenleyici ve otorite koruyan özelliklerle bazen düşünceli, 

bazen de babacan tavırlarla işlendiklerine de rastlanan tanrılar: Herakles’le fiziki gücün ve 

kahramanlığın; Ares’le savaşın, kan dökücülüğün ve gözyaşı döktürmenin; Hermes’le 

ticaretin, aile içi kuralları koymanın ve hırsız koruyuculuğunun; ayrıca Asklepios’la 

hekimliğin ve diğer mesleklerin; Poseidon ve Helios’la doğanın da simgeleri haline 

gelmişlerdir.  

 

3.1.1. Zeus (Harita 2) 

Kat. No: 1-11  

Lev: 1-2 

 

Hellen Pantheonu’nun en büyük tanrısı olan Zeus223 özellikle ışık, aydınlık, gök ve 

yıldırımlar tanrısıdır. İliada’da birçok sıfatla anılan Zeus, en çok Kronos oğlu, insanların ve 

tanrıların babası, tanrılar tanrısı olarak adlandırılmaktadır224. Onun gücünü yalnız Moira 

(kader) sınırlar. Çünkü ölümü Zeus değil, kader tayin etmektedir225. 

Zeus, yalnız semavi olayları yönetmekle; yağmur yağdırmak, şimşekler çaktırmak ve 

yıldırımlar fırlatmakla kalmaz, özellikle yeryüzünde düzenin ve adaletin korunmasını da 

sağlar. Katilleri, döktükleri kanın vebalinden arındırır, yeminlere bağlı kalınmasını ister, 

krallık gücünün ve genel olarak sosyal hiyerarşinin düzenleyicisidir. Bu yetkilerini sadece 

insanlara karşı değil tanrılar topluluğu içinde de kullanır226.  

                                                 
223 Erhat 1989, 321; Can 1994, 27; Bayladı 1995, 27 vd.; Grimal 1997, 821; Agizza 2001, 29 vd.; Akşit 2003, 29 
      vd.; Graves 2004a, 47 vd., 57 vd.; Karaosmanoğlu 2005, 24. 
224 Homeros, İliada, I 488-611. 
225 Karaosmanoğlu 2005, 24. 
226 Grimal 1997, 821. 
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Hint-Avrupa toplumunun İ.Ö. 2. binde Ege’ye göç ettiklerinde yanlarında getirdikleri 

en ulu tanrıdır Zeus. Hint-Avrupa dillerinin hemen hepsinde görülen bir kökten türemiştir. 

Di(v) kökünden türeyen Zeus-Dios adı, gün ışığı, aydınlık, göğün parlaklığı anlamına 

gelmektedir. Dia ise Giritlilerde güne verilen isimdir. Kelime yapısı bakımından dios veya 

Roma’da kullanılan dies’e yakındır. Diespeter’den türeyen Iuppiter de Romalıların en ulu 

tanrısıdır227.  Yunancada zeu- ve di- olarak iki biçimde belirir. Nitekim çekiminde de bu çifte 

kökenlik görülmektedir228. Div kökeni ile göğün parlaklığı, ışıltılı aydınlığı anlatılmak 

istenmiştir229.  

İ.Ö. 2. binde Anadolu’ya giren Zeus, burada yerel tanrıların kimlikleriyle 

birleştirilerek, yerel epithetler verilerek bir Anadolu tanrısı kimliğine dönüştürülmüş ve 

kültleri oluşturulmuştur230.  

Zeus, tüm Anadolu’da olduğu gibi Mysia Bölgesi’nde de oldukça sevilmiş ve tapınım 

görmüştür. Tanrıya ait günümüze kadar ulaşan çok sayıda stel vardır. Steller üzerinde tanrı 

genellikle, sağda, ayakta ve cepheden tasvir edilmiştir. Vücut ağırlığını sağ bacak üzerine 

vermiş sol bacağını hafif geriye atmıştır231. Yukarı kaldırdığı sol elinde asası, sunağa doğru 

uzattığı sağ elinde ise patera (sunu tası) tutmaktadır. Sağ arkadan gelen mantosunun ucu, 

göbek hizasından sol omzuna doğru çıkarak arkaya doğru sarkmaktadır. Sağ üst yarısı 

çıplaktır. Steller üzerindeki kabartmalarda, Zeus’un önemli atribütlerinden kutsal hayvanı 

olan kartal ve kutsal ağacı meşe, Kat. No: 7-8 ve 10’daki steller üzerinde görülmektedir. 

Genellikle ortada yer alan sunak ise kabartmalarda vazgeçilmez objelerden biridir. Ayrıca 

bazı steller üzerinde tanrı için yapılan kurban sahnesi de canlandırılmıştır. Bu tasvirlerden 

tanrı için daha çok boğa gibi büyükbaş ile koyun gibi küçükbaş hayvanların kurban edildiğini 

anlamaktayız.   

Gönen yakınlarında Pomak Köy’den ele geçen Kat. No: 4’deki yazıtta leuk°(a)n (= 

akçakavak) kelimesi dikkat çekmektedir. Genellikle bu ağaç, Zeus ve Herakles ile 

birleştirilmekte ve özel bir kutsal alanı işaret ettiği düşünülmektedir232. Ayrıca, bölgede ele 

                                                 
227 Karaosmanoğlu 2005, 24. 
228 Erhat 1989, 321. 
229 Karaosmanoğlu 2005, 24. 
230 Zeus’un Anadolu’daki tapınımı ve kültleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Şahin 2001, 1 vd.  
231 Şahin 2000, 94: Bu duruş şekli, Roma Çağında oldukça yaygınlaşmış ve imparatorların yaptırdıkları heykeller 
      için örnek tip olmuştur. 
232 Hasluck 1907, 66, no: 13. 
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geçen stellerin üzerindeki yazıtlardan tanrıya çeşitli epithetler altında tapınıldığını ve çeşitli 

işlevlerinin olduğunu da öğrenmekteyiz. Aşağıda bunları tek tek incelemeye çalışacağız.  

 

3.1.1.1. Zeus Agoraios ( ÉAgora›ow) 

Kat. No: 12  

Lev: 3 

 

 Agora’nın (çarşı, pazar yeri) koruyucu tanrısı olarak verilen bu epitheti233, Zeus, 

birçok tanrı ve tanrıça ile paylaşır. Yunanistan, adalar ve Batı Anadolu’da birçok yerde 

tapınım görmüştür234. 

 Batı Anadolu’da Bithynia235, Ionia236 ve Lydia Bölgesi’nde237 izleri görünen tanrının 

Mysia Bölgesi’ndeki varlığı ise Karacabey’de ele geçen bir yazıt ile kanıtlanmaktadır238.  

Bir Adak takviminin parçalarını oluşturan bu yazıt, 1975 yılında Mustafakemalpaşa-

Karacabey yol yapımında bulunmuştur. Şu anda Bursa Müzesi’nde korunan yazıt üzerinde 

kabartma bulunmamaktadır. Yazıt, Skirophorion ayında ya da bir önceki Thargelion ayında 

tanrılar ve bu tanrılara ne tür adaklar sunulduğu hakkında bilgi vermektedir. Ancak yazıt 

oldukça eksiktir. Yazıta göre, Skirophorion ayının muhtemelen 20. gününe denk gelen bir 

bayram ya da adak gününde Zeus Agoraios239 için bir koyun kurban edilmiştir240.  

Yazıtın üzerinde kabartma olmadığı için ayinin nasıl yapıldığı hakkında bilgi sahibi 

olamıyoruz. Harf karakterine göre, yazıt İ.Ö. 4. yy. sonu 3. yy. başına tarihlenmektedir241. 

 

3.1.1.2. Zeus Aithrios (A‡yriow) 

       Kat. No: 13  

       Lev: 4 

                                                 
233 Liddel-Scott 1966, 7. 
234 RE X A 1  1972, col. 256-258; Şahin 2001, 4. 
235 RE X A 1 1972, col. 256 
236 Graf 1985, 197-199. 
237 TAM V 1, 148. 5. 
238 Schwertheim 1983a, 2-3, no: 1, Res. 4. 
239 Schneider 1967, 430; Schneider 1969, 776. 
240 Schwertheim 1983a, 2-3. 
241 ay 1983a, 3 
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Zeus Aithrios “Berrak Göğün Zeus’u” anlamında242 olup, Homeros’a göre, Aither’de 

(=gökyüzü) oturur243. O, her şeyi gören tanrıdır. Onun gözünden hiçbir hata ve suç kaçmaz244. 

 Mysia Bölgesi’nde tanrının bu epitheti ile ilişkili ele geçen yazıt azdır. Fakat Zeus’u 

birçok edebi metinde245 bu epithet altında görmekteyiz246. Batı Anadolu’da Mysia dışında ele 

geçen bazı yazıtlarda da Zeus Aithrios’a rastlanılmaktadır. Bu yazıtlardan ikisi, Aithrios 

(berrak, temiz) kültünün çok önemli olduğu Priene kentinde ele geçmiştir. Bunun dışında, 

Lydia247 ve Kuzey Lykia’da248 da bu kültün izleri görülür. Zeus Aithrios’un, Lydia 

Bölgesi’nde Nea Kome’nin249 en önemli tanrılarından birisi olduğu bilinmektedir250. 

Oinoanda’da, ele geçen ve kehanet metni içeren yazıttan tanrı ile ilişkili bir ritüel 

anlatılmaktadır. Burada, her sabah güneşe doğru dönülerek baş göğe kaldırılıp dua 

edileceğinden bahsedilir. Ayrıca kurban kesmenin de yasak olduğu vurgulanmaktadır. 

Ritüelin temelinde dua yatmaktadır. Kült, bu yapısıyla “arınmış kült” olarak karşımıza 

çıkmaktadır251. Oysa, Mysia Bölgesi’nde Kyzikos yöresinde bulunmuş olan Zeus Aithrios’a 

adanmış Kat. No: 13’deki kabartmalı adak stelinde252, tanrıya ithaf yazısının altında kurban 

edilmek üzere bir halkaya bağlı boğa betimlenmiştir253. Ayrıca, yine bu kabartma üzerinde, 

kurban olarak üç çeşit hayvanın yani boğa ve koyunun aynı anda sunulduğu görülmektedir254. 

Böylece, stel ikonografik olarak incelendiğinde, tanrıya kurban kesmenin rituelin bir parçası 

olduğu sonucuna varılır.  

   

3.1.13. Zeus Beudenos (BeudhnÒw) 

       Kat. No: 14 

       Lev: 5 

                                                 
242 Robert 1955, 20, dn. 6. 
243 Homeros, Iliada, 2, 412; Homeros, Odysseia, 15, 523. 
244 Robert 1955, 20. 
245 Robert 1955, 20. 
246 Cook 1914, 26-33.  
247 Malay 1988, 148, no: 1;  
248Robert 1989b, 617-639; Merkelbach-Stauber 1996, 41 vd., no: 25; Şahin 2001, 11; Petzl 2003, 99 vd. 
249 Nea Kome hakkında bilgi için bkz: Malay 1988, 148, no: 1  
250 Naour 1983, 136, dn: 122: Di‹  Afiyr¤ƒ ofl katoikoËntew N°an K≈mhn ãn°yhkan §p‹ fler°vw 
ÉArt°mvnow ktl. 
251 Şahin 2001, 11. 
252 Robert 1983, 545-548; SEG XXXIII 1983, no:1052; SEG XLVII 1997, no:1670; Şahin 2001, 10. 
253 İple halkaya bağlanmış boğa figürü için bkz: Robert 1955, 43-45, 125.  
254 Robert 1983, 545-546. 
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Mysia Bölgesi’nde Zeus, bu sıfatı ile karşımıza yerel bir tanrı olarak çıkmaktadır. 

Malay, Lydia’da ele geçen bir adak yazıtında255 Beudenos kelimesinin, etnik bir epithet 

olduğunu ve bunun  bu yörede Beudos, Beudon, Beudoi, veya Beuda gibi küçük bir yerleşim 

yerinin varlığına işaret ettiğini belirtmektedir.  

Yazıttan, Emmodi adında bir yerleşim yerinde, Mysia kökenli halkın yaşadığını 

anlamaktayız. Emmodi’nin, Saittai kentine ait küçük bir yerleşim yeri olduğu 

düşünülmektedir256. Burada yaşayan halk da Bergama Krallığı’na bağlı orduda paralı asker 

olarak görev yapan Mysialılardır257. Emmodi’de yaşayan Mysialı halk, Hegesias oğlu olan bir 

topografın kendilerine yaptığı iyilikler ve gösterdiği iyi niyetten dolayı bu adağı Zeus 

Beudenos’a sunmuşlardır.  

Saittai sınırları içinde ele geçen bir yazıt parçasında da Zeus Beudenos ismini 

görmekteyiz258. Bu yazıttan yola çıkılarak, tanrının epithetinin Phrygia’daki Palaiobeudos 

toponymi ve Nakoleia’daki Meter Tieiobeudene epitheti ile ilişkili olabileceği ileri 

sürülmektedir259.  

 

3.1.1.4. Zeus Brontaios (Bronta›ow) 

       Kat. No: 15 

       Lev: - 

 

 Tanrının bu epitheti (Bronta›ow: Gürleyen), daha çok Bithynia260 ve Paphlagonia261 

bölgelerinde görülmektedir. Mysia Bölgesinde, Zeus Brontaios kültünün varlığı sadece 

Kyzikos’da262 ele geçen bir yazıt ile kanıtlanmaktadır. Bu kültün, Zeus Bronton kültü ile 

ilişkili olduğu ileri sürülmektedir. Bir Gök Tanrısı, özellikle de Fırtına Tanrısı olarak tapınım 

gören Zeus263, bu sıfat altında muhtemelen tarımın koruyucu tanrısı olarak saygı görüyordu. 

                                                 
255 Malay 1990a, 65; SEG 40 1990, no: 1062. 
256 Malay 1990c, 205; Malay 1990a, 66. 
257 Rober 1962, 265 vd.; Naour, 1981, 11-16; Malay-Petzl 1984, 157-165; Malay 1990a, 66;  
258 Naour 1983, 128, no: 15. 
259 ay 1983, 128-129, no: 15, Lev. 17, 15; SEG 33 1983, 297, no: 1014;  Şahin 2001, 34. 
260 Robert 1949, 30-32. 
261 ay 1949a, 32; RE X A 1 1972, col. 293, 20. 
262 Sayar 1993, 132. 
263 Şahin 2001, 37. 
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Poimanenon264 sikkeleri üzerinde de Zeus başının, Zeus Brontaios’la benzerliği ilgi 

çekicidir265. 

Kyzikos’da ele geçen Zeus Brontaios için adanmış Kat. No: 15’deki dikdörtgen 

şeklinde mermer stel üzerindeki yazıt, tanrı ve kült hakkında fazla bilgi vermez; fakat 

ikonografik olarak ele alındığında, üzerinde canlandırılan kurban töreni sahnesinden yola 

çıkarak bu kültte tanrıya kurbanlar adandığını anlayabiliyoruz. Sol tarafta dört tane rahip, 

ortada kurbanlık bir boğa, sağda geniş düz sunak yer alır.  

 

3.1.1.5. Zeus Bronton (Bront«n) 

       Kat. No: 16 

       Lev: 6 

 

 Zeus Bronton (ZeÁw Bront«n= Gürleyen Zeus) adının da belirttiği gibi, bir hava ve 

fırtına tanrısıdır. Ancak tanrının aynı zamanda çiftçileri, hayvanları ve tarım ürünlerini 

kollayan ve koruyan bir yönünün de var olduğu anlaşılmaktadır266. 

 Phrygia267 ve Bithynia268, Lydia’da Kula yakınlarında269çok sık görülen Zeus Bronton 

kültü, Phrygia’ya komşu olan yörelerde de tapınım görüyordu. Mysia Bölgesi’ndeki varlığı 

ise, Ulaşlar mevkiinde ele geçen Kat. No: 16’daki yazıtla kesinleşmiştir270. Üzerindeki 

kabartma fazla aşındığından canlandırılan sahne seçilememektedir. Yazıt da fazla bilgi 

vermez, fakat komşu bölgelerden yazıtlar incelendiğinde, tanrının bu epithet altında, “Çift 

Hayvanlarının Koruyucusu” işlevinde olduğunu ve “Çiftçi Tanrı” olarak tapınıldığını 

anlayabiliyoruz271. Gerçekten de, tanrı bu sıfat ile gök olaylarını simgeleyen, şimşek çaktıran, 

yıldırım gönderen ve yağmur yağdıran bir tanrı görünümündedir. Ancak, bu işlevleriyle 

ekinlerin üremesine yardımcı olmaktadır272. Phrygia’da ele geçen çok sayıdaki stel ve sunak 

üzerinde görülen bukranionların, tanrının büyükbaş hayvanları koruması için yapıldığı kabul 

                                                 
264 Hasluck 1906, 23 vd.  
265 ay 1907, 66, no: 12. 
266 Akyürek Şahin 2001, 163 vd. 
267 Frei 1988, 11, 13, 15-16, 18-19, no: 1N, 3, 5N-6N, 8, 9N; Sayar 1993, 32; Akyürek Şahin 2001, 163 vd. 
268 TAM IV 1, 22,no: 58; Şahin 1981, no: 1080-1105; Şahin 1982, no: 1504, 1507-1511; Becker-Bertau 1986, 
      64, no: 60,6; Corsten 1987, 121, no: 115,3; Corsten 1993a, 103, no: 1014 A, 104, no: 1015.  
269 Petzl 1998, 19 vd., no: 1. 
270 MAMA X, no: 426 
271 Şahin 1982, no: 1511; Şahin 2001, 38. 
272 Robert 1949, 30 vd.; Şahin 2001, 39. 
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edilmektedir. Ayrıca, sunakların üzerinde, çelenk motifleri de ya tek olarak ya da bukranionla 

birlikte görülmektedir. Çelenk, Zeus Bronton’un bağ ile ilişkisini gösteren bir betim olup, 

elinde üzüm salkımı olan betimleri de üzüm bağlarının koruyucu tanrısı işlevini 

göstermektedir273. Elinde başak tutarken gösterilen Zeus Bronton ise, çiftçilerin tanrısı olarak 

kabul edilmektedir274. 

 

3.1.1.6. Zeus Hypsistos (ÜUcistow) 

       Kat. No: 17-25 

       Lev: 7-9 

 

Antik yazarlar275 tarafından değinilen tanrının (ÜUcistow=En yüksek) epitheti Trakya 

ve Batı Anadolu’da birçok yerde görülür. Doğu Trakya’da bulunmuş olan ve Roma 

İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenen on üç adak yazıtı, Zeus Hypsistos’a adanmıştır276. Bythnia 

Bölgesi’nde ise tanrıya adanmış olan bir stel Bursa’da ele geçmiştir277. Karia Bölgesi’nde 

Mylasa’da ele geçen iki yazıt üzerinde tanrının bu sıfatı yer almaktadır278. Doğu Kilikya’da 

Anazarbos yakınlarında ele geçen bir sunak üzerinde de tanrının bu sıfatla anıldığı görülür279. 

Yazıttan, Zeus’un en yüksek tepelerin tanrısı yani bir Dağ Tanrısı olarak tapınım gördüğü 

anlaşılmaktadır280. 

 Mysia Bölgesi’ndeki varlığı da ele geçen yazıtlardan anlaşılmaktadır281.  

Bu kült üzerinde birçok araştırma yapılmış ve Zeus Hypsistos, Anadolu Yahudilerinin 

en büyük tanrısı olarak yorumlanmıştır282. Aynı zamanda, kült üzerinde İsrail etkisinin olduğu 

da vurgulanmıştır283. Phrygia’da bulunmuş olan adak stellerinde Hypsistos epithetinin Aziz ve 

Ulu “Hosios kai Zeus” (ÜOsiow ka‹ ZeÊw) epithetleri ile beraber kullanılması Sami kökenli 

                                                 
273 Şahin 2001, 39.  
274 Robert 1955, 108, Lev: 44. 
275 Pindaros, N. I. 60; Pindaros II.2; Pausanias 9. 8, 5. 
276 Sayar 1996, 109. 
277 Corsten 1993a, 102, no: 1013a. 
278 Blümel 1987, no: 212.2,310.2. 
279 Sayar-Siewert-Taeuber 1993, 39. 
280 Sayar 1999, 134. 
281 Legrand 1893, 520-521, no: 1; Hırschfeld-Marshall 1893-1916, no: 1007; Smith-De Rustafjaell 1902, 207, 
      no: 14, Roberts-Skeat-Nock 1936, 56. 
282 Cook 1925, 868-897, 889. 
283 RE XIII-2 1927, 2197; Şahin 2001, 64; Robert 1948, 57. 
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bir tanrı kültü olduğunu kanıtlamaktadır284. Zeus da, Hypsistos olarak adlandırılmış ve 

kendisine birçok tanrılarla birlikte adak sunulmuştur.285 Bu epithetin, Theos Hypsistos kültü 

ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Batı Anadolu’da birçok yerde görülen bu kült, özellikle 

Phrygia286 ve Lydia’da287 yoğun olarak tapınım görmüştür. Bu kült, sadece Zeus’a ait bir kült 

olmanın dışında, tarıma yönelik karakter içeren Paian bir tanrı kültüdür. Ancak, Kyzikos 

yakınlarında ele geçen bir adak stelinde (Kat. No: 20) Zeus’u Hermes, Kybele ve 

Korybant’larla birlikte görüyoruz. Stel üzerinde, domuz başı formunda bir pruvaya sahip 

savaş gemisinin varlığı da dikkat çekmektedir. Bu stelin büyük bir olasılıkla savaş gemisinin 

tayfalarınca yapıldığı düşünülmektedir288. Buradan yola çıkılarak, Zeus Hypsistos’un, savaşta 

ve fırtınada yardımına başvurulan, koruyucu bir tanrı olduğu sonucu çıkarılabilmektedir.    

Zeus Hypsistos’u özellikle Kyzikos ve Bandırma yöresinde görmekteyiz. Bandırma’da 

bulunan Kat. No. 17 deki stel üzerinde dikdörtgen bir panel içinde cepheden ayakta duran üç 

tanrı görülmektedir. Sağ tarafta, uzun elbiseli, sol elinde kithara taşıyan Apollon, ortada, aşağı 

sarkıttığı sağ elinde sunu tası, sol elinde meşale ile Artemis; solda, uzun elbiseli, aşağı 

bıraktığı sağ elinde sunu tası, sol elinde meşale ile Zeus yer almaktadır. Sağ alt köşede 

Apollon’un yanında omphalos üzerinde çöreklenmiş bir yılan vardır. Altta iki kabartma bantta 

ise üstte, yemek ziyafeti sahnesi canlandırılmaktadır. Burada benzer pozda altı figür 

görülmektedir. Buradaki figürler sağ kolları bacakları üzerinde, sol dirsekleri öndeki 

arkadaşına dayanan klinede hafifçe uzanır şekilde tasvir edilmiştir. Attaki kabartma alanında 

dialos çalan oturan bir figür, çıplak kadın dansçı, her iki elinde dialos taşıyan frig şapkalı 

çıplak bir kadın dansçı, bir kaptan şarap dolduran kısa khiton giyimli bir erkek hizmetçi 

görülmektedir.  

Kyzikos yakınlarında ele geçen kabartmalı mermer adak levhasına baktığımızda, bu 

kültte dans ve müziğin önemli olduğunu anlıyoruz. Yalnız tanrıya kurban yapılıp 

yapılmadığını bilemiyoruz. Adak levhası üzerinde sadece yemek ziyafeti canlandırılmaktadır. 

 

 

                                                 
284 Şahin 2001, 64. 
285 RE Suppl. XV 1978, col. 1477-1480; Robert 1948, 57. 
286 Devreker 1995, 72, no: 1. 
287 Paz de Hoz 1991, 75-76; Malay 1994, 73, no: 183. 
288 Perdrizet 1899, 597-598. 
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3.1.1.7. Zeus Hypsistos Brontaios (ÜUcistow bronta›ow) 

       Kat. No: 26 

       Lev: 10 

 

 “Zeus Hypsistos Brontaios” sıfatını sadece Mysia’da Karacabey’de ele geçen Kat. No: 

26’daki adak steli üzerinde görmekteyiz289. LeBas tarafından Haghia Paraskevi Kilisesi’nin 

duvarında görülmüş daha sonra İstanbul Müzesi’nde koruma altına alınmıştır. Tiberios 

Klaudios Synthrophos adlı kişi “Brontaios” (=fırtına-hava tanrısı) epithetini de taşıyan “Zeus 

Hypsistos” adına bu steli yaptırmıştır. Yazıtta geçen katÉ §pitagØn (emir uyarınca) ifadesi 

tam olarak açık değildir. Adağı sunan kişi, kimin emri uyarınca bu steli diktirmiştir? 

Mendel’e göre, Syntrophos’un rüyasına giren Zeus, bu steli yaptırmak için emir vermiştir. 

Emri getiren kişi ise kabartmada görülen Hermes’tir. Stel üzerinde görülen yerde yatan kişi de 

Synthrophos’un kendisidir290. Cook da aynı fikri paylaşmaktadır291.  

 Zeus, kabartmada insan şeklinde gösterilmesine rağmen Hermes, Herme sembolü ile 

yansıtılmıştır. Ayrıca biz, Zeus ve Hermes’in bir arada tasvir edildiği kabartmalara Propontis 

Bölgesi’nde sık olarak rastlamaktayız. Ancak bu kabartmalara baktığımızda bu iki tanrıyı,  bir 

tanrıça ile birlikte görmekteyiz. Örneğin, Yalova Demeter kabartmasında292, Bursa Kybele 

kabartmasında293 ve Kyzikos civarında ele geçen ve şimdi Britanya Müzesi’nde bulunan bir 

kabartma294 üzerinde olduğu gibi. Ayrıca Hermes’i bir kadın tanrıça ile-muhtemelen ana 

tanrıça- birlikte gördüğümüz kabartmalar da vardır295. Karacabey’de ele geçen bu kabartmaya 

baktığımızda sunağın havada asılıymış gibi durduğunu görmekteyiz. Bu açıdan diğer stellerde 

                                                 
289 Schmidt 1881, 134 vd., no: 3; Legrand 1897, 96; Hasluck 1903, 80, no: 19; ay 1907, 66, no: 12; Dugas 1910, 
     235 vd.; Mendel 1912-1914, Kat. No: 842; LeBas- Waddington 1972, no: 1099; Schwertheim 1983a, 7 vd., 
      no: 5.        
290 Schwertheim 1983a, 9. 
291 Cook 1925, 833. 
292 Robert 1949, 30 vd. Lev. VI.2. 
293 Schwertheim 1978, 828, Lev. 198, 40. 
294 ay 1978, 823 vd. 
295 ay 1983a, 22, no: 16, Res. 18. 
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gördüğümüz adak sunaklarına benzememektedir. Bu da akla şöyle bir soru getiriyor. Acaba 

bu, tanrıların adakları ve sunuları kabul ettikleri anlamında bir sunak mı? Yoksa bir simge mi? 

Adak sunağı olabilmesi için fazla yüksekte durmaktadır. Adak sahnelerinde gördüklerimizden 

oldukça farklıdır. Ayrıca, Zeus’un elinde taşıdığı şimşek demeti, adakları kabul ettiği 

anlamına da gelmiyor. Biz sadece elindeki şimşek demetinin Zeus tarafından insanlara 

gönderildiğini biliyoruz. Sunak üzerinde görülen sivri, koni şeklindeki nesnenin henüz ne 

olduğu ise kesinlik kazanmamıştır. Sunağın üzerindeki alev olabilir ve kabartma üzerideki yer 

darlığı nedeniyle sunak, yukarıdaki boş alana yapılmış olabilir. Schwertheim ise, bunun bir 

adak ya da ateş olmadığını savunmaktadır296. Ona göre sunak, tanrılarla aynı seviyede olduğu 

için adak sunağı değildir ve nasıl Hermes, sembolik olarak Herme şeklinde gösterildiyse, ana 

tanrıça da bir sunak şeklinde sembolize edilmiştir. Bu durumda tasvir edilen nesne bir sunak 

olmayıp literatürde her zaman “cista mistica297” olarak adlandırılan bir sandıktır. Bu tür 

sandık veya sepetlerle Kybele kült anıtlarında sık karşılaşmaktayız298.  

 Elimizdeki tüm bu verilere bakarak, bu kabartmada yerde yatan kişi Tiberios Klaudios 

Synthrophos, steli dikmesi için emri veren Zeus, emri getiren Hermes ve sunak ile sembolize 

edilmiş Kybele’yi görmekteyiz. Bithynia’da ele geçen Zeus Bronton ve Zeus Brontaios’a 

adanmış stellere299 bakarak,  Synthrophos’un da muhtemelen yağmur dileği için bu steli 

yaptırdığını anlıyoruz. Böylece, Zeus’un bu sıfatı ile doğa olayları üzerinde gücü olan bir tanrı 

olarak tapınım gördüğü sonucu ortaya çıkarılmaktadır. 

 

3.1.1.8. Zeus Khalazios Sozon (Xalãziow S≈zvn) 

       Kat. No: 27 

       Lev: 11 

 

 Mysia Bölgesi’nde, Bandırma’da ele geçen Kat. No: 27’deki yazıt ile tanrıyı bu epithet 

altında tanıyoruz. Zeus Khalazios (Xãlaza) (Khalaza=dolu, dolu yağmuru ve dolu fırtınası), 

Hyetios (=yağmur) ile benzer özelliktedir ve Zeus başka hiçbir yerde bu sıfat ile 

                                                 
296 Schwertheim 1983a, 9.  
297 Sır, gizem kutusu. 
298 Tillyard 1917, 287, Lev. 8 
299 Şahin 1981, no: 1080-1105. 
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bilinmemektedir300. Sozon (=Korumak, kurtarmak) (S≈zvn301) sıfatını ise, Zeus ve Apollon 

ortak olarak kullanmışlardır, ancak Sozon’un aslında bir Anadolu tanrısı olduğu ve daha sonra 

bunu Zeus’un bir epitheti olarak kullanıldığı ileri sürülmektedir302. Bu temel özellik sadece 

Anadolu kökenli yazıtlar, sikkeler ve kabartmalardan bilinmektedir303. Phrygia sikkeleri 

üzerinde, sol tarafta LUK, sağda ise Sozon yazısı görülmektedir. Burada Luk’un Luk(os) ya 

da Luk(abas) olduğu bunun ise, “Daos Gdabos” yani “Kurt Tanrı” olduğu ileri 

sürülmektedir304. Ayrıca Sozon’un Saoazos ile aynı olduğu bu epithetlerin ise, Güneş tanrısı 

işlevindeki Zeus’un epithetleri olduğu söylenmektedir305. Phrygia’da, tanrının Sozon epitheti 

ile tapınım gördüğünü ele geçen bir sunak ile anlıyoruz306. Pisidia Bölgesi’nde de ele geçen 

bir sunak üzerinde tanrı bu epithet ile görülmektedir307. Lykia Bölgesi’nde Anazarbos’da tanrı 

Zus Khalazios adı altında tapınım görmektedir308. Lydia ve Karia Bölgelerinde ise, Apollon’u 

bu epithet altında görüyoruz309. 

Yazıtta geçen Sozon sıfatı, doludan korunmak için kullanılmış olabilir. Özellikle 

tarımla uğraşanların yağan doludan zarar görmemesi için tanrıya bu sıfat eklenmiş olabilir. 

Kısacası yazıtın, Khalazios sıfatı ile bitki örtüsünün koruyucusuna, Sozon sıfatı ile de 

insanların koruyucusuna yönelik olduğunu söyleyebiliriz. 

Bandırma’da ele geçen Kat. No: 27’deki stel üzerindeki kabartmada bir kurban töreni 

sahnesi canlandırıldığını görmekteyiz (Lev. 11). Böylece, bu kültte tanrıya kurban verildiğini 

anlıyoruz. Sunak üzerinde gördüğümüz boğa betimlemesinden dolayı özellikle büyükbaş 

hayvanların kurban edildiğini söyleyebiliriz. 

Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde ele geçen stel ve sunakların üzerindeki kabartmalara 

baktığımızda, Tanrı Sozon’u elinde bir kılıç veya mızrak ya da çift yüzlü balta taşıyan 

pelerinli bir süvari olarak görmekteyiz310. 

                                                 
300 Hasluck 1904, 21. 
301 S≈zvn: Kurtarmak, korumak. Kelime anlamından dolayı “Kurtarıcı Tanrı” olarak tanımlanmaktadır. 
      Hastalıkta ve çocuklar için O’na dua edilir, Tanrı işiten konumundadır. “Her şeyi gören ve işiten” olarak 
      hakkın koruyucusudur: Weinreich, RE III A 1, 1252. 
302 Şahin 2001, 176. 
303 RE III A 1 1927,1255. 
304 RE III A 1 1927 1249 
305 RE III A 1 1927 1249. 
306 Ramsay 1895, 304. 
307 RE III A 1, 1248. 
308 Sayar, 2004, 179. 
309 SEG 34, 1984, 370, no: 1371, 385, no: 1384. 
310 Robert 1950, 63, dn. 4; Robert 1955, 38 dn: 1; Mendel 1966, no: 837; Şahin 1978, 777, dn. 7;    
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3.1.1.9. Zeus Krampsenos (KramchnÒw) 

      Kat. No: 28-29 

       Lev: - 

 

 Mysia Bölgesi’nde Maden’de ele geçen iki yazıtta, tanrıya bu epithetle tapınıldığı 

anlaşılıyor. Bu, bölgede yerel bir külttür311. Tanrıyı bu epithet altında başka hiçbir yerde 

görmüyoruz. 

Maden’de ele geçen yazıtlardan bir tanesi kabartmalıdır. Adak levhası üzerinde tanrı 

için yapılan kurban törenini tasvir etmektedir. –hnow şeklinde kelime bitişi bunun olasılıkla 

etnik bir epithet olduğunu göstermektedir312.  

 

3.1.1.10. Zeus Megistos (M°gistow) 

        Kat. No: 30 

        Lev: - 

 

 Tanrının bu kültünü Anadolu’nun birçok bölgesinde görebilmekteyiz. Lydia 

Bölgesi’nde Kollyda’da313, Lykonia Bölgesi’nde Sızma’da 314 bulunan bir yazıt üzerinde tanrı 

bu isim altında geçmektedir. Lykia Bölgesi’nde Bayındır’da bulunan bir onur yazıtında ise 

m°gistow yeÚw [DiÚw] ÉOlÊmpiow “Megistos Theos (DiÚw) Olympios olarak 

geçmektedir315. 

Galatia’da Kantarcı’da bulunan iki adak yazıtında da tanrı Megistos (=Ulu, büyük)adıyla 

geçer. Burada Areenoi halkının tanrıya adakta bulundukları yazmaktadır316. Doğu Pamphylia 

                                                 
311 Farnel 1977, 169. 
312 Malay 1990b, 393-394. 
313 TAM V 1, 361.2; Paz de Hoz 1994, 85. 
314 SEG 34, 1984, 388, no: 1395; SEG 40, 1990, no: 1289. 
315 İplikçioğlu-Çelgin-Çelgin 1991, 186; SEG 41, 1991, no: 1365; Wörrle 1991, 216. 
316 Mitchell 1982, 235, 242, no: 295, 308.  
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Bölgesi’nde de Laertes’de bulunmuş olan ve İ.S. 2. yüzyıla tarihlenen bir sunak üzerinde 

tanrı, Zeus Megistos adıyla geçmektedir317. 

Karia Bölgesi’nde Iasos antik kentinde, Artemis Astias kadar önemli bir külttür318. 

Muhtemelen burada, İ.Ö. 4. yüzyıldan sonra kurulduğu düşünülen Zeus Megistos rahipler 

okulu da bulunmaktaydı. Tanrı adına düzenlenen törende kurbanın yanı sıra sepetler içinde 

kurabiyeler de sunuluyordu. Rahibenin, kesilen kurbanın sol ya da sağ budunu seçme hakkı 

olduğu gibi, hayvanın böbrekleri ile birlikte bir parça da etinden alabiliyordu319.  

Mysia Bölgesi’nde Kyzikos’da ele geçen Kat. No: 30’da geçen bir yazıtla kültün 

buradaki varlığı kanıtlanmaktadır. Tanrı bu mezar stelinde, “Apollon Bathylimenites ve 

Artemis” ile birlikte zikredilmektedir320.  

Stel üzerinde kurban töreni sahnesi canlandırılmıştır. Kabartmada,  bir halkaya bağlı 

ön ayakları üzerine çökmüş bir boğa, bu boğayı kurban edecek olan bir kişi ile sunağa doğru 

dönmüş ve tapınan beş kişi tasvir edilmiştir.   

Adak, Zeus Megistos, Apollon Bathylimenites ve Artemis’e yapılmış olmasına karşın 

kabartmada dört tanrı tasvir edilmiştir. Bunlar soldan sağa doğru, elinde meşalesi ile Artemis, 

çıplak ve phialesi ile Apollon, sol elinde kithara ile bir başka Apollon ve sol elinde krallık 

asasını taşıyan Zeus.   

 

3.1.1.11. Zeus Olbios (ÖOlbiow) 

         Kat. No: 31-42 

         Lev: 12-17 

 

Günümüze kadar Anadolu’nun çeşitli yerlerinde ele geçen yazıtlardan, tanrı Zeus’a 

çeşitli epithetler altında tapınıldığını bilmekteyiz. Bunlardan birisi olan Olbios (=mutlu, 

varlıklı, zengin ya da Olbia’lı) sıfatı, Mysia bölgesindeki yazıtların yanı sıra Olba ve çevresi 

(Kilikia Bölgesi) ile Olbia civarındaki (Karadeniz Bölgesi) yazıtlarda da karşımıza 

çıkmaktadır321. Bu isim benzerliği, Zeus Olbios’un, adı geçen yerleşim yerlerinin isim babası 

                                                 
317 Mitford 1990, 2142. 
318 SEG 36, 1986, 289, no: 981; Rocca 1992, 64. 
319 Sokolowski 1955, 149. 
320 Robert 1955, 126, no: 25; Robert 1983, 548. 
321 Olbia için krş: Bilabel 1920, 24; Ziebel 1937, 10 vd.; Gerin-Ricard 1937, 2403 vd.; RE XVII 2, 1937, 2429 
      vd.  
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ya da şehir tanrısı olarak yorumlanmasına neden olmuştur. Bu türden açıklamalar, özellikle 

Mysia’daki epigrafik belgeler açısından eksik kalmıştır, çünkü Mysia’da, Olba, Olbia, Olbe 

vb. yerleşim isimleriyle ilgili herhangi bir belge bulunmamaktadır322. Kilikia Bölgesi’nde 

bugün Uzuncaburç adı ile bilinen Olba-Diokaisareia’da Zeus Olbios’un bir kültü ve tapınağı 

vardır323. IV. Antiokhos’un Hellenizasyon politikası kapsamında yaptırılmış olan bu tapınak, 

Selevkoslar Dönemi’nde dini ve idari bir merkezin sembolü haline getirilmiş ve yerel Luwi 

tanrısı Tarhu(nt) ile özdeşleştirilmiştir. Böylece, Zeus Olbios tapınımı, Seleukosların bölgeyi 

Hellenleştirme politikasında önemli bir rol oynamıştır324. 

Tanrı, bu epithet altında kabartmalarda, saçlarının arasında iki boğa boynuzu 

betimlenerek gösterilmiştir. Ayrıca, halkalı kurban bağlama bloğuna, bir boğanın bağlanmış 

olduğu da görülür. Mysia Bölgesi’nde, Zeus Olbios’a adanmış bu türden kabartmalar çok 

fazladır325. Bölgeden ele geçen yazıtlar incelendiğinde, bunların ya Zeus Olbios için adak, ya 

da yazıtlarda geçen Olbia / Olba şeklindeki ifadelerden dolayı Zeus Kültünün rahiplerini 

onurlandıran yazıtlar olduklarını anlayabiliyoruz326.  

Adakları adayanlar, sivil halk ve rahipler olmak üzere iki ana grupta toplanmaktadır. 

Bu konuda, Caelius Atilius’un Zeus Olbios’a sunduğu adak (Kat. No: 36) bizim için çıkış 

noktası oluşturmaktadır. Bu yazıtta, adağı sunan kişi kendini rahip olarak tanımlamaktadır. 

Buna göre, ikinci satırı DiÚw ÉOlb¤ou şeklinde tamamlamak gerekiyor. Böylece, yazıtın asıl 

bulunduğu yerde Zeus Olbios’a ait bir tapınağın varlığını ve rahibin de görevini burada yerine 

getirdiğini düşünebiliriz. İçerik olarak yazıt çok fazla bilgi vermez. Birçok yazıtta 

karşılaştığımız eÈxaristÆrion şeklindeki ifade dışında adağın nedeni ve tanrının fonksiyonu 

hakkında doyurucu bir bilgi yoktur327. Yalnız, stel buluntu yeri bakımından ilginçtir. Munro, 

steli Yenice’de yani Asar Kale’nin kuzeyinde Aisepos’un batı yönündeki bir kolu üzerinde328 

bulunduğunu söyler. Buna göre anıtın buluntu yeri kesinlikle Gelibolu değildir. Robert’in 

dediği gibi, burada Zeus Olbios’a ait tapınak olmalıdır329. Ebatları, kullanılan malzeme ve 

işçiliği ile oldukça pahalıya mal olan bu steli, ancak maddi güce sahip bir kişi yaptırabilirdi. 

                                                 
322 Drexhage 2003, 159. 
323 Strabon XIV, V. 10, 672.  Ayrıntılı bilgi için bkz: Wannagat 1998, 355-365, Lev. 114-118; Şahin 2001, 119. 
324 Durugönül 1998, 69, 72; Şahin 2001, 119; Drexhage 2003, 160. 
325 Robert 1955, 45-46. 
326 Drexhage 2003, 160. 
327 ay, 2003, 171. 
328 Arthur-Munro 1897, 293. 
329 Robert 1946a, 152-153. 
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Bunu da Zeus Olbios’un rahibi olan Caelius Atilius muhtemelen tanrının kutsal alanına 

yaptırmış olmalıdır. Çünkü bu kadar pahalı bir steli herhangi bir yere diktirmiş olamazdı330. 

Buna benzer bir durumu Kat. No: 35 adak stelinde de görüyoruz. Yalnız bu yazıt, bize Kat. 

No: 36 daki yazıttan daha açıklayıcı bilgi verir331. 

“Zeus Olbios’un rahibi olan Eudion bunu tüm müritleri adına emredildiği gibi 

dikmiştir.”  

Rahip burada, kendisine bağlı gruptaki insanların adına kültsel zorunluluğu yerine 

getirmektedir. Ayrıca, kay∆w §k°leusen ifadesi ile steli buraya dikerek ilahi bir emre itaat 

ettiğini ilan etmektedir. Böylece, kendisini Zeus Olbios’a inananların arasında yüceltmiş 

olmaktadır.   

Bu ilahi emir ile rahip, adak taşını nereye dikebilirdi? Bunun için zaten var olan Zeus 

Olbios kutsal tapınağının bulunduğu yer olabilirdi ya da ilahi emir, rahip tarafından yeni bir 

kutsal mekan oluşturulması yönünde algılanmış olma ihtimali de göz önünde tutularak, yeni 

bir kutsal alan yaratıldığı düşünülebilir. Bu durumda, Robert’in de söylediği gibi, Kavak’ta 

var olan Zeus Olbios tapınağının yanına yeni bir tane daha inşa edilmiş olabilir. Böylece, 

Yenice Köy’dekiyle birlikte Kavak’taki ikinci bir Zeus Olbios kutsal alanının, kuzeybatı 

Mysia’da Kyzikos şehrinin sınırları içinde olduğunu söyleyebiliriz332.  

Kat. No: 38’deki yazıtta geçen Íp¢r fid¤aw svthr¤aw ka‹ t«n bou«n “kendi selameti 

ve boğaları için” ifadesiyle, Zeus Olbios’un burada kurtarıcı ve zor durumda olanların 

yardımcısı olarak onurlandırıldığını anlamaktayız. Eutychos adlı kişi, mesleki hayatında 

yaşadığı zor bir durumdan kurtulmak için adakta bulunmuş olabilir. Muhtemelen 

hayvancılıkla uğraşan Eutychos, sürüleri tehlikeli bir durumdan kurtulduğu için böyle bir 

adağı yerine getirmiştir. Bölgenin coğrafi yapısı düşünülürse, burada yaşayan insanların, 

fırtına, kuraklık ya da başka bir doğal afetten nasıl etkilendikleri görülebilir. Kat. No: 37’deki 

adak taşında geçen Íp¢r Íge¤aw ifadesiyle, Demetrios adındaki kişinin muhtemelen bir 

hastalık sonrası, sağlığına kavuşmasından dolayı tanrı adına bu anıtı diktirdiğini anlıyoruz. 

Burada da görüldüğü gibi, Zeus Olbios, yine kurtarıcı ve zor durumda yardıma koşan tanrı 

olarak onurlandırılmaktadır. Bölgede ele geçen diğer taşlarda da aynı durum söz konusudur. 

                                                 
330 Drexhage 2003, 171. 
331 Stel hakkında bilgi için bkz: Bey 1908, 521 vd. Lev. V-VI; Mendel, Kat. Nr. 836; Robert 1936, 58 vd., no: 1; 
      ay 1983, 547, dn: 8; Drexhage 2003, 171. 
332 Drexhage 2003, 172. 
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Böylece, tanrının aynı zamanda insanlara bedensel sağlığı verdiğini de anlayabiliyoruz. Zeus 

Olbios, olasılıkla tüm maddeler üzerinde gücü olan bir tanrıyı ifade etmektedir333. 

Ele geçen bulgulara baktığımızda, Mysia Bölgesinde özellikle Kyzikos’ta, Zeus Olbios 

kültünün varlığını kesin olarak söyleyebiliyoruz. Bölgede, birden fazla kutsal alan 

bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi, Manyas Gölü’nün batısındaki Kavak Köy’de, diğeri 

Gönen’in güneyindeki Yenice Köy’de, bir diğeri ise, Danişment yakınlarındaki Ören Köy 

mevkiindedir334. Bu bağlamda, Kyzikos çevresinde başka kutsal alanların bulunduğu da 

düşünülebilir. 

Olbios ünvanı, büyük bir olasılıkla, tanrının verimlilik ve refahın koruyucusu ile 

bahşedici fonksiyonuna dayanır335. Bu nedenle de, geçim kaynağı ziraat ve hayvancılık olan 

insanların yaşantısını oldukça etkilemiş ve merkezi bir otorite konumuna gelmiştir336. O 

dönemdeki insanlar, zengin ürün alabilmelerinin tanrının isteğine bağlı337 olduğuna da 

inanmışlar bu yüzden tanrının “Olbios” özelliği daha da önem kazanmıştır. Taşlar ikonografik 

açıdan incelendiğinde, bu görüşün desteklendiği görülür. Birkaç stel üzerinde tanrı, ya boğa 

boynuzuyla temsil edilmiş338 ya da elindeki paterayı sunak üzerinde tutarak sunu yapan tanrı 

olarak canlandırılmıştır. Sunuda bulunan kişiler ise ellerinde meyve dolu sepetler 

taşımaktadırlar.  

Yazıtların çoğu, İ.S. 1. ve 3. yüzyıllar arasına tarihlenir. 

 

3.1.1.12. Zeus Olympios (ÉOlÊmpiow) 

       Kat. No: 43-44 

         Lev: 18 

 

                                                 
333 ay 2003, 172. 
334 Drexhage 2003, 173. 
335 Şahin 2001, 120. 
336 Cook 1914, 629; Bey 1908, 523. 
337 Krş: Bey 1908, 523. 
338 Bey 1908, 525: Anadolu’da boğa boynuzuyla tasvir edilen başka bir tanrı yoktur. Boynuzlar burada, gücün  
      sembolüdür. Lykia Bölgesi tanrısı olan Zeus Ammon ise, her zaman koç boynuzu ile temsil edilmiştir. 
      Ayrıntılı bilgi için bak: Şahin, 2001, 15-17.   
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 Tanrının bu kültü ile ilişkili en önemli merkez kuşkusuz Olympia’dır. Olympos’un, 

kelime anlamı ise “yüksek dağ”, “ulu dağ”339 demektir. Batı Anadolu’da Bithynia ve Mysia’yı 

birbirinden ayıran Olympos, antik kaynaklarda “Mysia Olympos’u olarak geçmektedir340.  

 Anadolu’da Bithynia Bölgesi’nde Nicomedia341, Prusias ad Hypium342 , Pazaryeri343 

ve Bursa344 gibi birçok yerde, ele geçen steller ve sunaklar üzerinde tanrının adı bu epithet ile 

görülmektedir. Tanrı burada bereket tanrısı olarak tapınım görmekteydi345. Phrygia 

Bölgesi’nde Kusura’da bulunmuş olan bir sunak üzerinde de Zeus Olympios ismi 

geçmektedir346. İonia Bölgesi’nde Ephesos’da bulunmuş olan mavi mermer bir kaide347 ile 

beyaz mermer sütun kaidesi348 Hadrianus ve Zeus Olympios’a adanmıştır. Lydia Bölgesi’nde 

Hypaipa’da bulunmuş olan iki yazıt üzerinde de tanrının bu ismini görmekteyiz349. Karia 

Bölgesi’nde ise Hieropolis350 ve Mylasa351 kentlerinde görülmektedir. Ancak, bölgedeki 

Aphrodisias kenti, Olympia bayramlarını kutlayan ve yarışmalar düzenleyen kent olarak daha 

çok dikkat çekmektedir352.  

 Lykia Bölgesi’nde de Komba’da tanrı için yapılmış bir tapınağın varlığı da 

bilinmektedir353. Ayrıca, Limyra kentinde büyük tanrı olarak tapınım354 gören Zeus Olympios 

adına büyük bir sunak adanmıştır355. Pontus Bölgesi’nde Neokaisareia’da ele geçen bir 

mermer blok üzerinde tanrı bu isim altında geçmektedir356. Pamphylia Bölgesi’nde 

Atteleia’da, Valerianus dönemi (İ.Ö. 253-260) sikkeleri üzerinde tanrı, IERO% ATTALEIVN 

OLUMPIA ya da OLUMPIO% OIKOUMENIKO% olarak geçmektedir357. Zeus Olympios, 

Doğu Kilikya’da ise bir dağ tanrısı olarak tapınım görmektedir. Kastabala’da ele geçen bir 

                                                 
339 Baydur 1995, 85. 
340 Strabon XII 8.1. 
341 TAM IV 1,13, no: 24. 
342 Ameling 1985, no: 1-3, 5-13, 15, 38, 48, 50. 
343 Şahin 1982, no: 1505. 
344 Corsten 1991, 40, no: 22,4. 
345 Şahin 1981, 96b, no: 701. 
346 Wroth 1892, 162, no: 348; CIG 3676. 
347 SEG 33, 1983, 273, no: 943; Şahin 2001, 121.  
348 SEG 39 1989, no: 1212, 5-6. 
349 TAM V II, no: 908.3, no: 909; Poz de Hoz 1994, 47. 
350 SEG 41, 1991, no: 1200.  
351 Blümel 1987, no: 315.1, 403.2; ay 1988, no: 903.2. 
352 DA, bak: “Olympia”, 195. 
353 SEG 41, 1992, no: 1376; Şahin 2001, 122. 
354 Diethart 1980, 196.  
355 SEG 41, 1991, no: 1382. 
356 Şahin 2001, 122. 
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sunak üzerinde tanrıyı bu isim altında görmekteyiz358. Anadolu’nun birçok yerinde imparator 

kültü ile ilşkili tapınım gören Zeus Olympios Anadolu’nun batısında depremlerden sonra 

yaptırdığı imar faaliyetlerinden sonra, imparator Hadrianus ile özdeşleştirilmiştir. Bölgede 

Melde’den (Miletopolis) ele geçen Kat. No: 43’deki adak levhasında bunu görmekteyiz359. Bu 

yazıtta imparator Hadrianus, Zeus Olympios ile denk tutularak, kurucu ve kurtarıcı olarak 

anılmaktadır. Ayrıca, Hadrionutherai kentinde tanrı adına adanmış bir de kutsal alan 

bulunmaktadır360. Kyzikos antik kentinde var olan Zeus Hadrianus tapınağı361, bu kente Zeus-

Hadrianus kültünün ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir. Zeus ile beraber tapınım gören 

Hadrianus bu tapınakta onüçüncü Olympos tanrısı olarak tapınım görmektedir362. Buradaki 

kültte Olympialı Hadrianus’un, Olympialı Zeus ile asimile edildiği ve tapınağın Atina’daki 

Olympieion’un prototipi olduğu da ileri sürülmektedir363.  

 Kyzikos’da kutlanan yarışmalar Olympia ya da Hadrianeia Olympia adı altında 

kutlanıyordu.364. 

 Tanrı bu epithet altında hem bir kişi (imparator) ile birleştirilmiş hem de bir dağ tanrı 

olarak tapınım görmüştür. 

 

3.1.1.13. Zeus Orneos (ÖOrneow) 

       Kat. No: 45-46 

         Lev: 19 

 

Tanrının bu sıfatı, Mysia Bölgesinde Prokonnesos’da (Marmara Adası) bulunmuş ve 

Herakleia kökenli denizcilere ait olan Kat. No: 45’deki adak yazıtında geçmektedir365. 

Robert’te yer alan anlatıma göre, Herakleia, aslında Perinthos’tur366 Fakat bu, metni doğrular 

nitelikte değildir; çünkü Perinthos ismini Tetrarkhi Döneminde almıştır. Oysa metinde geçen 

                                                 
358 Sayar 1999, 133-134. 
359 Schwertheim 1983a, 34, no: 27c. 
360 Robert 1970, 208-213. 
361 Barattolo 1995, 57. 
362 ay 1995, 99. 
363 ay 1995, 67-71. 
364 ay 1995, 59. 
365 Robert 1989b, 28-29; SEG XXVI, 1976-1977, no: 1344; Hasluck 1910, Kat no: 24;  
      Şahin 2001, 136. 
366 ay 1989, 28. 
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eÈxaristoËmen367 kelimesi İmparatorluk Dönemine ait yazıtlarda geçmektedir. Ayrıca, 

Zeus’un, D¤ şeklindeki dativus hali de İmparatorluk Dönemini işaret etmektedir368.  

Bu epithetin, Perinthos ve Prokonnesos’da saptanan Ornoi (ÖOrnoi) adındaki 

katoikia’larla ilişkili olduğu düşünülmektedir369. Konuyla ilgili olarak, Trakya’daki Herakleia 

kentinde ele geçen fakat yayınlanmadan kaybolan bir yazıttan bahsedilir370. Yazıtlarda geçen 

Orneos kelimesinden dolayı, bu sıfatın, Propontis’in kuzeyinde bulunması gereken bir 

yerleşimle ilişkili olduğu düşünülmektedir371.  

Robert’e göre, Propontis’in güney kıyılarına gelen Herakleia denizcileri burada, bir 

tapınağı yıkarlar ve Ornoi Zeus’unu çağırırlar. Ondan fırtınanın kendilerini Prokonnesos’a 

götürmesi dileğinde bulunurlar. Buraya vardıklarında tanrıya şükran duaları edip; adak taşını 

dikerler372. Robert’ten edindiğimiz bilgilere göre, Orneos sıfatı ile tanrı, yine zor durumda 

kalanların kurtarıcısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak elimizde fazla veri olmadığı için 

tanrının işlevi hakkında fazla bilgi edinemiyoruz.  

Mustafakemalpaşa’dan ele geçen Kat. No: 46’daki adak taşında sağda; cepheden, 

vücut ağırlığını sağ bacak üzerine vermiş, vücudun sağ üst tarafını açıkta bırakan mantosu ile 

Zeus tasvir edilmiştir. Manto sağ kalça üzerinden sol omuza çıkıp omuzun arkasından aşağı 

inmektedir. Yukarı kaldırdığı sol elinde asası, sağ elinde sunu tası taşımaktadır. Sağ kolun 

üzerinde muhtemelen kartala ait iki bacak seçilebilmektedir. Ortada ise sağ profilden, ön 

ayakları üzerine çökmüş kurbanlık boğa yer alırken, onun önünde kısa khiton giyimli, vücudu 

¾ cepheden verilen, sağ elinde tuttuğu bıçağı kurbanın ensesine saplayan erkek hizmetçi 

görülmektedir. Boğanın arkasında yüksek ve geniş bir sunak yer alır. Sunağın arkasında bir 

ağaç,  ağaç ile sunak arasında, başı sola dönük, vücudu cepheden, yukarı kaldırdığı sağ eli ile 

başı üzerindeki yiyecek dolu sunu sepetini taşıyan hizmetçi kız tasvir edilmiştir.  Sol tarafta 

ise, belden aşağısı cepheden, üst gövde ¾ cepheden, ayakta uzun elbiseli adak sunan erkek 

figür ve bunun önünde, belden aşağısı cepheden, üst gövde ¾ cepheden, ayakta kısa khiton 

                                                 
367 ay 1955, 55-62. 
368 ay 1989, 29. 
369 Schwertheim 1983a, no: 20: ÉOrnehno¤ yerleşim yeri Bükköy civarındadır. SEG XXXIII 1983, 326, no: 
1072; 
     Şahin 2001, 136. 
370 Robert 1989b, 29 
371 ay 1989b, 29. 
372 ay 1989, 31. 
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giyimli erkek hizmetçi bulunmaktadır. Buradaki yazıtta Ornoi (ÖOrnoi) katoikia’sı 

geçmektedir. 

 

3.1.1.14. Zeus Pandemos (Pãndhmow) 

 Kat. No: 47-50 

         Lev: 20-21 

 

 Tanrının bu epithetini özellikle Phrygia Bölgesi’nde görmekteyiz. Zeus Pandemos, 

Synnada (Şuhut) kentinin baş tanrısıdır. Kentin İmparatorluk Dönemine ait sikkeleri üzerinde 

tanrının başı ile beraber isminin de yer aldığını görmekteyiz373. Tanrıya adanmış sunak ve 

steller üzerinde büst şeklinde betimlenen Zeus’un sağ eli, göğüs üzerinde büyük ve geniş 

olarak gösterilmiştir. Tanrılık gücünün sembolü olan elin bu şekilde tasvir edilmesi 

Phrygia’da ele geçen birçok stel ve sunak üzerinde görülmektedir 374.  

 Mysia Bölgesi’nde de Taşköy (Kat. No: 49) ve Ören Mevkiinde (Kat. No: 47-48, 50) 

bulunmuş olan adak stellerinde tanrıyı bu epithet altında görmekteyiz375.  

Pandemos (=tüm insanlara ait, halk) adı İ.Ö. 4 yüzyıldan beri Yunanistan’da 

Aphrodite’nin bir epitheti olarak kullanılmıştır376. Bu kültün özellikleri tam olarak 

bilinmemektedir; fakat tanrıçanın bu epitheti insanları bir araya toplayan yönünü 

göstermektedir. Özellikle pazar yerlerinde toplanan insanlara hizmet eder377  Zeus’un bu sıfatı 

kullanması Synnada’da ilk olarak imparator Domitianus döneminde (İ. S. 81-96), kentin 

sikkeleri üzerinde “Zeus Pandemos” yazısının basılmasıyla görülmektedir378.  

Kruse, Zeus için kullanılan Pandemos sıfatına siyasi bir anlam yüklemiş ve bu sıfatı 

Panhellenios ve Panionios sıfatlarıyla karşılaştırmıştır379. Eğer Kruse’nin bu fikrini kabul 

edecek olursak o zaman burada yani Hadrianeia’nın çevresinde, bütün Hellenlerin 

Panhellenios’u ya da bütün İonialıların Panionios’u gibi görünen ve yerleşik halk tarafından 

saygı gören ve onuruna oyunlar düzenlenen “Zeus Pandemos” adına yaptırılan bir tapınak 

                                                 
373 BMC Phrygia 399, no: 39; 404, no: 60 ve 64; MAMA VI, no: 370.1 
374 SEG 40 1990, no: 1225; Şahin 2001, 144;  
375 Arthur-Munro 1897, 289, no: 64; RE X A 1 1972, 348; Schwertheim 1987b, 85-87, no: 125-128; Şahin 2001, 
      144. 
376 Sokolowski 1964, 1 vd.; Schwertheim 1987b, 86. 
377 Sokolowski 1964, 1-2. 
378 BMC Phrygia 399, no: 39; 404, no: 60 ve 64; Arthur-Munro 1897, 289, no: 64. 
379 Arthur-Munro 1897, 289. 
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aranmalıdır. Buna kanıt olarak da, iki yazıtta da geçen égvnoyetÆsaw terimleri 

gösterilmektedir380. Burada geçen agonethesler, oyunlar ve bayramların varlığını zaten 

kanıtlamaktadır.  

Munro ise, Pandemos sıfatının halkın politik birliğinin dini yönünü belirttiğini ve 

Abrettenoslu’ların tüm demosunu yani halkını ifade ettiğini söylemektedir381 Ayrıca, Taşköy’ 

den ele geçen yazıta dayanarak burasının Abrettene Bölgesinde olduğundan dolayı382 

Strabon’un da bahsettiği383 Zeus Abrettenos ile birleştirmektedir. Tabii bu hipotezin 

doğruluğu kanıtlanamamıştır. Yazıtın bulunduğu yerdeki yapı kalıntılarına bakarak burasının 

(Taşköy) bir kutsal alan olduğu ve Zeus Pandemos adına bir tapınağın izlerinin görüldüğü 

sonucuna da varmıştır. Ancak, yapı kalıntıları yoğun bir şekilde Karagöz civarında görüldüğü 

için, ana tapınağı burada aramamız gerekmektedir.   

Zeus Pandemos, bütün halkın tanrısıydı. Bu nedenle tüm halkın barışı için tanrının 

onuruna Pandemeia bayramları kutlanmıştır Kat. No: 48’deki nolu yazıt bunun bir 

kanıtıdır384. Yazıta göre,  

 

“Aganothetes olarak Pandomeia’yı düzenleyen Diastratos’un oğlu Apollodotos (bu 

sütunu) oğlu Diastratos adına (yaptırmıştır)” 

 

Buradan da anlıyoruz ki, Pandemeia, tanrı Zeus Pandemos adına ve onuruna 

düzenlenen oyunların veya kutlanan şenliğin adıdır. Ancak, bu oyunların ne zaman 

düzenlendikleri bilinmemektedir. Muhtemelen buna da 47 nolu yazıttan cevap arayabiliriz385. 

 

“213 yılının. . . . . . . Germanos oğlu Meidias karısı Apphia ile birlikte (bu adağı) 

İmparator Traian Hadrianus’un bekası ile, oğulları Kleandros ve Demosthenes ve kız kardeşi 

Laodike’nin oğulları olan Germanos ve Meidias için agonethetlik yaptığı sırada Zeus 

Pandemos’a (adadı). 

 

                                                 
380 Schwertheim 1987b, 86. 
381 Arthur-Munro 1897, 289.  
382 ay 1897, 289. 
383 Strabon, XII 8-9.  
384 Schwertheim 1987b, 87, no:128. 
385 ay, 1987b, 86, no:126. 
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  İ.S. 128/129 yıllarına tarihlenen bu yazıttan dolayı bayramların Hadrianus zamanında 

düzenlenmeye başladığını söyleyebiliriz. Kruse’nin, Zeus için kullanılan Pandemos sıfatını 

Panhellenios ve Panionios sıfatlarıyla karşılaştırdığı gibi, Schwertheim de Pandemeia’yı, daha 

büyük çaptaki Panhellenia ya da Panionia ile birleştirmektedir386. 

 Taşköy’den ele geçen yazıtların bir tanesinde ise tanrı Megas Zeus Pandemos 

şeklinde geçmektedir. Ayrıca, bölgeden ele geçen tüm yazıtlar kabartmasızdır. Sadece Kat. 

No: 47’deki nolu stelde bitki motifleri görülmektedir. Steller üzerinde kabartma olmadığı için 

törenlerin ayrıntıları hakkında da bilgi edinemiyoruz. 

 

 3.1.1.15. Zeus Polieus (PolieÊw) 

        Kat. No: 51 

         Lev: 22 

 

 Polieus387, tanrının politik içerikli bir epitheti olup; devletin bütünlüğünü 

simgelemektedir388. Atina akropolisinde bir heykeli ve sunağı bulunan tanrı, aynı zamanda 

kentin koruyucu işlevine sahipti389. 

Yunanistan’da farklı bölgelerde tapınım gören Zeus Polieus, Anadolu’da da birçok 

yerde tapınım görmektedir. Kültün izlerine, Bithynia Bölgesi’nde, Nikaia’da390, Troas 

Bölgesi’nde Ilion’da391, Ionia Bölgesi’nde Smyrna ve Ephesos’da392, Lydia Bölgesi’nde 

Sardeis393 antik kentinde rastlanmaktadır. Karia Bölgesi’ndeki Rhodos Pereası’nda ve 

Phoinix’de bulunan rahip listesinde tanrı bu isim altında görülmektedir394.Mysia Bölgesi’nde 

ise, Karacabey’de ele geçen bir yazıtta tanrı yine bu isim altında geçer (Kat. No: 51). Bir adak 

takvimi parçasında tanrıyı birçok tanrı ile birlikte görmekteyiz. Tanrılar ve adaklarından 

bahseden yazıt oldukça eksiktir. Harf karakterine göre İ.Ö. 4. yüzyıl sonu 3. yüzyıl başına 

tarihlenen bu yazıtta, sadece Atina’da görülen Skirophorion ayının 14. günü Zeus Polious’a 

                                                 
386 Schwertheim 1987b, 87. 
387 Sokolowski 1955, 112, no: 40. 
388 ay 1969, no: 18. 
389 Lavedan 1931, 1031. 
390 Şahin 2001, 155. 
391 Sokolowski 1955, 27, no: 9 ve 24. 
392 Şahin 2001, 155. 
393 Butler 1922, 114 vd., 124, 147; Buckler-Robinson 1932, 8,47,48; Métraux 1971, 158.  
394 Blümel 1991, 33, no: 103, 119, no: 501. 
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bir boğa kurban edileceği kaydedilmektedir. Olasılıkla burada da Atina’da olduğu gibi ayın 

önemli günlerinden biri olan ay ortasındaki gün  ( yani 14. gün) Zeus Polieus’a ayrılmıştı. Ve 

bu gün Dipolieia Bayramı olarak kutlanıyordu395. 

Diğer bölgelerden ele geçen yazıtlar incelendiğinde, bu kültle ilişkili törenlerin çok 

karmaşık ve gizemli olduğu anlaşılır396. Debord, Ilion’da bulunan ve İ.Ö. 2. yüzyıla tarihlenen 

yazıtta, İliaca Bayramları ve bir vakıftan bahsetmektedir397. Bu vakıf az görülen bir vakıf 

şeklidir. Yazıttan burada gelişmiş bir para ekonomisinin yanı sıra, paranın gerçek değerini 

korumak üzere bir de devlet bankası olduğu anlaşılıyor398. Bu bayramlarda tanrı adına 

kurbanlar kesiliyordu399.  

Atina’da, Zeus Polieus bayramları Attika takviminin son ayı olan Skirophorion ayının 

14.günü yani ayın “dolunay” olduğu günde kutlanıyordu400. İki farklı bölümden oluşan bu 

bayramların birinci bölümünde tahıl ürünlerinin kutlaması yapılıyordu. Rahip, buğday ve arpa 

tanelerini ve bunların unundan yapılan kurabiyeleri, şarap yasak olduğu için, saf su ile birlikte 

tanrıya libasyon yapıyordu401. Bayramın ikinci bölümünde ise, kurban töreni 

gerçekleştiriliyordu. Rahipler, kurban edilen hayvanın etlerini kendilerine, tanrıya ve orada 

bulunan topluluğa dağıtırlardı402. Ilion’da ele geçen yazıtta ise, Tanrıça Athena’ya bir inek, 

Zeus Polieus’a ise, bir koyun kurban edildiği yazmaktadır403. Ayrıca yine yazıttan bayramın 

ilk günü tanrıya kurabiye sunuları ve kokulu otlardan yapılan tütsü sunusunun 

(libanatos=libanatÒw) yapıldığını öğrenmekteyiz.  

Aromatik bitkilerin yakıldığı Thymiaterion (yumiatÆrion) ve Libanotris (libanotr¤w) 

adı verilen tütsü kapları da kültlerin vazgeçilmez elemanları arasındadır404. 

Karacabey’den ele geçen adak takvimi parçasında bu tanrı için boğa (=boËw) kurban 

edildiğini anlıyoruz.  

 

3.1.1.16. Zeus Poteus (PoteÊw), Zeus Poteos (Potevw) 

                                                 
395 Schwertheim 1983a, 110. 
396 Lavedan 1027. 
397 Debord 1982, 205. 
398 Debord 1982, 205. 
399 Şahin 2001, 156. 
400 Lavedan 1931, 1031. 
401 Robert 1962, 298; Şahin 2001, 156. 
402 Şahin 2001, 156. 
403 Sokolowski 1955, no: 9.24. 
404 Şahin 2001, 157. 
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       Kat. No: 52 

         Lev: 23 

 

Kimi yazarlara göre Phrygia Bölgesi’nde, kimilerine göre de Mysia Bölgesin’de olan 

antik Kadoi kentinin güneyinde bulunmuş olan bir mermer stel üzerinde, tanrıyı bu isim 

altında görmekteyiz405.  

Kat. No: 52’deki yazıtlı stel üzerinde, yazıtlı bir sunak üstünde saç ve sakalı bukleler 

halinde betimlenmiş büst şeklinde Zeus’un başı bulunmaktadır406. 

“Tation, Zeus Poteus (ya da Zeus Poteos’a)  adak olarak (sundu).” 

 

 Poteos (Potevw), kültün kurucusunun genetivus hali olup, nominativus şekli 

bilinmemektedir. Ancak, Anadolulu “Pot (Pot--)” kökünden geldiği ve bir kadın ismi 

olabileceği üzerinde durulmaktadır407. Bu kökten gelen iki ayrı isim verilmektedir. Bunlardan 

biri Potta408 olup, Maionia’da bulunmuş olan bir yazıtta geçmektedir. Diğeri ise, Lykia ve 

Pisidia yazıtlarında gördüğümüz Potteis409 ismidir. Ayrıca bu ismin bir yunan ismi olan 

PÒtiw’in genetivus hali olduğu da söylenmektedir410. 

 ZeÁw Pothow aynı zamanda Dionysopolis sikkeleri üzerinde de görülmektedir411. 

Pisidia Bölgesi’nde Burdur’da ele geçen bir yazıt üzerinde de tanrıyı Di¤ Potei ismi altında 

görmekteyiz412. 

 

 3.1.1.17. Zeus Sabazios (Sabãziow) 

        Kat. No: 53-54 

         Lev: 23 

 

 Thrakia ve Phrygia kökenli bir tanrı olan Sabazios’un 413 Illyria bölgesinde, Sabaium 

olarak tanınan “bira”dan geldiği ileri sürülmektedir Bu isim en erken dönemden itibaren 

                                                 
405 Ricl 1991a, 76, no: 6; SEG 41, 1991, 375, no: 1071; Şahin 2001, 157-158. 
406 Ricl 1991a, 76. 
407ay 1991a, 77; SEG 41, 1991, 375. 
408 TAM V 1, 535; Zgusta 1984, 505, 1091. 
409 TAM V 1, 535; Zgusta 1964, 1295-3. 
410 Robert 1963, 319; SEG 41,1991, 375. 
411 Aulock 1987, 55, no: 55-57. 
412 Cook 1925, 185, Res. 187; Schvabl 1972, 355; SEG41, 1991, 375; Şahin 2001, 158. 



 74

olasılıkla “Savadios” idi ve giderek Savadios’un farklı formları içinde farklı şekiller 

almıştır414. Zeus Savadios kültünün Anadolu’da İda Dağı ile Tmolos arasındaki bölgede 

oluştuğu düşünülmektedir415.  

 Phrygia Bölgesi’nde Eskişehir civarında bulunan ve kültle ilişkili olan iki yazıtta, 

tanrının epitheti Saoudios (=Saouãdiow) şeklinde görülmektedir416. Phrygia dışında Lydia417, 

Bithynia418, Ionia419, Karia420, Kapadokia421 ve Kilikia’da422 bu kültün izleri izleniyor. Antik 

kaynaklarda, Lydia Bölgesi’ndeki Tmolos Dağı’nda,  Dionysos ile birleştirilen423 Sabazios, 

bölgeden ele geçen yazıtlarda ise, Zeus ile birleştirilmiştir424. Lydia Bölgesi’ndeki tanrıya 

adanmış olan stel ve sunaklara baktığımızda, iki tarafında yılan olan krater veya kantharos 

betimleri dikkat çekmektedir ve bu vazoların üzerinde yumurta şeklinde objeler muhtemelen 

meyveler görülmektedir425. Buradan yola çıkarak, Zeus Sabazios’un Lydia Bölgesi’nde 

bağların koruyucu tanrısı işlevinde tapınım gördüğü sonucunu çıkarabiliriz426. Anadolu’dan 

ele geçen yazıtlar incelendiğinde tanrının bağları koruyucu işlevinin yanı sıra, ülkenin 

koruyucu tanrılığı427 ve cezalandırıcı yönleri428 de görülmektedir.  

 Mysia’da ise, Bursa-Bergama arasındaki Balat’ta ele geçen Kat. No: 53’deki bir 

yazıtla tanrının kültü belgelenmektedir429. Burada tanrının ismi Zeus Saazios (=Saãziow) 

şeklinde geçmektedir. Yazıt şöyledir: 

 

 “Athenodoros oğlu Menandros (bu steli) Zeus Saazios’a (sundu).” 

 

                                                                                                                                                         
413 Picard, 1961, 131-132; Erhat 1989, 288; Can 1994, 480; Grimal 1997, 721; Şahin 2001, 159. 
414 DA, “Sabazios”, 929: Tanrı Dionysos da aynı yörenin şarabıyla özdeşleştirilmekte idi.  
415 Fol-Bulgaria 1998, 59. 
416 Frei 1988, 19,22, no: 9N-10N. 
417 Lane 1985, 13-18, no: 30-42; Petzl 1994, 99-100, no: 76-77. 
418 Şahin 1981, no: 1127.  
419 Lane 1985, 13, no: 29; Şahin 2001, 159. 
420 Hauvette-Besnault-Dubois 1881, 106. 
421 DA, “Sabazios” 929. 
422 Johnson 1984, 1584. 
423 Fol-Bulgaria 1998, 58. 
424 Johnson 1984, 1588. 
425 Malay 1990c, 207; ay 1994, 49, no: 62-63, 67; Petzl 1994, 33, no: 24; Şahin 2001, 160. 
426 Malay 1994, 49; Şahin 2001, 160. 
427 Johnson 1984, 1599. 
428 Petzl 1994, 58-59; TAM V 1, no: 264; Lane 1985, 17, no: 40. 
429 Lane 1985, 9, no:25. 
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 Stel üzerindeki kabartmaya baktığımızda bir sunak ve bunun üzerinde tütsü yapıldığını 

görmekteyiz. Bu bağlamda ele geçen diğer yazıtlarda kurban töreni sahnesi görülmediğinden 

hayvan kurban edilmediğini de söyleyebiliriz.  

 Kyzikos’tan ele geçen kral Attalos’un Kyzikos’a gönderdiği Kat. No: 54’deki 

mektupta da, Sabazios’un isminin geçtiğine tanık olunmaktadır. Yazıt şöyledir: 

  

“ Kral Attalos Kyzikos halkı ve senatosunu selamlar. Dionysos Kathegemon’un eski 

rahibi ve babamın arkadaşı olan Sosandros oğlu Athenaeos’un, Sosandros Athenaos 

Midias’ın (ki bu Athenaeos babamın kuzeni idi) oğlunun kızıyla evlenip onu dünyaya 

getirdiğinden beri bizim akrabamız olduğunu bildiğinizden eminim. Sosandros yaşamı 

boyunca bizim evimizin saygıdeğer bir üyesi olduğundan amcam Attalos öncelikle O’na 

(Athenaeos) , benim de onayımla, Sosandros’un ölümünden sonra bizim için büyük bir onur 

olan Zeus Sabazios’un geleneksel rahipliğini verdi. Onun erdeminden, dine olan 

bağlılığından, iyi niyetinden ve bize olan güveninden dolayı O’nu ayrıca Dionysos 

Kathegemon’un rahipliğine de layık bulduk. (ben ve amcam Attalos) şuna kanaat getirdik ki; 

O (Athenaeos) onura layıktı ve böyle mysterlere başarıyla başkanlık edebilirdi; bu O’nun 

(Attalos) hükümdarlığının onsekizinci yılında kayıtlıdır. O’nun (Athenaeos) anne tarafından 

sizin vatandaşlarınızdan birisi olduğunu bilerek size onunla ilişkili olarak yazmış 

bulunduğumuz diğer resmi emir ve iyilikleri de göndererek size yazmaya karar verdim; 

böylece ona karşı nasıl bir sevgi beslediğimizi anlayabilirsiniz. 

                 4 yılı, Dios ayının 7. günü.  Pergamon’lu Menes (mektubu getirdi)”430. 

 

Yazıt, Athenaios’a Zeus Sabazios’un rahipliğinin verildiğini anlatmaktadır.  

     Sabazios aslında bitkilerin tanrısı olduğu için tanrıya adanmış olan 21 Mayıs’ta 

kutlamalar yapılmaktaydı. Gece ve gündüz devam eden bu bayramlarda, tanrının her yıl 

yeniden doğuşu kutlanmaktaydı431. Bu bayramlarda aynı zamanda ateş ve güneş de kutlandığı 

için, yani Mazdeizm’den gelen dualizm inancı nedeniyle, tanrı “Ahura Mazda” olarak da 

yorumlanmıştır432.  

                                                 
430 Welles 1966, 266. 
431 DA, “Sabazios” 929. 
432 Fol-Bulgaria 1998, 59. 
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 Egzotik bir kimliğe sahip olan tanrı adına kutlanan bu bayramlar, oldukça gizemli bir 

yapıya sahiptir433. Bu külte inanan kişiler “Sabas” veya “Sabo” adı altında toplanıp, “Saboi” 

adı verilen rahip ve rahibeler liderliğinde bayramı kutlamaktaydılar434. Sarhoş olup çılgınca 

dans etmek ve dans eden kişilerin başlarının üzerinde kutsal yılanları döndürerek çığlık atması 

ritüelin önemli bölümünü oluşturmaktadır435. Bayramlardaki en önemli öğe ise, “katharmoi” 

adı verilen gizemli arındırma töreni idi ve bu tören gece yapılırdı436. Bu gizemli törende, 

Sabazios’u simgeleyen ve bir örtü altında tutulan yılanın üzerindeki örtü yavaşça çekilerek, 

tanrı ile tarikata yeni giren kişinin mistik evliliği gerçekleştiriliyordu437.  

 

3.1.1.18. Zeus Soter (SvtÆr) 

        Kat. No: 55-57 

         Lev: 24 

 

 Tanrı için en sık kullanılan epithetlerden biri olan Soter (=kurtarıcı, koruyucu) 

kötülüklerden kurtarıcı ve koruyucu işlevi ile dikkat çekmektedir. SvtÆr, “kurtarmak, ayakta 

tutmak” anlamına gelen s≈zv-s≈zein’den gelmektedir. İnsanüstü olan ya da insanüstü gibi 

görünen güçler karşısında kullanılan kelime, iyilik yapan, zor durumda yardımcı, kurtarıcı, 

ayakta tutan, dünya hayatının tehlikeleri karşısında koruyan anlamında kullanılmaktadır438. 

Tanrı, daha çok Yunanistan’da bu epithet altında tapınım görmekteydi. Pire’de bir tapınağı, 

Atina’da ise sunağı ve heykeli bulunmakta idi. Aynı zamanda burada Athena Soteira ile 

birlikte tapınım gören tanrı, Atina dışındaki Plataia, Sikyon, Argos, Lakonia, Samos ve 

Syrakuzai’da da tapınım görmekteydi439.  

 Batı Anadolu’da hemen hemen her yerde görülen bu kült, Phrygia’da oldukça yaygın 

izlenmektedir. Troas Bölgesi’nde Assos’da bulunmuş olan bir bronz tablet üzerinde de tanrı 

Zeus Soter’in adı geçmektedir. Aiolis Bölgesi’nde, Larisa’da Zeus Soter Olympios adına bir 

                                                 
433 Picard 1961, 133. 
434 Fol-Bulgaria 1998, 59, Şahin 2001, 162. 
435 DA, “Sabazios” 929. 
436 Pettazoni 1953, 201; Picard 1961, 133, Şahin 2001, 162. 
437 DA, “Sabazios” 929. 
438  RA III A 1 1927, 1211. 
439 Lavedan 1931, 1027. 
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sunak bulunmuştur440. Ephesos’da ele geçen bir mermer parça üzerinde de tanrı, bu isim 

altında geçmektedir441. Klazomenai ve Erythrai’da bu kültün izleri görülmektedir442. 

Erythrai’da ise, tanrıça “Athena Polias” ile birlikte tapınım gören Zeus Soter443, Lydia 

Thyateira’sında bulunan bir sunakta “ Zeus Olympios Soter” adıyla tanımlanmaktadır444 ve 

mermer bir stel üzerinde, Zeus Soter’e yapılan bir dua yer almaktadır445. Ayrıca, burada ele 

geçen bir yazıttan Aristos’un köy hayrına “Zeus Soter” için bir de heykel diktirdiğini 

öğrenmekteyiz446.  

 Kültün Bithynia Bölgesi’ndeki varlığını; Sakarya Vadisi’nde bulunan Geyve 

ilçesindeki Umurbey Köyü’nde bulunmuş bir adak yazıtı belgelemektedir. Yazıttan, çiftlik 

kahyası Arkhelas’ın hem efendileri, hem de kendisi hem ve Kizaura halkının selameti için 

tanrıya bir sunak ve heykel diktirdiğini anlamaktayız447. Adapazarı’nda bulunmuş olan mezar 

taşında da tanrının ismi geçmektedir; yazıttan, emekli asker ve köyün hayat boyu rahibi olan 

Publius Alfius’un, köyün selameti için Kurtarıcı Zeus’a ve imparator Kayser Tiberius’a adak 

olarak diktiğini öğrenmekteyiz448. Karia Bölgesi’nde ise, Knidos’da bulunmuş olan mermer 

sunak449 ile Laodikeia kentinin anıtsal giriş kapısı, yine Zeus Soter’e adanmıştır450. Zeus bu 

kentte Apollon ile birlikte baş tanrı olarak tapınım görmekteydi451. Kibyra’da bulunan bir 

dekret üzerinde tanrıyı yine bu isim ile görmekteyiz452. Lykia Bölgesi’nde Kynai’de bu kültün 

varlığı düşünülmektedir453. Oinoanda’da, üzerinde Zeus’un büstü bulunan bir adak taşında454, 

Doğu Pamphylia’da Gödene’de bulunmuş olan yazıtta ve Kapadokia’da antik Hanisa’da ele 

geçen bir dekret üzerinde, tanrı hep bu isim altında izlenmektedir455.  

                                                 
440 Şahin 2001, 172. 
441 ay 2001, 172. 
442 Engelmann-Markelbach 1973, 523, no: 519. 
443 Graf 1985, 202. 
444 Keil 1923. 247; Tam V 1, no: 1. 
445 Sokolowski 1955, 53-58, no: 20, 61-65. 
446 Petzl 1990a, 68, no: 32, Lev. 15. 
447 Şahin 1984, 106, no: 1. 
448 Cremer-Şahin 1983, 141-142, no: 1, Lev. 7. 
449 Blümel 1992, 119, no: 9. 
450 Corsten 1997, 64, no: 21. 
451 Corsten-Yıldız 1997, 52. 
452 Şahin 1996, 45. 
453 Kolb-Zimmermen 1990, 123. 
454 Milner-Smith 1994, 72, Lev. 16b,c. 
455 Şahin 2001, 174.  
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 Kilikia’da, Meydancıkkale’de ele geçen bir sütun üzerinde de, tanrı aynı isim altında 

görülür456. Kommagene’de ise, Mithradates II (İ.Ö. 36-20) döneminde kraliyet mimarı 

Ariaramnes, faaliyet raporunda birçok stel ve heykelin yapımından bahsederken Zeus Sotere’e 

ait bir heykelin yapımından da söz edilmektedir457.  

 Tanrı, Mysia Bölgesi’nde Balıkesir (Kat. No: 55-56) ve Kyzikos (Kat. No: 57) 

civarında da tapınım görmüştür458. 1981 yılında Manyas Gölü’nün güneyinde Darıca 

Köyünde ele geçen, üzeri kabartmalı adak steli, Zeus Soter adına yapılmış fakat daha sonra 

başka kişiler için de onur steli olarak ikinci kez kullanılmıştır. Kat no: 57’deki stelin alt 

kısmında görülen farklı yazı tiplerinin nedeni, farklı zamanlarda, yaptıkları hizmetlerden 

dolayı, farklı kişilerin isimlerinin buraya yazılmasından kaynaklanmaktadır459. 

 Yazıttan, stelin Zeus Soter adına, köy halkının ve adağı sunan kişinin esenliği için 

yaptırıldığını anlıyoruz.  

  

 “Köy halkı agonethet M….’yi sonsuza kadar bir çelenk ile taçlandırırlar. 

(Menippos’un oğlu ) Prokles’in hipparchos olduğu dönemde, bir günlük bayram bağışında 

bulunmuştur. Ve bu steli Zeus Soter adına köy halkının kendi esenliği için yaptırmıştır”. 

  

Stel üzerindeki kabartmada, bir kurban töreni sahnesi canlandırılmıştır. Üst kabartmada sağda, 

cepheden ayakta duran, sol elinde asa, sağ elinde patera (?) ile Zeus Soter tasvir edilmiştir. 

Solda ise bir sunak ve bir ağaç görülmektedir. Alt kabartmada; boynunda bıçak izleri olan 

boğa ve boğanın önünde bir insan yer almaktadır. Boğanın başının yanında tanımlanamayan 

nesneler görülmektedir. Buradan tanrıya, özellikle boğa gibi büyük baş hayvanın kurban 

edildiğini öğrenebiliyoruz. Ön ayakları üzerine çöken kurban için hazırlanmış olan boğa 

figürünü Kyzikos kabartmalarında sıkça görmekteyiz460.  

 Schwertheim, onurlandırılan kişilerin arasında Romalı ismi olmamasından dolayı, steli 

İ.Ö. 1. yüzyıla vermektedir461. 

                                                 
456 Şahin 1991a, 163-164, no: 4; SEG 41, 1991, no: 1405. 
457 Şahin 1991b, 102, no: 1, Lev.11.  
458 Robert 1937, 212-214; Wiegand 1904, 301; Schwertheim 1987a, 165; ay 1990, 83 vd., Lev. 9-10; SEG 40, 
      1990, no: 1124. 
459 Schwertheim 1990, 83 vd., Lev. 9-10. 
460 Mendel 1912-1914, no: 836, 837, 854. 
461 Schwertheim 1990, 83 vd. 
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3.1.1.19. Zeus Thimenos (YimhnÒw) 

        Kat. No: 58 

        Lev: 25 

 

 Mysia Bölgesi’nde Hadrianeia antik kentindeki küçük bir kutsal alanda462 ele geçen 

Kat. No: 58’deki mermer sunak üzerinde, tanrı bu epithet altında geçmektedir463.  

 

 “Uğurlu olsun; Augustus’ların zaferi vesilesiyle halk, 

 Zeus Thimenos’a adak olarak (sundu); işin yapılmasıyla  

70 yılında Menodoros oğlu Epineikos uğraştı.” 

 

Yazıtta geçen Augustus’ların zaferi ile Septimius Severus ve Caracalla’nın İ.S. 199 

yılında Parth’lara karşı elde ettikleri zafer kastedilmiş olabilir464. 

Yazıtta göze çarpan en önemli nokta, bir tarih taşımasıdır. Bu tarih, büyük bir 

olasılıkla, Hadrian döneminde başlayan bir kent kuruluş erasına dayanmaktadır. Böylece, 

İmparator Hadrian yalnız 123 yılında değil, 131 ve 132 yıllarında da Mysia kentlerini ziyaret 

etmiş ve bu ziyaretleri sırasında “Hadrianoi” ve “Hadrianeia” kentlerini kurmuştur465. Yazıtta 

geçen “o Ä- 70 yılı”  İ.S. 201/202 yıllarına denk gelmektedir. Bu tarihte her iki Augustus, 

yani Septimius Severus ve Caracalla, Mısır ve Anadolu üzerinden Roma’ya geri 

dönmüşlerdir. Hadrianeia halkının Zeus Thimenos’a adağını yerine getirmesi, muhtemelen 

Anadolu üzerinden yapılan geri dönüş yolculuğu sırasında gerçekleşmiştir. 

Zeus, Thimenos sıfatı ile şimdiye kadar hiçbir yerde görülmemiştir. Muhtemelen bu, 

yerel bir epithettir ve tanrının saygı gördüğü yerin adı olabilir. Burası da, büyük bir olasılıkla 

“Thima” veya “Thime”dir466.  

Sunak üzerinde kabartma yoktur. Elimize fazla yazıt geçmediği için tanrı ve tanrının 

işlevi hakkında daha fazla bilgi sahibi olamıyoruz. 

                                                 
462 SEG 35, 1985, 352, no: 1277. 
463 Schwertheim 1985b, 38 vd.; SEG 35, 1985, 352, no: 1277; ay 1987b, 88, no: 129; Şahin 2001, 186. 
464 SEG 35, 1985, 352; Schwertheim 1987b, 88. 
465 ay 1985b, 42; ay 1987b, 88. 
466 ay 1987b, 88, no: 129. 
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3.1.1.20. Zeus Trosou (Trvsou) 

         Kat. No: 59 

         Lev: 26 

 

Yoğun epigrafik buluntulara bakılarak bu kültün,  Dionysoupolis (=Bekilli) 

yakınlarındaki Çağılarası mevkiinde lokalize edildiğini anlıyoruz467. Tanrıyı genetivus halinde 

bir isimle birlikte görmekteyiz. Batı Anadolu’da birçok yerel tanrının, Zeus Trossou 

örneğinde olduğu gibi, genetivus halinde görülmesi sık karşılaşılan bir durumdur ve bu 

kelimenin tanrının kültünü buraya getiren kişinin ismi olduğu düşünülmektedir468. Mysia 

Bölgesi içinde Soma-Akçaavlu’da ele geçen ve bugün Manisa Müzesi’nde koruma altına 

alınan Meidon adlı kişinin kefaret yazıtında da tanrıyı bu isim altında görmekteyiz469. Yazıtın 

müze envanterinde verilen buluntu yeri, Soma’nın 10 km. kuzeybatısında bulunan bir köydür. 

Burası, R. Kiepert’in haritasında Aktschavlar olarak geçmektedir. Bölgeyi 1886 yılında gezen 

W.v.Diest, bu köyün adıyla tanımlanan nehri, yani Kaikos’un bir yan kolu olan akarsuyu, 

antik Mysia ile özdeşleştirmiş ve Apollonia kentinin bulunduğu Pergamon çevresinin 

doğusuna konumlandırmıştır470. 

Stelin güneydoğu Mysia kökenli olduğu görüşü iki yönden şaşırtıcıdır. Tanrı Zeus 

Trosou’nun isminin geçmesi ve açık bir şekilde görülen kefaret yazıtı karakteri taşıyor 

olmasıdır. Bunlar Lydia’ya has özelliklerdir.  

Viyana Sanat Tarihi Müzesi’ndeki bir adak steli üzerinde çalışan J. Keil, Zeus Trosou 

(=Di‹ Trosou) ismini okumuştur ve bu stel Dindymus kökenli olarak koleksiyona dahil 

edilmiştir. Kefaret yazıtlarının yayılım alanı ise elimizdeki yazıtın geldiği yerden uzaktır. Bu 

özel, dini geleneğin varlığını ortaya koyan materyalin kaynağı, iki sınırlı bölgeye aittir. 

Phrygia ve kuzey doğu Lydia471.  

Soma’dan ele geçen Kat. No: 59’dakistel üzerindeki yazıt şöyledir: 

 

                                                 
467 Drew-Bear, GRBS 17, 1976, no: 16; Robert 1949, 57, no: 1; Malay 1994, 47. 
468 Malay 1990b, 394: Men Tiamou, Men Artemidorou gibi. 
469 Herman-Polatkan 1969, 58 vd., no: 15; Malay 1994, 47, no: 55; Petzl 1994, 1 vd., no: 1; Şahin 2001, 187. 
470 Herman-Polatkan 1969, 59. 
471 ay 1969, 60. 
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“Menandros oğlu Meidon Zeus Trosou’nun huzurunda bir içki şöleni düzenledi ve 

uşakları kurban edilmemiş et yediler. Ve o (Tanrı) ona üç ay boyunca suskunluk cezası verdi 

ve onun rüyasına girdi ki, o bir stel diksin ve başına geleni yazsın ve bundan sonra (tekrar) 

konuşmaya başladı.” 

 

Meidon’un dinsel bir günah işlediği açıktır; fakat ayrıntılar tam net değildir. Örneğin, 

kraterin yapımı ve §p‹ toË DiÚw toË Trvsou ifadesi ile kastedilmek istenen nedir? Bir adak 

hediyesi ya da sunak önünde bir kurbanın gerçekleştirilmesi, yani sunulması mı 

kastedilmiştir? Meidon’un sorumlusu olarak cezalandırıldığı, diãkonoi’un (=rahip) işlediği 

günah, kurban edilmemiş etten yemeleridir. Böylece, Meidon gördüğü rüya sonucu 

(parestãyh aÈt“ efiw toÁw Ïpnouw) tanrının buyruğu gereğince stel dikerek cezadan 

kurtulmuştur.   

Petzl, burada geçen épomakkÒv (=dil bozukluğu ile cezalandırma) kelimesini, 

énohta¤nein, bar°vw noe›n, parafrone›n, lhre›n, mvra¤nein kelimeleri ile ilişkili görüp 

bir anlamda “dilsizlik olgusuyla” bağlantı kurarak, tanrının cezalandırma işlevini dile 

getirir472.  

 

3.1.2. Apollon (ÉApÒllvn) (Harita 3) 

  Kat. No: 60-73 

Lev: 27-31 

 

 Apollon473 kelimesinin Yunan etimolojisinde belirgin bir açıklaması yoktur. Apollon 

yani cezalandırmak ya da apello yani defetmek, kötülüğü önleyip korumak anlamına gelen 

fiillerden ya da başka kökenlerden türemiş olduğu ileri sürülmektedir474. Yunanlılar’da 

tanrının özünü belirtmek için Phoibos ek adını takmışlardır. Phoibos, “belli, parlak” demektir. 

Bu isimle tanrının ışık saçan aydınlık varlığını dile getirmektedirler475. 

                                                 
472 Petzl 1994, 1, no: 1. 
473Erhat 1989, 47 vd.; Can 1994, 52 vd.; Bayladı 1995, 62 vd.; Grimal 1997, 79 vd.; Agizza 2001, 43 vd.; 
     Akşit 2003, 65 vd; Graves 2004a, 83 vd.; Karaosmanoğlu 2005, 52 vd; Meral 2003, 32 vd.; Kaplan 2007, 471 
vd. 
474 Guthrie 1968, 73. 
475 Grimal 1997, 651. 
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 Son derece karma bir kişiliği olan Apollon, aydın, durgun, ölçülü gücü 

simgelemektedir. Doğayı görme, varlığı akılla algılama ve akıl yetisine dayanan yöntemlerle 

biçimlendirme gücünü veren tanrıdır476. Kehanetin yani bilinmeyenden haber vermenin, 

müziğin, sanatın, şiirin de tanrısıdır. Tanrı, iyilik ve koruyuculuğu, yardımseverliği fakat aynı 

zamanda da kinciliği ve öç almaya olan düşkünlüğü ile de bilinmektedir477. Bitkiler onun 

sayesinde büyür, meyveler onun ışık ve ısısıyla olgunlaşır, ışınları bataklıkları kurutur, 

hastalıkları defeder. İnsanlara, hayvanlara ve hububata zararlı olan her şey onun ışıkları ile 

yok olur. Bu bakımdan ona koruyucu manalarına gelen birçok sıfatlar verilmiştir. Örneğin, 

Apollon Smintheos (=fare kovan), Apollon Parnops (=çekirge kovan).478 

 Bazı araştırmacılar, Apollon’un Asya’dan gelmiş olabileceğini ileri sürmekte ve buna 

neden olarak da, Apollon kelimesinin etimolojisinin kesinlikle saptanamamış olmasını 

belirtmektedirler479. Asyalı olduğunu savunanlar, Apollon’un “Lykeios” veya “Lykios” 

sıfatlarını önemli bir kanıt olarak göstermektedirler. Bazılarına göre, Lykeios, Likyalı 

anlamına gelmektedir. Bu da onun Asyalı kökenini açıklamaktadır480. Lykeios aynı zamanda 

ışık anlamına da gelmektedir. Kelimenin luk kökünden türeyen lÊkh (=sabahın alaca 

karanlığı, fecir), lukÒfow (=seher vakti) ve lukaugÆw gibi kelimeler ışık anlamına 

gelmektedir. Böylece Apollon Lykios sıfatı, Apollon’un doğrudan ışığı temsil etmekte 

olduğunu ve ışık karakterini taşıdığını göstermektedir481. Ayrıca Herodotos Likyalılar için, 

“diğer uluslarla bağdaşmayan kendilerine has gelenekleri vardır, kendi isimleri baba adından 

değil, ana adından sonra gelmektedir” diyerek belki Apollon’un annesinin isminden dolayı 

aldığı Letoides sıfatına da bir açıklama getirmektedir482. Bu bilgilere dayanılarak tanrının 

Anadolu kökenli olduğu düşünülmektedir.  

 Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden ele geçen yazıtlar, tanrının burada yoğun bir şekilde 

tapınım gördüğünü kanıtlamaktadır.  

 Tüm Anadolu’da olduğu gibi Mysia Bölgesi’nde de tanrının kültü görülmektedir. 

Kültün varlığı hem yazıtlar hem de sikkeler tarafından kanıtlanmaktadır. Bütün bölgeye 

                                                 
476 Erhat, 1989, 48. 
477 Agizza 2001, 46. 
478 Taşlıklıoğlu 1954, 14. 
479 Guthrie 1968, 73. 
480 Akşit 1967, 73; Guthrie 1968, 74,  82 
481 Taşlıklıoğlu 1954, 14; Guthrie 1968,  82; Byrce 1986, 183. 
482 Herodotos I, 173. 
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yayılan kült, daha çok Kyzikos ve civarında hissedilmektedir. Çeşitli epithetler altında 

tapınım gören tanrı aşağıda tek tek açıklanmaya çalışılacaktır. 

 Mysia’da tanrı Apollon’un özel bir yeri olduğunu ele geçen kabartmalı ya da 

kabartmasız yazıtların çokluğundan anlayabiliyoruz. Steller üzerindeki kabartmalara 

baktığımızda, örneğin Kat. No: 63, 65, 67, 69’da Apollon, genellikle sağda, cepheden ve 

ayakta, vücut ağırlığını sağ bacak üzerine vermiş, sol bacak dizden hafif bükülerek yanda ve 

geride tasvir edilmiştir. Üzerinde kollu, göğüs altından kemerli uzun khiton ve sırt mantosu 

giymiştir. Yüz cepheden ve seyirciye dönüktür. Sol elinde kithara veya lyra, sunağa doğru 

uzattığı sağ elinde ise, sunu tası (patera) tutmaktadır. Sunak genellikle ortada tasvir edilmiş, 

arkasına da bir ağaç yerleştirilmiştir. Ağaç ve sunak kutsal alanı sembolize eden objelerdir. 

Kabartma sanatında sunak ve ağaçlar İ.Ö. geç 5. yüzyılda görülmeye başlanmıştır483.   

 Apollon elinde taşıdığı kithara nedeniyle genellikle Apollon Kitharodos olarak 

adlandırılmaktadır484. Fakat steller üzerindeki yazıtlara baktığımızda tanrıya farklı sıfatlar 

altında tapınıldığını görmekteyiz. Bu isimler muhtemelen yöredeki yerel yer isimleridir. 

Bunlardan bazıları, Apollon Krateanos, Apollon Daphnousios, Apollon Libotenos, Apollon 

Germenos’tur.  

 Apollon kültü çeşitli yollarla Kyzikos’a girmiştir. Bunların en eskisi Aisepos 

Ovası’ndan, Zeleia’dan gelendir. Zeleia şehri ve çevresinde Apollon’a tapınılmaktaydı. 

Aslında S°la, Z°la ve Z°leia  “ışık” anlamına gelmektedir ve bu bakımdan güneş ve ışık 

tanrısı Apollon ile bölgenin etimolojik bir ilgisi olduğu anlaşılıyor. Ayrıca şehirde Apollon’un 

bir de kehanet yeri ve kahini bulunmaktaydı. Bu kahinin Priamos’a vermiş olduğu 

kehanetlerinden biri korumaya alınmıştır. Buradan anlaşılıyor ki; Likaion Apollon Kyzikos’a 

Zeleia’dan gelmiştir. Marquardt’a göre Likia Zeleia’nın eski adıdır485. Ayrıca Milet 

kolonileriyle birlikte Apollon Dindimaios kültü de Kyzikos’a girmiştir. Bu yüzden tanrı, 

şehirde ÉArxhg°thw olarak tapınım görmüştür. Apollon Dindimaios’un verdiği kehanetlerle 

şehrin kurulmasına sebep olduğu için oldukça saygı gören bir tanrı olduğu anlaşılıyor. Miletos 

kökenli yazıtlar Kyzikosluların, tanrının Miletos’daki tapınağına adadıkları çok sayıdaki 

hediyelerden bahsetmektedir. Apollon ÉEkbãsiow ve Apollon ÉAkta›ow kültü farklı gibi 

görünürler. Bu kültlere Parium ve Hellespontos’un aşağısında tapınılmaktaydı. Apollon 
                                                 
483 Caroll-Spillecke 1985, 72 vd. 
484 Taşlıklıoğlu 1963, 127 vd. 
485 Marquardt 1836, 128 vd.; Ertüzün 1999, 63-64. 
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Aktaios kültü Adrestaia’da, Artemis ile birlikte görünmekteydi ayrıca bir de kehanet yeri 

mevcuttu. Apollonius Rhodiu’un I 966’da bahsettiği gibi, kültün kurucuları Argonatlar’dır:  

 “Dh˝loxow d¢ tÚ flerÚn oÈk ÉEkbãsiou ÉApÒllvnÒw fhsin e‰nai, 

éllÉXason¤ou  ÉApÒllvnow, Svkrãthw d¢ §n ta›w ÉEpiklÆsesi KuzikhnoË 

ÉApÒllvnÒw fhsi kale›syai.” 

 Kyzikos şehir sikkelerinde de Apollon sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bazı sikkeler 

üzerinde tanrıyı üçayak üzerinde otururken görmekteyiz. Böylece tanrının kehanet yönü ön 

planda tutulmuştur. Kyzikos’ta da tanrının bir kehanet yeri bulunmaktaydı ve kahin tarafından 

Büyük İskender’in annesi Olympias’a yaptığı bir kehanet metni günümüze kadar gelmiştir. 

Vatikan kodeksinde saklanan belge, o kadar belirsizdir ki içerik hakkında kesin bir bilgi 

edinilememektedir486.  

 

3.1.2.1-Apollon Bathylimenites (Bayulimen¤thw)      

      Kat. No: 30, 74-75    

      Lev: 32-34 

  

Mysia Bölgesi’nde bu kültün varlığı, Kyzikos (Kat. No: 30, 74) ve Erdek (Artake) 

(Kat. No: 75) civarından ele geçen yazıtlarla belgelenmektedir487. Bunlardan iki tanesi adak 

stelidir ve İstabul Arkeoloji Müzesi’nde, diğeri ise mermerden bir sunak olup, N. Tolunay’a 

ait özel koleksiyonda korunmaktadır.  

İlk olarak L. Robert, Hellenica adlı eserinde tanrıyı bu epitheti ile tanıtmıştır488. Apollon 

Bathylimenites’i tanıtan üçüncü yazıtı ise Schwertheim bilim dünyasına kazandırmıştır489. 

İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde korunan iki adak steli üzerindeki kabartmalar, 

Mysia’dan ele geçen adak taşları üzerindeki kabartmalara benzer özellik gösterdikleri için 

bunların Kyzikos civarından geldikleri düşünülmektedir. Her ikisi de akroterli ve üçgen 

alınlığa sahiptir. Bir niş içersinde alçak kabartma olarak tasvir edilmişlerdir. Kat. No: 30’daki 

stel iki resim alanlı olup, üstteki resim alanında cepheden ve ayakta dört tane tanrı tasvir 

edilmiştir. Alttaki resim alanında ise kurban töreni sahnesi canlandırılmıştır. Burada bir sunak 

                                                 
486 Marquardt 1836, 130. 
487 Robert 1955, 125, 128, no: 25; Schwertheim 1983b, 109-110, no: 2, Lev. 11; SEG 33, 1983, no: 1054. 
488 Robert 1955, 125. 
489 Schwertheim 1983b, 109-110. 
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üzerinde diz çökmüş bir boğa resmedilmiştir. Bu motifler bize tamamen, Mysia adak taşlarını 

hatırlatmaktadır. Bir antikacıdan alınan bu stelin nereden getirildiği bilinmemesine karşın, 

gösterdiği özelliklerinden dolayı Kyzikos kökenli olduğunu söyleyebiliyoruz ve •aut«n için 

kullanılan •at«n formundan dolayı metin İ.Ö. 1. yüzyıla tarihlenmektedir490. 

Stel üzerinde dört tanrının bir arada görülmesi ilginçtir. Adak, Zeus Megistos, Apollon 

Bathylimenites ve Artemis’e yapılmış olmasına rağmen kabartmada dört tanrı tasvir 

edilmiştir. Bunlar soldan sağa doğru, elinde meşalesi ile Artemis, çıplak ve phialesi ile 

Apollon, sol elinde kithara ile bir başka Apollon ve sol elinde krallık asasını taşıyan Zeus’tur. 

Bu yazıtlardan Apollon’nun yeni bir sıfatını öğrenmekteyiz. Bathylimeneites, Bathys Limen 

(derin liman) olarak adlandırılan yerde oturan anlamına gelmektedir491 Bu yer adı, antik 

dünyanın farklı bölgelerinde bilinen bir addır fakat burası Kyzikos ve Anadolu’da bilinmez. 

Bu yüzden bilim adamları, bu yerin Artake Limanı’na uygun olduğunu savunmaktadırlar492.  

Bathys Limen ismi, limanın az çok büyük veya derinliğinden kaynaklanmamaktadır. 

Yunanistan’da Vathy493 diye adlandırılan koylar ve limanlar bugünkü fiyord494 coğrafi terimi 

ile eşdeğerdedir. Bir görüşe göre bunlar, incelendiğinde burada söz konusu olan liman Artake-

Erdek değildir495 Ancak, Kapıdağ yarımadasının güney kıyısı, yani kıstağı ve Edincik 

civarındaki ana kayanın kuzey kıyısı arasındaki Kyzikos’un batı koyu söz konusudur. Başka 

bir görüşe göre ise, Kapıdağ yarım adasının kuzey kıyısı üzerinde Kiepert’in haritasındaki 

gibi Vathy Limanı diye adlandırılan yarık biçiminde bir koy, güneye doğru girmektedir. Bu 

yarık biçimindeki koy, Vathy adındaki bir koyun kıyısında yer alan küçük bir vadi vasıtasıyla 

güneye doğru uzanmaktadır. Bu açıklamalar doğrultusunda kesin olan tek şey vardır; o da 

ismin modern oluşudur496. O halde, Baths Limanı’nın Kyzikos’un batı koyu veya yarımadanın 

                                                 
490 Robert 1955, 125. 
491 ay 1955, 125 
492 Hasluck 1910, 17; Robert 1955, 128, dn: 2: …koy güney batı yönüne açık kuzey batı-güney doğu yönünde 
      1000m.lik bir uzunluğa sahiptir. Koyun güney batısı geniş araziyle şekillenmiştir. Tepede kuleler ve Paleo- 
      Castro olarak adlandırılmış eski bir şatonun kalıntıları vardır. Körfezin güney tarafına doğru kurulmuş olan 
      Kyzikos’un batı tarafına girmeye tereddüt edilmemektedir. 
493 Bunlar Samos’da, Amargos’da, Ithaka’da, Domrena Körfezindeki Boiotia’nın güney kıyılarında ve Aulis’de 
      görülür.  
494 Fiyord: Buzulların oluşturduğu vadilerin deniz suyu ile dolmasıyla oluşan dik yar ve kayalıkların arasındaki 
      derin dar koycuklarına verilen isimdir. Norveççe fjord kelimesinden gelir. Dar koylar buzullar tarafından 
      aşındırılmış ve deniz seviyesinin çok altındaki taban, deniz yüzeyinin bayağı altına kadar devam eden dik 
      duvarlar, kara tarafından ve ortada deniz tarafına göre daha çok olan derinlik ve açık deniz ile bağlantı 
      fiyordların tipik özellikleridir. 
495 Robert 1955, 131. 
496 ay 1955, 131, dn: 1: Diavathy köyünün kuzey kıyısı üzerinde doğuya biraz daha uzaktadır. 
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kuzey kıyısındaki Vathy Limanı olup olmadığına karar vermek biraz zordur. L. Robert, yerin 

lokalizasyonu hakkında, ele geçecek diğer yazıtlar sayesinde kesin bir şeyler söylenebileceği 

üzerinde durmaktadır497. Fakat elimize geçen üçüncü yazıt ta, Bathys Limen’in neresi olduğu 

hakkında maalesef bilgi verememektedir. Koleksiyoncunun verdiği bilgiye göre bu taş, 

Manyas Gölü civarındaki bir köyde bulunmuştur. Bu nedenle, Bathys Limen’in kesin 

lokalizasyonu yapılamamaktadır.   

Apollon’un bu epithet altında, bölgede yerel bir kült olarak tapınım gördüğünü 

söyleyebiliriz. 

 

3.1.2. 2. Apollon Daphnousios (=DafnoÊsiow) 

       Kat. No: 76-81 

       Lev: 35-40 

 

 Mysia Bölgesi’nde Ulubat Gölü kıyısındaki Akçapınar Köyü civarında bulunan ve 

1991 yılında Bursa Müzesi’ne getirilen bir dekret ve beş adet adak steli üzerinde tanrı 

Apollon, Daphnousios epitheti ile geçmektedir498. Bu yazıt grubunun, Apollonia ad 

Rhyndacum kentinin499 hem kült hem de tarihi coğrafyası hakkında önemli bilgiler 

vermesinin dışında, bugüne kadar Mysia’da çok karşılaşılan Apollon Kitharoidos’un yerel bir 

tapınağının lokalizasyonuyla ilgili bilgiler sağlaması açısından da önemlidir (Kat. No: 76). 

Dekretin çevirisi şöyledir:  

 

“Daphnous’taki Katoikia karar aldı: Katoikia’ya armağanlar vermek yoluyla iyilikleri 

dokunmuş olan Asklepiades oğlu strateg Polemaios ve Smylos oğlu Zenon çelenk takılarak 

onurlandırılmalıdırlar ve (karar) taş stele yazılarak Apollon’un tapınağına konmalıdır.” 

 

Yazıtın 1-2. satırlarında geçen DafnoÊsiow şeklindeki etnik isim olan “Daphnous” 

katoikiası, Polybios’un, I. Attalos’un Mysia içlerindeki İ.Ö. 218’deki yürüyüşünü anlatırken 

bahsettiği “katoik¤ai t«n Mus«n”dan biri olabilir500. Schwertheim, bunların askeri koloniler 

                                                 
497 ay 1955, 131. 
498 Tanrıver-Kütük 1993, 99-102, Lev. 12-14. 
499 Robert 1980, 97. 
500 Polybius V 77, 3-5. 
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olduğunu501, Robert ise, askeri koloniler olmadığını, yerlilerin köyleri olduğunu 

savunmaktadır502. Oysa, yazıtta geçen “strathgÒw” kelimesi, kesin olmamakla birlikte, 

Alpagut’ta bulunan ve Bursa Müzesi’nde korunan “Hermias” isimli bir strategosun iki 

kotaikia tarafından onurlandırıldığı yazıttaki503 gibi kotoikianın bir askeri koloni fikrini 

destekliyor olabilir. Üstelik 11. satırda geçen DorufÒrow (mızraklı muhafız) terimi de bu 

fikri destekliyor görünmektedir. Her ne kadar fonksiyonu tam olarak anlaşılamasa da 

doryphoroi’un, Hellenistik dönemde aynı strategos (general-komutan) gibi şehir 

yönetimindeki resmi görevliler arasında oldukları fikri ihtimal olarak ortaya çıkmaktadır504.  

Stellerin üzerindeki kabartmalarda kurban töreni sahnesi canlandırılmıştır. Tek başına 

veya bir kurban törenine katılır durumda gösterilmiş olan tanrı Apollon, Kitharoidos tipinde 

tasvir edilmiştir. Bu adak taşlarında görülen Apollon kabartması tipini Linfert, heykeltraş 

Bryaksis’in bir eseri olan Apollon Daphnaios kült heykelinden kaynaklandığını ileri 

sürmektedir505. Fakat yerel ustalar tarafından orijinali taklit edilerek birbirinden bazı farklarla 

ayrılan Apollon tasvirli adak taşları üretilmiştir. Tanrıver’e göre, orijinalin yapılış tarihi olan 

yaklaşık İ.Ö. 300, tüm bu türdeki adak taşları için bir terminus ante quem oluşturmaktadır506. 

Bilinen steller de en erken İ.Ö. 2. yüzyıla tarihlenmektedir. Buradaki adak stelleri de plastik 

özellikleri ve harf özellikleri bakımından bu döneme tarihlenebilir.  

Mysia Bölgesi’nin çeşitli yerlerinde ele geçen adak taşlarında Apollon, Kitharoidos, 

Krateonos, Bathylimenites gibi farklı epithetler ile karşımıza çıkmaktadır. Ele geçen bu adak 

stelleriyle,  tanrının daha önceden bilinmeyen Daphnousios epithetini öğrenmekteyiz. 

Apollon’un bu sıfatı Kat. No: 76’deki yazıtta geçen Daphnous katoikiası’ndan aldığı 

anlaşılmaktadır.  

 

3.1.2. 3. Apollon Deonteios (=Deonte¤ow) 

       Kat. No: 82 

       Lev: 41 

 

                                                 
501 Schwertheim 1985a, 83 vd., no: 7.  
502 Robert 1970, 191 vd. 
503 Schwertheim 1983a, no: 22. 
504 Tanrıver 1995b, 22. 
505 Linfert, 1983, 165-173. 
506 Tanrıver 1996, 195. 
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Stilistik özellikleri açısından Mysia Bölgesi’ne ait olduğu düşünülen ve bugün Bursa 

Müzesi’nde koruma altına alınan Kat. No: 82’deki mermerden, üçgen alınlıklı adak levhası 

üzerindeki yazıtta tanrıyı bu epithetle görmekteyiz507. 

Cepheden sol ayağını dizden bükerek geriye atmış, göğsün hemen altından kalın 

kemerli uzun khiton ve sırt mantolu, sol elinde kithara, sağ elinde sunu tası taşıyan Apollon 

Kitharodos olarak tasvir edilmiştir. Apollon elinde tuttuğu kithara nedeniyle yaygın olarak 

Apollon Kitharodos olarak adlandırılmış508 olmasına rağmen adak levhası üzerinde yer alan 

yazıtın yardımıyla tanrının burada yerel bir adla tapınım gördüğünü anlamaktayız. Yazıtın 

çevirisi şöyledir:  

 

“Sasaros oğlu Menodoros bu adağı Apollon Deonteios’a  (sundu).”  

 

Tanrının bu sıfatı ile bölgede Apollon’a ait bir kült merkezi olduğu da ortaya 

çıkmaktadır509. Ancak yazıtın buluntu yerinin kesin olarak bilinmemesinden ve müze envanter 

kayıtlarında yeterli bilgi olmamasından dolayı kült alanının yeri hakkında bilgi sahibi 

olamıyoruz. Tanrının bu epitheti ile ilgili başka yazıtlar ele geçtiği zaman kült yeri hakkında 

bilgi sahibi olabileceğimizi umuyoruz.  

Stel üzerindeki kabartmada, kurban töreni sahnesi canlandırılmıştır. Ortada bir sunak 

ve tapınan insanlarla birlikte adak olacak hayvanla ilgilenen bir kişi bulunmaktadır. Buradan 

Apollon Deonteios için küçükbaş hayvanın; yani bir koyunun kurban edildiğini de 

öğrenebilmekteyiz. 

 

3.1.2. 4. Apollon Germenos (=GermhnÒw) 

       Kat. No: 83 

       Lev: 42 

 

   1995 yılında İzmir’de bulunan ve aynı yıl İzmir Arkeoloji Müzesi’ne510 teslim edilen 

adak stelinin, üzerindeki yazıtın içeriği ve kabartmanın stilistik özellikleri511 açısından Mysia 

                                                 
507 Şahin 1999, 384, no: 2, Res. 2; ay 1997, 179 vd., Lev. 27.3.; ay; .2000, 232-233, LA 2, Lev. 81. 
508 Taşlıklıoğlu 1963, 134-135. 
509 Şahin 1999, 398. 
510 İzmir Arkeoloji Müzesi’nde olması gereken adak steli, çalışmam sırasında maalesef müzede bulunamamıştır. 
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Bölgesi’ne ait olduğu düşünülmektedir512. Ancak, stelin buluntu yeri tam olarak 

saptanamamıştır. Tanrıver’e göre stel, bugün yeri tam olarak belirlenemeyen antik Germe 

kentindeki, Apollon’a ait bir kutsal alanda bulunmuş olmalıdır513 Mermerden ve üçgen 

alınlıklı olan adak stelinde Apollon, bugüne kadar görmediğimiz bir epithetle (Germenos) 

karşımıza çıkmaktadır. Kat. No: 83’deki yazıtın çevirisi şöyledir: 

 “Teimon oğlu Metrobios bu adağı Apollon Germenos’a (sundu).” 

 

 Germenos (=GermhnÒw)  şeklindeki etnik isim, Germe sikkeleri üzerinde, antik 

gramerci olan Stephanos Byzantios’da ve Germe dışında yaşayan bazı mezar taşlarında da 

geçmektedir514. Kentin sikkeleri üzerinde tanrının tasvirlerinin kullanıldığı görülmektedir515. 

Sonuç olarak, Germeli anlamına gelen bu epithet ile tanrı, kentte Germeli Apollon olarak 

tapınım görmekteydi.  

 Stephanos Byzantios tarafından “G°rmh: pÒliw ÑEllhspont¤a plhs¤on Kuz¤kou, 

∂n ÑHrvdianÚw ÉAs¤aw fhs¤n: ı pol¤thw GermhnÚw ka‹ GermhnÆ516” diye 

tanımlanan, Ptolemaios tarafından Mysia içlerinde yer aldığı belirlenen antik Germe kentinin 

yeri hala tartışmalıdır. Bazı araştırmacılar kuzeybatı Anadolu’da, biri Kaikos (Bakırçay) 

üzerinde, diğeri ise Mysia’nın iç kesimlerinde iki farklı Germe kenti olduğunu 

söylemektedirler517. Robert ise, elinde kesin ipuçları olmamakla birlikte, bu adı taşıyan tek bir 

kentin var olduğunu ve bunun da Balıkesir’in batısındaki Savaştepe civarında lokalize 

edilmesi gerektiğini ileri sürmektedir518.  

 Stel üzerinde tasvir edilen uzun khiton ve himation giyen Apollon Kitharodos’un , tek 

başına veya bir kurban törenine katılır durumda gösterilen adak taşlarına Mysia Bölgesi ve 

Bithynia’nın batı kesiminde çok sık karşılaşmaktayız519. Bu adak taşlarında görülen Apollon 

kabartması tipini Linfert, heykeltraş Bryaksis’in bir eseri olan Apollon Daphnaios kült 

                                                                                                                                                         
511 Robert 1955, Pl. XIX 3, XXX 2.  
512 Tanrıver 1996, 193 vd., Lev. XLI. 
513 ay 1996, 193 vd. 
514 ay 1996, 193-194. 
515 BMC Lydia, 79, 82,  no: 4, 14; BMC Mysia, 64, no: 4;  
516 Germe: Kyzikos yakınında bir Hellespontos kenti. Herodianos’a göre Asia’dadır. Vatandaşlarına Germenos 
      ve Germene denir.  
517 Ayrıntılı bilgi için bkz: Robert 1962, 180-201; Germe’nin bugünkü Soma’da veya Susurluk civarında yer 
      aldığını savunanlar da vardır: Rheid 1986, 234; Ricl 1991b, 46 ve 51.  
518 Robert 1962, 377-412. 
519 ay 1955, 135-136, dn: 2; Tanrıver 1996, 195. 
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heykelinden kaynaklandığını ileri sürmektedir; fakat yerel ustalar tarafından orijinali taklit 

edilerek birbirinden bazı farklarla ayrılan Apollon tasvirli adak taşları üretilmiştir520. 

Tanrıver’e göre, orijinalin yapılış tarihi olan yaklaşık İ.Ö. 300, tüm bu türdeki adak taşları için 

bir terminus ante quem oluşturmaktadır. Bilinen steller de en erken İ.Ö. 2. yüzyıla 

tarihlenmektedir. Bu stel de plastik özellikleri ve yazı karakterine bakılarak İ.Ö. 2.-1. 

yüzyıllara tarihlenebilir521. 

 Stel üzerindeki kabartmaya baktığımızda bir kurban töreni sahnesi 

canlandırılmaktadır. Böylece, tanrı için bir koç522 kurban edildiğini öğreniyoruz. Ayrıca, 

Apollon burada kardeşi “Artemis Dadophore” (=meşale taşıyan)523 ile birlikte tasvir 

edilmiştir.  

Bazı Germe sikkeleri üzerinde Artemis’le Apollon’un birlikte tasvir edildiğini de 

görmekteyiz524. 

 

 3.1.2. 5. Apollon Karneios (=Karne¤ow) 

       Kat. No: 84 

        Lev: 43 

 

Bu kültü daha çok Anadolu’da Karia Bölgesi’nde Knidos525 antik kentinde 

görmekteyiz.  

Dorlar’ın Karia Bölgesi’ni iskan etmeleriyle bölgede her alanda olduğu gibi din 

konusunda da etkileri olmuştur. Peloponnesos’tan getirdikleri Apollon Karneios kültünü aynı 

özelliklerle Karia’da da devam ettirmişlerdir. Bölgeden ele geçen eserlerden bu kültün burada 

önemli bir yeri olduğu anlaşılmaktadır.  

 Mysia Bölgesi’nde Karacabey’de ele geçen Kat. No: 84’deki adak takviminden tanrıya 

bu epithet altında tapınıldığını anlamaktayız526. Fakat beraberinde bazı soruları da akla 
                                                 
520 Linfert, 1983, 165-173. 
521 Tanrıver 1996, 195. 
522 Çeşitli epithetlerle tanınan Apollon Kitharodos’a adanmış olan stellerde tanrı için genelde koç ve koyun gibi 
      küçükbaş hayvanların kurban edildiğini görmekteyiz: Robert 1955, Lev. XV 2, XXIII 6, XXV, XXV XXX 4; 
      Bazen de boğa gibi büyükbaş hayvanların kurban edildiğini öğreniyoruz: Robert 1955, Lev. XLII; 
      Schwertheim 1983a, no: 7.  
523 LIMC II, 1, “Artemis”, 654 vd.; Robert 1955, Lev. XIX 3, XXX 2: Mysia’da ele geçen ve Apollon ile 
      Artemis’in birlikte tasvir edildiği adak stellerinde tanrıça meşale taşır şekilde betimlenmiştir. 
524 BMC Lydia, 86, no: 32. 
525 Taşlıklıoğlu 1963, 63-64, 75-76; LeBas-Waddington 1972, 368-369, no: 1572. 
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getirmektedir. Anadolu’da sadece Karia bölgesinde tapınım gören tanrı burada, nasıl tanındı? 

Ne şekilde tapınım gördü?  Şu andaki bilgilerimiz bu soruları net olarak açıklayamamaktadır. 

 

 

3.1.2.6. Apollon Kitharodos (=KiyarodÒw) 

      Kat. No: 85-94 

      Lev: 44-51 

 

Apollon Kitharodos aslında bir tasvir tipidir. Mysia’da ele geçen hemen her stelde 

tanrı bu şekilde tasvir edilmiştir. Bazı stellerde yazıt korunmadığı için, muhtemelen değişik 

yerel Apollon’lara adanmışlardır. Burada Apollon Kitharodos’la ilişkili steller genel isimle 

toplanmıştır. 

 Anadolu’nun İonia527, Phrygia528, Karia529, Lydia530, Pamphylia531 ve Mysia532 gibi 

birçok bölgelerinden ele geçen sikkeler üzerinde tanrıyı, Apollon Kitharodos tipinde 

görmekteyiz. Özellikle Mysia bölgesinden ele geçen stellerde tanrı bu tipte karşımıza 

çıkıyor533. Kat. No: 85-87, 89-90, 92-94’deki steller üzerinde cepheden, ayakta duran 

Apollon, vücut ağırlığını sağ bacak üzerine vermiş, sol bacağı dizden hafif bükerek geriye 

atmıştır. Kollu ve göğüs altından kemerli uzun khiton ve arkada omuzdan aşağı inen sırt 

mantosu giymiştir. Sol elinde kithara sunağın üzerine uzattığı sağ elinde ise sunu tası (phiale) 

taşımaktadır.  

 Apollon elinde tuttuğu Kithara nedeniyle yaygın olarak Apollon Kitharodos olarak 

anılmaktadır. Ancak adak stelleri üzerindeki yazıtlarda tanrının bölgede yerel adlarla 

adlandırılmış olduğu görülmektedir. Örneğin Apollon Dapnousios, Deonteios, Libotenos ve 

Krateanos gibi epithetler altında tanrı yine bu tipte tasvir edilmiştir. Özellikle Apollon 

                                                                                                                                                         
526 Schwertheim 1983a, 2-3, no: 1, Res. 4. 
527 Head 1892, 67, 79, 102, 104 (Ephesos), no: 238, 174, 274, 361, Lev. 12.8. 
528 ay 1906, 228, 229, 232-238, 242, 243, 245, 246, 249, 250, 254, 256, 257, 269, 325 (Hierapolis), no: 1-3, 8, 9, 
     18-20, 22-24, 32-34, 39, 45, 54-58, 65-89, 90, 94, 95, 105, 106, 110, 134, 151, 154, 155-158, 161-163- 166, 
     270, Lev. XXIX 1, 3, XXXII 9, XXX 1, 6, 10, 11, XXXI 6, 7, LI 4, 7, 8, 10, LIII 1.   
529 ay, 1897, 102, 107- 109, 112, (Halikarnasos) no: 3, 48, 58, 62, 64, 74, 91, Lev. XVIII 3, 16, 20, XLIV 4. 
530 Head 1901, 238, 139 (Sardes), no: 10-36, Lev. XXIV 7-9. 
531 Hill 1897, 142 (Perge), no: 107; Robinson 1914, 44, no: 105. 
532 Wroth 1964, 9-12 (Apollonia), no: 13-19, 21, 23, 27, 28, 29, 54, Lev. II 7, 8, 10, 11, 15. 
533 Robert 1955, 151vd., Lev. 24.4 ve 30.5; Schwertheim 1983a,  no: 7, Res. 8; Şahin 2000, 234,235, 236, 238, 
     239, LA 5, 7, 9, 13, 16,Lev. 83, 84, 85, 87, 88. 
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Krateanos epithetli yazıtlarda tanrı istisnasız Apollon Kitharodos tipinde tasvir edilmiştir. 

Taşlıklıoğlu, Krateanos sıfatının toponimik veya demotik olduğu için Kitharodos sıfatının 

sonradan tanrıya verildiğini, aslında bunların aynı tanrıyı temsil ettiklerini ve merkez Kyzikos 

olmak üzere, Apollon Krateanos ile Apollon Kitharodos kültlerinin bu bölgede birleşmiş 

olduğunu savunmaktadır534. 

 Stellerin üzerindeki kabartmalara baktığımızda tanrı için bir adak sahnesi 

canlandırılmış olduğunu görüyoruz. Bu sahnelerden tanrı için hem büyükbaş hem de 

küçükbaş hayvanların yani boğa ve koçun kurban edildiğini öğrenmekteyiz. Ayrıca Kat. No: 

85’deki stel üzerinde, başının üzerinde yiyecek dolu sunu tepsisini taşıyan hizmetçi kız figürü 

de bulunmaktadır. Buradan yola çıkarak,  kurbanın yanı sıra tanrı için muhtemelen kurabiye, 

çörek veya ekmek gibi farklı sunuların yapılmış olabileceğini düşünebiliriz.  

 

3.1.2.7. Apollon Krateanos (=KrateanÒw) 

       Kat. No: 95-109 

       Lev: 52-58 

 

 Tanrı Apollon’u Krateanos epitheti altında sadece Mysia Bölgesi’nde Kyzikos ve 

civarında ele geçen adak stellerinde görüyoruz535. Anadolu’nun birçok bölgesinde ele geçen 

Apollon’a adanmış adak stellerinde tanrı, genellikle Kitharodos tipinde tasvir edilmektedir536 

(Kat. No: 96-97, 100-105). Cepheden, ayakta duran Apollon, vücut ağırlığını sağ bacak 

üzerine vermiş, sol bacağı dizden hafif bükerek geriye atmıştır. Kollu ve göğüs altından 

kemerli uzun khiton ve arkada omuzdan aşağı inen sırt mantosu giymiştir. Sol elinde kithara 

sunağın üzerine uzattığı sağ elinde ise sunu tası (omphalos) taşımaktadır. Apollon Krateanos 

epithetli yazıtlarda tanrı istisnasız Apollon Kitharodos tipinde tasvir edilmiştir.  

Taşlıklıoğlu, Krateanos sıfatının toponimik veya demotik olduğu üzerinde 

durmaktadır537. Bu yüzden Kyzikos kentine yakın bir yerde bu isimde bir yerleşim yerinin 

                                                 
534 Taşlıklıoğlu 1963, 128, 135. 
535 Benndorf-Niemann 1884, 154, no: 128; Hasluck 1903, 87, no:39; Wiegand 1905, 329, Res. 1; Robert 1955, 
     138, dn. 2, 139, 140, Pl. XV 2; Taşlıklıoğlu 1963, 123, 124, 125; Şahin 2000, 236-237, LA 10, Lev. 85, 238- 
     239, LA 14, Lev. 87, 239, LA 15, Lev. 88. 
536 Robert 1955, 151vd., Lev. 24.4 ve 30.5; Taşlıklıoğlu 1963, 133; Schwertheim 1983a, 11, no: 7, Res. 8; Şahin 
     2000, 234 , 235, 236, 238, 239, LA 5, 7, 9, 13, 16,Lev. 83, 84, 85, 87, 88. 
537 Taşlıklıoğlu 1963, 128. 
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aranması gerektiğini de söylemektedir. Bu durum birçok araştırmacının da ilgisini çekmiş ve 

bu yönde araştırmalar yapılmıştır. Epithetin bağlı bulunduğu yerin isminin de Krateia 

olabileceği ihtimali üzerinde durmuşlardır. Örneğin Plew538, Krateanos sıfatı ile ilgili Krateia 

adındaki yerin ancak Bithynia’da olabileceğini öne sürerken, Mordtman539  ve Bendorf-

Niemann540 ise bu yerin, Balıkesir’den dokuz, Manyas’tan üç saat mesafede Kyzikos’un 

batısında olduğunu söylerler. Mordtmann, Söve’den bahseder fakat yerini tam olarak 

saptayamaz.  Robert de, bu antik yerleşimin yerini Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı Göbel 

nahiyesinin Söve Köyü sınırlarında bulunduğunu savunmaktadır541. Buradan şu sonuca 

varabiliriz: Kültün asıl merkezi bugünkü Söve sınırları içinde olan Krateia antik yerleşimidir. 

Aynı zamanda bu kült Kyzikos’ta da görülmektedir. Taşlıklıoğlu, ayrımı yazıtlarda geçen 

eÈxÆn ve xaristÆrion ifadeleriyle yapar. Ona göre, eÈxÆn kelimesi (Kat No: 97-99, 101-

102, 104-105, 107-109) kültün asıl merkezi olan Krateia yazıtlarında; xaristÆrion kelimesi 

ise (95, 100, 106) Kyzikos yazıtlarında geçmektedir542.  

    

3.1.2.8. Apollon Leonteios (=Leonte¤ow) 

       Kat. No: 110 

       Lev: - 

 

 Tanrının bu epithetini Mysia Bölgesi’nde Susurluk civarında ele geçen bir adak steli 

üzerinde görmekteyiz543. Yazıt, G. E. Bean tarafından bulunmuştur. Yazıtı, harflerin biçimi 

incelendiğinde Hellenistik döneme tarihleyebilmekteyiz. Yazıtın çevirisi şöyledir: 

 “Apollonidos oğlu Leonides bu adağı Apollon Leonteios’a (sundu).” 

 

3.1.2.9. Apollon Libotenos (=LibothnÒw) 

       Kat. No: 111 

       Lev: 59 

 

                                                 
538 Plew 1875, 113; Ay 1876, 43 
539 Mordtmann 1874, 162. 
540 Benndorf-Niemann 1884, 162. 
541 Robert 1955, 148-149. 
542 Taşlıklıoğlu 1963, 128. 
543 ay 1963, 133. 
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 Bursa Müzesi envanter kayıtlarından İnegöl kökenli olduğu öğrenilen mermer adak 

steli, Libotenos epithetini taşıyan elimizdeki tek örnektir544. Üzerindeki kabartmanın ve 

yazının stilistik özelliğinden dolayı stel İ.Ö. 120-110 yıllarına tarihlenir. Kat. No: 111’deki 

yazıtın çevirisi şöyledir: 

 

 “Dionysios oğlu Demetrios bu adağı Apollon Libotenos’a (sundu).” 

   

 Stel üzerindeki kabartmada bir kurban töreni sahnesi canlandırılmıştır. Apollon sağda, 

cepheden vücut ağırlığını sol bacak üzerine vererek tasvir edilmiştir. Uzun khiton ve sırt 

mantosu giyen tanrı, sol elinde kithara, sunağa doğru uzattığı sağ elinde ise sunu tası 

taşımaktadır. Sunağın önünde kurbanlık koç ve tapınan kişiler bulunmaktadır. Bu yazıtta 

görülen kitabe, Krateia şehrindeki Apollon Krateanos’u tasvir edilen kabartmalar üzerinde 

görülmektedir545.  

 Libotenos, ismini bu tanrıya tapınan halktan ya da yer isminden almış olabilir. Ancak, 

Corsten’in belirttiği gibi546, ne Mysia ne de Bithynia bölgesinde Libot adında bir yer adı 

henüz bilinmemektedir. Şahin ise, Libotenos kutsal alanını Miletupolis’in kuzeydoğusunda, 

İnegöl yakınlarında aranmasının doğru olacağını savunmaktadır547.  

 Kabartmada tanrıya kurban olarak adanmış bir koç görmekteyiz. Dolayısıyla, bu kültte 

tanrı için bir hayvanın, özellikle küçükbaş hayvanın kurban edildiğini söyleyebiliriz. 

 

3.1.2.10. Apollon Mekastenos (=MekasthnÒw) 

          Kat. No: 112 

         Lev: - 

 

İstanbul, Bebek Robert Koleji’nde bulunan Kat. No: 112’deki adak steli üzerinde tanrı, 

Mekastenos sıfatı ile geçmektedir548. Yazıttan Menodoros’un steli, Apollon Mekastenos için 

adadığını anlayabiliyoruz. Ancak yazı oldukça silinmiş ve eksiktir. O yüzden bu stelin ne için 

                                                 
544 Mendel 29, no: 35, Fig. 15; LIMC II, 1984, 299, no: 963; Corsten 1991, 62, no: 40; Şahin 1997, 179 vd., Lev. 
     27.4; Şahin 1999, 384, no: 3; ay 2000, 233, LA 3, Lev. 82. 
545 Robert 1955, 165-173; Taşlıklıoğlu 1963, 10. 
546 Corsten 1991, 62. 
547 Şahin 1999, 398. 
548 Hasluck 1904, 20, no: 1; Taşlıklıoğlu 1963, 125 (o). 
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dikildiğini ve tanrının işlevini de öğrenemiyoruz. Hasluck’a göre epithet, Makestus, Mekistos 

nehri ile ilgilidir549. O halde, Makestus vadisi civarında oturan halkın tanrıya bu sıfat altında 

tapındıklarını ve yerel bir kült olduğunu söyleyebiliriz. Kısacası, Yunanlı bir tanrı ile yerel 

Anadolu ismi birleştirilmiştir. Stel üzerindeki kabartmaya baktığımızda tanrı, yine kitharodos 

tipinde tasvir edilmiştir.  

 

3.1.2.11. Apollon Phoibos (=Fo›bow) 

         Kat. No: 113 

         Lev: 60 

 

Parlak anlamına gelen Phoibos550, Apollon’un önemli bir sıfatı olarak karşımıza çıkar. 

Phoibos olan Apollon hem arı, arındıran ve arınmış hem de parlak olandır. Öyle ki ışıltısı, 

koruması altında olanları bile korkutur ve şaşırtır. Kallimakhos Apollon’a övgü eserinde 

Apollon için şunları söyler:  

“….Phoibos’tur, yani ölümü geciktirme bilgisine sahiptir ama çoban gibidir de… 

Phoibos’un izinde kentler kurulur, Phoibos bunların kurulmasına sevinir ve kendi eliyle 

temellerini atar…” 551. 

Bu tanrı özellikle Latince’de, Apollon adı söylenmeksizin sadece Phoebus olarak da 

anılmaktadır552. 

Mysia Bölgesi’nde Miletopolis’de ele geçen ve İ.S. 2. yüzyıla tarihlenen553 Kat. No: 

113 üzerindeki şiirde, tanrı bu isimle geçmektedir. 

 

3.1.2.12. Apollon Tadokomeites (=Tadokvme¤thw) 

          Kat. No: 114 

         Lev: - 

 

                                                 
549 Hasluck 1904, 20. 
550 Liddel-Scott 1966, 764. 
551 Bonnefoy 2000, 48. 
552 Grimal 1997, 651. 
553 Schwertrheim 1983, no: 64; Şahin 2000, 169. 
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Mysia’da Kyzikos civarında ele geçen bir başka mermer adak steli üzerinde tanrıyı 

Tadokomeites epitheti ile görmekteyiz554. 

 Bu taş, Tadokomeites sıfatını içeren elimizdeki tek örnektir. Yazıtın çevirisi şöyledir:  

  

“Diphilos oğlu Asklepiodos bu adağı Apollon Tadokomeites’e (sundu).” 

 

 Elimizde tanrının bu sıfatını içeren başka yazıt olmadığı için, Apollon Tadokomeites’in 

işlevi hakkında bilgi edinemiyoruz. Ayrıca, yazıt bize doyurucu bilgi vermemektedir. Yazıttan 

sadece Asklepiodos adlı kişinin tanrıya bir adak sunduğunu öğrenebiliyoruz fakat bunu neden 

ve nasıl yaptığı hakkında bilgi edinemiyoruz. 

Stel üzerindeki kabartmada kurban töreni sahnesi canlandırılmıştır. Ortada bir sunak 

ve kurbanlık koç bulunmaktadır. Sunağın solunda tapınan iki kişi, sağında ise bir köle 

görünmektedir. Kabartma, Kyzikos ve civarında ele geçen Apollon Krateanos’a555 adanmış 

olan kabartmalara benzerlik göstermektedir. Bu yüzden Taşlıklıoğlu’na göre556, Apollon 

Tadokomeites de Kyzikos’ta tapınım gören Apollon Krateanos’un aynısı oluyor ve 

Tadokomeites sıfatını ise, tanrıya tapınan halktan veya yer isminden almış olmalıdır. 

Muhtemelen bu sıfat, Tadas veya Tatas ismini taşıyan bir yerleşim yerinden gelmiş olabilir. 

 

3.1.2.13. Apollon Tarsenos (=TarshnÒw) 

         Kat. No: 115 

         Lev: - 

 

Mysia Bölgesi’nden Soma’da ele geçen Kat. No: 115’deki bir mektupta tanrının ismi 

bu epithet ile geçmektedir.557. Attalos mektupta, Apollon Tarsenos’un rahibinden, kurdukları 

Panegyris’de (=panayır) koyunlar için vergi muafiyeti (=ateleia) istemektedir558. Zaten bu tür 

organizasyonlarda yerel tapınaklara bazı ayrıcalıklar verilmekteydi. Büyük ihtimalle vergiden 

                                                 
554 Taşlıklıoğlu 1963, 122-123 (a), GIBM no: 1008. 
555 Robert 1955, 134 vd.; Taşlıklıoğlu 1963, 123-125. 
556 Taşlıklıoğlu  
557 Conze-Schuchhardt 1899, 212-214, no: 36; Holleaux 1924, 42; Robert 1929, 151; Taşlıklıoğlu 1963, 132-3; 
      Welles 1934, 190, no: 47; Piejko 1989, 395-409; SEG XXXIX, 1989, no: 1337; SEG L, 2000, no: 1220; 
       Müler 2000, 525-526.  
558 Welles 1934, 190, no: 47; Sokolowski 1958, 138; Piejko 1989, 395-409. 
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muaf tutulan koyunlar pek çok adak töreninde kullanılmaktaydı. Koyun, Anadolu’nun 

ekonomik hayatında büyük bir yere sahipti.  

Panegyris559 veya festival düzenleyenler bunun gibi istek mektuplarını ya bir mali 

memura ya da bir tapınak görevlisine verirlerdi560. Böylece, tapınakların bu tür 

organizasyonlarda önemli bir yeri olduğunu anlayabiliyoruz.  

TarshnÒw epitheti sadece Apollon için kullanılan bir sıfat değildir. Apollo Tãrsiow 

veya TarseÊw (Tarsi’li Apollon) Lydia yazıtlarında sık geçmektedir561. Bu sıfatın dişil hali 

olan TarshnÆ ise, Kula yakınlarında ele geçen bir yazıtta,  Ana Tanrıça’nın (MÆthr) 

epitheti olarak kullanılmıştır562.Bu epithet muhtemelen Tarsios nehrinden doğmuş etnik bir 

kelimedir ve “Tyrrhenia’lı” anlamındadır563. 

 

3.1.3. Poseidon (=Poseid«n) (Harita 4) 

Kat. No: 116-118 

Lev: 61 

 

Sularla ilgili yeryüzü olaylarının tanrısı olan Poseidon, denizlerin tartışmasız 

efendisiydi564. Homeros destanlarında Poseidaon olarak adlandırılırken Linear B yazıtlarında 

ise, Po-si-da-e-ia şeklinde geçer. Potidan’dan türeyen kelime denizin efendisi anlamına 

gelmektedir. Poseidon yazılı kaynaklara göre değişik biçimlerde yazılmıştır: Poseidaon, 

Posidaon, Poteidan, Potedan, Posoidan, Pohoidan ve Posdan565. 

Zeus kızdığı zaman yıldırımıyla yeri göğü yaktığı gibi Poseidon da üç dişli yabasıyla 

denizde dev dalgalar oluşturur, denizdeki tekneleri parça parça, karadaki yüzlerce binayı ise 

yerle bir ederdi. Bu nedenle tanrıya Enosigaios sıfatı (yerleri sarsan ve titreten) ile tapınılırdı. 

Ayrıca, Poseidon “At Tanrısı Hippios”tur. Atları ve atlıları korurdu. At yarışlarını düzenleyen 

ilk tanrıdır. Örneğin Arkadia’da tanrıya, at biçimi verilerek tapınılıyordu566.  

                                                 
559 Panegyrisler hakkında bkz: Light 1993, 35-39; Ful 1998, 44 vd. 
560 Piejko 1989, 399. 
561 TAM VI, 196, 202, 448, 460. 
562 Welles 1934, 192. 
563 Welles 1934, 192; Piejko 1989, 398. 
564 Erhat 1989, 274-275.; Can 1994, 130 vd.; Bayladı 1995, 42 vd.; Grimal 1997, 682-683; Agizza 2001, 123 
      vd.; Akşit 2003, 43 vd.; Karaosmanoğlu 2005, 39 vd. 
565 Erhat 1989, 274; Karaosmanoğlu 2005, 39 vd. 
566 ay 2005, 40. 
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Poseidon’un genelde, elinde üç dişli yabası ve yarı at yarı yılan korkunç hayvanlar 

tarafından çekilen bir arabaya binmiş olarak temsil edildiği görülmektedir. Arabanın etrafında 

balıklar, yunuslar her türden deniz yaratıkları ve bunların yanı sıra Nereus kızları yer 

almaktadır567.  

Bir Yunan tanrısı olan Poseidon, Anadolu’da özellikle İonia Bölgesin’de yoğun bir 

tapınım görmüştür568. Mysia Bölgesi’nde de tapınım gördüğü ele geçen yazıtlardan 

anlaşılmaktadır569. Bandırma’dan ele geçmiş olan Kat. No: 116’daki adak stelinde tanrının adı 

Kore ve Dionysos ile birlikte geçmektedir570. Kyzikos’ta bulunan Kat. No: 118’deki diğer bir 

adak steli üzerinde ise tanrı, Aphrodite ile birlikte görülmektedir. Tanrıçanın denizle olan 

ilişkisi göz önünde tutulursa bunun şaşırtıcı olmayacağını anlayabiliriz571. Stelin yüzeyi 

oldukça aşınmıştır. Kabartmanın üst bölümü ise kırıktır. Sağda, taht üzerinde oturan khiton ve 

himation giyimli sağ elinde tympanon, yana doğru uzattığı sol elinde ise bir patera taşıyan 

Kybele tasvir edilmiştir. Kybele’nin her iki yanında, oturan aslan figürleri yer almaktadır. 

Tanrıçanın solunda, uzun elbiseli ve sol dirseğini bir sütuna dayayan Apollon (?) durmaktadır.  

Arkasında bir sunak, buraya kurbanlık koç getiren uzun elbiseli hizmetkar ve kurbanı sunan 

ve sol elini yukarı kaldıran rahip ya da rahibe figürleri yer almaktadır.  

Miletopolis kentinde ele geçen Kat. No: 117’deki yazıttan ise, Asklepiados oğlu 

Klaudianos’un kendi imkanlarınca tanrı Poseidon’a bir sunak diktiğini öğreniyoruz572. 

  

3.1.3.1.  Poseidon İsthmios (=ÖIsymiow) 

       Kat. No: 119 

       Lev: 62 

 

Kyzikos’da ele geçen bir mermer kaide üzerinde yer alan yazıtta tanrı, Poseidon 

Isthmios epitheti ile anılmaktadır573. Üzerindeki kabartmalardan dolayı halk arasında “Balık 

                                                 
567 Grimal 1997, 684. 
568 Hasluck 1910, 235; Roebuck 1955, 26 vd.; Robertson 1984, 1 vd.  
569Lolling 1884, 17; Mordtmann 1885, 204 vd., no:30; Hasluck 1906, 28; Hasluck 1910, 275, no: IV 5; Syllogos 
     VIII, 171; Robert 1950, 94 vd.; Vermaseren 1987, 92, no: 283. Kaufmann- Stauber, 1992, 56; 
     REG 64, 1951, 186. Schwertheim 1978, 813-4, no: 5 Res.24;  
570 Lolling 1884, 17. 
571Mordtmann 1885, 204 vd., no: 30; Hasluck 1910, 275, no: IV 5; Robert 1950, 94 vd.; REG 64 1951, 
     186. Schwertheim 1978, 813-4, no: 5 Res.24; Vermaseren 1987, 92, no: 283. 
572 Hasluck 1906, 28; Syllogos VIII, 171; Kaufmann-Stauber 1992, 56.  
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Taş” olarak adlandırılan silindir şeklindeki, grimsi renkteki kaidenin üst kısmı oldukça tahrip 

olmuştur. Kaide, dikey olarak yerleştirilmiş olan üç dişli mızrak ile dörde bölünmüştür. Yine 

üzerinde özenle çalışılmış dört tane gemi figürü, yunus ve ton balıkları ile küçük balıklar 

işlenmiştir. Kaidenin üst kısmında tabula ansata içinde birisi düz yazı diğeri methiye olmak 

üzere iki ithaf yazıtı yer almaktadır. Kat. No: 119’daki yazıtın çevirisi şöyledir: 

 

“Antonia Tryphaina kendisi ve onun oğlu Trakia kralı olan Rhoemetalkes ve onun 

erkek kardeşleri Pontus kralı olan Polemo Catys adına kraliçe, kralların annesi olan Antonia 

Tryphaina tarafından iskelenin etrafının ve onun kendi yönetimi altında gölcüğün ve 

kanalların tıkanmış uzun parçaların temizlenmesinden sonra Poseidon Isthmios’a kendi 

gelirinden adağı sundu. ” 

“Tryphaina’nın adayı yeniden şekillendirdikten sonra kanalların yatağını belirledi ve 

beni bularak buraya yerleştirdi, deniz tanrısına bir heykel adadı. 

Poseidon sen kendine ait olan yere sahip çık ki ben de sakin denizin iki kanalının 

varlığını doğrulayım.” 

 

Poseidon’un bu epitheti yerel olmalıdır ve dış limanın koruyucu tanrısının ünvanı 

olabilir.  

Thrakia kralı Cotys ile evli olan Antonia Tryphaina’nın bir adağıdır. Kraliçe 

Tryphaina, hem Kyzikos limanının restore yazıtlarından, hem de kentin sikkelerinden 

tanınmaktadır. Thrakia kralı Cotys ile evlenmiştir. Kocası, Rheskuporis kralı tarafından 

öldürüldükten sonra, Roma’ya suçlunun yakalanması için yalvarmış; bu dileği kabul edilmiş 

ve krallık da üçe bölünmüştür. Caligula zamanında oğulları imparatorluk içinde vassal kral 

olmuşlar; en büyük oğlu Rhoemetalces Trakya’ya; Polemo, Pontus’a ve Cotys ise Küçük 

Ermenistan’a (Armenia Minör) kral olmuştur574.  

Mysia’nın önemli bir kenti olan ve her tarafı deniz ile çevrilmiş Kyzikos’ta 

Poseidon’un saygı görmesi kaçınılmazdır. Yazıtların dışında kentin birçok sikkesi üzerinde de 

                                                                                                                                                         
573 Hasluck 1902, 126-134; SEG XXVIII 1978, no: 954;  IGR IV, 147; Robert 1955, 124;  Peek 1978, 697-699. 
 
574 Hasluck 1902, 131. 
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tanrı üç dişli yabası ve yunus balığı ile tasvir edilmiştir575. Böylece Poseidon kültünün varlığı 

sikkeler tarafından da desteklenmiş durumdadır. 

 

3.1.3.2. Poseidon Kaseos (=Kãseow) 

       Kat. No: 120 

       Lev: 63 

 

Bursa Müzesi’ne Dikencik çiftliğinden getirilen Kat. No: 120’deki adak steli üzende 

tanrıyı bu sıfat ile görmekteyiz576. Küçük ve düzensiz harflerle oluşturulan yazıtın harf 

karakterinden İ.Ö. 2/1. yüzyıla tarihleyebiliyoruz. Stel üzerindeki isim listesine baktığımızda, 

hiçbir Romalı ismin bulunmaması da bu tarihi desteklemektedir.  

Bu adak steli daha önce 1888 yılında Lechat ve Radet tarafından Ulubat adı altında 

yayınlanmıştır. Fakat Schwertheim, anıtın Ulubat değil; Kyzikos kökenli olduğu görüşünü 

savunmaktadır. Buna gerekçe olarak da Ulubat’ın Lopadium adıyla ancak Bizans dönemiyle 

birlikte tanındığını söylemektedir. Bunu eponym memuru olan bir hipparkhos’un varlığı da 

doğrulamaktadır çünkü bu makam, bugüne kadar sadece Kyzikos ve Zeleia’da 

bilinmektedir577. 

Nauarkhos’un üstlendiği makam ise tartışmalıdır.  Hasluck, nauarkhos için, 

muhtemelen yıllık olarak değişen Kyzikos eponym memurluğunun söz konusu olduğunu öne 

sürmektedir578. Ancak, bu yazıtta böyle bir makam söz konusu olmayıp daha çok bir filo 

kumandanı olabilir ve taşı adayan 43 kişinin bu kumandanın emri altında savaşmış olması 

muhtemeldir. Bu bağlamda nauarkhos’ların gemi ya da gemi filosu kumandanı şeklinde 

geçtiği bir Rhodos yazıtı aydınlatıcı olmaktadır. Bu yazıtta nauarkhos’lardan birinin 

kataphraktos bir diğerinin ise aphrakte’yi yönettiği mi dile getiriliyor? Muhtemelen Kyzikos 

yazıtında geçen nauarkhos, kataphraktos’tan oluşan bir birliğin başında yöneticiydi ve 

Kyzikos’ta bir eponym makamın sahibi değildi. Yazıtın bu kısmı çok kötü durumda olduğu 

                                                 
575 Wroth 1892, 42, no: 182. 
576Taşlıklıoğlu 1963, 134; Lechat-Radet 1888, 188-192, no: 2; Hasluck 1910, 232; Pekáry-Schwertheim 1979, 76 
     vd.; Schumacher 1993, 84. 
577 Schwertheim 1979, 76-77. 
578 Hasluck 1910, 256. 
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için Nauarkh’ın ismini öğrenemiyoruz. Bu yüzden tarihlendirmeyle ilgili bir ipucu da 

bulamıyoruz579. 

Taşın hangi tanrıya adandığı da tam olarak belli değildir. Lechat-Radet, Kyzikos’un en 

önemli ve en çok tapınılan tanrısı olan Apollon ile denizcilerin tanrısı Poseidon arasında 

kalmışlar; fakat sonunda Poseidon olabileceği üzerinde durmuşlardır580. Poseidon’a adanmış 

bu tür yazıtların varlığından dolayı bu adak stelini de Poseidon’a verebiliriz. Kaseos yerel bir 

isim midir, yoksa Suriyeli Zeus’un Kasios şeklindeki epitethi mi kullanılmıştır, bunu tam 

olarak anlayamıyoruz581. Akla gelen bir diğer soru ise, bu adağın herhangi bir tarihsel olayla 

bağlantısı olup olmadığıdır. Nauarkhos’un emri altındaki 43 strateusãmenoi, hipparkhos 

Demetrios’un döneminde bu steli adamışlardır. Bu kişiler kimdir? Söz konusu olan bu 

kataphraktes’in askerleri, birliğin seçkin birimine mi aittiler? Eğer öyleyse onları bir araya 

getiren ortak nokta nedir? Muhtemelen memleketleri yani Kyzikoslu olamalarıdır ve yine 

muhtemelen bir deniz savaşı zaferinden sonra Poseidon Kaseos’a bu steli adamışlardır. 

Kyzikos kentinin katıldığı çok az sayıda deniz savaşı bilinmektedir. Özellikle III. Mithradates 

savaşlarına katılımıyla ilgili bilgilere sahibiz. Kesin olmamakla birlikte yazıt aynı döneme ait 

olabilir. Harf karakterleri de bu görüşü desteklemektedir. Yukarıda bahsettiğimiz Rhodos 

kökenli yazıtta da aynı durum söz konusudur ve terminolojisi açısından da aynı döneme 

aittirler582.  

 

3.1.4. Dionysos (=DiÒnusow) (Harita 4) 

Kat. No: 121-127 

Lev: 64 

 

Yunan pantheonunun en gizemli tanrısı olan Dionysos, Bakkhos (=bãkxow) olarak da 

adlandırmış ve Roma’da Liber Pater ile özdeşleştirilmiştir. Doğayı simgeleyen şarap tanrısı 

Dionysos İ.Ö. 6. yüzyılla birlikte sanatı ve insan hayatını etkileyen bir tanrı olarak karşımıza 

çıkmaktadır583.  

                                                 
579 Schwertheim 1979, 78 
580 Lechat-Radet 1988, 192. 
581 ay 1988, 192. 
582 Schwertheim 1979, 78-79. 
583 Bayladı 1995, 91 vd.; Grimal 1997, 156 vd.; Akşit 2003, 91 vd.  
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Taşkınlığın, coşkunun, yaşama sevincinin, ilkbahar kutlamalarının maskeli baloların 

bağcılığın, şarabın ve tiyatronun tanrısı olan Dionysos’un kökeni, Euripides tragedyasından  

açıkça belli olmaktadır. Dionysos bir Lydia-Phrygia tanrısıdır. Homeros destanlarında 

Asia’dan geldiği söylenir. Bakkhalar korosunda geçen “Asia topraklarından geliyorum” ve 

“Tmolos’u aştım” ifadeleri tanrının Anodolu’lu olduğunu gösterir. “Ben Lydia’nın altın 

ovalarından geliyorum” ve “vatanım Lydia’dır” diyen Dionysos, kılığı, kıyafeti ve tavırlarıyla 

da bu bölgenin özelliklerini, taşımaktadır584.  

Anadolu’daki en önemli tapınağı, bir İon kenti olan Teos’da bulunmaktadır. Bir diğer 

tapınak ise Pergamon’dadır. Tapınakları ve tiyatroları her zaman doğaya karşı kurulmuş ve 

tiyatrolarda tanrıya ait bir de sunak bulunurdu585.  

Tanrıya ait kültün Mysia Bölgesi’ndeki varlığı da, burada ele geçen Kat. No: 121-

127’deki yazıtlarla doğrulanmaktadır586. 

Daskyleion ve Rhyndakos arasındaki Beyçiftlik’te bulunmuş ve bir Dionysos rahibine 

yönelik Kat. No: 125’deki mezar taşından, bölgede Dionysos’a ait bir kültün varlığı 

anlaşılıyor. Taşın üzerindeki kabartmada, elinde asası ile bir ağacın altında duran erkek figürü 

tasvir edilmiştir. Muhtemelen bu, Dionysos ile eşdeğer tutulmuş, ölen kişidir. Taş oldukça 

yıpranmış olduğundan, epigramı tamamlamak mümkün değildir. Ancak, ilk satırda geçen 

[tÒnde tupÚ]n y¤asoi mnÆmhw xãrin ifadesiyle, bunun bir Dionysos dini tapınıcısına ait 

mezar taşı olduğu anlaşılmaktadır.  

Daskyleion’da birçok y¤asoi mevcuttu. Bu türden örneklere Menderes 

Magnesiası’nda ele geçen yazıtlarda da karşılaşıyoruz. Phrygia’da Akmoneia kökenli bir 

metinde de buna benzer ifadelerin (ofl mÊstai toË fleroË aÄ yi[ãs]ou) geçtiğini 

görmekteyiz587. Bir yerde çoğunlukla birden fazla Dionysos kültü-derneği söz konusudur588. 

Hatta her bir ailenin kendi kült derneğini kurması söz konusudur589. Örneğin, Roma 

                                                 
584 Erhat 1989, 102. 
585 Akşit 2003, 95. 
586 Lolling 1884, 17; Mendel 1900, 375-376, no: 20; Hasluck 1905, 57, no: 7. CIG 3655; ay 1910,  234 ve 275, 
      no: 64; Quandt, 1913, 119, 129; Mendel 1966, Kat. no: 856; LeBas-Waddington 1972, no:1100; 
      Schwertheim 1978, 826 vd. no: 3, Lev. 196, 38; ay 1980, no: 540; ay 1983a, no: 10, Res. 11; Vermaseren 
      1987, no: 265; Schwertheim 1987b, 93, no: 133; Cremer 1988, 179 vd., Lev. 19.1; Corsten 1988, 72, no: 2; 
      Corsten 1989, 182-184; Tanrıver 1991, 80-81, no: 3, Lev. 2, Res. 3 b-c. ; SEG XLI 1991, no: 1064; Şahin 
      2000, 240, LD 1, Lev. 89. 
587 Quandt 1913, 130, MAMA IV 239. 
588 Geniş bilgi için bkz: Nilsson 1957, 50. 
589 Krş: Cole 1984, 42. 
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yakınlarındaki Torre Nova kökenli Agrippinilla yazıtından öğrendiğimiz gibi, köleler de dahil 

olmak üzere, tek bir aileye ait fertlerden oluşan bir dernek, rahibeleri için bir taş 

dikmişlerdir590.  

Yazıtta, ilk iki satırda taş betimlenmekte ve adağı sunanların ismi verilmektedir. 

Üçüncü ve beşinci satırlarda ise, ölen kişinin bir konuşması aktarılmaktadır. Satır 1-2: 

“Bromios’un görüntüsüne sahip olan bu mezar taşını Thiasos’lar, ölmüş olan kişiyi 

anmak için dikmişlerdir”. 

 

 Görüldüğü kadarıyla ölen kişi, bir Thiasos’luk üstlendiği için yani, muhtemelen 

rahiplik makamından dolayı, Bromios ifadesiyle, Dionysos ile eşdeğer tutulmuştur. Bu 

durum, Atina ve Menderes Magnesia’sında örneklerini gördüğümüz gibi olasılıkla, bir kült 

oyununda Dionysos’un rolünü üstlenmiş olmasından kaynaklanmaktadır591. Üye burada tanrı 

olarak tanımlanır592. 

Üçüncü satırda görülen [parãg]vn kelimesiyle mezar yazıtlarında sıkça 

karşılaşmaktayız. Bu satırın çevirisi “Biri geçerken beni mezarımda tek başıma 

gördüğünde…” şeklindedir. Dördüncü satır ise çözümlenememektedir. ˜pvw §tãfhn ifadesi 

ise, ölen Dionysos kült üyesinin ölümden sonraki mutluluk dolu bir yaşam için hazırlaması 

gereken cenaze merasimlerine yönelik olabilir. dÉ ˜pvw kelimesinden önce ise, [‡syi] dÉ 

˜pvw §tãfhn şeklinde muhtemelen kısa bir “bak” ya da “bil” gibi anlamlara gelen emir kipi 

gelmiş olmalıdır. 

Daskyleion yakınlarında Ergili köyünde ele geçen Kat. No: 127’deki yazıttan ise, Aur. 

Tatianus’un Dionysos Derneği başkanı Olympas için bir sunak yaptırdığını anlıyoruz593 

Mermer olan dörtkenarlı sunağın alt ve üstü silmelidir. Yüzey aşınmış ve sunağın, sağ 

yüzünde bir kantharos tasvir edilmiştir. Her iki kulpta dolanmış birer yılan görülmektedir. 

Yazıtın çevirisi ise şöyledir:  

 

“Aur. Tatianus (bu anıtı), Dionysos Derneği başkanı Olumpas için kendi parası ile 

yaptırdı”.  

                                                 
590 Vogliano 1933, 217 vd.; Cumont 1933, 232 vd. 
591 Corsten 1988, 74. 
592 Cole 1984, 42. 
593 Tanrıver 1991, 80-81. 
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  Yazıt aracılığı ile Daskyleion’da bir Dionysos derneğinin var olduğunu 

öğrenmekteyiz. 

Dionysos kültünün, bir üzüm ve şarap kenti olan Kyzikos’taki varlığı ise oldukça 

doğaldır. Kentin yakınlarında ele geçen heykel ve kabartmalar da bu görüşü desteklemektedir. 

Dionysos burada, khitonik ve orgiastik bir tanrı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tamamen edebi 

olan Aura mitosundan ayrı olarak, khitonien bir tanrıça olan Kore’nin rahibi tarafından tanrıya 

adak sunulmasından da bu sonuca varmaktayız. Bu, açıkça boukÒloi (=sığır çobanı) ve 

Pergamon’un kayhgem∆n’ u ile bağlantılı tauromorphic (=boğa biçimli) bir Dionysos’a 

ithaftır. Dionysodoros gömüt yazıtında, Limnag°nhw gegon≈w olarak tanımlanan 

bataklıklardaki Dionysos’un yalın bir iması görülmektedir594. 

Kyzikos’ta, Lenaeon ve Anthesterion gibi ay isimlerinin kullanılması da Dionysos’un 

Atina kültünü çağrıştırmaktadır. Anthesteria festivali, Atina’da dramatik yarışmalarla 

bağlantılıydı. Atina’da ilkbaharın gelişi anısına kutlanan bu festivalin kökeni, Atinalı bağcı 

İkarios ile Dionysos arasındaki geçen olaya dayandırılır. Efsaneye göre tanrı, İkarios’un evine 

konuk olarak gelir ve ilgiden memnun kalan tanrı, İkarios’a şarap yapmanın inceliklerini 

öğretir ve yanında getirdiği şarabı armağan olarak verir. İkarios bunu köylülere dağıtır fakat 

şarabı içince kendinden geçen köylüler zehirlendiklerini düşünerek İkarios’u öldürürler. 

Babasının acısına katlanamayan Erigone de kendisini bir ağaca asar. Buna kızan Dionysos, 

halkı cezalandırır. Bunun üzerine Delphoi’ye elçi göndererek felaketin nedenini öğrenen 

Atinalılar, suçluları bulup cezaladırırlar ve tanrının adına bu günleri unutmamak ve her yıl 

tekrarlanmak üzere bir bayram düzenlerler595.   

 

3.1.4.1. Dionysos Attu Heliou (=DiÒnusow ÖAttou ÑHl¤ou) 

       Kat. No: 128 

       Lev: 65  

 

Karacabey’de ele geçen ve İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde koruma altına alınan 270 

envanter numaralı mermer, masif blok üzerine işlenen üçgen alınlıklı yüzeyi aşınmış olan 

                                                 
594 Hasluck 1910, 233-234. 
595 Can 1994, 154-155; Karaosmanoğlu 2005, 109 vd. 
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adak levhası üzerinde, Kat. No: 128’deki adak levhasında tanrıya bu epithet ile 

seslenilmektedir. 

Alçak kabartma olarak işlenmiş stel üzerinde, alınlıktan resim alanına geçişteki geniş 

silme üzerinde tanrının atribütleri olan üzüm salkımları ile sarmaşık yaprakları görülmektedir.  

Stelin sağ köşesinde, üzerinde zırh giysisi ile sol elinde mızrak ve sunağın üzerine 

doğru uzattığı sağ elinde kantharos taşıyan Dionysos tasvir edilmiştir. Sunağın solunda 

kurbanlık koyun ve ona eşlik eden hizmetçi figürü görülmektedir. Bunların arkasında, sola 

doğru önde küçük bir çocuk, çocuğun arkasında ise, paltolu ve sağ elleriyle birbirlerinin sağ 

omuzlarına dokunan birisi kadın diğerleri erkek olmak üzere adakta bulunan dört kişi 

bulunmaktadır.  

Şarap, eğlence ve sanat tanrısı olan Dionysos’un böyle zırhlar içersinde ve savaşçı 

kimliği ile betinlenmesi çok görülen bir anlatım değildir. İ.Ö. 6 yüzyılla birlikte ve özellikle 

Sparta kökenli kabartmalar üzerinde tanrıyı sakallı, saçında taktığı çelengi, uzun giysiler 

içinde, elinde kantharos veya boynuz şeklinde bir içki kadehi ile görmekteyiz596.  

 Podyumda yer alan yazıttan Orestes oğlu Demetrios’un annesi ve kardeşleri ile birlikte 

bu taşı Dionysos Attu Heliu’ya adadığını öğrenmekteyiz.  

 Dionysos’un lakabı biraz sorunludur. Bu ifade genellikle Dionysos’un Attis Helios’un 

oğluymuş gibi algılanmıştır. Ancak, Attis Helios ve Dionysos’un onun oğlu olduğu daha 

sonraları belgelenmiştir597. Bunun dışında, şimdiye kadar belgelenmiş olan ÖAttiw isminin 

genetivus hali olarak, ÖAttevw veya ÖAttidow olduğu kesin olarak tespit edilmiştir. Bu konu 

hakkında Mendel’in daha önce dile getirdiği bir başka açıklama ise, genetivus şeklindeki 

ÖAttou kelimesini ÉAttaw veya ÉAtthw kişi isimlerine dayandırmasıdır598. Bu isim birçok 

kez de belgelenmiştir599. Corsten’e göre, ÜHliow da bir kişi ismidir ve bunun da çok sayıda 

örneği mevcuttur600. Burada söz konusu olan ikinci bir ismin varlığıdır. Bu tür örneklere İ.Ö. 

2. yüzyılda sıkça rastlanılmaktadır601.  

                                                 
596 Touchais 1978, 675 vd.; Cremer 1988, 179 vd. 
597 Güneş tanrısı olarak Attis: Gaspora 1985, 12; Arnobius V 42: Attis, burada Helios ile bir tutulur ve Dionysos 
     da onun oğludur. Yani Dionysos, Attis ile bir tutulmaktadır.   
598 Mendel 1914, no: 856. 
599 SEG 6, 1932, 537; J et L. Robert 1958, 486; Robert 1963, 528-530; Zgusta 1964, 108, no: 119 
600 IG XII 1, 819; S. 23; IG XII 5, 987; Robert 1927, 503;  Robert 1950, 25; Zgusta 1964, 180/1, 
     399; Robert 1969, 692; Pfull-Möbius 1977, 334; Drew-Bear 1978, 35; Pfull-Möbius 1979, 
     2242; Fraser/E.Matthews 1987, 201;   
601 Robert 1948, 10-11; Merkelbach 1976, 200-202; Petzl 1990b, no. 13, 53, 187. 
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 Dionysos burada, tanrıya ait özel bir kültü adamış olan kişinin ismiyle anılmaktadır. 

Bu türden yerel kültün birçok örneği vardır ve bunların en tanınmış olanları MØn Farnãkou 

ve MØn Timou kültleridir602. Mendel de ÖAttou kelimesi ile Men için kullanılan bu 

epithetler arasında bir bağlantı kurmuştur603. Kültün vakfedicileri genelde nüfuslu, yani seçkin 

kişilerdir. MØn Farnãkou örneğinde olduğu gibi. Pharnekes’in ataları bir anlamda pontik 

kraliyet hanedanlığına mensuptur604.  

 Yerleşim yerlerine, Tanrı kültleri gibi çoğu zaman kişi isimleri verilmekteydi. Örneğin 

Lydia Bölgesi’nde bir Dare¤ou k≈mh ve bir de ÉArxelãou k≈mh vardır605. Kişi isimleriyle 

bağlantılı olan şehirlerin sayısı çok fazladır. Bu anlamda Kostantinopolis’i örnek olarak 

vermek yeterli olacaktır.  

 ÖAttou k≈mh ile ilgili olarak, ÖAttou formu DiÒnusow ÖAttou ÑHl¤ou için 

dikkate alınmalıdır. Corsten’e göre, ÖAttou ismi Tanrı ismi olan Attis’ten değil, Attas/es 

şeklindeki kişi isminden türetilmiştir. Böylece köye nüfüslu bir kişinin ismi verildiği 

düşünülmektedir.  

 ÖAttou k≈mh kesinlikle, Dionysos’a adağının yapıldığı yer olmalıdır çünkü bu türden 

tanrı kültleri çoğunlukla yerel olarak dar alana yöneliktirler. Bu bağlamda, Attas/es Helios 

adında seçkin bir kişi, Dionysos kültü inşa ettirmiş ve köye bu adamın ismi verilmiş olmalıdır. 

Burada köyün, bugün nerede olduğu sorusu akla gelmektedir. 

 Kyzikos civarında ele geçen ve İ.S.4. veya 5. yüzyıla ait bir mezar yazıtında ÖAttou 

k≈mh isminin geçtiğini görmekteyiz. Bu mezar yazıntından ölen kişinin isminin bulunduğu 

alan çok yıprandığı için kimin adına yapıldığını öğrenemiyoruz fakat bu kişinin Attu 

Kome’de tahıl ambarında stok idarecisi olarak çalıştığını öğrenebiliyoruz. Yazıtlar Kyzikos 

civarından ele geçtiği için, köyün bu civarda olduğu düşünülmelidir606.  

 

3.1.4.2. Dionysos Kebrenios (=Kebrhn¤ow) 

       Kat. No: 129 

       Lev: - 

                                                 
602 Bkz: Magie 1950, 1073; Herrmann 1978, 415-423.  
603 Schwertheim 1983a, 17.  
604 Corsten 1989, 183. 
605 Schwertheim 1975, 358/359. Burada başka örnekler de mevcuttur. 
606 Corsten 1989, 181-184. 
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Kyzikos yakınlarında Yalıçiftlik’te bulunmuş olan bir adak stelinde Dionysos’u, 

Kebrenios epitheti ile birlikte görmekteyiz607.  

Kat. No: 129’da stel üzerindeki yazıttan bunun, Aurelius Sophronius’un bir adağı 

olduğunu anlamaktayız. Yazıt şöyledir: 

“Uğurlu olsun! Aurelius Sophronius, şükran amacıyla, her şeyi duyan tanrı Dionysos 

Kebrenios’a (?)adadı” 

 

Yazıtta geçen Aurelius ismi sayesinde, yazıtı, Constitutio Antoniniana döneminden 

sonraya, İ.S. 212 yılına tarihlendirebiliyoruz.  

§pÆkoow ifadesi ise, yardım beklenilen çeşitli tanrılara eklenmektedir ve köken 

olarak doğudan geldiği savunulmaktadır. Dionysos §pÆkoow şeklindeki ifade bir Lydia 

kenti olan Silandos’da608 ele geçen yazıtlarda da geçmektedir. Hasluck tarafından yapılan 

tamamlamanın doğru olduğu kabul edilirse, bir Troas şehri olan K°brhn’de tapınılan 

Dionysos kastedilmektedir. Muhtemelen Kebren’in Dionysos’unun kültü deniz kıyısındaki 

Daskyleion’a aktarılmıştır. Bu da buraya göç edip yerleşen bir kişi aracılığı ile gerçekleşmiş 

olabilir. Corsten’e göre, Kebren’den Daskyleion’a göç eden kişi Aur. Sophronius’tur609. 

Aslen tek bir şehirle sınırlı olan kültlerin başka bölgelere yayılması özel bir durum 

değildir. Bunun için MØn ÉAjiotthnÒw şeklindeki ifadenin Lydia Bölgesi’nin geniş 

bölgelerine yayılımını karşılaştırabiliriz610. 

 

3.1.5. Hermes (=ÑErm∞w) (Harita 4) 

 Kat. No: 130-135  

Lev: 66-68 

 

 Yunan mitolojisinin en renkli ve ilginç tanrılarından birisi olan Hermes; ticaretin, 

tüccarların ve aynı zamanda hırsızların koruyucu tanrısıdır. Genelde agoralarda bir sunağı 

                                                 
607 Hasluck 1907, 65, no: 8; Weinreich 1912, 12, no: 49; Quandt 1913, 130, 134; SEG XXXVIII 1988 no: 1255- 
     1258; MAMA  X  488; Corsten 1988, 72, no: 1; 
608 Herrmann, TAM V 1, 49. 
609 Corsten 1988, 72. 
610 ay 1988, 72. 
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bulunan Hermes, insanlara toplum kurallarını, aile içindeki görevlerini öğreten bir tanrı olarak 

da karşımıza çıkar. Dans etmeyi, güreşmeyi ve beden eğitimini de öğreten tanrı için, 

palestralar ve gymnasion’larda, kurbanlar sunulmuştur611. 

 Gezgin bir tanrı olarak bilinen Hermes, doğal olarak yolcuların da koruyucu tanrısı 

olmuştur. Yolunu şaşıran yolculara yol göstermekle kalmamış, aynı zamanda yolların 

güvenliğini de sağlamıştır. ˜diow, gemÒniow, éght≈r olarak bütün yolcuların kılavuzu 

olmuştur. Yol kavşaklarına dikilen Hermes büstü biçimindeki taşlar, yönleri belirtir; kırsal 

alanlarda arazilerin sınırlarını belirlerdi. Taş yığınlarının tanrısı olan Hermes PropÊlaiow ve 

strofa›ow olarak evlerin kapılarında dirliğin de bekçisidir612. Kapı kilitlerinin tanrısıdır, ev 

sahibi tarafından kolayca açılmasını, yabancılar tarafından açıldığında ise bozulmasına neden 

olurdu. Bu yüzden birçok Attikalı evinin önünde Herme heykeli bulundurur ve zaman zaman 

bu heykellerin yakınında adak kurbanları kesilirdi.  

 Taş yığınları anlamına gelen Hermeler, daha sonraları tanrının ve erkeklik organının 

resmedildiği bir dikili taşla özdeşleştirilmiştir. Dikili taş biçimindeki Hermeler, çiftçi ve 

çobanların tanrısı olarak tapınımda yerini almıştır613. Çoğu zaman omzunda bir kuzu taşır 

şeklinde tasvir edilen Hermes, Kriophoros (=koç taşıyan) sıfatıyla da anılmaktadır. Hermes’in 

insanlara, sadece sağlıklarında hizmet etmediğini, öldükten sonra da onların yanında 

olduğunu görmekteyiz.  Hermes’in ölüler ülkesi ile olan yakınlığı, onun en büyük 

özelliklerinden birisidir. Tanrı bu özelliği ile birçok yerde ölüler ülkesiyle ve ölülerin 

sorunlarıyla ilgilendiğinden dolayı “Psikopompos” yani ruh taşıyıcı sıfatıyla da 

anılmaktadır614. Yeraltına çok kolay bir şekilde girip çıkmasıyla Khitonien özelliği 

vurgulanmaktadır. İnsanlar ölmüşleri için toprağa dökerek yaptıkları şarap libasyonunu 

Hermes’ten öğrendiklerini ünlü kadın şair Sappho’nun bir şiirinde görmekteyiz615.  

                                                 
611 Erhat 1989, 151vd.; Can 1994, 74 vd.; Bayladı 1995, 82 vd.; Grimal 1997, 285 vd.; Agizza 2001, 55 vd.; 
     Akşit 2003, 85 vd.; Karaosmanoğlu 2005, 120 vd. 
612 Bonnefoy 2000, 402. 
613Karaosmanoğlu 2005, 124.  
614 Can 1994, 79; Bayladı 1995, 85.; Grimal 1997, 287; Agizza 2001, 58. 
615 Karaosmanoğlu 205, 124: “karşıda, şarapla dopdolu duruyordu fıçı, Tanrılara sundu Hermes elindeki testi ile, 
     Onlar da, birazını dökerken toprağa,” 
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 Tanrı Hermes’e Anadolu’nun birçok yerinde olduğu gibi Mysia Bölgesinde de tapınım 

gördüğünü ele geçen yazıtlardan anlamaktayız616. Hermes anıtlarda ÉElevp≈lhw 

(muhtemelen esnafların tanrısı) ya da SakkofÒrow şeklinde görülmektedir617. 

 Kyzikos’da ele geçen Kat. No: 165’de ve Mustafakemalpaşa’da ele geçen Kat. No: 

132’deki adak levhası üzerinde tanrıyı, Kybele ile birlikte görmekteyiz618. Tanrının khitonien 

bir özelliğe sahip olduğunu düşünürsek, bunun doğal olduğunu anlayabiliriz619. Mermerden, 

çerçeveli, iki resim alanlı stelin sol üst köşesi kırıktır. Figürlerin yüzlerinde ve ellerinde 

kopmalar vardır. Yazıtın bulunduğu podyum ise yağun olarak aşınmıştır. Üst üste, içeriye 

doğru farklı derinliklerde olan iki ayrı kabartma oyulmuştur. Üstteki dikdörtgen pencere 

şeklindeki alanda, her ikisi de üst taraftan ince yuvarlak bir şerit ile bağlanan, soldaki diğerine 

göre biraz daha büyük iki tane halka veya sade çelenk alçak kabartma olarak yapılmıştır. 

Alttaki dikdörtgen pencere şeklindeki resim alanında ise kurban töreni sahnesi 

canlandırılmıştır. Sağda; cepheden, başında polos’u ile Kybele ayakta durmaktadır. Uzun 

khiton üzerine manto giymiş ve sol kolu karın, sağ eli Hermes’in omuzu üzerine koymuştur.  

Kybele’nin önünde cepheden, vücud ağırlığını sağ bacak üzerine vermiş,  başında kanatlı 

şapka ve uzun elbisesi ile Hermes durmaktadır. Sunağın üzerine doğru uzattığı sağ elinde 

patera, sol elinde kerykeion tutmaktadır. Ortada, köşeli yüksek bir sunak yeralmaktadır. 

Arkasında stilize edilmiş bir ağaç ve önünde, başı cepheden ve ön ayakları üzerine çökmüş bir 

boğa tasvir edilmiştir. Sunak ile boğa arasında küçük bir hizmetçi boğayı yere doğru 

tutmaktadır. Sunağın solunda, yukarı kaldırdığı sağ eli ile meyve dolu tepsiyi başının üzerinde 

taşıyan küçük bir hizmetçi vardır. Sol tarafta ise gövdeleri  ¾ cepheden,  ellerini yukarı doğru 

kaldırmış, uzun elbiseli tapınan iki erkek yeralmaktadır. Podyumdaki yazıt çok aşınmış 

olduğu için okunamamıştır. Kyzikos’ta ele geçen mermer bir adak levhası üzerinde Hermes 

Thea Andeiris ile birlikte görülmektedir620. Bu, alt kenarı kırık, üst kenarı oldukça sağlam 

                                                 
616 Mordtmann 1885, 208, no: 33.Legrand 1893, 527-8, no: 21; Munro 1897, 278, no: 29; Wiegand 1904, 305- 
      307, Res. 33; Hasluck 1905, 58; Mendel 1909, 254 vd., no: 2, Res. 1 ve 2; Hasluck 1910, 268, no: 19; 
      Schwertheim 1983b, 107 vd. , no: 1, Lev. 11; SEG XXXIII 1983 no:1053; Schwertheim 1983b, 5, 13, 15, no: 
      3, 8, 9, Res. 6, 8, 10; Şahin 2000, 241, 248, LH 1, LZ 3, Lev. 90, 97. 
617 Hasluck 1910, 236. 
618 Smith-Rustafjaell 1902, 190-191, no: 1, Lev.1; Hasluck 1910, 271, no: IV 5; Schwertheim 1978, 812-813, no: 
4; Vermaseren 1987, 93, no: 286, Lev.62;  Stauber 1996, 12, no: 14. 
619 Schwertheim 1978, 827 vd. Res 39; ay 1983b, 22, no: 16, Res. 18; Vermaseren 1987, 87, no: 266, Lev. 54; 
     Şahin 2000, 245, LK 11, Lev. 95. 
620 Smith-Rustafjaell 1902, 190-191, no: 1, Lev.1; Hasluck 1910,  271, no: IV 5; Schwertheim 1978, 812-813, 
      no: 4; Vermaseren 1987 93, no: 286, Lev.62; Stauber 1996, no: 14. 
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yaklaşık kare şeklinde mermer bir adak levhasıdır. Sol tarafta kısa khiton ve khalamis giyimli 

tanrı Hermes, başında petatos, sol elinde taşıdığı kerykeion ile ayakta durmaktadır. Sağ eli 

dirsekten bükülmüş kalçası üzerinde durmaktadır. Sağ tarafta kumaşla sarınmış, başında 

taştan bir taç ile tanrıça Andeiris yer alır. Saçlar alnında çevrili ve spiral kıvrımlar halinde iki 

bukle şeklinde her iki omzunun üzerine düşmektedir. Cepheden tasvir edilen figürlerin 

üzerinde iki satır halinde yazıt vardır. 

 Kyzikos civarında ele geçen Kat. No: 165’deki stel üzerinde tanrıyı, hem Kybele; hem 

de Zeus ile birlikte görmekteyiz621. Sağ tarafta, altta ayakta duran üç tanrı tasvir edilmiştir. 

Ortadaki Zeus, yanında Hermes Kadmilos, Zeus’un diğer tarafında aslanı ile birlikte tanrıça 

Kybele durmaktadır. Kybele’nin arkasında kalkanlarına kılıçlarını vuran iki Corybant yer 

almaktadır.  Arka planda ise, solda bir dağ ve dağın yamacında oturan küçük bir figür ile yine 

arkada, domuz başı formunda savaşçı gemisi göze çarpmaktdır.  

 Kyzikos’ta buluna silindir şeklinde bir mermer parçasının (Kat. No: 134), yine 

Hermes’e adandığını üzerindeki yazıttan anlıyoruz622. Solda, cepheden ve sol elinde 

Kadukeus, sağ elinde taşıdığı bir torba ile Hermes tasvir edilmiştir.  Sağda, kadın kıyafeti 

içinde gösterilen figür, sağ elinde bir adak tepsisi tutmaktadır. 

 Kat. No: 135’de mermerden ve dört köşeli bir kaideye yazıtı ile birlikte yerleştirilmiş 

Hermes’in büstü Miletopolis’te bulunmuştur623; bu bir Herme’dir. Ön yüzde, antefikslerin 

tutturulması için kullanılan içine kurşun dökülmüş iki oyuk vardır. Büst arkaik stilin 

özelliklerini gösterir. Hareketsiz yüz hatları, uzun saçlarının ve sakalının şekli bu yorumu 

desteklemektedir. Hadrianutherai kenti yakınlarındaki Ayşebacı Köyü’nde bulunan ve bugün 

2866 envanter numarası ile Bursa Arkeoloji Müzesinde koruma altına alınan Kat. No: 

256’daki mezar steli üzerinde, İambik trimeter ölçüsünde yazılmış olan bir epigramda 

Hermes, eski bir inancın etkisiyle, ruhlara refaket eden bir tanrı olarak tanımlanmakta, 

ölülerin bedeni ile ruhların arasındaki ilişki anlatılmaktadır624. Hermes’i burada psikopompos 

olarak görmekteyiz. Stel üzerinde iki resim alanı bulunmaktadır. Üstteki kabartmada bir ölü 

                                                 
621 Perdrizet 1899, 597-598, no: 6. Lev. 7 
622 Mordtmann 1885, 208, no: 33. 
623 Wiegand 1904, 305 vd.; Hasluck 1905, 58; Mendel 1909, 254 vd. , no: 2, Res. 1 ve 2; Schwertheim 1983a, 
      15, no: 9, Res. 10; Hasluck 1910, 268, no: 19. 
624 Cremer 1991, 193, UMiS 10, Taf. 27; Corsten 1993b, 125 vd. Taf. 15. 
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ziyafeti sahnesi, alttakinde ise, ölen kadın iskemlede oturur vaziyette önünde ayakta duran bir 

hizmetçi kız ile birlikte betimlenmiştir.   

 Ele geçen yazıtların azlığı nedeniyle, bölgesel olarak tanrı Hermes’e çok fazla 

tapınılmadığını görmekteyiz. Adak levhaları üzerinde tanrı cepheden, vucut ağırlığını sağ 

ayak üzerinde ve sol ayak hafif geride verilerek gösterilmiştir. Başında kanatlı şapka, kısa 

khiton ve sırt mantosu ve sol elinde olasılıkla kerykeion ile tasvir edilmiştir. Sunak üzerine 

doğru uzattığı sağ elinde adağı kabul eder şekilde sunu tası tutmaktadır.  Ortada bir kaide 

üzerinde yuvarlak sunak ve bunun önündeki kurbanlık hayvanın varlığından dolayı tanrıya 

küçükbaş hayvanların kurban edildiğini öğreniyoruz.  

 

3.1.5.1. Hermes Meletenos (=MelÆthnow) 

   Kat. No: 136 

   Lev: 69 

 

 Mysia Bölgesi’nden ele geçen bir eser üzerinde tanrı bu sıfat ile anılmıştır. Eser 

muhtemelen Miletopolis kökenlidir. Çünkü taş üzerinde görülen kabartmaların tipolojik 

özellikleri bu bölgede ele geçen eserlerle büyük benzerlik göstermeketedir625. Ayrıca, bölge 

sikkeleri üzerinde de tanrı Hermes görülmektedir626.  

 Sağ ve sol üst köşeleri hasar görmüş olan mermer stelin sağ tarafında, kısa bir khiton 

ve sırt mantosu ile Hermes tasvir edilmiştir. Başında geniş kenarlı kanatlı şapkası ve sol 

elinde kerykeion taşımaktadır. Arkasından ağaç yükselen sunağa doğru uzattığı sağ elinde ise 

bir sunu tası tutmaktadır.  

 Kat. No: 136’daki yazıttan Aszaretos oğlu Menephron’un kendisi ve çocukları için 

Hermes Meletenos’a bu adağı sunduğunu anlıyoruz.  

Burada geçen ÉAszãretow ismi şimdiye kadar pek belgelenememiştir, fakat ismin 

benzerinin ÉAzãratow olarak Delphoi’de kullanıldığını bilmekteyiz. O yüzden baba isminin 

Yunan kökenli mi; yoksa, Thrak kökenli mi olduğu hakkında kesin bir sonuca varamıyoruz627.  

Tanrı buradaki sıfatını olasılıkla Melete adındaki bir yer isminden almıştır. Ayrıca bu 

ismin Miletos-Miletupolis ile bir ilgisinin bulunup bulunmadığı da düşünülebilir. Ramsay, 
                                                 
625 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Şahin 2000, 21 vd. 
626 Schwertheim 1983a, 79-80, 82, no: 10, 19-20, 36. 
627 ay 1983a, 14. 
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ÉAdrianoË YÆraw §n to›w mitãtoiw olarak verilen yer ismi ile Aristides’in bahsettiği 

Meilãthw ile aralarında bir ilişki kurmuştur628 Böylece, §n to›w mitãtoiw ifadesini §n to›w 

milãtaiw olarak değiştirmiş ve bu bölgenin adının Hadrionutherai ve Makestos’tan yukarıya 

doğru Miletopolis’e kadar halkının adı Milatai olarak bilinen Milla olduğunu ileri 

sürmüştür629. Dil açısından MelÆth ile Meilãthw (Milãthw) arasında bağlantı olduğunu da 

ileri sürebiliriz.  

 

 

3.1.6. Herakles (=ÑHrakl∞w) (Harita 4) 

Kat. No: 137-139 

Lev: 70-71 

 

Fiziki gücün ve kahramanlığın simgesi olan Herakles, hem kahraman; hem de tanrı 

olarak tapınım görmüştür. Kötüleri ve sözünde durmayanları cezalandıran, insanın başına 

gelen felaket ve sıkıntıları defeden Herakles, bir çeşit ulusal kahraman olmuştur. İnsanın 

doğaya karşı yenilmez, saldırma ve dayanma gücünü simgeler630.  

Asıl ismi Alkides olup; bu adı, dedesi Alkaios’tan almaktadır. Fakat Pythia adını 

değiştirerek Hera’nın ünü veya kahraman anlamına gelen Herakles ismini koymuştur631.  

Herakles’in maceraları birçok yazar tarafından anlatılmıştır. Bunların başında Ovidius 

ve Apollodoros gelmektedir. Bebekken yılanlarla boğuşma efsanesini Theokritos ile Pindaros 

kaleme almış, Euripides ve Sophokles ise Herakles’in bu maceralarını oyun biçiminde dile 

getirmişlerdir. Hayatını ise, en iyi dile getiren Homeros’tur :  

“şimdi Zeus’un oğlundan, dünya üzerindeki en güçlü ve en yiğit kahramandan, 

Herakles’ten söz edeceğim; Alkmene’nin, Thebai’de karanlık bulutların kapladığı gök altında 

birleşmesinden sonra dünyaya getirdiği kahramandan. Önceleri uzak diyarlarda, engin 

denizlerde dolaşır ve acı çeker. Sonra yiğitlik konumuna yükselir ve tek başına, kimsenin 

                                                 
628 Ramsay 1962, 156 vd. 
629ay1962, 156 vd.  
630 Erhat 1993, 148 vd. 
631 Grimal 1997, 252 vd.; Akşit 2003, 171 vd.  
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altından kalkamayacağı zor işlerin altından kalkar. Şimdiyse karlı Olympos’ta güzel evinde 

oturmaktadır ve Gençlik tanrıçası (=Hebe) ile evlidir”632.   

Homeros’un bu övgüsü kısa olmasına karşın Herakles’in yaşamını en iyi biçimde dile 

getirendir. 

Birçok heykeltıraş anlatılan bu öykülerden etkilenmiş olacaklar ki onun maceralarını 

eserlerinde işlemişlerdir. Özellikle lahitler üzerinde Herakles’in oniki işi anlatılmıştır. Bunun 

örneklerini, Konya ve Antalya Arkeoloji Müzeleri’nde bulunan Herakles lahitlerinde 

görmekteyiz633Argonatlar efsanesinde de geçen Herakles, İ.Ö. 6. yüzyıla verilen kabartmanın 

konusu olmuştur ve muhtemelen onun oniki işi anlatılmıştır. Hasluck’un bildirdiğine göre, 

bunu Propertius’un dizeleriden öğrenmekteyiz634. Herakles, heykellerde güçlü ve heybetli 

yapılmıştır. Kimi zaman kalın sopasına dayanarak, kimi zaman da oturmuş olarak düşünceli 

bir şekilde tasvir edilmiştir. Öldürdüğü aslanın postu, kalın sopa, yay ve okluk başlıca 

simgeleridir635.  

Anadolu’da Mysia Bölgesi’nde Herakles’in varlığı epigrafik belgelerle ve sikkelerle 

kanıtlanmaktadır. Karacabey’de ele geçen, Kat. No: 12’deki kabartmasız ve kırık olan 

mermer adak takviminden, Herakles için bir boğa kurban edildiğini öğrenmekteyiz636. Diğer 

bir epigrafik buluntu Hadrianeia yakınlarında olan Arıklar’ın 2 km. kuzeyinde Eski Köy’de 

ele geçen Kat. No: 137’de dikdörtgen prizma şeklinde mermer adak steli üzerinde yer alan 

yazıttır637. İ.S. 2 veya 3. yüzyıla tarihlenen stel, oldukça aşınmış durumdadır. Bu taş 

ustalarının her şeyi duyan Herakles’e bir adağıdır: 

 

“Taş ustaları D… ve Epik(rates) her şeyi işiten Herakles için adadı” 

 

Taş ustalarının isimlerinin yer aldığı kısım tahrip olduğundan ilk isim hiç 

okunamamaktadır. İkinci isim ise, tahmini bir şekilde Epik(rates) olarak tamamlanmıştır. 

                                                 
632 Homeros, Homerik Hymnoslar, 1-8.; Bonnefoy 2000, 393. 
633 Akşit 2003, 171 vd. 
634 Propertius III 22, 7 vd.; Hasluck 1910, 238. 
635 Akşit 2003, 172. 
636 Schwertheim 1983a, 2, no: 1, Res. 4. 
637 ay 1987b,  93, no: 134, Lev. 24. 
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Bir diğer örnek ise Kyzikos’tandır. Bu, strategos ve phlarkhos’lar tarafından Herakles’e 

sunulan bir adak stelidir638. Çeşme yapısında kullanıldığından oldukça tahrip olmuştur.  

Kabartmada, muhtemelen Argonatlar efsanesinden bir bölüm olan Herakles’in yanlışlıkla kral 

Kyzikos’u öldürdüğü sahne canlandırılmıştır. Solda, Herakles elindeki topuzla sağ tarafında 

yere çökmüş olan adama vurmak üzere gerilmiş ve bu sırada sol dizini adamın sırtına 

dayamıştımr. Muhtemelen kaçarken yakaladığı olduğu rakibi ayağa kalkmaya çabalarken bir 

koluyla da ölümcül olan darbeden kurtulmaya çalışmaktadır. Rakibi uzun elbiseli ve sol 

tarafında boş kılıç kılıfı asılı durmaktadır. Sağ tarafta üzerinde bir şild ve bir aslan postunun 

asılı bulunduğu ağaç görünmektedir. Taş bir çeşmede kullanıldığı için çok fazla hasar 

görmüştür. Stelin üzerinde açılan musluk deliği Herakles’in rakibinin başını ve üst 

bölümünün bazı kısımlarını bozmuştur. Bu yazıt bize, şehrin yapısı hakkında da bazı bilgiler 

sunmaktadır. Böckh, Kyzikos’a yönelik olarak altı phylen’in varolduğunu söylemektedir639. 

Elimizdeki bu metin ise, dokuz phylen’in varolduğunu ispatlamaktadır640. Yine Kyzikos 

kökenli olabileceği düşünülen ve bugün N. Tolunay koleksiyonunda bulunan Kat. No: 

130’daki küçük mermer adak levhası üzerindeki yazıt, Gymnasium tanrıları Hermes ve 

Herakles’e yapılmış bir sunuyu göstermektedir641. İ.Ö. 2. yüzyılda neoi (=gençler) 

gymnasiumunun yöneticisi Maiandros oğlu Asklepides tarafından dikilmiştir. Kitabenin 

içeriği taşın Kyzikos kökenli olduğunu doğrulamaktadır. Yazıtta geçen Maiandrios, Kyzikos’a 

yabancı olamayan bir isimdir. İ.Ö. 1. yüzyıla ait bir karar metninde Maiandrios’un şehrin 

eponym memuru olduğu anlatılmaktadır. Yazıtın ikinci satırından Asklepides’in Kyzikos’taki 

neoi gymnasiumunun yöneticisi olduğu anlaşılıyor. Yazıt aynı zamanda, Anadolu’nun diğer 

kentlerinde olduğu gibi, bu kentin de kendine ait bir gymnasiumu olduğuna açık bir delil 

oluşturmaktadır. Burada, muhtemelen Asklepides’in yeni makamına atanmadan önce 

gymnasium üyesi olarak yapmış olduğu faaliyetleri anlatılmıştır. Özellikle bu faaliyetleri onu 

yeni çalışma alanına yönlendirmiş görünmektedir. Yazıtın 3. ve 4. satırlarından Asklepides’in 

at yetiştiricisi ve üç sıra kürekleri olan bir geminin lideri olup; yarışmalarda zafer kazandığını 

öğrenmekteyiz. At yetiştiriciliği sadece zengin kişilerin yaptığı bir iştir. Böylece Asklepides 

elde ettiği saygıyla gymnasium yöneticiliği için ideal bir kişilikti. Neos’ların yani gençlerin 

                                                 
638 Mordtmann 1885, 200 vd., no: 28. 
639 ay 1885, 202. 
640 Mordtmann 1885, 202. 
641 Schwertheim 1983b, 107 vd. , no: 1, Lev. 11; SEG XXXIII 1983, no:1053. 
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eğitimi içinde binicilik dersleri de yer almaktaydı. trihrarxÆsaw terimi Asklepides’in zaferle 

ayrıldığı yarışmayla bağlantılıdır. Söz konusu olan yarış, belki de büyük gemilerle yapılan 

kürek çekme yarışıdır. Böylece Kyzikos limanında kürek çekme yarışmaları yapıldığına ilk 

kez bu yazıtta tanık olmaktayız642. Ksenophon bu türden bir yarışmanın askeri açıdan 

önemine dikkat çekmektedir643. Örneğin İphikrates’in, denizcilerinin fiziksel güçlerini 

iyileştirmek ve gemisinin hızını arttırmak amacıyla bazı hareketler yaptırdığından 

sözetmektedir.  

Balıkesir-Ömer Köy’de bulunan mermer bir adak steli (Kat. No: 56) üzerindeki yazıtta 

Herakles, Zeus Soter ile birlikte anılmaktadır644. Stelde Herakles kabartması tasvir edilmiştir. 

Herakles’in ayaklarının ve Keule’sinin bir kısmı korunmuştur.  

Bölgede Herakles’in varlığı Kyzikos ve Germe’den ele geçen sikkelerle de 

desteklenmektedir645. 

 

3.1.7. Asklepios (=ÉAsklhpiÒw) (Harita 4) 

Kat. No: 140-145 

Lev: - 

 

Homeros’a göre, Asklepios, Akha ordusunun yetenekli hekimleri olan Makhaon ve 

Podalirios babası ve Thessalia’lı kahramandır646. 

Yunan dünyasında hekim tanrı olarak tapınım gören Asklepios, Apollon’un oğludur 

fakat doğumuna ilişkin efsaneler çeşitlidir. En yaygın olanı, Apolon’un Thessalia kralı 

Phlegyas’ın kızı Koronis ile olan beraberliğinden doğmuş olduğudur. Yarı at yarı insan olan 

Kheiron tarafından yetiştirildiği söylenen Asklepios’un, hekimliğin bütün inceliklerini de bu 

at adamdan öğrendiği anlatılır. Romalılar ise, tanrıyı Aesculapius adıyla benimsemişlerdir647.  

                                                 
642 Schwertheim 1983b, 108-109. 
643 Ksenophon, Hellenika, VI 2, 28. 
644 Robert 1937,  214; Wiegand 1904, 301. 
645 Wroth 1892, 25, no: 59, 69, no: 29-30. 
646 Homeros, İlyada, II.2. 731. 
647 Bayladı 1995, 108 vd.; Grimal 1997, 101 vd. 
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Asklepios’un kızı Hygieia da babası gibi, hekimlik özelliği taşır. Babasının en büyük 

yardımcısıdır.  Hygeia sadece hasta insanlara değil hayvanlara da bakar648. Böylece 

Asklepios, kızı Hygeia ve babası Apollon’la bir sağlık ailesi oluşturmaktaydı649.  

Tanrının tapınaklarına Asklepion adı verilmektedir. En önemli tapınakları Epidauros 

ve Kos’dadır. Ayrıca Bergama’da da oldukça geniş kurulmuş bir asklepion vardır. Buradaki 

Asklepion’un, İ.Ö. 4. yüzyılda varolduğu yapılan kazılar sonucu ortaya çıkmıştır. Hellenistik 

çağda gelişmiş, en parlak dönemini ise İ.S. 2. yüzyılda yaşamıştır650.  

Tanrının adına yapılan tapınaklar Asklepiadai olarak adlandırılan rahipler tarafından 

kurulmuşlar ve çok uzun süre de tedavi merkezleri olarak kullanılmışlardır. Bu tapınaklar, 

genellikle ormanlara, su kaynaklarına ve madensel özelliklere sahip güzel topraklar üzerine 

inşa edilmişlerdir. Rahipler tanrının soyundan sayılmışlar ve edindikleri bilgileri de 

kendilerinden sonra gelen oğullarına aktarmışlardır. Pek çok hekim de daha sonra kendilerine 

Asklepiadai adı vermişlerdir651. Asklepios kültüne bağlı Asklepiadlar, iyi edici hekim ve din 

adamı rahip özelliklerini taşıyorlardı. Bu rahip hekimler, stephanophoros (taç taşıyan) denilen 

rahip başhekimin yönetimi altında Asklepion’un tüm işlerini düzenler; hastaların bakımı, 

iyileştirilmesi, beslenmesi, yatıp kalkması, törenlerin yapılması ve ziyaretçilerin gezdirilmesi 

işlerini kutsal bir onur ile yerine getirirlerdi652. 

Tanrı Asklepios’a adanmış olan tapınak ve sunaklar dini tıbbın önemli bir 

göstergesidir. Tapınak tıbbı İ.Ö. 5. ve 4. yüzyıllarda yaygındır. En önemli tapınak da 

Epidauros’takidir. Kellik, bağırsak kurtları, körlük ve yılan ısırığı gibi problemler de bu tür 

tapınaklarda çözülüyordu. Hastalar iyileştikten sonra tapınağa pek çok hediye 

bırakmaktaydılar653. Bunlar kurban adakları olduğu gibi, taş ve toprak heykeller de 

verilebiliyordu. 

Tapınaklardaki tedavi dinsel olup, banyo ve oruç esasına dayanmaktaydı. Hastalar 

temizlendikten sonra sunağa yaklaşmaları için tövbe töreni düzenlenirdi. Tanrının huzuruna 

temiz olarak çıkmak, Asklepios inancının temeliydi. Bu nedenle önce yıkanıp temizlenmek 

şarttı. Asklepion’da bu bakımdan ve iyileşme açısından suyun önemi çok büyüktü. Hatta İ.S. 

                                                 
648 Erhat 1989, 159. 
649 Bayladı 1995, 111. 
650 Akşit 2003, 114.  
651 Arıhan 2003, 52. 
652 Bayatlı 1993, 63-64; Eriş 1990, 312. 
653 Hornblower-Spawforth 1998, 459. 
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146 yılında Asklepion’a tedavi amacıyla gelen ünlü yazar Aristeides “Su, tanrının baş 

yardımcısıdır” diyerek suyun önemini kısaca tanımlamaktadır. Ayrıca “Bütün hayatımı 

Asklepios sana borçluyum Sana gizemli bir aşkla bağlıyım” diyerek altı kaside yazmış ve 

Asklepion hakkında bilgi de vermiştir654.  

Tedavi sırasında hastalar, tapınakta en iç kısma alınır ve burada kalıp oruç tutarlardı. 

Uyuduklarında ise, rahipler yanlarında getirdikleri kutsal yılanlarla hastaların yaralarını 

emmeleri için yatak yatak dolaşırlardı. Hastalardan uyandıktan sonra gördükleri rüyayı 

anlatması istenirdi. Görülen rüya rahipler tarafından yorumlanır ve tedaviye böylece 

başlanırdı. Hastalar buna göre ya iyileşir ya da iyileşemezdi. Böyle bir durum karşısında 

hastanın yapması için gerekenleri yerine getirmediği ya da tedaviye inancı olmadığı için 

sonucun başarısız olduğu söylenirdi. Hasta, tapınaktan çıkmadan önce paranın yanı sıra kendi 

adını taşıyan hastalık ve tedavinin kayıtlı olduğu ve adak niteliğinde olan bir tablet verirdi. Bu 

tabletler tapınağın duvarına asılır böylece tapınağa yeni gelecek kişilerin güven duymaları 

sağlanırdı655.  

Elinde de yılan sarılmış bir değnek tutmaktadır656.  

Asklepios sanatta Zeus’a eş bir görkemlilik içinde yaşlı ve sakallı bir erkek olarak 

tasvir edilir. Başında defne yapraklarından oluşan bir taç, ayağında büyük sandallar görülür. 

Düşünceli ve babacan bir ifade ile tasvir edilen tanrının yanında kimi zaman köpek 

bulunmasına rağmen, aslında kutsal hayvanı horozdur657. Asklepios’a verilen insani 

özelliklerinden dolayı tanrıyı her zaman kıyafetli olarak görmekteyiz. Elinde yılan sarılmış bir 

değnek taşımaktadır658 Neredeyse tüm medeniyetlerde yılan şifanın sembolü olarak 

gösterilmiştir. Toprağa yakın yaşadığı için bütün şifa verici maddeleri bildiğine inanılmıştır. 

Derisinin değişebilme özelliği ise, onun ölümsüzlüğü ve yenilenebilmesi ile 

özdeşleştirilmiştir659.  

Tanrının Mysia Bölgesi’ndeki varlığı da buradan ele geçen yazıtlarla 

kanıtlanmaktadır660. Kyzikos ve Adramytteion civarından ele geçen onur yazıtlarında tanrının 

                                                 
654 Bayatlı 1993, 22, 67; Lewis 1998, 24. 
655 Lewis 1998, 24. 
656 Akşit 2003, 114. 
657 Ronan 2003, 93. 
658 Akşit 2003, 114. 
659 Arıhan 2003, 49. 
660 Hasluck 1903, 77, 79, no: 8, 14; Arthur-Munro 1904, 273; SEG XXVI 1976-1977 no: 1336; Stauber 1996,  
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isminin geçtiği görülmektedir. Deniz kenarındaki Daskyleion’da ele geçen Kat. No: 142’deki 

adak steli üzerindeki yazıttan bir phrourarch’ın Apollon ve Asklepios’a adağını 

öğrenmekteyiz. Beyaz mermer stel üzerinde yazıtın yanı sıra, bir de kurban töreni sahnesinin 

canlandırıldığı bir kabartma görülmektedir.  

Balia-Maden’de bulunan bir sunak661 üzerinde, Bandırma’dan gelen bir stel 

parrçasında662, Daskyleion’ da663, Kyzikos’ta664, Edremit civarından gelen onur yazıtlarında665 

tanrının adı zikredilmektedir.  

İmparatorluk sikkelerinde sık sık görülen Asklepios figürü sadece Kyzikos’ta değil, 

Apollonia, Hadrianutherai ve Poemanenon sikkeleri üzerinde de görülmektedir. Ayrıca 

Poemanenum’da varolan Asklepios tapınağın aslında Zeus ve Apollon’a ait kutsal sağlık alanı 

olduğu düşünülmektedir666.  

Arkeolojik ve epigrafik buluntularla bir kült merkezi olduğu saptanan Allianoi’un bir 

şifa merkezi olduğu, Mysialı Retorikçi Aelius Aristides, Pergamon, Smyrna ve Ephesos gibi 

metropollerin tedavi merkezlerini anlattığı Hieroi Logoi adlı eserinde de geçmektedir. İ.S. 2. 

yüzyılın ilk yirmi beş yılında uygulanan tıbbi yöntemler hakkında da ayrıntılı bilgiler 

vermektedir. Allianoi’un bir sağlık merkezi olduğunu önemli epigrafik buluntu gurubu içinde 

olan yazıtlı adak stelinin üzerinde bulunan bir çift göz betimi, hastaların iyileşmek için veya 

iyileştikten sonra tanrıya adakta bulundukları bir dinsel motif olup; Asklepios kültünde 

önemli bir yeri vardır. Buna benzer taşlar, Anadolu ve Yunanistan’daki Asklepios kült 

merkezlerinde de görülmektedir. Asklepios betimli gümüş yüzük veya gemmalar (mücevher) 

Allianoi’da bulunmuş küçük eserler arasındadır. Burada ele geçen biri büyük diğeri küçük 

olmak üzere mermerden Asklepios başları ve yılan sarılmış bir asa parçası da tanrının tapınım 

gördüğünü desteklemektedir. Allianoi’un bir tıp merkezi olduğunu kazılar sonucunda ele 

geçen tıp aletleri kanıtlamaktadır667.  

 

3.1.8. Ares (=ÖArhw) (Harita 4) 
                                                                                                                                                         
      no: 34. 
661 Kat No: 141. 
662 Kat No: 140. 
663 Kat No: 142. 
664 Kat. No: 143. 
665 Kat No: 144-145. 
666 Hasluck 1910, 226. 
667 Yaraş 2007, 100. 



 119

Kat. No: 146-147  

Lev: 72-73 

 

Yunan tanrıları içinde en sevilmeyen tanrı olan Ares, Anaires (=yok edici), 

Mainomenos (=deli) ve Polydakrys (=gözyaşı döktüren) gibi olumsuz sıfatlarla 

anılmaktadır668. Ares, insanın yapısında var olan ve zaman zaman ortaya çıkan kan 

dökücülüğün sembolü, savaşın tanrısıdır. Kıyımdan ve kan dökmekten hoşlanan bir tanrı 

olduğu için ne Olympos tanrıları ne de insanlar arasında itibar görmemiştir.   

 Homeros’un İlyada’sında kaleler yıkan, kan dökmekten hoşlanan ve akıldan çok kaba 

kuvvet ile ünlü bir tanrı olarak tanımlanır669. Deimos (=dehşet), Phobos (=korku), Eris 

(=kavga, arabozucu) ve Enyo’nun (=öldürme) her zaman Ares’in yanında yer aldığı da 

görülür670.  

 Ünlü tarihçi Herodotos beşinci kitabında Hellespontos ve Trakya’yı anlatırken 

“Tanrılar arasında yalnız Ares, Dionysos ve Artemis’i sayarlar” ifadesini kullanır671. Buradan 

tanrının Trakya kökenli olabileceği sonucuna varabiliriz. Trakya; yarı vahşi, sert iklimli, atı 

bol ve savaşçı halkların kol gezdiği bir ülke olduğu için Ares’in burada oturduğu da 

düşünülmektedir672.  

 Anadolu’da Mysia Bölgesi’de tapınım gördüğünü ele geçen iki yazıtla 

öğrenmekteyiz673. Her ikisi de mezar stelidir. Bunlardan Kat. No: 146’daki stel Kyzikos 

civarındaki Hıdır Köy, Kat. No: 147’deki stel ise, Bandırma’dan ele geçmiştir. Hıdır Köy’den 

ele geçen stel iki resim alanlıdır. Üstteki resim alanında sağda, uzun elbiseli, gövdesi ¾ 

cepheden, oturan erkek figürü görülmektedir. Ortada ise ayakta, cepheden, vücud ağırlığını 

sol ayak üzerine vermiş bir erkek figürü tasvir edilmiştir. Dirsekten kırıp yukarı kaldırdığı sağ 

elini sol omuzu üzerine koymuştur. Solda, uzun elbise üzerine manto giyimli oturan bir kadın 

görülmektedir. Başı manto ile örtülüdür. Sol alt köşede ise elinde kalathos taşıyan ve sağa 

doğru profilden hizmetçi kız ve sağda oturan erkeğin ayaklarının yanında başka bir hizmetçi 

                                                 
668 Bayladı 1995, 87; Akşit 2003, 80. 
669 Homeros, İlyada 5. 805 vd.; 5 30, 830.  
670 Grimal 1997, 85. 
671 Herodotos, V 7. 
672 Grimal 1997, 85. 
673 Hasluck 1910, Kat. No: V 185 (?); Peek 1931, 129, no: 14; Pfuhl- Möbius 1979, 466, no: 1939, Lev. 280; 
      Schwertheim 1980,  224-226, no: 519, 522, Lev. XXXVIII; Cremer 1991, 137, 145, Kat. No: KH 9,  Kat. 
      No: KM 10. 
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daha tasvir edilmiştir. Altta kare metop içinde kısa khiton ve chlamys’li atlı figür ve atın 

önünde de hizmetçi görülmektedir. Muhtemelen bu, Menophantos adında bir kahramana ait 

bir mezar stelidir.  

 Yazıtta tanrı Ares, hak ve adalet tanrıçası Dike ve baş tanrı Zeus ile birlikte 

geçmektedir. 

  Bandırma’dan ele geçen Kat. No: 147’deki eser ise, tek resim alanlı, basit naiskos 

biçimli ince tanecikli mermerden yapılmış mezar stelidir. Ölü yemeğinin işlendiği resim 

alanında, kline üzerinde, sol kolları ile dört köşeli yüksek yastıktan destek alarak uzanmış, sol 

ellerinde çanak tutan iki erkek figürü yer almaktadır.  Sağdaki adamın sağ elinde üzüm 

salkımı görülmektedir. Sol köşede, ayakları bir altlık üzerinde olan ve bir diphros üzerinde ¾ 

cepheden oturan kadın figürü vardır.  Resim alanının ortasında ise boğa ayaklı, üzerinde üzüm 

ve nar bulunan yüksek mensa tripes bulunmaktadır.  Sağ alt köşede kısa khiton giyimli, başı 

profilden ve sağ elinde yüksek boyunlu bir testi tutan erkek hizmetçi ile birlikte destekli, 

yüksek ayaklı krater resmedilmiştir.  Sağ alt köşede ise, sola profilden hizmetçi kız ve yün 

sepeti, sağda oturan kadının üstünde, çıplak bir ağaca sarılmış ve sağa doğru hareket eden bir 

yılan tasvir edilmiştir. 

 

3.1.9. Hosios Kai Dikaios (=ÜOsiow ka‹ D¤kaiow) (Harita 4) 

Kat. No: 148-150 

Lev: 74 

 

Hosios (=kutsal, dindar) ve Dikaios (adil, adaletli) sözcükleri eski Yunancada 

kullanılan sıfatlardır. Dikaios, olasılıkla sözlük anlamında kullanılmışken, Hosios sözcüğünün 

kullanımı karmaşıktır. Bu kullanımlarla ilgili farklı yorumlar vardır. Bunlardan birisi 

“doğanın ya da tanrının yasasına göre, buyrukları” olarak tanımlanır. Bu yüzden Dikaios sıfatı 

da buna bağlı bir sözcük olarak “insanın yasası” olarak yorumlanmıştır. Bir başka öneri ise, 

Hosios’un “laik dinle ilgisi olmayan, halka ve devlete ait” insanlar için; “aziz, adil, temiz, 

sevecen” anlamlarında ise tanrılar için ileri sürülmüştür. Diğer bir görüş ise, Dikaios 

“toplumun yasalarına saygısı olan kişinin, insanlara ve tanrılara karşı görevleri olarak” 
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yorumlanmaktadır674. Thukydides, Hosion ve Dikaion arasındaki ilişkiyi ilk kez ortaya koyan 

antik tarihçidir675. Ona göre, “tanrıların ve insanların yasalarındaki buyruklardır”.  Tanrının 

adındaki Hosios kelimesi “kutsal, dindar, kusursuz, aziz, hakkaniyetli, arınmış” gibi birçok 

anlamı da içermektedir. Fakat genellikle tanrının ismi “Kutsal ve Adil Tanrı” olarak 

bilinmektedir ve sadece yazıtlarda karşımıza çıkan bir tanrıdır. Antik edebi kaynaklarda böyle 

bir tanrının varlığına ilişkin bilgi bulamıyoruz. Bunun da nedeni tanrının kırsal kesimde 

tapınım görmesidir. Böylece tanrı, antik dönem yazarları tarafından tanınamamıştır676.     

 Bu külte adanmış olan eserlerin büyük çoğunluğu Phrygia Bölgesi’nden, özellikle de 

Doryleion (Eskişehir)677, Nakoleia (Seyitgazi), Kotiaeion (Kütahya) ve Aizanoi’dan 

(Çavdarhisar) gelmektedir. Kültün kökeni olarak da bu bölge kabul edilmektedir678. Ancak 

Mysia’da bulunan bir mezar epigramı sayesinde kültün, İ.S. 1. yüzyılda var olduğunu 

öğreniyoruz679. Fakat bölgeden şu ana kadar çok fazla yazıt ele geçmemiştir. Bu yüzden 

kültün kökeninin çok fazla eserin ele geçtiği Kuzeybatı Phrygia’da aranması daha mantıklı 

görünmektedir. Hosios kai Dikaios’a adanmış tek kutsal alan olarak İ.S. 3. yüzyıla tarihlenen 

eserlerin yoğun bir şekilde bulunduğu Kotiaeion yakınlarındaki Yaylababa köyü 

civarındadır680. Phrygia bölgesindeki kabartmalarda, bukranion, krater, evcil hayvanlar, asma 

veya üzümlü asma kütükleri görülmektedir. Bu betimler, tanrının evcil hayvanların 

koruyucusu olduğunu göstermekle kalmaz; aynı zamanda doğa ve verimlilikle özellikle 

bağcılıkla olan ilişkisini de ortaya çıkarmaktadır681. Steller üzerinde terazi ve asa gibi tanrıya 

ait betimler de görülmektedir682. Terazi birçok kültürde adaletin özellikle de ilahi adaletin 

simgesidir. Terazi Grek mitolojisinde tanrıça Dikaiosyne’nin simgesi olmasına karşın 

Nemesis kültünde de yer alır683. Asa ise, adaletin ölçüsünü simgeler. Grek mitolojisinde 

Tanrıça Nemesis’in simgesidir684.  Hosios kai Dikaios kültü Anadolu’nun diğer bölgelerinde 

                                                 
674 Şahin 2001, 59. 
675 Thukydides, V, 104. 
676 Akyürek Şahin 2004, 1-4. 
677 Ricl 1992 b, 95-100, no: 1-6, Lev. 9-10. 
678 Ricl 1991b, 39 
679 Petzl 1992, 143 vd. 
680 Ricl 1992a, 71;  Şahin 2001, 60; Akyürek Şahin 2004, 2. 
681 Şahin 2001, 60. 
682 Mitchel 1993, 26, Res. 1, 27. 
683 LİMC III 1, 1986, 386-388. 
684 LİMC III 1, 1986, 386-388. 



 122

de görülür. Lydia Bölgesi’nde Maionia’da685, Kula686 ve civarında da yoğun bir şekilde 

görülür. Tanrı, bu bölgedeki kabartmalarda genellikle kısa bir tunik üzerine khlamys giymiş 

bir süvari olarak gösterilmiş olup, bu tasvir altında, “Ulak Tanrı” kişiliği vurgulanmıştır687. 

Maionia’da bulunmuş adak stellerinden, adağı yapan kişinin kendisi ya da ailesinin sağlıkları 

için veya evcil hayvanları için bu yazıtları sundukları anlaşılmaktadır688. Kuzeydoğu Lydia 

yazıtlarında Theos Hosios kai Dikaios (YeÚw ÜOsiow ka‹ D¤kaiow), Hosios kai Dikaios 

(ÜOsiow (ka‹) D¤kaiow) veya Theion Hosion kai Dikaion (Ye›on ka‹ D¤kaion) ve dişil 

şekli olan Hosia kai Dikaia (ÑOs¤a ka‹ Dika¤a) da belgelenmektedir689.  Lydia’daki adak 

yazıtlarının çoğunluğunu erkekler adamıştır fakat Phrygia’dan ele geçen yazıtlarda ise, 

sunuları kadınların yaptıklarını görüyoruz690. Bu kültün izlerini Pamphylia Bölgesi’nde 

Perge’de691, Bithynia Bölge’sinde ise Bursa’da692 görmekteyiz. İonia Bölgesi’nde ve Troas ve 

Lycaonia bölgelerinde de bu külte tapınıldığını ele geçen yazıtlardan öğrenmekteyiz693.  

Mysia Bölgesi’nden kültle ilgili sadece 3 tane yazıt ele geçmiştir. Bunlardan ilki 

yukarıda da bahsettiğimiz bir mezar stelidir. Balıkesir’in Bozen Köyü’nde bulunmuştur694. Bu 

mezar şiirinin harf karakterlerine ve bizzat eserin kendisine dayandırılarak İ.S. 1. yüzyıla 

tarihlenmektedir. Bahsedilen Kat. No: 150’deki yazıt, bu kült için en erken belge olması 

açısından önemlidir. Yazıtın çevirisi şöyledir:  

 

“Ben Apollonios, mezarı yaptıran kişi olarak elimi [Helios] ve Hosios Dikaios’a 

kaldırarak [yakarıyorum]: Eğer bir kimse, bir taşa ya da mezarın kendisine tecavüz ederse . . 

. . . . . . . y a da bir başka [mezar] için steli yerinden uzaklaştırırsa, . . . . . . . (bunu ) fark eden 

ey yer altı tanrıları, . . . . . . . . , bu kişi hayvanlarının hayrını görmesin (?), . . gün yüzü 

görmesin, . . . kahrolsun . . .”      

 

                                                 
685 TAM V 1, 247-248, 338-339; Sayar 1982, 192, no: 3. 
686 Robert 1958, 121 vd.; Malay 1994, 71-73, no: 177-182, Res. 62-63. 
687 Ricl 1992a, 95. 
688 Robert 1946a, 153.; Akyürek Şahin 2004, 5. 
689 Ricl 1991b, 1 vd.,  no: 1-18. 
690 Şahin 2001, 61.  
691 Ricl 1991b, 45 no: 100. 
692 ay 1991b, 45 no: 101. 
693 ay 1991b, 45- 47. 
694 Robert  19622, 387; SEG XLI, 1991,  no: 1060; Ricl 1991b, 46, no: 103; Petzl 1992, 143 vd., Lev. 15.  
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Yazıtta, Helios’a ve Hosios-Dikaios’a mezarı korumaları için yakarılmaktadır. 

Buradan tanrıların mezarı koruyucu (apotropaik) işlevi olduğu anlaşılmaktadır. Tanrının adı 

yazıtlarda farklı biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. Mysia’dan ele geçen yazıtlarda tanrının 

ismini dativus halde görmekteyiz. Ama diğer bölgelerden ele geçen yazıtlarda tanrının 

nominativus haldeki ismiyle de karşılaşıyoruz695.  

İkonografik ve epigrafik olarak, Hosios ve Dikaios birçok diğer tanrı ile müşterek 

tapım görmektedir fakat en çok Apollon ve Helios’la birlikte görülür. Bunun da nedeni 

Helios’un haberci tanrı özelliği bulunmasındandır. Hosios ve Dikaios sözcükleri birlikte ve 

tek tek bazı tanrıların epithetonları olarak da karşımıza çıkmaktadır696. Zeus, Apollon, Mithra 

ve Men için de bu epithetlerin kullanıldığı düşünülmektedir697. Ancak, eldeki veriler bu iki 

sıfatın bir tanrıyı işaret ettiğini göstermektedir. Yani bu iki sıfat tanrının özel ismidir.   

 

3.1.10. Helios Mithras (ÜHliow M¤yraw) (Harita 4) 

Kat. No: 151 

Lev: 75 

 

Her şeyi gören güneş tanrısı olan Helios, Apollon’dan ayrı bir tanrı ya da doğal bir güç 

kısacası güneşin ta kendisidir. Zaten yunanca bir kelime olan ¥liow güneş anlamındadır698. 

Her şeyi görüp her şeyi gözeten özelliği ile adil bir yargıç olan Helios, güçlü, kuvvetli ve çok 

yakışıklı bir tanrı olarak canlandırılmıştır. Başında ışınlarla çevrili bir taç taşır. Beyaz at, 

horoz ve kavak ona adanmıştır699. 

Etimolojik olarak adı bir sözleşmeye dayalı ittifak anlamına gelen Mithras ise, 

orijinalinde avcılık ve kurban tanrısıdır. Yasallığın bekçisi, içten dostluğun güvencesidir. Bu 

durum Avesta’da, Yasth 10, 23. kıta da şöyle anlatılır: “Bir anlaşmayı hiçbir zaman ihmal 

etme. İster onu kötü birisiyle, ister iyi birisiyle yapmış ol; çünkü bir anlaşma her iki insan için 

de değerlidir. İhanet edenler sahtekar olduğu kadar Mithra’nın da düşmanıdır”700. Böylece, 

Mithra’nın uzlaşmacı bir tanrı özelliğine sahip olduğunu anlıyoruz. Tanrının, anlaşmaları 

                                                 
695 Akyürek Şahin 2004, 4. 
696 Ricl 1991b, 13, no: 25.  
697 Şahin 2001, 61. 
698 Liddell-Scott 1966, 304. 
699 Erhat 1989, 144-145; Bayladı 1995, 101 vd.; Grimal 1997, 245, Agizza 2001, 90; Akşit 2003, 109. 
700 Bonnefoy 2000, 799. 
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bozanı cezalandırdığına, sadık olanları ise, mükafatlandırdığına inanılıyordu701. Perslerin 

feodal sistemindeki sadakat ilişkileri, Mithra dininde el sıkışma, yöneticinin önünde diz 

çökmek, yemin ve kutsal yemek gibi ritüeller olarak yasalaştırılmıştır. Mithra, ibadet edenler 

arasında kişisel sadakatin prototipini ve tanrısal güvence hizmetini de görüyordu702. 

Tanrının isminin Artakserkses II’nin (İ.Ö. 404-359/358) yazıtlarında Ahura Mazda ile 

birlikte geçtiği görülür703. Ahura Mazda kadar görkemli bir tanrı olan Mithras, İran’nın 

özellikle batısında çeşitli dönemlerde onun ününü zaman zaman aşmıştır. Avesta’da (Yasth 

10, birinci kıta) şöyle geçmektedir: “Onu benim kadar sunulara layık, benim kadar dualara 

layık birisi olarak yarattım”704 Ayrıca, İ.S. 3. yüzyılda ve aynı dönemde Hindistan’ın kuzey 

batısında, Bilge tanrının değil, Mithra’nın kültü yayılmıştır705.  

Perslerin dininin bir parçası olan Mithras’ın, birçok antik metinde bir kayadan 

doğduğu söylenir. Fakat tanrının doğuş efsanelerinde farklı anlatımlar sözkonusudur. Buna 

göre, tanrının bir elinde bıçak, diğer elinde meşale tutar vaziyette ve başında Phryg bonesiyle 

bir nehrin kenarında doğduğu anlatılır. Çobanlar tarafından dağda saklanmıştır706. Bu 

özelliğinden dolayı Mithra, kırsal kesimin tanrısı olup; tarım ve hayvancılıkla ilişkiliydi. 

Böylece, tanrı doğanın üretici güçlerini gizemli şekilde simgeliyordu.  

Tanrının, Mazdeizm öğretisinden gelen boğa ile ilşikili efsanesi de Ahura Mazda’ya 

dayanmaktadır. Bu inanca göre, boğa da dahil olmak üzere canlıların tümü Ahura Mazda 

tarafından yaratılmıştır. Mythos’a göre vahşi boğa, kurtarıcı Mithras tarafından 

öldürülmüştür. Böylece tanrı sürülerin koruyucu tanrı rolünü de üstlenmiştir707.  

Persler ölümden sonra dirilişe inandıkları için bu öğreti, Mithraizm’e de geçmiştir. 

Mithra, kendisine inanan ölülerin ruhlarını mutluluklar ülkesine götüren tanrı olarak tapınım 

görüyordu. Bu kültte yer alan inanışlar, Kalde ve Pers inanışlarının bir sentezini 

oluşturmaktaydı. Bu öğretiye göre yeni doğan bir insan Ay, Merkür, Venüs, Güneş Mars, 

Jüpiter ve Satürn adlı yedi gezegenden geçerek her birinden kimliğini oluşturan özellikler 

aldığı gibi öldüğü zaman da tekrar bu yedi gezegenden geçerek bütün özelliklerinden 

                                                 
701 Betz 1986, 87; Bonnefoy 2000, 799. 
702 Betz 1986, 87. 
703 DA “Mithras”, 1944. 
704 Bonnefoy 2000, 799. 
705 ay 2000, 799. 
706 Cumont 1896, 159. 
707 ay 1896, 197. 
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sıyrılarak tamamen günahsız olarak tanrının en yüce katına ulaştığına inanılıyordu708. Böylece 

Mithra khitonien kimliği ile ölümden sonra ruhları; Cinvat köprüsünde yargılayan tanrı 

özelliğine sahiptir. Zamanı geldiğinde Mithra ruhları, günahkarları yakacak olan ateş 

nehrinden geçirecektir709.  

Gizem üzerine kurulmuş olan Mithraizm’de külte kabul ediliş töreni yeni doğan bir 

insanın geçtiği yedi gezegene uygun olarak bir pratik uygulanmaktaydı. Kültte yedi yükseliş 

derecesi bulunmaktaydı. Külte kabul edilen her bir kişi için düzenlenen törene sacramentum 

adı verilmekteydi. Külte yeni kabul edilen kişiye neophytos adı veriliyordu. Bu neophytos, 

kişiliğinin oluşmasını sağlayan yedi ayrı gezegenden geçerek en üst dereceye ulaştığına 

inanılıyordu710.  

 Mithras kültünün kökeni konusunda çeşitli görüşler ve tartışmalar vardır. Bu 

tartışmaların ana teması, kültün İran kökenli mi yoksa batı dünyasının yarattığı bir din mi 

olduğudur. Cumont,711 Mithras dininin İran kökenli olduğunu söylerken, Ulansey712 ise 

Mithras dininin batı yaratısı bir din olduğunu ileri sürmektedir. Kökeni ne olursa olsun 

Mithras kültü, antik dönemin en gizemli ve geniş coğrafyasına yayılan bir din olmuştur713. 

Roma İmparatorluğunun içlerine kadar yayılmış ve önemli bir kült haline gelmiştir. Tanrı 

savaşçı kimliğinden dolayı Romalı askerler tarafından yoğun olarak tapınım görmüştür. 

İmparator Julianos Apostata, hristiyan olmasına karşın din değiştirerek Mithras kültünü kabul 

etmiş ve kiliseye karşı tavır almıştır714.  

 Mithras inancı Anadolu’da da yoğun bir şekilde görülmektedir. Burada, Kybele 

tapınımı ile yakınlık gösterir, fakat Kybele tapınımında kadın ön planda görülürken; Mithras 

kültünde erkeğin ön planda olduğu izlenmektedir. Bu nedenden dolayıdır ki, Galat erkekleri 

ve Roma Lejyonları bu külte fazlaca ilgi göstermişlerdir715. Eril olarak tanımlanan Mithra, 

Herodotos’ta dişil olarak verilmiştir. Fakat bu bir yanılgı sonucu olmalıdır. Antik tarihçi, 

Perslerin Aphrodite’yi Mithra olarak adlandırdıklarını söylemektedir716. Kültün Anadolu’da 

                                                 
708 Şahin 2001, 106. 
709 Vermaseren 1965, 20. 
710 Şahin 2001, 108.  
711 Ayrıntılı bilgi için bkz: Cumont 1896. 
712 Ayrıntılı bilgi için bkz: Ulansey 1989. 
713 Keleş 2008, 3. 
714 Akşit 1970, 310, 315. 
715 Arslan 1999, 431. 
716 Herodotos, I, 131. 
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Kilikia, Kappadokia, Kommagene717, Pontus ve Paphlagonia’da yayıldığı görülmektedir718. 

Büyük İskender’in ölümüyle birlikte, Kommagene, Kappadokia ve Pontus bölgelerini yöneten 

hanedanlar köklerinin Perslerden geldiklerine inandıkları için Mazdeizm inancını 

sürdürüyorlardı719.  

Mithras kültünün Kilikia bölgesinin başkenti olan Tarsus’daki Perseus kültünden 

doğmuş olabileceğini Plutarkhos’tan öğrenmekteyiz720. Buradaki ayinler Kilikia’lı korsanlar 

tarafından İ.Ö. 1. yüzyılda başlatılmıştır. 

 Anadolu’da Lykia Bölgesi’nde Oinoanda’da bulunmuş adak kabartmasında tanrı, bir 

panel içinde başında ışınlı tacı ile betimlenmiş olup, kabartmanın altındaki iki satırlık yazıtta 

Helios Mithras’a adandığı yazmaktadır721. Ayrıca, Gaziantep Müzesinde bulunan ve nereden 

geldiği bilinmeyen bir adak yazıtında da Helios Mithras’ın ismi geçmektedir722. Mysia 

Bölgesi’nde Simav’da ele geçen Kat. No: 151’de kaba tanecikli beyaz mermerden yapılmış 

sunak üzerinde de tanrıyı Helios Mithras adı ile görmekteyiz723. Kült, buraya gelen İranlı 

koloniciler tarafından getirilmiş olmalıdır. Yazıttan, Midon’un Helios Mitras için İ.S. 162 yılı 

Panemos ayında adadığını anlıyoruz.  Yazıtta geçen Midon, bir Pers ismidir. 

 

3.1.11. Attis (áAttiw) (Harita 4) 

Kat. No: 152 

Lev: 76 

 

Kybele kültünün ayrılmaz bir parçası olan Attis, daha çok Agdistis ismi ile bilinir. 

Pausanias’ın anlattığına göre, Agdistis efsanesi Ana Tanrıça Kybele’nin Pessinus’taki 

kültüyle ilgilidir724. Ana Tanrıça tapınımının fazla olduğu Mysia Bölgesin’nde de Attis’i 

görmek şaşırtıcı olmaz.  

                                                 
717 Dörner 1990, 186. 
718 Betz 1986, 88. 
719 Nock, 1937, 109. 
720Vermaseren 1965, 17. 
721 Milner-Smith, 1994, 71, Lev. XVI a,b. 
722 French 1994, 121-122, no: 2. 
723 Vermaseren 1956, 51, no: 23,  MAMA  X, 449 
724 Erhat 1989, 15. 
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Bölgede Attis ismi yaygın olarak tanrı ismi olarak kullanılmış olup, sadece Bergama-

Mamurt Kale’den bir kase üzerinde şahıs ismi olarak kullanıldığı görülmektedir725. Bölgede 

tanrının varlığını destekleyen sikkeler ele geçmiştir. Tanrı Attis olarak yorumlanan 

numizmatik belgelerin birçoğu İ.Ö. 5. ve 4. yüzyıllara ait olup elektron ve gümüşten 

yapılmışlardır726. Sikkeler ön yüzlerinde bölgenin simgesi olan ton balığının üzerinde duran 

başlıklı erkek figürleri, arka yüzlerinde ise boğa ya da aslan protomları mevcuttur. Ele geçen 

sikkelerden biri, İ.S. 3. yüzyıla ait olup, bakırdan yapılmıştır. Burada ise ön yüzde başaklar ile 

süslü bir taç giymiş Kore Soteira’nın büstü; arka yüzde ise, elinde patera tutan uzanmış bir 

erkek figürü betimlenmiştir727. Özellikle İ.Ö. 5. ve 4. yüzyıllara ait sikkeler üzerindeki başlıklı 

betimleri sadece başına taktıkları başlıklarından yola çıkarak Attis olarak yorumlamak yanlış 

olabilir. Bunlar muhtemelen bir yöneticiye de ait olabilir. Bu nedenle kültün bölgede varlığı 

İ.Ö. 5. ve 4. yüzyıllardan itibaren var olduğunu söylemek yanıltıcı olabilir. Arkeolojik 

belgeler ise İ.Ö. 3. yüzyıl arasına tarihlenmektedir. Attis bu belgelerde kimi zaman tek başına, 

kimi zaman Kybele’ye eşlik ederken betimlenmiştir.  

Attis kültünün varlığını gösteren örnekler Miletopolis kökenli iki adak levhasıdır. 

Miletopolis’teki adak levhalarında Kybele önemli bir tanrıdır. Özellikle Roma döneminde 

önemi daha da artmıştır. Tanrıça genelde naiskos şekli verilmiş, fazla derinliği olmayan 

dörtgen levhalar üzerinde bir taht üzerinde otururken betimlenmiştir. Tanrıçaya bazı 

örneklerde Attis bazı örneklerde ise Hermes eşlik etmektedir728. Bizim iki örneğimizde ise 

tanrıça Attis ile birlikte betimlenmiştir729. Karacabey’den İ.Ö. 1. yüzyıla ait bir başka adak 

levhasında da yüksek kabartma olarak işlenmiş tanrıçayı ve Attis’i görmekteyiz. Tanrıça 

cepheden, başında polosu, üzerinde ise khiton ve mantosu ile bir taht üzerinde oturmaktadır. 

Sol elinde tympaneum taşıyan tanrıçaya her iki yanında yine cepheden verilmiş aslanları eşlik 

etmektedir. Sahnenin ortasında kaideli, küçük, yukarı doğru daralan köşeli bir sunak yer 

almaktadır. Sunağın arkasında bir meşe ağacı ve önünde koç ile birlikte bir erkek hizmetçi, 

sunağın sağ köşesinde ise, adak sunan biri erkek biri kadın iki figür bulunmaktadır. Attis ise 

                                                 
725 Roller 2004, 209-210. 
726 Aulock 1957, No. 1207, Taf. 37; Aulock 1976, No. 7336, Taf. 253; No. 7337, Taf. 253. 
727 SNG, France 5, Mysie, No. 577 / Pl. 27. 
728Şahin 2000,  92 vd.     
729 Vermaseren 1977,  92 vd. 
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sol plaster üzerinde tasvir edilmiştir. Fakat aşırı derecede tahrip olduğu için, ayırt etmek 

oldukça zordur.730 

Edincik’te bulunan bir diğer örnek ise İ.Ö. 1. yüzyılın ortalarına ait bir adak levhasıdır. 

Burada da Karacabey’deki adak levhasında olduğu gibi Kybele’ye Attis eşlik etmektedir. 

Polos, kuşaklı tunica ve manto giyimli Kybele, ayak tabureli alçak bir tahtın üzerinde 

oturmaktadır. Kat. No: 152’deki adak levhasında tanrıça sağ elinde bir patera, sol elinde bir 

tympaneum tutmaktadır. Tanrıçanın sol tarafında ayakta, başlık, tunica giyimli olarak 

betimlenen Attis sağ dirseği ve elini tanrıçanın sol omuzu tympaneumu üzerine koymuştur. 

Muhtemelen burada Attis’in çoban kimliği vurgulanmaktadır. Sahnenin ortasında yüksek, 

yuvarlak bir sunak yer alır. Sunağın arkasında dalları her iki yana yayılmış ağaç, önünde 

kurbanlık koç ve ona eşlik eden erkek hizmetçi işlenmiştir. Sol köşede ise, biri kadın diğeri 

çocuk olan profilden verilen iki figür bulunmaktadır731. 

Tanrı Attis’ten söz eden antik kaynaklarda Ana tanrıça hep önemli bir konuma sahip 

olmasına rağmen, Anadolu’da Attis ile Ana tanrıçayı birlikte gösteren çok az örnek vardır. Bu 

nedenle yukarıda söz ettiğimiz bu iki örnek, hem bölge hem de Anadolu için ayrı bir öneme 

sahiptir. 

Bölgede tanrı Attis’in varlığını destekleyen belgelerin geldiği diğer önemli bir merkez 

de Kyzikos’tur. Buradan, ikisi de elleri arkada castratus732 tipinde olan iki Attis betimi 

bulunmuştur. 

Elleri arkada castratus tipindeki tasvirlerinden birisi Kyzikos’taki muhtemelen 

Metroon’dan olabileceği düşünülmektedir. İ.S. 2. yüzyıla ait bu eserde Attis bir payenin 

önünde kanatlı, ayakta, anaxyrides ve başlıklı olarak tasvir edilmiştir. Attis burada yine birçok 

tasvirinde olduğu gibi Eros ile benzerlikler de göstermektedir. Böyle elleri vücudunun 

arkasında doğulu giysiler içerisinde sadece Attis betimlenmektedir. Aynı zamanda Eros, 

Adonis, Ganymed, Paris, Orpheus, Men ve Mithras da bu şekilde betimlenen mitolojik 

karakterler arasında yer almaktadır. Bunlara ilaveten esir alınmış barbar figürler de yine bu 

şekilde tasvir edilmektedir. Fakat Attis ve Eros’un diğer bu şekilde betimlenenlerden bir 

                                                 
730 ay 1987, 90 no. 276, Pl. LVII; Şahin 2000,  242-243 LK. 2, Lev. 91.  
731 Töpperwein 1976,  227 no. 359,  Pl. 55; Vermaseren 1987,  116,  no: 374,  Pl. LXXIII. 
732 Macridy-Bey-Picard 1921, 436, PL: XIV-XV; Vermaseren 1966, 46, PL: XXV; ay 1987, 93, no: 284, PL. 
      LX. 
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farkları söz konusudur. Bunların elbiseleri karından aşağısını açık bırakmaktadır. Bu nedenle 

özellikle bu ikisini diğerlerinden ayırt etmemiz daha kolay olmaktadır733. 

Kyzikos’tan bu şekilde elleri arkada castratus tipinde tasvir edilmiş bir başka örnek 

ise, İ.S. 3. yüzyıla tarihlenmektedir. Fakat Attis burada diğer örnekten farklı olarak kanatlı bir 

şekilde gösterilmiştir. Bölgede Attis kültünün varlığına dair en son belge ise Apollonia’dan 

çıkan bir Herme’dir. Attis burada uzun yanaklıkları olan bir başlık ile tasvir edilmiştir734. 

Bölgede tanrının İ.Ö. 3. yüzyıldan İ.S. 3. yüzyıla kadar kesintisiz olarak tapınım 

gördüğünü söyleyebiliriz. 

 

 

3.1.12. Men (MÆn) (Harita 4) 

Kat. No: 153-154 

Lev: 77 

 

Anadolu’ya özgü tanrısal bir varlık olan Men’in, daha çok Phryg kültlerinde adı 

geçmektedir735. Antik yazarların birçoğu da Men’den yerli bir Phryg tanrısı olarak 

bahsederler. Kabartmalar ve sikkeler üzerinde tanrının, Phryg başlığı ve giysisi ile tasvir 

edilmesi bu görüşü destekler gibidir. Fakat Trakya’dan gelen Phryg halkının arkasında 

bıraktıkları izlere baktığımızda; Tanrı Men’i göremiyoruz. Bu da Phryglerden önce Anadolu 

topraklarında Men’in var olup, olmadığı sorusunu akla getirmektedir736. Bunun için tanrının 

kökeninin Anadolu’daki eski tanrılar arasında aramamız gerekmektedir. Yazılıkaya, Malatya 

ve Kargamış kabartmalarında kanatlı ve sivri külahlı, başlığında yarım ay bulunan tanrının ay 

tanrısı olduğu düşünülmektedir737. 

Ramsay’e göre Phrygce’de ManÆw olan Men, daha sonraları MÆn şekline 

dönüşmüştür738.  

Ramsay, Phrygce Man veya Manes şeklinde olan tanrı Men’in isminin Yunanca’daki 

MÆn ile yanlış bir şekilde bir tutularak, ay tanrısı olarak düşünüldüğünü ve omuzlarındaki 

                                                 
733 Korkut 2000, 172. 
734 Vermaseren 1987, 85, no 261, PL: LIII. 
735 Erhat 1989, 221. 
736 Erzen 1953, 1 vd.  
737 Bittel 1941, 61. 
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hilal motifinin eskiden varolan kanatların devamı olduğu görüşünü739, Predrizet ise, Men’in 

hiçbir yerde eğri ve düz kanadı olmadığını ve güneş tanrısı değil, ay tanrısı olduğunu 

savunur740. İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde yer alan Phryg kökenli bir mezar steli741 üzerindeki  

kabartma güneş tanrısı ile ay tanrısı arasındaki ilişkiyi göstermesi açısından önem 

taşımaktadır. Kabartmanın üst tarafında, orta kısımda ayakta ve yanyana üçlü bir Hekate 

grubu ellerinde meşale tutmaktadır. Ortadaki figürün başında büyük bir hilal motifi yer 

almaktadır. Hilal’in orta kısmında Helios betimlemesi bulunmaktadır. Bu tasvir muhtemelen 

güneşin doğuşu ile ayın batışını simgeliyor olmalıdır. Çünkü Hekate tam belirtilen 

zamanlarda yeryüzüne inerek kendisine sunulan kurbanları kabul etmektedir. Ayrıca, Men 

ayağını bir boğa başı üzerine basmış olarak da tasvir edilmiştir. Pisidia Antiokheia’sında Men 

tapınağında yer alan bazı adak taşları üzerinde boğa başları ile birlikte hilal betimlemesi de 

görülmektedir742. Tanrı Men’in tasvir edildiği kabartmalarda görülen ortak özellik, Phryg 

giysileri olması, omuzlarının arkasında hilal motifinin olması ve genç bir erkek olarak 

betimlenmesidir. 

Yazılı belgeler Men adının Grekçe’den, Phrygce’den, Hititçe ve Luwice’den geldiğini 

gösterse de, arkeolojik eserler Men’i Anadolu Hitit kaynağına götürmektedir. Böylece, Men 

kültünün orijininin Anadolu olduğunu söyleyebiliz. Anadolu’nun hemen hemen her yerinde 

tapınım gören tanrı özellikle Pisidia Bölgesi’nde önem kazanmış ve İ.Ö. 3 yüzyıldan İ.S. 4. 

yüzyıla kadar önemli bir merkez olarak kalmıştır743.     

Ay tanrısı olan Men aynı zamanda ölülerin koruyucu ve yeraltı tanrısı olarak da 

tapınım görmüştür. Ay tanrısı olması nedeniyle, gece ve karanlık dünya ile ilişkisi olmasından 

kendisine yeraltı tanrısı, ölülerin ve mezarların sahibi ünvanı da verilmiştir. Bunu Lykaonia, 

Isauria ve Pisidia’da bulunmuş mezar yazıtları kanıtlamaktadır744. Tanrı Men, zayıf ve sıkıntı 

içinde olan kişilerin de yardımcısı ve koruyucusuydu. Görevleri arasında halkı büyüden 

korumak, hastaları iyileştirmek ve haksızlığa uğrayanların haklarını savunmaktı. Lydia kenti 

olan Sardes’te, su ve yağmurla ilişkili olarak tahılların büyümesini, meyvelerin yetişmesini 

sağlamaktaydı. Pontus’ta ise yemin ve kehanet tanrısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Karia 

                                                 
739 ay 1895, 294. 
740 Perdrizet, 1896, 97. 
741 Mendel 1966, 314, Kat. No: 1077. 
742 Perdrizet, 1896, 102 vd. 
743 RE XV, 1931, 692. 
744 ay 1931, 692. 
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Bölgesi’nde ise hekim olarak kabul görmüştür745. Galatia746 ve Ionia747 bölgelerinde tanrının 

varlığını ise sikkeler üzerinde tasvirlerinden öğreniyoruz.  

Kültün Mysia Bölgesi’ndeki varlığını da Simav ve Emet’te ele geçen yazıtlar 

aracılığıyla belgeleniyor748. Simav’dan ele geçen üzeri kabartmalı Kat. No: 153’deki mermer 

stelin üst tarafı kırık ve kayıptır. Kabartmada cepheden, tepeli başlıklı ve mantolu ayakta 

duran Telesphoros ve Men’in birleştirildiği bir figür tasvir edilmiştir. Omuzlarının arkasında 

hilal şeklinde ay motifi, sağ elinde mızrak, sol elinde tanımlanamayan bir nesne tutmaktadır.  

Yazıtta geçen lÊtron kelimesi stelin tanrıya bir ithaf olduğunu kanıtlamaktadır. 

Diogenes’in kölesi olan Asklepias bazı tanrılara kefaret ödemek için ithafta bulunmuştur. 

Böylece tanrının affedici özelliği de vurgulanmış olmaktadır.  

Yazıtta adı geçen, Keryzeis Köyü ise, sıradan bir tarzda tanımlanmış olmakla birlikte, 

anlamı muhtemelen Asklepias köyüdür. Taşın kayıp olan üst parçasında, olasılıkla ye≈ 

kelimesi ve tarih belirten ifade bulunmaktaydı. Bu ifadelerden sonra, Pallik≈ kelimesi 

gelmektedir. Pallik≈ Sicilya ikiz tanrıları olarak bilinir fakat sunum neredeyse tektir749.  

Emet’te ele geçen Kat. No: 154’deki profilli bir stel üzerinde tanrıyı, Hosios kai 

Dikaios ile birlikte görüyoruz750. Emet’te bulunan Kat. No: 211’deki başka bir stel üzerinde 

ise tanrıyı Hekate ile birlikte görmekteyiz751.  

Tanrı Men’i sık sık bir tanrıçayla özellikle Artemis Anaitis ile birlikte de 

görebiliyoruz. Bu tanrı ve tanrıça birlikteliği Anadolu’da oldukça yaygın olmakla birlikte 

isimleri değişiklik göstermektedir fakat onların kişilikleri temelde aynıdır. Tanrı ve tanrıça 

arasındaki ilişki çeşitli şekilde tanımlanmaktadır. Muhtemelen Ramsay’ın dediği gibi 

imparator anne ve oğlun, Livia ve Tiberius’un yerini almıştır. Hekate, burada olasılıkla 

Men’in annesi olarak görülmektedir. t“ Paiçnow kelimeleri yazıtın sonuna zayıf bir şekilde 

yazılmıştır. Belki de farklı bir el tarafından sonradan eklenmiştir. MØn ı Paiçnow formu 

nadir  tanrılık sıfatını açıklamaktadır. Bu ifade Men’i diğer tanrılardan ayırmak için kasıtlı 

olarak mı yapılmıştır? Men’in babası olan Paean, şüphesiz yerel Sabazios’un Hellenistik 

                                                 
745 Perdrizet, 1896, 61. 
746 Arslan 2000, 21. 
747 Regling 1927, 214-215, no: 223. 
748 Ramsay 1889, 227, no: 25; Buresch 1898, 87, 197; Wiegand 1904, 318, fig. 38; Lane 1971, 59. 
749 Ramsay 1889, 227-228. 
750 Lane 1971, 58. 
751 Arthur-Munro 1897, 283, no: 48; Buresch 1898, 152;  Lane 1971, 58. 
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dönemdeki ismidir. O, ayrıca sikkeler üzerinde görülen Asklepios olarak da bilinir. Mutlaka 

oğul Men de babasından bağımsız değildir752. 

 

3.2. Tanrıçalar 

 

Dönemlere göre dişi elementinin baskınlığı, muhtemelen nüfusun anaerkil olmasından 

kaynaklanmaktadır. Genel anlamda dişil tanrılar şefkatin koruyuculuğun,  bereketin, 

doğurganlıgın simgesiyken; güzelliğin ve sevginin simgesi Aphrodite, vahşi hayvanları 

korumanın simgesi Artemis, bereketin ve doğurganlığın simgesi Ana Tanrıça Kybele, ailenin, 

evliliğin annelerin koruyucusu Hera gibi tanrıçalar aracılığıyla kadınların iç dünyalarına has 

özellikleri ile de temsil edilmişlerdir. 

 

3.2.1. Ana Tanrıça-Kybele (Harita 5) 

Kat. No: 155-179 

Lev: 77-90 

 

Tarih öncesinin en gerilerinden tek tanrılı dinlerin yerleştiği dönemlere kadar uzanan 

ve Akdeniz yöresini kapladıktan sonra, bir yandan kuzey ülkelerine, öte yandan Asya’nın 

içerilerine dek yayılan, birçok uygarlık ve kültürlerde değişik adlarla anılan Ana Tanrıça 

kültünün kaynağı, Anadolu’dur753. 

Kybele, Anadolu’nun en önemli tanrıçası olup; doğanın doğurucu ve besleyici niteliği 

onda dile getirilmiş, zamanla doğurganlıktan bolluk, verimlilik ve ürün kaynağı olma niteliği 

kazanmış ve daha sonraları karşılaşılan tanrıçaların da öncüsü olmuştur754. Mitolojide hiçbir 

tanrı Ana Tanrıça kadar çeşitli adlarla adlandırılmamıştır. Kültepe tabletlerinde adına Kubaba 

olarak rastlanır, Lydia’da adı Kybebe, Phrygia’da Kybele olarak geçer. Hitit kaynaklarında ise 

Hepat olarak adlandırılır755.  

Anadolu’nun birçok bölgesinde tapınım gören tanrıçanın ortaya çıkışı İ. Ö. 7000-6500 

yıllarına değin geriye gitmektedir. Çatalhöyük ve Hacılar’da yapılan kazılarda çıkan eserler, 

                                                 
752 Arthur-Munro 1897,  284-285. 
753 Erhat 1989, 199. 
754 İndirkaş 2001, 7. 
755 Erhat 1989, 200; Akurgal 1998, 121; Uçankuş 2002, 30. 
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Tanrıça’nın Anadolu’nun yerlisi olduğunu kanıtlamaktadır756. Anadolu’da Çatalhöyük’ten bu 

yana var olan Ana Tanrıça, Kybele kimliği ile Phrygialı’ların inanç dünyasında çok önemli bir 

yer almış ve bu yüzden Phrygialı’lara özgü bir kült olarak kabul edilmiştir757. 

Batı Anadolu’daki Yunan kentlerinde her dönem varlığını sürdüren Kybele, geleneksel 

ünvanlarıyla, MÆthr Megãlh, Büyük Ana,758 MÆthr Ye«n, Tanrıların Anası ve onun bir 

dağ tanrıçası olduğuna kuşku bırakmayan MÆthr Ùre¤a, Dağ Ana olarak biliniyordu759. 

Ayrıca tanrıçaya onun kutsal yeri olan ve özel bir dağı belirten topografik sıfatlar da 

verilmiştir. Bu durum, Batı Anadolu’nun hemen hemen her bölgesinde görülür. Spylos 

eteğindeki Magnesia kentinde Meter Spylene ya da Meter Plastene olarak adlandırılmıştı760. 

Erythrai’de ise Meter, Kybeleie olarak bilinirdi. Eski Phrygia dilindeki Kubileya’dan gelen bu 

sıfat, Erythrai yarımadasındaki belli bir dağı işaret etmekteydi761. Tanrıça Kolophon’da Meter 

Antaia,762 Smyrna’da, hem Meter Spylene, hem de yöreye özgü olarak Meter Smyrnaike 

olarak tapınım görüyordu763. Smyrna’nın güneyindeki Gallesion Dağı’nda Meter Gallesia’nın 

bir açık hava tapınağı bulunmaktaydı764. Dağın eteğindeki bir mağarada yer alan Meter kutsal 

alanı İ.Ö. 4. yüzyıldan, antik çağın geç dönemlerine kadar kullanılmıştır. Kesilen 

kurbanlardan kalma çok sayıda hayvan kemiği, terrakotta ve taştan yapılmış çeşitli tanrıça 

heykelcikleri ile adak kabartmaları,  buradaki kült faaliyetinin kanıtlarıdır765. 

Troas Bölgesi’nde İda Dağı’nın tanrıçası, Meter İdaia766, Kyzikos’da Dindymos 

Dağı’nın tanrıçası Meter Dindymene767, Lobrine768 ve Adresteia769 olarak tapınılan tanrıça 

                                                 
756 Vermaseren 1977, 13 vd.; Roller 2004, 46 vd.  
757 İndirkaş 2001, 7. 
758 Sokolowski 1955, no: 25; Engelmann-Merkelbach 1973, no: 207; Graf 1985, 162, 317. 
759 Sokolowski 1955, no: 4; Roller 2004, 197. 
760 Vermaseren 1987, no: 543-546, 549-551, 555, 564, 571, 575-576, 580, 582-584. Bu eserlerin hepsi 
      Smyrna’da bulınmuştur. Meter Plastene için bkz: Vermaseren 1987, no: 542-543; Pausanias 5.13.7: Her iki 
      sıfat ta aynı buluntu yeriyle yani Magnesia yakınındaki bir dağın dibindeki açık hava tapınağı ile ilgilidir. 
      Burada dağın yüzeyine oyulmuş büyük bir oturan figür kabartması, Meter imgesi olarak yorumlanmıştır.  
761 Strabon XIV, I, 33. 
762 Vermaseren 1987, no: 599, 604. 
763 Vermaseren 1987, no: 547; Petzl 1990b, no: 743. 
764 Meriç 1982, 28-30; Strabon XIV, I, 27. 
765 Meriç 1982, no: TK 6-12 (terrakotta heykelcikler), ST 14-15 (taş heykelcikler). 
766 Strabon X, 3, 12. 
767 Hasluck 1910, 214: Phrygia’lı Ana Tanrıça Kyzikos ve çevresinde farklı isimler altında 
      tapınım görmüştür. Bu isimlerden çoğu onun bölgesel önemini ve özelliğini ifade etmektedir. Karakteristik 
      olarak önceleri yazıtlarda “Kybele” olarak adlandırılmıştır.  Daha sonraları ise “anne anlamına gelen Meter 
      ve yerel sıfatı ile tapınım görmeye başlamıştır; Santoro 1973, 73-74. 
768 Hasluck 1910, 219: Lobrine ismi sadece Nikander’de geçen …∏x¤ te ÑRe¤hw Lobr¤nhw yélamoi ka‹ 
      ãrgastÆrionÖAttev ifadesiyle bilinmektedir. Yazıtsal olarak henüz belgelenmemiş olan Lobrine epitheti, 
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Karia’da Sparza kenti civarında Meter Sparzene770 adıyla tanınıyordu. Aphrodisias 

yakınındaki Apollonia Salbake kentinde bulunan bir yazıt, Meter kültüne katılan Parthenoi 

(bakireler) için bir ev yapıldığını kaydeder771. Buradaki Atina’da olduğu gibi bakire bir 

tanrıça için değil, kültün bakire rahibeleri için yapılmıştır. Bakire rahibelerin dinsel bir külte 

hizmet amacıyla kullanılması çok enderdir. Bakirelerin hizmet verdiği diğer örnek ise 

Kyzikos’taki Meter kültüdür772. Meter’in hizmetkarları için bir parthenon’un kullanılması, 

kadınların ana tanrıçaya düşkünlüğünü göstermektedir.  

Pergamon’da ise, Aspordenon Dağı’nda Meter Aspordene773 olarak tapınım gören 

tanrıçanın bir de kutsal alanı bulunmaktaydı. Pergamon’un ilk hükümdarı Philetairos, burada 

bir sunak yaptırmış ve tapınağın etrafını surla çevirerek, kutsal bir alan oluşturmuştur. 

Tapınağın tanrıçaya ait olduğunu arşitravda yer alan “Fig°tairow ÉAttãgou Metr¤ Ye«n - 

Attalos’un oğlu Philetairos (bunu) tanrıların anasına (adadı)”  yazıtı ile anlamaktayız. 

Tapınağın ortasında arka duvarın yanında, büyük bir taş kaidenin varlığı ise, burada bir kült 

heykeli olduğunu göstermektedir. Burada bulunan çok sayıdaki terrakotta heykelcik de, dağ 

tapınağının halk tarafından kullanıldığını gösteren kanıtlardır774.  

Pergamon’daki özel adak sunularından burada, Meter’in bireysel düzeyde ilgi 

gördüğünü saptamaktayız. Bazı adak yazıtlarında tanrıçaya Meter Basileia yani Kralların 

Anası olarak seslenilir. Roller’e göre bu, Attaloslar’ın Meter’i sahiplenmesine ya da tanrıça 

ile Zeus kültü arasındaki bağlara yönelik bir ifadedir. Diğer yazıtlar ise, Meter rahibesi olarak 

görev yapmış kadınları onurlandıran yazıtlardır. Bir adak yazıtında adayan kişinin kendini 

                                                                                                                                                         
      Rhea’nın tapınıldığı merkez olarak gördüğü bir dağın isminden yola çıkarak Nikander türetmiştir. Orta Çağ 
      düşünürleri bu dağı Kyzikos’daki Dindymos dağının yanında ikinci bir dağ olarak gösterirler: Lobr¤nhw 
      yalãmai: tÒpoi flero¤, ÈpÒgeioi, énake¤menoi tª ÑR°&, ˜pou §ktemnÒmenoi tå mÆdea 
katet¤yento ofl tƒ 
      ÖAttei ka‹ tª ÑR°& latreÊontew, efis‹ d¢ tå LÒbrina ˆrh Frug¤aw µ tÒfow Kuz¤kou: dÊo går ˆrhe 
efis¤n 
       §n Kuz¤kƒ, D¤ndumon ka‹ Lflbrinon.     
769 Hasluck 1910, 220: Adresteia adı genel olarak Marquardt zamanından beri Kybele’nin bir formu olarak 
      bilinmektedir. Yunan mitoloji uzmanlarının yanlış etimolojisi ile Nemesis ile karıştırılır. Adrastus ismi 
      Granikos Ovasındaki homerik şehir Adresteia ile ilişkilendirilmiştir. Burada kuşkusuz Adrasteia Kahraman 
      Adrastus ile birlikte tıpkı, Aeneas ve Aphrodite Aeneas gibi, birlikte tapınım görmüştür. Dişil öğenin önemi, 
      ilk bakışta, ana erkil bir kültü işaret eder. Aynı zamanda Kybele ve Attis efsanesinin paralelliğini de akla 
      getirmektedir. Adresteia belki de bu kültün merkezi idi. Fakat, Strabon zamanında burada bir tapınım yeri 
      yoktu. Strabon XII 8. 11 de sadece Kyzikos yakınlarında Adresteia isminde bir dağdan bahsetmektedir.  
770 Robert 1937, 334, dn. 3. 
771 Robert 1937, 106-108; ay 1954, 41-42. 
772 Roller 20004, 320. 
773 Strabon XIII, 2, 6. 
774 Roller 2004, 206-207. 
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mystes yani Meter ayinlerine katılan bir kişi olarak tanımlaması, tanrıçaya kara 

Yunanistan’daki kentlerde olduğu gibi, Pergamon’da gizem ayinlerinde tapınıldığını 

göstermektedir775.   

Mysia Bölgesi’nde tanrıçaya özgü tapınımın ilk yazılı izlerine ise, Kyzikos’da 

rastlıyoruz. Strabon776 ve Apollonios Rhodios’da777 geçen kayıtlara göre, Rhea olarak 

isimlendirilen ve tahtı Dindymos’da gösterilen tanrılar anasının bu kentteki tapınımı ilk kez 

Argonat’lar tarafından kurulmuştu778. Tarihçi Herodotos da Kyzikos’luları İ.Ö. 6. yüzyılda 

tanrılar anası şerefine senelik bir festival düzenlemiş olarak göstermektedir. Herodotos, 

Anakharsis adındaki bir kahramanın bu kentteki Ana Tanrıça bayramlarına katıldığını şöyle 

anlatır779: 

“Anakharsis birçok ülke gezmiş, engin bir kültür edinmişti. Baba ocağına dönerken 

Hellespontos’u geçtiği sırada Kyzikos’a yanaştı; o gün Kyzikoslu’lar Tanrıların Anası 

onuruna bayram yapıyorlardı. O da pek gösterişli bir şekilde kutlanan bu bayramın ortasına 

düşmüştü. Anakharsis de adak adadı, yurduna sağ salim dönerse Ana’ya Kyzikos usulünce bir 

kurban kesecek ve gece şenliği yapacaktı.” 

Ana Tanrıça kültüne ait arkeolojik buluntular Herodotos’un verdiği bilgileri 

doğrulamaktadır. Kyzikos’da bir grup mermer sütun bulunmuştur780. Bu sütunların bir Kybele 

tapınağına ait olduğu düşünülmektedir. Bu sütunların her biri üzerinde Attis tasvir edilmiştir 

ve burada Anakharsis, Attis gibi betimlenmiş olmalıdır781. Ayrıca ele geçen sikkelerle de 

kültün varlığı desteklenmektedir. Neredeyse her Bithynia ve Mysia kenti, sikkelerinin arka 

yüzlerinde Kybele ve oğlu tasvirini kullanmışlardır782. Genelde sikkeler İ.Ö. 5 ve 4. yüzyıla 

tarihlenirler. Ancak bu kültü, daha da erkene tarihlenen kabartmalı kitabelerle daha iyi 

algılayabilmekteyiz. Bunların büyük bir kısmı İ.Ö. 1. yüzyıla tarihlenir. Çok sayıdaki kitabede 

ise Romalı isimlerinin olmayışı bunları daha da erkene tarihlemektedir 

Mysia Bölgesi’nde ele geçen eserlerin çoğunluğu yazıtlı ya da yazıtsız kabartmalardır. 

Meter tasvirlerinin tipi neredeyse hiç farklı değildir. Çoğunlukla naiskos şekli verilmiş, fazla 

                                                 
775 ay 2004, 318. 
776 Strabon I, 2, 38. 
777 Apollonios Rhodios I, 1078-1152. 
778 Strabon I, 2, 38; Schwertheim 1978, 831; Çapar 1979, 191. 
779 Herodotos IV, 76. 
780 Vermaseren 1977, 29. 
781 ay 1977, 29. 
782 Graillot 1912, 33 vd.; Schwertheim 1978, 830. 
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derinliği olmayan resim alanlı dörtgen steller üzerinde bir tahtta oturmuş şekilde, cepheden 

işlenen tanrıça khiton üzerine manto giymiştir. Başında polos, solunda tef (=tympanon) ve 

sunağa doğru uzattığı sağ elinde sunu tası tutmaktadır. Sağ yanda genel olarak köşeli ya da 

yuvarlak bir sunak bulunmaktadır. Tanrıçanın yanında farklı pozisyonlarda tasvir edilmiş 

aslanlar gösterilmiştir (Kat. No: 158-159, 161, 164, 166-169). Ayrıca, bir kurban töreni 

sahnesi de görülmektedir. Tanrıça tek başına olduğu gibi, Hermes ve Attis gibi başka 

tanrılarla birlikte de tasvir edilmiştir783. Tanrıça için niş ve taht çok önemlidir784. Frig 

dünyasında taht ve nişin simgeselliği ile açık ve ıssız yerlerde sunulan saygının, İ.Ö. 5. 

yüzyılla birlikte, bu defa adak levhalarına yansıdığını görüyoruz. Adak levhaları da niş  

şeklinde oyulmuş, bazıları üçgen alınlıkla basit bir naiskosa benzetilmeye çalışılmıştır. Derin 

ya da yüzeysel oyulmuş nişin ortasında tanrıça ya ayakta, ya da taht üzerinde oturur şekilde 

tasvir edilmiştir785. Tanrıçayı adak levhaları üzerinde, niş içinde oturur şekilde, elinde tef ve 

sunu tası, yanında aslanlar ile Geç Klasik Dönem ile birlikte görmeye başlıyoruz786. Bu 

anıtlar, tanrıçanın da içinde olduğu bir olayın anlatıldığı ve bu bağlamda tanrıçaya tapınıldığı 

tasvirlerdir. Bithynia Bölgesi’nde ele geçen eserler ise, adağı sunan kişiler tarafından şükran 

göstergesi olarak sunulmuştur. Bithynia’daki anıtların neredeyse tümü bireysel ya da küçük 

gruplarca ya katÉ ˆnar ya da kendilerinin ya da başkalarının iyiliği adına dikilmişken, 

Mysia’dakiler daha resmi karakter gösterirler787. Burada daha çok rahibelerin veya memurlar 

grubunun adakları söz konusudur. Bunların yanında kişisel adakları da görmekteyiz.  

Roma Dönemi’ne geçildiğinde anıtların sayısında bir artışla birlikte, yazıtlarda Ana 

Tanrıça’nın MÆthr olarak adlandırıldığını görüyoruz.  

Olympene ve Abrettene yöresinden ele geçen yazıtlardan tanrıçanın bu yörelerde çok 

sevildiğini ve tapınım gördüğünü anlamaktayız. Ayrıca, Kat. No: 170’deki yazıtta 

Kleandros’un oğlu Herodotos’un da burada bir tapınak yaptırdığını öğreniyoruz788. Mysia 

Bölgesi’nden ele geçen yazıtlara baktığımızda, kişisel olarak dikilen adaklarda genel olarak, 

adağı sunan kişi baba adı ile birlikte görülmektedir. Oysa Alpagut’tan gelen yazıtlarda 

                                                 
783 Schwertheim 1978, 834; Şahin 2000, 92. 
784 Naumann 1983, 41 vd., Taf. 4-5, 92 vd., Taf. 9-11. 
785 Naumann 1983, 180  vd., Taf. 26-27. 
786 ay 1983, 41 vd., Taf.  
787 Schwertheim 1978, 835. 
788 ay 1987b, 89, no: 130, Lev. 22. 
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örneğin Kat. No: 187’deki yazıtta gördüğümüz gibi sadece adağı sunan kişilerin isimleri 

yazılmıştır789. Bu ilginç bir ayrıntıdır. 

 

 3.2.1.1. Meter Aggiste 

        Kat. No: 180 

       Lev: - 

 

 J. H. Mordtmann’ın Bursa’daki özel bir koleksiyonda gördüğünü ve Propontis 

kıyılarından olduğunu söylediği kabartmalı Kat. No: 180’deki yazıtta Ana Tanrıça bu epithet 

altında geçmektedir790. 

 Stel üzerinde solda, iki figür ve sunak, ortada, tympanon ve sunu tası ile Kybele tasvir 

edilmiştir. Tanrıçanın yanında ayakta duran bir erkek figür ile sağda, oturan bir kadın 

görülmektedir.   

 

 3.2.1.2. Meter Dindymene 

        Kat. No: 181-182 

       Lev: 90 

 

 Meter Dindymene, Mysia Bölgesi’nde özellikle Kyzikos antik kentinin büyük 

tanrıçasıdır791. Tanrıçanın bu epitheti bölgeseldir. Strabon’a göre tanrıça bu ismi Arkton Oros 

(Ayılar Dağı) denilen dağın arkasındaki Dindymos adından almıştır. Ayrıca yine Strabon bize, 

tek bir zirve olarak yükselen bu dağ üzerinde tanrıçaya ait bir tapınağın var olduğundan da 

bahsetmektedir792. Kyzikos’ta tanrıçaya sadece Meter Dindymene olarak değil, yer adından 

türeyen başka sıfatlarla da tapınılmaktaydı793.  Meter Dindymene kültünün kuruluşu İason’la 

Argonat’lara dayandırılmaktadır. Argonat’ların Karadeniz’e yaptıkları yolculuğun 

                                                 
789 ay 1985a, 77, no: 1 
790 Mordtmann 1884, 197 vd., Schwertheim 1978, 828-829, no: 3. 
791 Mordtmann 1885, 202; Lechat-Radet 1888, 187 vd., no: 1; Hasluck 1910,  214; Vermaseren 1977, 28; 
      Schwertheim 1978, 815, no: 7,  821, no: 16, Lev. 195; SEG XXVIII, 1978, no: 955; Naumann 1983, 253 vd.; 
      Vermaseren 1987 , 81, no: 251, no: 290, Lev. 50; Şahin 2000, 241-242, no: LK1, Lev. 90. 
792 Strabon XII, 11. 
793 Hasluck 1910, 214-222: Meter Placiane, Tolypiane, Kotuana, Andeiris ve Lobrine; Vermaseren 1977, 28. 
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başlangıcındaki bu olay, Rhodoslu Apollonios tarafından Argonautika’da anlatılmıştır794. 

Meter Dindymene’nin taşıdığı önem, Kyzikosluların Prokonnesos’daki komşularından 

aldıkları söylenen değerli kült heykelinden anlaşılabilmektedir. Pausanias, heykelin altın 

olduğunu, tanrıçanın yüzünün ise, su aygırı dişinden yapıldığını anlatmaktadır795. Kyzikos’ta 

ayrıca tanrıçaya kurban sunma sahnelerinin betimlendiği yazıtlı adak kabartmalarından oluşan 

yazıtlı taşlar da (Kat. No: 181-182) ele geçmiştir796.  

 Hasluck, argonatlar efsanesinden yola çıkarak buradaki tanrıçanın orijinal imajının 

“asma kütüğü” olduğunu söylemektedir. Ayrıca yine ona göre, burası kutsal bir koruluk olup; 

Kybele’nin tympanası da ilk kez burada tasarlanmıştır. Böylece, kültte bir ağaç tapınımı 

olduğu sonucuna varabiliyoruz. Zaten bölgede ele geçen adak stellerinde incir ağacını 

anımsatan ağaç tasviri çok sık görülmektedir. Özellikle bazı stellerde, üzerinde büyük ziller 

bulunan ağacın, tanrıçanın yerini aldığını görmekteyiz. Plutarkhos’un hayatı isimli eserde 

özellikle selvi ağacının İ.S. 3. yüzyılın sonuna kadar Poketos’da bu şekilde, pagan tapınımı 

içinde yer aldığını öğrenmekteyiz797. 

 Mysia’da ele geçen eserlerde kurban töreni sahnesi canlandırılmıştır. Tanrıça başında 

polos, khiton üzerine manto giysili, solunda tef ve sağında sunu tası ile taht üzerinde 

cepheden oturur şekilde tasvir edilmiştir. Tahtın her iki yanında cepheden birer arslan ve 

ortada bir sunağın yer aldığı görülmektedir. Ayrıca sunağın arkasında, kültte önemli bir yeri 

olan ağaç tasviri de yer almaktadır. Sunağın önünde görülen kurbanlık koç tasviri ile tanrıçaya 

küçükbaş hayvanın kurban edildiğini öğrenmekteyiz.  

 

3.2.1.3. Meter Euangelia 

      Kat. No: 183 

       Lev: - 

 

 Mysia Bölgesi’nde Gündoğdu’da bulunmuş olan Kat. No: 183’deki mermer bir stel 

üzerinde ana tanrıça Eungelia ismi ile görülmektedir798. Oldukça hasarlı ve üst tarafı kırık 

                                                 
794 Apollonios, Argonautika 1, 1092-1152; Strabon XII, 11. 
795 Pausanias 8. 46. 4. 
796 Schwertheim 1978, 809-826. 
797 Roller 2004, 202. 
798 Schwertheim 1983a, 23, no: 17. 
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olan stel üzerinde sadece Meter’in alt gövdesi kalmıştır. Ayaklarını üzerine koyduğu aslandan 

dolayı bunun, Ana Tanrıça olduğu tespit edilebilmiştir. Tanrıçanın sol tarafında ise, 

muhtemelen erkek olan başka bir figürün izleri görülmektedir. Muhtemelen bu kişi Hermes 

olabilir. Çünkü tanrıçanın tanrı Hermes ile birlikte tasvir edilen kabartmalarını bilmekteyiz799.  

 Bu yazıt Gündoğdu civarında Ana tanrıça’ya tapınıldığını ve onurlandırıldığını 

kanıtlamaktadır. Ancak bu tanrıçayı bu isim altında başka hiçbir yerde göremiyoruz. Bu 

epithetin daha çok tanrı Zeus için kullanıldığını Aelius Aristides’ten öğrenmekteyiz800.  

 Yazıt çok tahrip olduğu için adağı adayan kişinin ismini göremiyoruz fakat bu kişi 

Menandros adında birisinin eşi olduğunu ve bu steli de eşi ve Menandros ve çocukları için 

diktiğini öğreniyoruz. Schwertheim’e göre adakta bulunan kişi, tanrıçadan iyi bir haber 

beklentisi içindedir ve bu yüzden de böyle bir epitheti uydurmuş olabilir801. 

 Eseri harflerin şekline göre İ.Ö. 2. veya 1. yüzyıla tarihlenmektedir.   

 

3.2.1.4. Meter Kotuana 

       Kat. No: 184-186 

       Lev: 91 

 

İ.Ö. 1. yüzyıl ile İ.S. ilk iki yüzyıla tarihlenen bir dizi adak kabartması ve yazıt 

Kyzikos yöresi sakinlerinin Ana Tanrıça için bireysel sunularını belgelemektedir. Burada Ana 

Tanrıça’ya farklı yer adlarından türeyen başka sıfatlarla tapınıldığına yukarıda değinmiştik. 

Bunlardan bir tanesi Meter Kotuana’dır802. Kotuana sıfatı, tanrıçanın Trakya kökenli 

olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu isim Kat. No: 185’deki yazıtta tam olarak 

okunmaktadır. Kat. No: 184’de ise, Kotuana olarak restore edilmiştir. Kotys ismi çok sayıda 

Trakyalı kralın Kyzikos’taki Argonautlar tarafından katledilen bir kahramanın ve Trakyalı bir 

tanrıçanın ismidir. Bu isim daha sonra Pontus’ta bir köy olan Cotyaeum ve Cotyora olarak 

ortaya çıkmaktadır803. 

                                                 
799 Krş. ay 1983a, 7, 22, no: 5, 16. 
800 ay 1983a, 23. 
801 Schwertheim 1983a, 23. 
802 Lechat- Radet 1893, 531 vd. , no: 33; Hasluck 1910, 218, 270; IGR 135; Schwertheim 1978, 811-812, no: 3, 
     Res. 23, 815-816, no. 8; CIG 3668; Dittenberger, Sylloge2, 348;  817 vd.; Dittenberger, Sylloge3 763; 
     Froehner, no: 10. 
803 Hasluck 1910, 2188. 
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Kyzikos’ta bulunan ve Soterides adında biri tarafından adanmış olan İ.Ö. 46 yılından 

Kat. No: 184’deki yazıtta, Meter kültünün bir hadım rahibiyle karşılaşmaktayız804. Meter’den, 

Pompeius’un donanmasıyla birlikte savaşmış ve bir deniz savaşında korsanlara esir düşmüş 

olan arkadaşı Markosa yardım etmesini dileyen Soterides, yazıtta kendisini “Gallos” olarak 

tanıtmaktadır. Üstelik kadınsı giysisi de bu durumu desteklemektedir. Bu Anadolu’daki bir 

adak yazıtında “Gallos” sözcüğünün bilinen en eski kullanımıdır ve Küçük Asya’daki hadım 

Meter rahipliğini kanıtlayan pek az örnekten biridir. Çünkü Gallos’lar, geleneksel 

Anadolu’dan çok Roma dünyasında görülmektedir.  

Bu yazıtta tanrıçanın epitheti açıklıkla okunamamaktadır. Froehner Koi[rãnƒ], Boeckh 

ise CIG’de [L]o[br¤n˙] olarak tahmin etmişlerdir. Dittenberger ise Sylloge2 348’de 

Khersonesos’daki bir yer adına göre, Koi[lanª] şeklinde tamamlamıştır. Hasluck da, 

Kot[uanò] olabileceğini öne sürmüştür. Schwertheim’e göre bu tamamlama daha doğrudur805.  

Stel üzerinde kurban töreni sahnesi canlandırılmıştır. Sağda, kültte önemli bir yeri olan 

sunak ve yanında, üzerine iki tane büyük zilin asıldığı bir ağaç tasvir edilmiştir. Sunağın 

arkasında,  başının üzerinde düz bir tepsi taşıyan kadın yer almaktadır.  Sunağın önünde ise, 

bir erkek hizmetçi tarafından getirilen koçu görmekteyiz. Bundan dolayı, kültte tanrıçaya 

küçükbaş hayvanın kurban edildiğini söyleyebilmekteyiz.  

 

3.2.1.5. Meter Patroia 

        Kat. No: 187 

       Lev: 91 

 

Mysia Bölgesi’nde Alpagut’ta ele geçen bir eser üzerinde tanrıça bu sıfat ile 

geçmektedir806. Baba anlamına gelen Patroios (patr≈iow) sıfatı özellikle Zeus ve Apollon için 

kullanılmıştır. Athena ise, patroia (patr≈ia) olarak adlandırılmıştır807. İsis ve Aphrodite, 

                                                 
804 Schwertheim 1978, 810-812. 
805 Schwertheim 1978, 811. 
806 ay 1978, 820 vd., no: 15 b, Res. 30; SEG XXVIII, 1978,  no: 958; Schwertheim 1983a, no. 12a, Res. 13; 
     Vermaseren 1987, 87-88, no: 268, Lev. 55; Şahin 2000, 244, LK 8, Lev. 94; Roller 2004, 318. 
807 Rolley 1965, 441 vd. 
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Palmira’da patr“oi yeo¤ olarak tapınım görmüş808; Ephesos’ta ise patr≈ia olarak 

adlandırılmıştır809. 

 Bu kabartmalı yazıt muhtemelen Alpagut çevresinde bulunan Meter tapınağına aittir. 

Kat. No: 187’deki yazıtın çevirisi şöyledir:  

 

 “Menandros oğlu Matron (bu steli) Meter Patroia’ ya (sundu)” 

  

Yazıttan steli,  Matron adında bir kişinin tapınağa hediye ettiğini anlıyoruz.  

Stel üzerinde başında polos, göğüs altında ince kemerli khiton üzerine manto giyimli 

cepheden oturmuş ve sağ elinde sunu tası ile tanrıça tasvir edilmiştir. Dizde toplanan 

kıvrımlar diagonal şekilde aşağı inmektedir. Solda ise bir sunak görülmektedir. Fakat 

kabartmada, kurbanlık hayvan ve tapınan kişiler görülmüyor. 

İ.S. 1. yüzyıla tarihlenen eser Bursa Müzesi’ndedir. 

 

3.2.1.6. Meter Placiane 

        Kat. No: 188-189 

       Lev: 92  

 

Mysia Bölgesi’nde Ermeni köy ve Erdek’ten ele geçen iki eser üzerinde tanrıça bu 

sıfat ile görülmektedir810. İ.Ö. 1. yüzyıla tarihlenen bu yazıtlar, küçük Placia kasabasının 

Kyzikos’a geçtikten sonra Kyzikoslu’larca, Placia Ana Tanrıçası’na adanmışlardır. Bu 

yazıtlarda kırsal bir kültün bir metropolisin içine alındığını öğreniyoruz. Bunu Atina’daki 

deme kültlerinin merkezileştirilmesiyle karşılaştırabiliriz811. 

 Herodotos “ka‹ går dØ oÎte ofl Krhstvni∞tai oÈdamo›si t«n nËn sf°aw 

perioikeÒntvn efis‹ ımÒglvssoi oÎte ofl Plakihno¤, sf¤si d¢ ımÒglvssoi” sözleriyle, 

Placia sakinlerini Attika ve Lemnos’da sürdürdükleri birlikteliği, Atinalı’ların sÊnoikoi 

olarak tanımlamaları ve dilsel akrabalıkları yüzünden Khalkidik Belge üzerinde yer alan 

                                                 
808 Milik 1972, 54 vd.  
809 Schwertheim 1983a, 20. 
810 Marquardt 1836, 99 vd.; Lolling 1882, 151  vd.; Mordtmann 1882, 251; Reinach 1882, 614 Hasluck 1910, 
     216; ay 1903, 89 vd.; Schwertheim 1978, 809-811; CIG 3657. 
811 Hasluck 1910, 216. 
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Krestoniatlar ile aynı sıraya yerleştirir812. Thukydides ise, Bisalter ve Edonenler gibi Trakya 

boylarının ortasında saymış ve hem Khalkidyalılar hem de tyrrhen Pelasgernlilerden ayrı 

tutmuştur813. Doğal olarak burada, kendisinden daha önce yaşamış olan tarihçiyi kısmen 

düzelten Thukydides’in Makedon ve Trakya şartlarını iyi bilmesinden dolayı Lolling, 

Thukydides’in verdiği bilgilere güvenmemiz fakat aynı zamanda Herodotos’un 

karşılaştırmasını da belli ölçülerde kabul etmemiz gerektiğini savunmaktadır814. Aslında, 

Placia’lıların bãrbaroi d¤glossoi olmaları ve dil olarak Yunanca’yı da kullanmaları bunu 

desteklemektedir.  

 Anavatanlarından koparılmış olan yabancı bir boyun, uzun süre aktarılan geleneklerine 

sıkı sıkıya bağlı kalmış olmaları, Yunanlılar tarafından hakimiyet altına alınan her yerde 

görülebilmektedir. Antik belgeler, Placia konusunda kaynaşmanın nasıl olduğu hakkında bazı 

bilgiler sunmaktadır. Bunlardan en önemlisi, Ana Kültün aktarımı ve tapınılan tanrı 

isimlerinin değiştirilmesidir. 

 Placia, Kyzikos ve Ryndakos arasında sahil üzerindedir. Panormos ve Kyzikos 

arasında başka bir sahil yerleşiminin izine rastlanmadığından, Placia, Panarmos’un 

doğusunda, muhtemelen buradaki sahil köylerinden biridir.   

 Bu kültün varlığı Kyzikos dışında ispatlanamamıştır815. Kültün Kyzikos’a aktarımında 

erken dönemlere, muhtemelen Milet yerleşiminin ilk dönemine denk düştüğü anlaşılmaktadır. 

Bu dönemde gelenler ana tanrıça kültünü de Placia’dan buraya getirmiş olmalılar. Kybele’nin 

çok isimli oluşu aslen yerel olan farklı kültlerin kaynaşması sonucu ortaya çıkmış bir durum 

olabilir. Kült hakkındaki bilgileri sadece yazıtlardan elde etmekteyiz. Bu konuda Kat. No: 

189’daki yazıt oldukça önemlidir. Bu yazıta göre, Apollophanes S. Aristandros’un talebi 

üzerine “Placia Tanrıçası’nın” tapınağının süslenmesi ile görevlendirilmiş kadınlarla birlikte 

yalãssiai lakaplı dişi Hieropoioi ve rahibelere, agorada bulunan ve atalarınca dikilmiş 

sun°drion olarak adlandırılan bir yapının ve Asklepiades’in kızı Kleidike’nin kardeşi 

Dionysos’un heykelinin yanına bir heykel daha dikilmesine ve bu heykelin kaidesinin üzerine 

değinilen memurların isimlerinin yazılmasına izin verilmiştir. Kleidike, daha önceleri 

                                                 
812 Herodotos I 57. 
813 Thukydides IV 109 
814Lolling 1882, 151.  
815 Lolling 1882, 152-153, dn. 2: Placia’da Kybele kültünün varlığını ve önmli bir yeri olduğunu şehre ait 
     sikkelerden anlamaktayız. Sikkelerin ön yüzlerinde kentin tanrıçası olarak Kybele’nin başını arka yüzlerinde 
     ise, sağa doğru dönük aslan başı bulunmaktadır.  
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Atina’dan getirilen ve Milet üzerinden Kyzikos’a yerleştirilen Artemis Munychia’ya adanmış 

tapınak görevlilerini giydirmiştir. Heykelin dikiliş nedeni ise Placia Ana Tanrıçası adına 

düzenlenen kutlamaları ve bu kutlamalarda başrahibe olarak Kleidike’nin görev almasıyla 

gerçekleştirilen yedi yüz staterlik bir adak olmasıdır816.  

 Tanrıçanın tapınağı ve rahibenin kişiliği hakkındaki bilgileri başka bir yazıt sayesinde 

öğrenmekteyiz. Adağı sunan kişinin hayırsever ve bol harcama yapmasıyla şehirde isim 

yapmış olan bir ailenin üyesi olmalıdır. Rahibe Kleidike ise, Asklepiades’in kızıdır. 

Toplantılar için hizmet veren agoradaki binanın önüne dikilecek olan heykel de, şehir için 

yapılan hizmetler ve bağışlar sonucu gerçekleşmiştir. Kleidike tarafından bağışlanan para 

oldukça fazladır. Aslında halk bayramlarında (sÊnodoi) saygın kişilerin kıyafetleriyle 

bağlantılı olarak rahipliklerin oldukça yüklü giderleri olduğu ve giderlerin karşılanmasının 

gönüllü bir liturji (kamu işi, halk yararına-halkın hizmeti) olduğu dikkat edilmesi gereken bir 

durumdur. O halde her iki yazıtta da amaç, hayırseverliliğin ortaya çıkarılmasıdır.  

 Her iki yazıtta da tapınağın adı eksiktir. Burada Kleidike, belki de aile geleneğine 

uygun olarak, özellikle Placia Tanrıçası’nın rahipliğine çok fazla önem vermiş ve bu yüzden 

uzun bir süre, belki de ömür boyu buradaki görevlileri giydirmiş ve bunun yanında da yıllık 

olarak atanan piskoposlukları da üstlenmiş olabilir.  

 Yazıta göre Placia kültüne bağlı tapınak makamlarının yanında, ayrıca tapınağın 

süslenmesi işiyle görevlendirilmiş olan kadınların yanına (a‹ sunteloËsai toÁw kÒsmouw), 

on erkekten oluşan bir makam daha gelmektedir. kosmofÊlakew olarak tanımlanan ve 

üstlendikleri göreve göre bu kişiler halkın da izniyle Kybele’nin tapınağının olduğu yere 

başrahibe Kleidike’nin bir portresini dikmektedirler817. İlginç olan portrenin Ana Tanrıça 

tapınaklarında özellikle dikkat çeken ve paryen≈n (§n t“ paryen«ni) olarak adlandırılan 

mekana yerleştirileceği ifadesinin varlığıdır. Bu tanrıçanın mistik paradoksu ile ilgili olabilir.   

Placia Ana Tanrıça’sının denizsel özelliği bulunmaktadır818. Ona ait ritüellerde 

heykelinin yıkanması da bu özelliğe bağlanabilir. Ritüel, Taureon ayının 5. günü 

yapılmaktadır.  

 

3.2.1.7. Meter Tolypianes 
                                                 
816 Lolling 1882, 154. 
817 Lolling 1882, 15158-159. 
818 Hasluck 1910, 216. 
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       Kat. No: 190 

       Lev: 92 

 

Mysia Bölgesi’nde Bandırma’da ele geçen bir yazıtta tanrıçayı Tolypiane epitheti ile 

görmekteyiz819. Stel, bir köyün ortak girişimi ile dikilmiştir. Tolypiane ismi muhtemelen bu 

köyün temel endüstrisi olan yüncülükte kullanılan bir yöntemle ilgilidir.    

Yazıtta ünvanları ile birlikte görevlilerin adları sıralanmaktadır.  

Stel üzerinde üstteki resim alanında tanrıça, bir niş içinde ayak taburesi ile birlikte bir 

tahtta oturur vaziyette, uzun khiton giyimli ve sol elinde tympanon sağ elinde patera tutmuş 

olarak tasvir edilmiştir. Tahtın her iki yanında ise kutsal hayvanları olan aslanları yer almıştır.   

Kurban töreni sahnesinin canlandırıldığı alttaki resim alanında ise, ellerini havaya kaldırarak, 

üzerinde ateş yanan sunağa doğru ilerleyen sekiz erkek figürü ve bir hizmetçi tarafından 

sunağa doğru götürülen iki kurbanlık koçun tasvir edildiğini görmekteyiz. Böylece bu kültte 

de tanrıçaya küçükbaş hayvanların kurban edildiğini anlamaktayız.  

 İ.Ö. 1. yüzyıla tarihlenen stel İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde tarihlenmektedir820. 

 

 3.2.1.8. Thea Andeiris 

        Kat. No: 191-192 

       Lev: 93 

 

 Paris-Louvre Müzesi’nde Choiseul Koleksiyonu’nda bulunan ve Küçük Çal Tepe 

civarında ele geçen stel üzerinde tanrıçaya ÉAndirhnÆ821; Boğazköy-Karadere’de ele geçen 

Kat. No: 192’deki adak steli üzerinde ise ÉAndeirhnª şeklinde seslenildiğini görüyoruz822. 

1901 yılında Kyzikos antik kentinde yapılan kazı sonucunda bir duvara monte edilmiş olarak 

bulunan Kat. No: 191’deki mermer adak levhası üzerinde de ye“ 'Adeir¤di ismi ile 

karşılaşmaktayız823. Alt kısmı olmayan kabartmalı adak levhasında iki tanrı canlandırılmıştır. 

                                                 
819 Mordtmann 1885,  203 vd., no. 29; Hasluck 1910, 218-219, Fig. 19; Kalinka 1933, Bbl. 103 vd.; Michel 
     1976, no: 1226; Schwertheim 1978, 817, no: 11, Res. 27; Vermaseren 1987, 95, no: 289. 
820 Schwertheim 1978, 817. 
821Smith-Rustafjaell 1902, 191; Stauber 1996, 11, no: 13. 
822 Smith-Rustafjaell 1902, Hasluck 1905, 60, no:20; Schwertheim 1987b, 817-818, no: 12; Stauber 1996, 12, 
      no: 15. 
823 Smith-Rustafjaell 1902, 190-191, no: 1, Lev.1; Stauber 1996, 12, no: 14; Schwertheim 1978, 812-813, no: 4; 
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Solda kısa khiton ve khylamis giyimli, başında petatos ve sol elinde kerykeion ile tanrı 

Hermes görülmektedir.  Sağ elini dirsekten bükerek kalçası üzerine koymuştur. Sağ tarafta 

kumaşla sarınmış, başında taştan bir taç ile tanrıça Andeiris tasvir edilmiştir.  

 Yazıtın başı eksiktir. Birinci satırda adağı sunan kişinin ismi –lon şeklinde bitmiş 

olmalıdır. Smith ve Rustafjaell, bu ismi EÎkolon şeklinde bir kadın ismi olarak 

tamamlarlar824. Hasluck ise, tamamlama için [tÚ ˜p]lon şeklinde bir öneride bulunmaktadır825. 

Aynı zamanda adağı sunan kişinin adının bir üst satırda geçtiğini savunmaktadır. Görüldüğü 

kadarıyla, tanrıçanın ÖAndeiriw şeklindeki adı Mysia Bölgesi’nde karşılaşılan MÆthr ye«n 

'AndhirÆ adından türetilmiştir. ÖAndeira ismi, Strabon826 ve Stephanos Byzantion’da 

Troia’nın koruyucu tanrıçası olarak geçmektedir. Büyük bir ihtimalle de yine Kyzikos 

civarına ait olan ve Paris Louvre Müzesi’nde korunan kabartmada tanrıçanın bir portresi 

görülmektedir827. 

 Yazıtın ikinci satırı da zorlukla okunmaktadır. Smith ve Rustafjaell P°rgamou 

kelimesinin açılımını §k P°rgamou şeklinde anlam vererek, tanrıçanın ait olduğu yerin 

tanımlamasını yapmıştır828. Hasluck ise bunu Íp¢r gãmou şeklinde tamamlanması gerektiğini 

önermektedir829. Schwertheim’e göre, verilen ilk açıklama daha uygun görünmektedir. Çünkü 

benzeri bir yazıtta MÆthr ye«n PergamhnÆ şeklinde tanrıça ismi geçmektedir830. 

 Tüm bu açıklamalardan başka Smith ve Rustafjaell tarafından konuya farklı bir 

açıklama daha getirilmiştir. Onlara göre, Troas Bölgesi’nde Andeira adında bir kasaba vardır. 

Aynı zamanda burada tanrıçanın bir de kutsal mağarası bulunmaktadır. Muhtemelen, Andeiris 

ismi de buradan gelen yerel bir sıfat olmalıdır. Ayrıca, stel üzerindeki tanrıça, Persophane ile 

özdeşleştirilmiş, kabartmada görülen Hermes’in varlığına da Persephone’nin Hades’in 

dünyasından yeryüzüne çıkardığı anı simgelediği şeklinde bir açıklama getirmişlerdir. Bu 

açıklamalara dayandırılarak mağaraya khitonien bir özellik kazandırılmıştır831. 

 

                                                                                                                                                         
       Vermaseren 1987, 93, no: 286, Lev.62. : Hasluck 1910, 271, no: IV 5. 
824 Smith-Rustafjaell, 1902, 191. 
825 Hasluck 1910, 271, IV. 5, dn. 1. 
826 Strabon XIII 1. 67. 
827 CIG IV, 6836; Smith-Rustafjaell, 1902, 191; Schwertheim 1978, 813. 
828 Smith-Rustafjaell, 1902, 193. 
829 Hasluck 1910, 271, IV. 5, dn. 1. 
830 Yazıt ile ilgili bkz. CIG 6835. 
831 Smith-Rustafjaell, 1902, 193. 
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 3.2.1.9. Thea Sittene 

        Kat. No: 193 

       Lev: 93 

 

 Mysia Bölgesi’nde Arıklar’ın kuzeybatısında yer alan Kayabaşı’nda ele geçen 

mermerden bir sunak üzerinde Thea Sittene ismi ile karşılaşıyoruz832. Thea Sittene ismi başka 

hiçbir belge üzerinde geçmemektedir. Kat. No: 193’de geçen Sittene ismi, bir tanrıçayı ifade 

etmektedir ve muhtemelen de saygı gördüğü yerin adı ile anılmıştır. Söz konusu yerin adı 

“Sitte” veya “Sittene” olmalıdır. Bu ismin nereden geldiği bilinmemektedir. Fakat 

Schwertheim, kelt kökenli olabileceğini de dikkate alarak, Trakya’ya ait sitçw ya da s¤ttaw 

isimlerinin geçtiği Detschew’e ait olan bir yayını kaynak olarak aldığını açıklar833 Aynı 

zamanda Hierocles’in Synecdemus 669 da Lydia’da S¤tai, Notitiae’de ise S°ttvn veya Set«n 

adında bir yer adından bahsettiğini söyleyen Schwertheim, isimlerin birbirine benzemesinden 

dolayı, kökenlerinin aynı yerden çıkmış olabileceğine dair bir kanıt olarak sunmaktadır. 

Yazıtın çevirisi şöyledir:  

 

 “Thea Sittene’ye oğulları, bir adı Demetrianos da olan, Attinas oğlu Apollophanes ve 

Attinas ve Timon (bu sunağı) yaptırmışlardır”.  

 

3.2.2. Demeter (DhmÆthr) (Harita 5) 

 Kat. No: 194  

Lev: 94 

 

 Olympos’lu bir tanrıça olan Demeter834, Gaia veya Rhea-Kybele gibi bir Toprak 

Tanrıça’sıdır. Ancak onlar gibi toprağı bir bütün olarak temsil etmez. O, sadece işlenmiş 

toprağı temsil eder. Kısacası, insanlara toprağı ekip biçmesini, buğday toplamasını ekmek 

yapmasını öğreten, tarımın tanrıçasıdır835.  

                                                 
832 Schwertheim 1987, 89-90, no: 131, Lev. 23. 
833 ay 1987, 89-90. 
834 Erhat, 1989, 92 vd.; Can 1994, 137 vd.; Bayladı 1995, 34  vd.; Grimal 1997, 145 vd.; Agizza 2001, 111 vd.; 
     Graves 2004a, 97 vd., 57 vd.; Akşit 2003, 47 vd.; Karaosmanoğlu 2005, 44 vd. 
835 Bayladı 1995, 34. 
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 Tapınım ve özellikleri ile oldukça çeşitlilik gösteren tanrıça Demeter’in adının kökeni 

tartışmalıdır. İleri sürülen görüşler çoğu zaman tanrıçanın işlevleriyle bağlantılı olarak 

açıklanmaya çalışılmıştır. De=meter veya Dor ve Aiol diyalektinde Da=meter şeklinde 

gösterdiği gibi bir anadır836. Fakat bu daha çok myster anası ifadesini taşımaktadır837. 

Da=meter olarak isimlendirilen tanrıça sadece bir toprak tanrıçası değildir838. Girit dilinde de 

De’nin (=arpa) Meter’le birleşmesinden “arpa ana” anlamına geldiği de ifade edilir839. 

Tanrıçanın adını Ge-meter (=toprak ana) olarak açıklayanlar da vardır840. Da-meter Grek 

dininde “tahıl ana” olarak bilinen tarım tanrıçasının adıdır841. Bu etimoloji her zaman olduğu 

gibi kesin bir sonuç ortaya koyamamaktadır. Demeter, buğdayın koruyucusu olarak 

bilinmekte ve toprak ana olarak algılanmaktadır842. 

 Bu açıklamalardan Demeter için şu sonuca varılabilir: Demeter adı, De (=tahıl) ve 

Mater (=ana) kelimelerinden oluşan De-meter = Tahıl Ana ve Ge (=toprak) Meter (=ana) 

kelimelerinden oluşan Ge-meter = Toprak Ana olarak açıklanabilir. 

 Tanrıçanın Anadolu’daki kültünün varlığını adına yaptırılan tapınaklardan, ele geçen 

yazıtlardan ve sikkelerden öğrenmekteyiz. Kültün izlerini Kıta Yunanistan’daki kadar yoğun 

göremiyorsak da, tanrıçanın özellikle, Batı Anadolu’da sevildiğini ele geçen malzemeden 

anlıyoruz. Karia Bölgesi’nde Knidos’ta yapılan kazılar sonucunda tanrıçaya ait kutsal alanlar 

bulunmuştur. Knidos, Demeter, Kore ve Hades kültlerinin merkezi olarak bilinmektedir843. 

Bir İon kenti olan Priene’de de tanrıçanın kutsal alanı vardır. Menderes Magnesia’sında da 

Demeter’e ait kültün varlığını ele geçen sikkelerden öğreniyoruz844. Herodotos, Ephesos’da 

Demeter kültü ile ilgili olarak burada geceleri kutlanan bir “Thesmophoros Bayramı”ndan söz 

eder845.  

                                                 
836 Bonnefoy 2000, 153: “Da”  Dor ağzında “Ge” olmalıdır. 
837 Burkert 1988, 159. 
838 Harrison 1903, 271. 
839 Graves 1960, 43; Karaosmanoğlu 2005, 44. 
840 Erhat 1989, 92. 
841 Pinsent 1969, 29. 
842 Getty 1990, 77; Taşkın 1997, 81. 
843 RE V 2 1905, 2743. 
844 RE V 2, 1905, 2744 
845 Herodotos VI, 16. 
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 Mysia Bölgesinde ise, özellikle Kyzikos antik kentinde Demeter kültü kızı Persephone 

(Kore) ile birleştirilmiştir. Kyzikos’un, Argos ve Thebai şehirleri gibi Zeus tarafından 

Persephone’ye düğün hediyesi olarak verildiği söylenir846. 

 Sarısipahiler’de Ören Mevkii denilen yerde bulunan ve şu anda aynı yerde bir kişinin 

evinin duvarında bulunan silindir şeklinde yazıtlı mermer sunak üzerinde tanrıçanın ismi 

görülmektedir847. Kat. No: 194’deki yazıttan, sunağın Hadrianus ve Demeter’e adandığını 

öğreniyoruz. Yazıtın çevirisi şöyledir: 

  

“Mükemmel yapılmş olan sunağı ve kutsal Demeter’in harika resmini ve aynı zamanda 

yapılmış olan muhteşem insan imparator Hadrian’ın resmini, Menas’ın oğlu, ağır işçi 

Timokrates yaptırmıştır; kendisi, kız kardeşi Artemis ve Damatrianos. O, herkesi yetiştiren 

tanrıçanın rahibesiydi. Zelian kurucusu agonarkhos’a karşı merhametli ol kutsal Demeter ve 

sen de herkese hükmeden hükümdar”  

 

 Kyzikos’ta ele geçen ve bugün N. Tolunay Koleksiyonu’nda korunan mermer adak 

steli üzerinde de Demeter ve Apollon’un isimleri geçmektedir. Stel dört parça halinde ele 

geçmiş olup; oldukça fazla tahrip olmuştur. Stelin sadece sağ kısmı korunabilmiş sol kısmı ise 

kırıktır. Yazıt bir yönüyle dikkat çekmektedir. Bir Kyzikos yazıtında ilk kez İmparator 

Augustus ve eşi Livia’nın isimleri geçmektedir. Livia burada Demeter’e eş tutulmuştur848.   

 Kyzikos sikkeleri üzerinde de tanrıçanın portresini görmekteyiz849. Sikkeler üzerinde 

tanrıça elinde bir meşale ile koşar vaziyette tasvir edilmiştir850. Bu meşale, kaybolan kızının 

aramasının sembolik bir ifadesidir851. Demeter ve Kore’ye ait kültün başlangıcı Tirhenialı 

Pelasgoslar’a atfedilmektedir852. Tarımın ve meyvelerin tanrıçası olan Demeter’in Kyzikos’ta 

saygı ve sevgi görmesi çok doğaldır. Çünkü tanrıçanın temsil ettiği toprak ürünleri Kyzikos 

halkının geçim ve zenginliğinin büyük bir kısmını sağlayan doğa ürünleridir. Buna rağmen 

Kore, annesinden daha yoğun olarak tapım görmüştür. Burada Meter Placiane’nin rahibeleri 

                                                 
846 Texier 1862, 166; Hasluck 1910, 32; RE V 2 1905, 2745-2747. 
847 Schwertheim 1987b, 90-91, no: 132, Lev. 23. 
848 Schwertheim 1983b, 110 vd., no: 3, Taf. 11. 
849 Wroth 1892, 32, 52, no: 101, 249. 
850 Hasluck 1910, 221. 
851 Bayladı 1995, 36. 
852 Ertüzün 1999, 61. 
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aynı zamanda Demeter’in ve Kore’nin de rahibeliğini yapmışlardır ve Delphoi kehanetinin 

öngördüğü üzere bunlar aynı zamanda Poseidon Asphaleios ve Ge Karpophoros için bir 

kurbandırlar853. 

 

3.2.3. Kore (KorÆ) (Persephone) (Harita 5) 

 Kat. No: 195-198 

Lev: 94 

 

 Genç kız anlamına gelen Kore (KÒrh) ya da Kora (KÒra) Demeter’in kızı 

Persephone’ye verilen ikinci bir isimdir854. Ölüler diyarının tanrıçası olan Persephone 

(PersefÒnh) Anadolu’da özellikle Kyzikos’ta oldukça sevilmiş ve tapınım görmüştür855. 

Antik tarihçi Appianus, Kyzikosluların bir Milet kolonisi olduklarını ve tüm tanrıların 

üzerinde Kore’yi onurlandırdıklarını söyler856. Kore’yi, Argonatlar efsanesinde ise 

göremiyoruz. Stephanos Byzantios’dan, Gigantların Rhyndacus’un ağzını kapattıkları zaman 

Kore’nin, Kyzikoslu’ların tarafında yer aldığını ve kenti Gigantlardan koruduğunu, bir başka 

anlatımdan ise Kyzikos kentinin, Zeus tarafından Kore’ye düğün hediyesi olarak verildiğini 

öğreniyoruz857.  

 Başka bir efsanaye göre ise, VI. Mithradates Eupator’un kenti kuşatması sırasında 

Kore baskın olarak görülmektedir. Anakaradan yüzdürüldüğü söylenen siyah bir deve 

festivalde kurban edilir ve tanrıça Aristagoras’a insan şeklinde görünerek yardım sözü vererek 

halkı cesaretlendirir. Sonraki gün Mithradates’in araçları doğa üstü bir rüzgarla yerle bir 

olur858.  

 Anadolu şehirlerinden Sardes, Gordion, Nysa, Hierapolis, Magnesia ve Tralles gibi, 

Kyzikos kenti de Hades tarafından Kore’nin kaçırıldığı yer olarak bilinmektedir859. 

Homeros’un Demeter methiyesinde Hekate, Artemis’e oranla daha önemli bir yer 

                                                 
853 Hasluck 1910, 221-222. 
854 Erhat 1993, 196. 
855 CIG 3671; Mordtmann 1904, 130, no: 15; Hasluck 1910, 210 vd.; Lafaye 1927, 64, no: 164; Halfmann 1990, 
      21 vd., Taf. 2-3; SEG XL, 1990, no: 1128; Ertüzün 1999, 60. 
856 Hasluck 1910, 210. 
857 Texier 1862, 166; Hasluck 1910, 32; RE V.2, 2745-2747; Ertüzün 1999, 61; Brehm 2002, 30. 
858 Hasluck 1910, 210-11. 
859 RE XIX. 1, 1937, 951; Ertüzün 1999, 61. 
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oynamaktadır860. Hekate, Persephone’nin yardım çığlıklarını mağarasından duyar ancak 

kaçıran kişiyi göremez. On günlük çaresiz arama sonrası Demeter, elinde meşale ile kendisini 

arayan Hekate ile karşılaşır. Birlikte Persephone’yi aramaya devam ederler. Daha sonra 

Hekate’yi yeraltı dünyasında Persephone ve Hades’in yanında görüyoruz. Kore’nin geriye 

getirilişinde de Hekate’yi görmekteyiz. Kore’nin kaçırılış konusu İ.Ö. 2. ve 3. yüzyılda 

Kyzikos sikke basımlarında yeniden ele alınmıştır861. 

 Kyzikos’ta kültün varlığını Delphoili Apollon’a ait bir kehanet metninden 

öğreniyoruz862:  

 

 “Ku[zikhn«n] / ÑO yeÚw ¶x[rhse tãde: §peidØ] / §pitetel°ka [te tån yus¤an ka‹] 

tå SvtÆria prçt[ton tçi KÒrai] / tçi Svte¤rai kal«[w ka‹ eÈseb°] vw ka‹ eÈtux«w, l≈Ûon 

[§sse›tai] / êmeinon §paggllÒntes/sin §n ényr≈pouw flerån tån p[Ò]/lin o�san 

katå toÁw xr[h]smoÁw / ka‹ tån yus¤an tçw yeçw. 

 

 “Kyzikoslular hakkında. Tanrı onlara şunların gerçekleşeceğini söylemiştir: 

Kurtarıcıları Kore Soteira’ya sunacakları kurbanı, güzel inançla ve kendi iyilikleri adına 

zengin biçimde hazırladıkları için, kendi aralarında ve diğer insanlara, kehanette dendiği 

gibi, hem şehirleri hem de tanrıçaya sundukları kurbanı kutsanmış olduğunu ilan etmelerine 

izin verilmiştir.”  

 

 Kehanet, Kyzikos’ta yerleşmiş ve sürdürülen Kore Soteira kültünün varlığını 

doğrulamaktadır. Böylece, Kore’nin Kyzikos’ta Soteira adıyla tapınım gördüğünü 

öğreniyoruz. Fakat kültün ne zaman başladığını ve neden tanrıçaya Soteira adı ile tapınıldığını 

öğrenemiyoruz. Büyük bir olasılıkla kenti Gigantlardan kurtardığı için tanrıçaya bu isim 

verilmiş olabilir.  

 Kehanet ayrıca Kyzikoslular tarafından arzu edilen iki bildirgeyi ortaya koymaktadır: 

Kutsanmış kent ve kutsanan müsabakalar. Bayram genelde üç bölümden oluşuyordu. Bunlar, 

                                                 
860 LIMC “Hekate,” 989; Brehm 2002, 30, dn. 39: Bir Megara kasesi üzerinde Hades’in Persephone’yi kaçırış 
      efsanesinin anlatıldığı görülmektedir. At arabası üzerinde Hades ve Persephone tasvir edilmiştir. Hadesin 
      arkasında kısa kıyafetler içinde Demeter, Athena ve Artemis ok ve yayları atışa hazır halde gösterilmişler, 
      uzun elbiseli ve elinde uzun meşaleleri tutarak yanlarına doğru koşan Hekate canlandırılmıştır.    
861 Brehm 2002, 31. 
862 Robert 1978, 460 vd.; Martin 2003, 115-116. 
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prosesyon (ayin alayı), adak ve yapılan müsabakalardı. Tabiî ki adak törenleri, bayramların 

olmazsa olmaz en önemli parçasıydı. Kehanette Soteira bayramlarında yus¤a’dan (kurban) da 

bahsedilmiştir863. Böylece Kyzikoslular kutsal müsabakalara dönüşmüş olan bayramı ilan 

etmiş oluyorlardı.   

 Didyma kaynaklı olan bir Apollon kehanet metninde de Kyzikosluların bir isteğini 

görmekteyiz. Burada, tanrıların toplandığı salonda bir sunak olmadığı (§n t“ fler“ sou 

ka‹ pany°ƒ peribomism“) ve Demeter Karpophoros sunağının yanında, tanrıça için (t∞w 

ègivtãtÆw sou édelf∞w, t∞w patr¤ou aÈtoË (Damianus) yeçw Svt¤raw KÒrhw) bir 

sunak yapma izni isterler. Tanrı da buna izin verir: Svt¤rhw KoÊrhw timØn peribom¤da 

=°ze.  Damianos bu sunağı inşa ederek, t∞w ègivtãtÆw patr¤ou aÈtoË yeçw Svt¤raw 

KÒrhw parå tÚn bvmÚn t∞w sebasmivtãthw KarpotrÒfou DÆmhtrow bvmÒn, 

Hymnoslar ve kültte tanrıçaya verilen sıfatları öğrenmek için bağışta bulunmaktadır. Bu soru 

karşısında tanrının verdiği cevap ise Soteira’dır864. Apollon’un bu kehaneti, kentin kutsal 

karakterini ve Kore bayramlarının dünyaya ilanını desteklemekteydi. Burada bir arkhitheor 

bayramın tanınması (épodoxÆ) isteğini belirtiyor. Kehanette geçen prçtoi kelimesiyle, 

Kyzikoslu’ların Yunan dünyasında Kore Soteira için bayram kutlayan ilk halk olduğunu 

anlıyoruz.  

 Soteira ismini şehirde basılan sikkeler üzerinde de görmekteyiz. İ.Ö. 5. yüzyılın 

sonlarına doğru yürürlüğe giren sikkeler üzerinde Kore Soteira’nın büstü görülmektedir865. 

Birçok sikke üzerinde, Kore’nin buğday başaklarından yapılmış bir çelenkle süslü ve hafif bir 

tülle örtülü güzel başı görülmektedir. Kulaklarında küpeler ve boynunda da gerdanlık bulunan 

bu başın çevresinde Kore Soteira (KORH SOTEIRA) kelimeleri veya sadece (SOTEİRA) 

yani “kurtarıcı” kelimesi yazılıdır866. Bu sikkeler İ.Ö. 4. yüzyılın 2. yarısına kadar geriye 

uzanırlar. İ.Ö. 4. ve 3. yüzyılda da Apollon’la bağlantılı olarak devam etmiştir867. Apollon’un 

Kore’nin yarı kardeşi olması bunun sebebi olabilir. Ancak bu gerekçe tek başına yeterli 

görünmemektedir. Delphoi’li Apollon’un, Kyzikos’ta Kore kültünün varlığını kanıtlayan ve 

Kyzikoslular için yaptığı kehanet de bunun bir nedeni olabilir868. Apollon’un kehaneti bu 

                                                 
863 Robert 1978, 465. 
864 Robert 1978, 471. 
865 Wroth 1892, 36-41, no: 124-145.  
866 ay 1892, 36-41, no: 124-145; Ertüzün 1999, 61. 
867 Brehm 2002, 30 
868 Martin 2003, 116, 118. 
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kültü övmüş, öne çıkarmış, kutlamalar ve şehri flerån tån p[Ò]lin [....] ka‹ tån yus¤an tçw 

yeçw seviyesine yüceltmiştir. Böylece Apollon hem Kore kültünün; hem de şehrin 

yüceltilmesinde büyük rol oynamıştır. Bununla birlikte kült bir Milet kolonisi olan 

Kyzikos’un, Milet’te önemli bir yere sahip olan Apollon’u da sahiplenmiş olmasından 

kaynaklanmış olabilir869.  

 Traian dönemine (İ.S. 98-117) ait dikkate değer sikkelerden birinde etrafında yılan 

sarılmış iki meşale ve bunların yanında üzerinde üç figürün olduğu, bukranion frizli ve kapılı 

bir obje tasvir edilmiştir. Bunun sunak870 ya da bir kült yapısı871 olabileceği üzerinde 

durulmaktadır. Üzerinde bu tür tasvirlerin olduğu Kyzikos stelleri Samothrake’de 

bulunmuştur872. Bu steller üzerinde yazıtın üst tarafında yuvarlak bir yapının resmi 

bulunmaktadır. Bu yapının kapalı kapısını, yılanların sarıldığı meşaleler çevrelemektedir. 

Yılanların dolandığı meşaleler Kore ve Demeter’in sembolleridir. Böylece Martin, bu tasvirin 

bir kült yapısı olduğunu söyleyerek burada kült şenliklerinin yapıldığına dikkat çeker. Kapalı 

olan kapının ise, ayinin gizliliğini temsil ettiğini savunur873.  

 Kyzikos’ta ele geçen Kat. No: 195’deki stel üzerinde de, Kore Soteira ismi 

geçmektedir874. Stel üzerinde dokuz isimden oluşan bir isim listesi görülmektedir. Bunların 

hepsi de Roma ismidir. İlk satırda rahibin adı yeralmaktadır. Bu şehrin başrahibi olmalıdır. 

Başrahipler İ.S. 3. yüzyıldan itibaren artık ÉAs¤aw (naoË §n Kuz¤kƒ) ünvanını değil de 

érxiereÊw ve ésiãrxhw ünvanlarını kullanmaya başlamışlardır. Yazıtta ilginç olan bir diğer 

konu ise, özel bir ismin ardına Asia Hymnode (=ÍmnÒdow ÉAs¤aw) ünvanının gelmesidir. 

Erken İmparatorluk döneminde eyalet Kaiser kültüne bağlı olan Hymnodlar, bağlı 

bulundukları köylerden toplanıp, neokor şehirlerde görevlendirilmişlerdir. Prestijli ve 

ihtişamlı kült bayramları için birbiriyle yarışan şehirlere, kült persenoli açısından Hymnod 

kuruluşları yük olmaya başlamışlar ve böylece Hymnod sayısında ihtiyaç doğrultusunda bir 

düzenlemeye gidilmiştir875.  

 

                                                 
869 ay 2003, 118. 
870 Hasluck 1910, 211. 
871 Martin 2003, 138. 
872 Hasluck 1910, 211, Martin 2003, 138. 
873 Martin 2003, 140. 
874 Halfmann 1990, 21 vd. 
875 ay 1990, 23-24. 
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3.2.4. Artemis (=ÖArtemiw) (Harita 5) 

 Kat. No: 199-203 

Lev: - 

 

 Antik dünyada çok uzun zaman tapınım gören ve ortak özelliklerinden dolayı birçok 

tanrıçayla birleştirilen Artemis, tapınım gördüğü bölgelere göre değişik özellikler gösterir. 

İsmi de bölgelere göre çeşitlilik göstermektedir. Kelimenin İon ve Attik lehçelerinde 

genetivusu, ÉArt°midow ve ÉArt°mitow, Dor ve Aiol lehçelerinde ise, ÉArtãmidow ve 

ÉArtãmitow şeklindedir. Epidauros’ta ÉArtãmuti, Argos’ta ÉArtãmi Girit’te ise, ÉArt°mei 

şeklinde dativus çekimleri görülmektedir876.  

  Artemis güzelliği ile ünlü tanrıçalardan bir tanesidir. Güzel gözleri ve örgülü, altın 

bukleli saçları ile kall¤sth yani en güzel sıfatı ile anılır. Tanrıça güzelliğinin yanı sıra iffetli 

ve bakire (=pary°now) oluşuyla da ünlüdür. Bu özelliğine rağmen meşru aşka saygı duyan 

Artemis gençlerin ve evli kadınların koruyucu tanrıçası olmuştur. Atina’da Arkteia töreni ile 

kendilerini tanrıçaya adayan nişanlı gençler, saçlarını ve oyuncaklarını tanrıçaya hediye 

olarak sunarlardı. Bunun karşılığında da tanrıça gençlerin düğün törenlerinde bulunurdu877. 

Hamile kadınların da koruyucusu olan Artemis, doğum tanrıçası olarak da tapınım görmüştür. 

Artemis’i bu görevi ile ilgili birçok epithet altında görmekteyiz. Lokhia (=lox¤a) ve Lokheia 

(=loxe¤a) epithetleri ile görülür ki bunlar “doğumlara nezaret eden” anlamındadır878. 

Eulokhos (=eÎloxow)  ve Okylokheia ise çabuk doğurtan anlamlarındadır879. Hamile kadınlar 

doğumdan sonra Artemis’e elbise, sandalet, kemer ve saç bukleleri gibi hediyeler vererek 

teşekkürlerini sunarlardı. Bu tür hediyeler tanrıçaya “khitonlu tanrıça” şeklinde ad verilmesine 

neden olmuştur880. Tanrıça, Miletos ve Syrakusai’da bu epithet altında, yani “Artemis 

Khitonea” olarak tapınım görmüştür881.  

 Bizantion kentinde gençlerin, spor şenliklerinin ve gymnasionların koruyucu tanrıçası 

olan Artemis aynı zamanda Herakles ile birlikte gençleri yetiştirmekte idi882.  

                                                 
876 RE II 1 1895, 1336. 
877 Paris, DS II, 1, 141.  
878 Liddell-Scott 1966, 418. 
879 ay 1966, 284. 
880 Paris, DS II, 1, 141; Simon 1998, 137; Karaosmanoğlu 2005, 72. 
881 Lavedan 1931, 107. 
882 Taşlıklıoğlu 1971, 131. 
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 Artemis; vahşi hayvanların, ormanların ve suların da tanrıçası olduğu için tapınakları 

kır alanlarında ve su kaynaklarının bulunduğu yerlerde kurulmaktadır883. Bu niteliğinden 

dolayı tanrıça Kyzikos’ta ve Lesbos’ta, Thermia, Thermaia isimleriyle anılmaktadır. Aynı 

zamanda ırmakların da tanrıçasıdır. Artemis’in akarsuları, gölleri, bataklıkları ve kaynakları 

sevmesinin nedeni av hayvanlarının buralarda bulunmasından kaynaklanmış olabilir884. 

Artemis hayvanların koruyucu tanrıçası olduğu gibi aynı zamanda da avcı ve avcıların da 

koruyucu tanrıçasıdır. Kardeşi Apollon gibi tanrısal ışıktır. Ay tanrıçası olarak kabul edilir.  

Bu özelliği ile elinde yanan bir meşale taşımaktadır. Attika’da, Mounikhia veya Mounykhia 

adını almaktadır ve bu da Ay’ın karşılığıdır. Mounikhion, Attika’da kullanılan bir ay ismidir. 

Bu ayın 16. günü Artemis’e ay şeklinde yapılmış ve etrafı meşalelerle süslenmiş çörekler 

sunulurdu. Artemis Mounikhia kültünün Kyzikos’ta da yayıldığı görülmektedir885.  

 Artemis, Anadolu’da Ephesos’da886, Perge’de887 ve Sardeis’te888 tapınım görmektedir. 

Mysia Bölgesi’ndeki varlığı da ele geçen yazıtlarla kanıtlanmıştır889.  

 Bir deniz kenti olan Kyzikos’ta tanrıçaya limenoskÒpow olarak tapınılmaktaydı. Bu 

kültün buraya Miletliler tarafından getirilip getirilmediği bilinmemektedir. Şehrin 

güneyindeki Aesopus’taki havuzların bulunduğu yerde Artemis Thermaia’nın bir tapınağı 

bulunmaktaydı. Aristides burası hakkında konuşurken orada şiir yazdığını söylemektedir efiw 

te tÚn A‡shpon ka‹ NÊmfaw ka‹ tØn Yerma¤an ÖArtemin, ∂ tåw phgåw tåw yermåw 

¶xei. 

Artemis, Thermaia epitheti ile Lesbos yazıtlarında görülmektedir. Burada tanrıça adına belirli 

şenlikler düzenlenmektedir. Bunu yazıtlarda geçen Panhguriãrxoi tçw Yermiakçw 

panhgÊriow şeklindeki ifadelerden tespit etmek mümkündür890.  

 Kyzikos’ta ele geçen Kat. No: 199’daki yazıttan, sunağın, Glukon ve karısı Stratonike 

tarafından kendileri ve oğulları için Artemis’e adandığını anlamaktayız891. Sağ üst tarafı kırık 

olan sunağın üzerinde Artemis için kurban töreni sahnesi canlandırılmıştır.  

                                                 
883 Lavedan 1931, 106. 
884 ay 1931, 107; Paris, DS II, 1, 141. 
885 Çelgin 1986, 22 vd.  
886 Lavedan 1931, 112; Akurgal 1978, 142, 147; Paris, DS II, 1, 149. 
887 Bean 1968, 46; Onurkan 1969, 305; Pekman 1973, 34, 40; Paris, DS II, 1, 154. 
888 Strabon XIII, 626. 
889 Lolling 1884, 25; Mordtmann 1885, 207-8, no: 31; CIG 3699; Arthur- Munro 1897, 282, no: 41; Conze- 
      Schuchhardt 1899, 201, no: 3; Hasluck 1904,  33, no: 51; Lafaye 1927, 84, no: 228; Taşlıklıoğlu 1963, 125- 
      6; Stauber 1996, no: 47. 
890 Marquardt 1836, 131. 
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Solda, iki sıra halinde tapınan, sağa profilden altı figür yer almaktadır. Ortada ise bir sunak 

görülmektedir. Sunağın önünde bir koyun ve köle yeralmaktadır. Sunak üstünde bir büst ile, 

bir aedicula, sağında bir geyik tasvir edilmiştir. Sağ tarafta ise Artemis, uzattığı sağ elinde bir 

tepsi tutmaktadır.  

 Zeleia’da tanrıçayı Apollon ile birlikte birkaç stel üzerinde bu Thermaea epitheti ile 

birlikte görmekteyiz892.  

 Bölgeden ele geçen eserlere baktığımızda Artemis’in genellikle kardeşi Apollon ile 

birlikte tapınım gördüğünü anlamaktayız.    

 

 

 

 

3.2.4. 1. Artemis Pediane (Pedianª) 

       Kat. No: 204 

       Lev: - 

 

 Peramo’dan gelen ve Artemis’e adanmış olan bir adak steli üzerinde tanrıça Pediane 

epitheti ile görülmektedir893. 

Kat. No: 204’deki stel üzerinde bir kurban töreni sahnesi canlandırılmıştır. Solda, 

kurbanlık hayvanı sunağa doğru götüren beş tane rahip, ortada ise kısa khiton giyimli, sağ 

elinde patera, sol elinde meşale ile Artemis tasvir edilmiştir. Sağ tarafta, sol elinde lyra, sağ 

elinde patera ile Apollon Kitharodos görülmektedir. Buna benzer bir stel Sarıköy’de 

bulunmuştur. Stel üzerindeki kabartmada taht üzerinde cepheden oturan ve ibadet eden iki 

kişiye doğru uzattığı sağ elinde patera taşıyan bir figür tasvir edilmiştir. Bunun, Artemis veya 

Hekate olabileceği düşünülmektedir. İbadet eden iki kişinin yanında kurbanlık hayvan ile 

birlikte bir sunak ve arkada ağaç görülmektedir. Hasluck, ayakta duran ve elinde meşale 

taşıyan figürün canlandırıldığı benzer bir başka kabartmayı ise, Harakhi’de gördüğünden 

bahseder894.  Ayrıca stel üzerinde “yeå fosfÒrow - ışık taşıyan tanrıçaya” ibaresi yazılmıştır.  

                                                                                                                                                         
891 Mordtmann 1885, 207-8, no: 31. 
892 Hasluck 1910, 232. 
893 ay 1904, 34, no: 51. 
894 ay 1910, 233. 
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Dvlon (Artemis’e tapan kadınlar derneği) olarak adlandırılan, Artemisin thiasus’un 

bahsi onun eğlenceli yöne eğilimini göstermektedir. İsim belki de, Atina’daki Panathania 

gemisindeki benzer bir dinsel törenle bağlantılı olduğunu göstermektedir. Böylece bunu, 

denizcilerin Artemis Munchia ve limenoskÒpow olarak saygı gösterdiklerini düşünebiliriz. 

Geç Klasik dönemdeki dişi elementinin baskınlığı muhtemelen nüfusun ana erkil olmasından 

kaynaklanmaktadır895. Artemis burada yerel bir epithet ile anılmaktadır.  

 

3.2.4. 2. Artemis Orthasia 

       Kat. No: 205 

       Lev: - 

 

 Edremit civarında ele geçen ve İ.Ö. 4. yüzyıl sonu 3. yüzyıl başına tarihlenen küp 

şeklinde beyaz mermer blok üzerine tanrıçayı Orthosia ismi ile birlikte görmekteyiz (Kat. No: 

205) Bunun mermer bir sunak veya Artemis Orthosia Tapınağı’nın sınır taşı olduğu 

düşünülmektedir. Taşın ölçülerine bakılırsa bu tahmin daha doğrudur896. 

 Laconia’daki Limnaion şehrinde Taurisli tanrıçaya Artemis Orthia adıyla 

tapınılmaktaydı. Orada bir de tapınağı vardı. Tauris’deki Artemis kültünün Yunanistan’a 

taşınması bir efsaneyle anlatılır. Efsaneye göre, Miken kralı Agamemnon Troia’ya gitmek için 

Aulis limanına gelir. Burada tanrıça Artemis’i kızdırır. Bu nedenle kralı cezalandırmak 

isteyen Artemis, donanmanın kalkması için gerekli olan rüzgarı keser. Bunun nedenini 

öğrenmek için bir kahine danışılır. Kahin, bu durumdan kurtulmak için Agamemnon’a kızı 

İphigeneia’yı kurban etmesi gerektiğini söyler. Bu durum karşısında genç kız kurban edilmek 

üzereyken tanrıça gelip İphigeneia’yı kurtarır ve Tauris’teki kültünün rahibesi yapar. 

Buradaki kültün vahşi bir karakteri vardır. Bu kıyıya gelen bütün yabancılar öldürülür. Bir 

gün kardeşi Orestes de tesadüfen kıyıya çıkar ve ölüme mahküm edilir. Fakat kendisini 

kardeşine tanıtan Orestes, kardeşiyle birlikte kült heykelini de alarak kaçarlar. Böylece 

Yunanistan, Tauris kültü ile tanışır. Birçok şehir halkı, İphigeneia ve Orestes’in Tauris’ten 

alıp götürdükleri idolün kendi şehirlerinde bulunduğunu iddia ederler. Laconia’daki Limnaion 

şehri de bu antik idole sahip olduğunu ileri sürmektedirler. Pausanias, Lakedaimonialıların 

                                                 
895 ay 1910, 233. 
896 Conze-Schuchhardt 1899, 201, no: 3; Stauber 1996,  no: 47.  
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Orestes’i kralları olarak kabul ettikleri için idolü kendi soyuna vermesi gerektiğinden ve 

tanrıçaya insan kurban edilmesinden dolayı kültün barbarlığından söz eder. Daha sonra bu 

kanlı törenler idolün önünde gençlerin kırbaçlanmasına dönüştürülerek hafifletilmiştir. 

Kırbaçlama olayından sonra Pompe Lydon (Lydialıların töreni) denilen bir tören yapılırdı. 

Artemis Orthia’nın Lykone dağının tepesinde ve Argos’un yakınında tapınakları vardı897 

Byzantion’da da Orthasia adını alırdı. Orthia veya Orthasia898 adı, idolün kendisini dik tutan 

(ˆryiow, a, on: üç takılı sıfat olup; dik, dik duran anlamındadır) bitkiler içinde bulunmasından 

ileri gelmekteydi. Bu bitkilere lygos (lÊgow= söğüt dalı) adı verilirdi ve bazen de Artemis’e 

bununla ilgili olarak Lygodesma yani söğüt dalı ile bağlı epitheti verilirdi899.  

Sparta’da da saygı gören kült, Atina’daki Dionysos kültü ile benzerlik 

göstermektedir.900 

 Orthosia ismi Ptolomaios, Plinius ve Strabon’da geçmesine karşılık, yazarlar bu 

konuda pek fazla bilgi vermezler. Orthosia, Strabon’da Nysa yakınlarında bir kent ismi olarak 

geçmektedir901 Buradan günümüze gelen bir kalıntı olmadığı için, bu ismin Artemis’in 

epithetiyle ilgisi olup olmadığını anlayamıyoruz.  

 Artemis’in doğduğu yer olan Ortygia hakkında da çeşitli rivayetler vardır. Ortygia 

ismi ortyks kelimesinden gelmekte olup; bıldırcın anlamındadır ve antik çağda birçok yer bu 

isim ile anılmaktadır. Örneğin, Delos adasının eski ismi olduğu savunulmaktadır. Ephesos 

civarında kutsal olduğuna inanılan Ortygia isminde bir koruluk vardır. Artemis’in burada 

doğduğuna inanılır. Ortygia aynı zamanda tanrıçanın kullandığı bir epithetdir. Acaba Orthosia 

kelimesiyle tanrıçanın doğduğu yer kabul edilen Ortygia ile bir eşitlik kurulabilir mi yoksa 

sadece bir ses benzerliği midir? Şu an bilinmiyor. 

  

3.2.5. Aphrodite (ÉAfrod¤th) (Harita 5) 

 Kat. No: 206-207 

Lev: - 

 

                                                 
897 Çelgin 1986, 27 vd. 
898 Simon 1998, 144. 
899 Çelgin 1986, 27 vd.  
900 Simon 1998, 146. 
901 Strabon XIV 1, 47. 
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 Yunancada éfrÒw (=köpük) kelimesinden gelen ÉAfrod¤th Roma’da eski İtalya’nın 

tanrıçası Venüs’le özdeşleştirilen aşk tanrıçasıdır902. Güzelliğin ve sevginin tanrıçasıdır903. 

İnsanların ruhen tanrıçaya ve birbirlerine bağlanmalarının güçlü bir arkadaşlığın, uyum 

içerisinde yürütülen ilişkilerin empati ve sempati duyguları geliştirmenin tanrıçası, insanlar 

arası ilişkilerin geleceğinin planlayıcısıdır904. Aphrodite, erişilmez güzelliği ve dayanılmaz 

cazibesi ile yalnız Olympos’ta oturan ölmezlerin gönüllerine hükmetmiyor o bütün fani 

insanların kalbinin sahibi ve mutlak hakimi oluyor905. Güzellik tanrıçası için uyum içerisinde 

olmak güzel olmak için de temel şarttır. Savaş ve kargaşayı temsil eden savaş tanrısı Ares’ten 

olan uyum anlamına gelen Harmonia adlı kızı onun bu özelliğini yansıtmaktadır906.  

 Aphrodite’nin etrafında güzelliği, zerafeti ve bereketi, kısacası göze hoş geleni 

simgeleyen Kharitler bulunmaktadır. Kharis ismi güzellik, ışıltı anlamına gelmektedir. 

Kharitler tanrılar ve insanların yüreğine, neşe ve sevinç serpen tanrıçalardır907. Kharitler, 

tanrıçanın yıkanmasına, giyinmesine ve süslenmesine yardım ederlerdi.  

 Yunanistan’da ve Roma’da aşk tanrıçası olarak kabul edilen Aphrodite Anadolu’da 

bereketi de simgeleyen bir tanrıça olmuştur. Aphrodisias’da baş tanrı olan Aphrodite burada 

güzellik yanında çok memeli olarak bereketi de simgelemiştir. Anadolu’nun bereket tanrıçası 

Kybele ile bütünleştirilmiştir. Aphrodisias’ta Aphrodite için görkemli bir de tapınak 

yapılmıştır. Kentte yapılan kazılarda birçok Aphrodite başı ele geçmiştir908. Anadolu’da İonia 

Bölgesi’nde antik bir kent olan Miletos’da tanrıça yoğun tapınım görmüştür909. 1989 yılında 

Metropolün hemen yakınında alçak bir tepe olan Zeytin Tepe’de yapılan kazılarda tanrıçaya 

ait bir tapınak bulunmuştur. Burada yapılan araştırmalar şehirde tanrıçaya tapınma 

geleneğinin Arkaik döneme kadar gittiğini ortaya çıkarmıştır910. Anadolu’nun birçok 

bölgesinde olduğu gibi tanrıçanın Mysia Bölgesi’nde de tapınım gördüğünü ele geçen yazıtlı 

stellerden911, şehir sikkelerinden912 ve heykellerden913 öğreniyoruz.  

                                                 
902 Grimal 1997, 76. 
903 Bayladı 1995, 76. 
904 Karaosmanoğlu 2005, 95. 
905 Can 1994, 96. 
906 Karaosmanoğlu 2005, 95. 
907 Akşit 2003, 53. 
908 ay 2003, 54. 
909 Greaves 2004, 27. 
910 ay 2004, 28. 
911 Wiegand 1904, 297; Dittenberger, Sylloge, no: 365; Lafaye 1927, 54, no: 145. 
912 Wroth 1892, 33, no: 102. 
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 Lampsakos’lu Anaximenes tarafından bir Miletos kolonisi olduğu söylenen 

Kyzikos’da da tanrıçaya tapınıldığını gösteren yazıtlar ele geçmiştir. Kat. No: 207’deki stel 

bir mezar yazıtıdır. Muse adında bir kadının, kızı Bus için yaptırdığı mezar stelinde Bus’u 

Aphrodite’nin bir yansıması olarak gördüğünden bahsetmektedir. Bus, yaşı ve bedensel 

gelişmişliği açısından tanrıçaya denk düştüğü, fakat bundan daha fazlasının annesi tarafından 

dile getirilmek istenmediği anlatılmaktadır. Hesych’nin aktardığı p≈lia şeklindeki nükte, 

Sparta’da herhangi bir ayin esnasında iki tane kızın bronzdan bir zemin üzerinde taşındığını 

ve bunlara da p«loi Leukipp¤dvn adı verildiğini dile getirmektedir. Bu durum, 

Leukipp¤dew olarak tanımlanan Spartalı kız thiasos’u (y¤asow914) ile ilgilidir. Bilindiği 

gibi, Leukippid’lerin tayları yani kır atları (beyaz kısrakları) cennetin temsilcileri olup; 

Dioskurlara aittirler ve atlar bunlarda en eski figürlerdir. Onlara göre ölüm klutÒpvlow’tur ve 

ölüm ruhun atlarına hakimdir. Bu bağlamda da ölü yemeği sahnelerinde at, bunu sembolize 

eder. Buna göre, evlenecek çağdaki güzel kız, Aphrodite’nin sürüsüne aitti ve artık bir diğer 

sürüye götürülmüştü915.  

 Bu mezar yazıtıyla bölgede yaşayan güzel kızların tanrıça Aphrodite’ye denk 

tutulduğunu öğrenmekteyiz. 

 Kyzikos’tan ele geçen bir başka yazıtlı stelde ise tanrıça, Poseidon ile birlikte 

anılmaktadır916. Aphrodite burada Poseidon ile birlikte deniz tanrıçası işlevinde tapınım 

görmüştür917. Aphrodite’nin denizle ilişkisini göz önünde bulundurursak, bunun doğru 

olduğunu söyleyebiliriz. Gezgin tüccarlar birliğinin ya da bir balıkçı derneğinin bir adağı olan 

Kat. No: 118’deki stel, Poseidon ve Aphrodite Pontia’ya ithaf edilmiştir Poseidon burada, 

Aphrodite’nin Euploia (eÎploia=güzel deniz yokculuğu) yönü ile birleştirilmiştir918. Yazıttan 

derneğin iki yönetici (=érx«nai), iki mali idareci (=§p‹ toË xrhmatismoË), onbir hissedar 

(m°toxoi), iki seyyar tüccardan  (=§pagvgoi) oluştuğunu anlamaktayız. 

 Kyzikos’ta tanrıça ayrıca Agoraia sıfatı ile de tapınılmaktaydı. Hermes Agoraios gibi 

tanrıça bu epithet ile bir halk kültü olarak onurlandırılmıştır. Hermes, magistratların 

                                                                                                                                                         
913 Ertüzün 1997, 25; ay 1999, 90. 
914 y¤asow: Tanrı onuru için düzenlenen ve dans edip şarkı söyleyen kişilerden oluşan tören alayı. 
915 Wiegand 1904, 297-298. 
916 Mordtmann 1885, 204 vd., no:30; Hasluck 1910, 275, no: IV 5; Mendel, Cat. 58 vd., no: 849;  Robert 1950, 
      94 vd.; REG 64, 1951, 186. Schwertheim 1978, 813-4, no: 5, Res. 24; Vermaseren 1987, 92, 
      no:283. 
917 Hasluck 1910, 236; Greaves 2004, 30. 
918 Hasluck 1910, 235; Greaves 2004, 31. 
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(=yönetici) ekonomide başarılarından sorumlu olduğu için Aphrodite ile birlikte anılmış 

olmalıdır. Nitekim Aphrodite bu epithet altında tüccarların tanrıçasıydı. Malların gemilerle bir 

limandan diğerine sağlam olarak varabilmesi için tanrıçaya ibadet ediyorlardı919. 

 İ.Ö. 4. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen Kyzikos şehir sikkelerinde de tanrıçanın büstünü 

görmekteyiz920. Ayrıca, İ.Ö. 4. yüzyıl sonu 3. yüzyıl başlarına tarihlenen Skirophorion ayında 

ya da bir önceki Thargelion ayında tanrılar ve bu tanrılara ne tür adaklar sunulduğu hakkında 

bilgi veren bir adak takviminde tanrıçanın ismi de geçmektedir. Takvime göre, Aphrodite için 

bir keçi kurban edildiğini öğreniyoruz921. Hayvanlardan keçi, istiridye, yunus balığı ve 

kaplumbağa tanrıçaya adanmıştır. Bitki ve meyvelerden ise mersin ağacı, haşhaş, elma, nar, 

gül ona adanmış olup serçe ve güvercin kutsal kuşlarıdır.  

 

3.2.6. Athena (=ÉAyhnç) 

 Kat. No: 208-209 

Lev: - 

 

 Zeus’un kızı ve on iki Olympos tanrısından biri olan Athena,922 Pallas Athena adı ile 

de anılmaktadır. Athena adının kökeni bilinmediği gibi Pallas adı da bir tartışma konusudur. 

Bu konu efsanelerden yola çıkılarak açıklanmaya çalışılmışsa da, pek aydınlatılamamıştır. Bir 

efsaneye göre, Pallas adında bir Titan vardır. Adı yunanca bir kelime olan ve “kargı sallamak, 

atmak” anlamına gelen “pãllv” fiilinden türediği söylenmektedir. Diğer bir efsaneye göre, 

tanrıça Athena, Pallas adlı Attikalı bir devi öldürür. Bu yüzden Pallas ismini buradan aldığı 

söylenir. Bir diğer görüş ise tanrıçanın doğumundan yola çıkılarak ortaya atılmıştır. Athena, 

babası Zeus’un başından silahlı ve elinde kargısı ile doğduğu için acaba bu isim mi 

verilmiştir? Palas ek adı kız oğlan kız anlamına gelen bir sıfattan mı türemedir ve Palas 

Athena deyince bakire Athena mı anlaşılmaktadır? Bunlar bilinememektedir923.  

 Bilgeliğin, savaşın, bilimin ve sanatın tanrıçası olan Athena, aynı zamanda şehrin 

koruyucu tanrıçası olarak “Athena Polias” sıfatı ile tapınım görmüştür. Zafer taşıyan anlamına 

                                                 
919 Sokolowski 1964, 4. 
920 Head 1911, 535-536. 
921 Schwertheim 1983a, 2-3, no: 1, Res. 4; Greaves 2004, 30. 
922 Erhat, 1989, 71; Can 1994, 46; Bayladı 1995, 55 vd.; Grimal 1997, 107; Agizza 2001, 39 vd.; Graves 2004a, 
     106; Akşit 2003, 59 vd.; Karaosmanoğlu  2005, 76. 
923 Erhat 1989, 71. 
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gelen “Nikephoros”, önde savaşan anlamına gelen “Promakhos”, bakireliği temsil ettiğinden 

“Parthenos”, bilgelik simgesi olarak da “Pronaia” sıfatları ile de anılmıştır. Athena’nın diğer 

bir ek adı ise, Nike’dir. Zaferi simgeleyen tanrıça Nike, Athena’nın oyun arkadaşı olarak 

gösterilir924.  

 Athena’nın sembolleri miğfer, mızrak ve aegis’tir, kutsal hayvanı baykuş, kutsal 

bitkisi ise, zeytin ağacıdır. 

 Adını Athena’dan alan Atina kentinin koruyucu ve en önemli tanrıçasıdır. Kentte 

tanrıçanın onuruna Panathenaia bayramları kutlanırdı. Başlangıçta bir gün süren bayramlar 

daha sonra uzatılmıştır. Bu bayramlar iki türlü gerçekleşmekteydi. İlk kez Atina kentinin 

efsanevi kralı Erikhthonios tarafından başlatıldığına inanılan ve her yıl düzenlenen Küçük 

Panathenaia Şenliklerinin ardından İ.Ö. 566 yıllarında kutlanmaya başlayan Büyük 

Panathaneiea Şenlikleri her dört yılda bir yapılmaktaydı. Şenlikler İ.Ö. 2 yüzyılın ortalarına 

kadar sürmüştür. Şenliklerde koşu, güreş, şiir ya da müzik olmak üzere üç tür yarışma 

düzenlenirdi925. Tanrıçanın onuruna yapılan yarışmalarda, yarışmacılara ödül olarak içine 

tanrıçanın kutsal zeytinyağının konulduğu amphoralar verilmekteydi. Bunlar, yaklaşık 60 

veya 70 cm. yüksekliğinde olup, içlerinde saf zeytinyağı bulunmaktadır. Bu amphoraların bir 

yüzünde yazıt ile birlikte Pallas Athena olarak tasvir edilen silahlı tanrıçanın sol elinde 

kalkan, sağ elinde mızrak ve başında bir miğfer bulunmaktadır, diğer yüzde ise başarılı 

sporcunun oyun dalıyla ilgili bir sahne yer almaktadır926. 

 Anadolu’da Priene, Smyrna, Side, Assos, Miletos, Phokaia, Erythrai gibi birçok yerde 

tapınım gören tanrıçanın927 Mysia Bölgesi’ndeki varlığını ise, Mustafakemalpaşa ve 

Kyzikos’ta (Kat. No: 209) ele geçen yazıtlar ile öğreniyoruz. Mustafakemalpaşa’da ele geçen 

Kat. No: 208’deki dikdörtgen mermer bir kaide üzerinde tanrıçanın ismi yazılmıştır928. 

Atina’nın koruyucu tanrısına ait olan bu buluntu, Atina ile Miletupolis arasında bağlantı 

bulunduğunu gösteren ilk eser değildir. Burada, Athena’nın bronz bir büstü de ele geçmiştir. 

Ayrıca, sikkeler de tanrıçanın burada tapınım gördüğünü desteklemektedir. Şehrin 

sikkelerinde tanrıça Athena’nın başı görülmektedir929.  

                                                 
924 Bayladı 1995, 55; Akşit 2003, 60-61. 
925 Bayladı 1995, 61; Karaosmanoğlu 2005, 79. 
926 Başaran 1998, 156. 
927 Akşit 2003, 62. 
928 Schwertheim 1983a, 10, no: 6. 
929 ay 1983a, 10, 77 vd. 
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3.2.7. Hera (=ÜHra) (Harita 5) 

 Kat. No: 210 

 Lev. – 

 

 Yunanca “kadın” anlamına gelen Hera’nın, “Herwa-kadın koruyucusu” kelimesinden 

biçimlenerek türediği söylenmektedir. Hera adının “hava” anlamına gelen “aer” kelimesinden 

dönüştüğü de söylenir930.  

 Olympos’lu tanrıçaların en büyüğüdür. Evlilik tanrıçası, evli kadınların ve evlilik 

bağının temsilcisidir931. Gökyüzünün saf ışığını temsil eden Hera, kadının kutsal örneği, 

güzel, namuslu ve eşine bağlılığın ilahi bir sembolüdür. Doğumlara bakan, anaları koruyan 

onların çarpıntılarını gideren, yardım eden tanrıçadır. Hera, Zeus’la kutsal evliliği yapmış bir 

tanrıça olarak tek eşliliği savunur ve evlilikleri korur. Attika’da kutlanan kutsal evlilik 

törenleri olan, Gamelion Törenleri’nde insanların evlenmesi için, tanrıça yardım eder. Bu 

törenler, Ocak ve Şubat aylarında kutlanırdı. Bu törenlerde, Hera ve Zeus’un birleşme 

törenleri yapılır ve tanrıçaya adanmış kurbanlar kesilirdi. Böylece, bütün tanrıların katıldığı 

“Hieros Gamos” başlatılırdı. Burada birleşmeye davet eden kadınlar oluyordu. Evlenen 

kadının ulaşabileceği en güzel sonuç, tanrıça Hera’nın izinden giderek yasal yoldan sahip 

olduğu çocukların anası olmaktı932.  

 Hera, Ay tanrıçası olarak da ün yapmıştır. Artemis ve Aphrodite’nin Ay’la ilişkisinden 

çok Hera’nın bu özelliği daha ağır basmaktadır933. Antik tarihçi Herodotos ise, Hellenlerin 

tanrıçayı Mısır’dan aldıklarını ve isminin Pelasglar tarafından değiştirildiğini bildirir934.  

 Tanrıçanın kültü Yunanistan ve Roma’da yayılmıştır. Dırdırcı, kıskanç, hırçın, inatçı 

ve düzenbaz bir tanrıça olan Hera, Anadolu’nun sıcak insanına ters düşmüş ve bu yüzden 

Anadolu’da fazla tutulmamıştır.  

                                                 
930 Karaosmanoğlu 2005, 33. 
931 Agizza 2001, 34. 
932 Karaosmanoğlu 2005, 33. 
933 ay 2005, 33. 
934 Herodotos II 50. 
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 Mysia Bölgesi’nde Dikili civarında ele geçen Kat. No: 210’daki bir kaya üzerinde 

tanrıçanın ismi geçmektedir935. Kaya üzerindeki yazı oldukça yıpranmış olduğu için bilgi 

edinemiyoruz. 

 

3.2.8. Hekate (=ÑEkãth) (Harita 5) 

 Kat. No: 211-213 

Lev: - 

 

 Olympos tanrılarıyla ilişkisi olmayan, Artemis’e benzeyen fakat kendisine özgü 

efsanesi bulunmayan, Artemisin yardımcısı, iyiliksever ve kökeni tartışmalı olan gizemli bir 

tanıçadır936.  

 Hekate önceleri, savaşlarda şan ve şeref veren, kurultaylarda saygın kuralların yanında 

olan, yarışmalarda dilediği kişiye zafer kazandıran, avcıların yardımcısı olan, Poseidon ile 

birlikte denizcilerin yanında olan, iyiliği bütün insanlar üzerine yayan bir tanrıçadır. Özellikle 

gençliğin feyizlendirici tanrıçası olarak Apollon ve Artemis kadar başvurulan ve inanılan bir 

tanrıçadır. Daha sonraları ise, tanrıçaya farklı özelliklerin kazandırıldığını görüyoruz. Sihire 

ve büyüye hükmeden tanrıça olarak karşımıza çıkıyor Hekate. Karanlıklar alemiyle ilişkisi 

olan tanrıçanın ölülerin efendisi olduğu ve yeraltının evi olan Hades’in anahtarını elinde 

tuttuğuna937 büyücülere ve sihirbazlara iki elinde birer meşale ile veya kısrak, köpek, kurt gibi 

değişik hayvanlar şeklinde göründüğüne inanılırdı. Böylece sihirbazlığın icadı da ona 

atfedilmiştir. Hekate’nin büyücü olarak, en önemli büyü yerleri olan yol kavşaklarına 

hükmettiğini görüyoruz. Ay tanrıçası olarak da bilinen Hekate, geceleri özellikle ana yollarda 

ve yol ayrımlarında gezerdi. Bu yerlerde tanrıçaya ayın son evresinde olduğu geceler çörek, 

balık, yumurta ve peynir sunularak tapınılırdı938. Ona inananlar, buralara üç gövdeli ya da üç 

kafalı kadın şeklindeki heykelleri diktiklerini biliyoruz. Antik devirde özellikle kırsal yerlerde 

bu heykellere sık olarak rastlanmaktaydı, bunların yanında sunular da bırakılmaktaydı939.  

                                                 
935 Conze-Schuchhardt 1899, 201; Stauber 1996, 53, no: 44. 
936 Erhat, 1989, 321; Can 1994, 417; Grimal 1997, 232. 
937 Aslan 2008, 91 
938 Bean 2000, 87. 
939 Bayladı 1995, 108; Grimal 1997, 232-233; Bean 2000, 87 vd. 
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 Tanrıçanın adına Homeros destanlarında rastlanmaz. Buna karşın Hesiodos’un 

Theogonia’sında büyük bir yer tutmaktadır940. 

 Bu tanrıçanın karmaşık kişiliğini açıklamakta hala zorluklar çekilmektedir. Burada 

önemli olan bir nokta da tanrıçanın adıdır; Hekate, Apollon ile Artemis’in başlıca 

sıfatlarından olan hekatos-hekatebolos yani “hedefi vuran” kelimeyle ilgilidir. Bu nedenle 

bazı araştırmacılar onun Yunan kökenli olduğunu savunurken bazı araştırmacılar941 Anadolu 

kökenli olduğunu savunurlar.  

 Anadolu’da Karia Bölgesi’nde Stratonikeia’nın kuzeyinde bugünkü Yatağan’a yakın 

olan Lagina’da Hekate adına yapılmış bir tapınak bulunmaktadır. İ.Ö. 81 yılından itibaren 

burada, Hekatesia-Romaia Festivali her dört yılda bir, Hekatesia ise tek başına her yıl 

kutlanmaktaydı. Ancak bu, sadece Hekate’nin onuruna yapılan kutlamalar değildi. Yılda bir 

kere yapılan oyunlar eşliğinde birkaç gün devam eden “Anahtar Taşıma Festivali” oldukça 

önemliydi. Tapınağın anahtarı, bir alay halinde yürünerek Lagina’dan Stratonikeia’ya 

götürülüyor ve geri getiriliyordu. Kutsal alanın şehre bağlılığını sembolize eden bu hareket 

tapınanlar için Hekate’nin tuttuğu yeraltı dünyasının kapısının anahtarını ifade ediyordu. 

Bunlardan başka her yıl sembolik olarak, tanrıçanın doğum günü kutlanıyordu942.  

 Anadolu’nun birçok bölgesinde tapınım gören tanrıça Mysia Bölgesi’nde de kabul 

görmüştür943.    

 Emet’te ele geçen kare şeklinde kireçtaşı bir kaide üzerindeki yazıtın altında tasvir 

edilen kabartmada cepheden bir kadın figürü görülmektedir. Her iki elinde meşale taşıyan 

figür oldukça aşınmıştır. Bunun Hekate veya Artemis olabileceği düşünülmektedir. Yine 

Emet Asarlar’da ele geçen Kat. No: 211’deki yazıtta Hekate ve Men birlikte görülmektedir. 

Buna benzer bir taş İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde görülmektedir. Bu taş üzerindeki 

kabartmada üç vücutlu Hekate ve Men tasvir edilmiştir. Yazıt ise şöyledir:  

 

ÖApcion tÚn •aut∞w sÊnbion Gãeion kateei°rvsen SvtÆr˙ ÑEkãt˙: k.t.l. 

 

                                                 
940 Hesiodos 1977, 118 vd.  
941Erhat 1989, 134-135; Bean 2000, 87 vd.: Doğruluğu ispatlanamamakla birlikte Karia kökenli olduğu 
     düşünülüyor. 
942 Bean 2000, 88. 
943 Arthur- Munro 1897, 283, no: 48; Hasluck 1903, 86-87, no: 38; Lane 1971, 58.  
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Bu kabartma ve yazıt Emet-Asarlar’dan ele geçen yazıtın anlaşılmasında yardımcı 

olmaktadır.  S≈teira, aynı zamanda ölümün ve doğumun tanrıçası olup Apamea sikkeleri 

üzerinde üç vücutlu Hekate olarak görmekteyiz944.  

 Zeleia’da ele geçmiş olan küçük stel de tanrıçaya adanmıştır945. Kabartmada bir taht 

üzerinde cepheden oturan Hekate tasvir edilmiştir. İbadet eden iki kişiye doğru uzattığı sağ 

elinde patera taşımaktadır. İki kişinin yanında bir sunak ve bir kurbanlık hayvan yer 

almaktadır.  Arkada bir ağaç ve Hekate’nin solunda oturmuş durumda tasvir edilmiş bir köpek 

görülmekedir. 

 Kabartma üzerinde canlandırılan kurban töreninden tanrıçaya bir hayvanın kurban 

olarak sunulduğunu ve törenlerin bu bağlamda gerçekleştirildiğini anlamaktayız. 

 

 

 

3.3. Diğer Tanrı ve Tanrıçalar 

 

 Genel anlamda toplulukların varlığını ve mutluluğunu sağlayan bazen tabiat 

varlıklarının, bazen soyut bir kavramın, bazen kişileştirmelerle somut bir nesnenin soyut bir 

kavrama dönüşmesiyle adını bulan tanrısallaştırılmış varlıklardır. Açık baht, mutluluk başarı 

gibi soyut kavramların simgesi Tykhe; ahlak tanrıçası olup; kendini bilmezliği aşırı gururu 

talihe aşırı güveni cezalandıran tanrısal öcün simgesi Nemesis; hak, doğruluk, adalet ve 

toplum düzeninin temeli olan Dike; aile kutsallığını simgeleyen ocak tanrıçası Hestia; 

ilkbaharın müjdecisi, rüzgarın sembolü ve yarı tanrı olarak betimlenen Zephyros ile nehir 

tanrıları Enbeilos ve Aisepos gibi tanrılarla değişik kültler oluşturulmuştur.   

 

3.3.1. Tykhe (TÊxh) (Harita 6) 

 Kat. No: 213-214 

Lev: 95-96 

  

                                                 
944 Arthur- Munro 1897, 284. 
945 Hasluck 1903, 86-87, no: 38. 
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 Kader tanrıçası olan Tykhe, Moiralar gibi kötü yazgının simgesi değildir. Açık bahtın, 

mutluluğun ve başarının simgesidir. Aynı zamanda bağımsızlığı da simgelemektedir946. 

 Homeros’un şiirlerinde görülmeyen Tykhe, daha sonraları büyük bir önem 

kazanmıştır. Bu önem Hellenistik ve Roma dönemlerinde daha da artmıştır. Roma döneminde 

Fortuna ismi ile tapınım görmüştür. İ.Ö. 1 yüzyıldan sonra Latince ismiyle Fortuna, 

Yunanlıların Tykhe’si ile özdeşleşmiştir. Elinde bereket boynuzu ve gemi dümeni tutar. 

Ayrıca, bir küre üzerinde kanatlı olarak da tasvir edilmiştir. Genellikle sembolü kule taş, 

dümen veya bolluk boynuzudur. Küre ve kanatları değişkenliği simgelemektedir947. Tykhe, 

insanlara hem zenginliği, hem de fakirliği getirebilir bu şaşırtıcı değildir. metabolÆ ile 

tanrıçanın bu değişken özelliği ifade edilmektedir948.  

 Eski Yunanlılar, özel ve resmi yaşamdaki her türlü yeni girişimlerde “mutluluk ve 

bereket” getirmesi için égayª tÊx (=uğurlu olsun, iyi talihle) şeklindeki ifadeyi çok sık 

kullanırlardı. Fakat zamanla bu da yeterli gelmemiş ve YeÚw TÊxh ifadesini de kullanmaya 

başlamışlardır. Bu başlı başına dinsel bir anlam taşımaktadır. Pindar’ın XII Olympic 

Ode’sinde (lirik şiir) Mutluluk/Şans Tanrıçası zafer methiyesinin başında yer alır ve ezgi 

tanrıçaya yönelik bir dua ile başlar949. Ayrıca, tanrıça Tykhe’nin dramatik oyunlarda özellikle 

olay örgüsünün dönüm noktalarında oldukça sık dile getirildiği görülür. Böylece, Tykhe’ye 

olan inanç vurgulanmaktadır950. 

 Özel bir Tykhe’ye, bir topluluğun (aileden devlete kadar) Tykhe’sine ve 

hükümdarların Tykhe’sine özellikle Kaiser ve hanedanlarının Tykhe’sine, yönelik olan inanç 

sayısız ithafların yapılmasına neden olmuştur. Kazanılan bir zaferden sonra tanrıçaya olan 

şükranı göstermek için Tykhe’ye adakta bulunulduğu gibi, evli çiftler de tanrıçaya, ailelerin 

koruyucusu olarak sunuda bulunuyorlardı. Ayrıca, bir kişinin bağışlanması için yapılmış 

adaklar da görülmektedir. Tanrıçanın adına yapılan adaklar içerisinde Roma imparatorluk 

kültü çerçevesinde gerçekleştirilen ithaflar ve adaklar çok fazladır. Bunlar arasında kısmen 

hükümdarın lehine yönelik olan Tykhe’ye sunulmuştur. Çoğunlukla adaklar direkt olarak 

Kaiser’in Tykhe’sine yöneliktir. Epidauros’un Asklepios kutsal tapınağındaki bir adak 

                                                 
946 Grimal 1997, 812 vd.; Akşit 2003, 118. 
947 Grimal 1997, 812 vd.; Akşit 2003, 118. 
948 RA VII A 2 1948, 1673. 
949 RA VII A 2 1948, 1673. 
950 RA VII A, 2 1948, 1673. 
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yazıtının 13. satırında yer alan T. basil°vn ifadesi bunu açıklamaktadır. Kaiser kültü ile 

birleşen Tykhe kültü en parlak dönemini Constantin zamanında (İ.S. 306-337) yaşamıştır. 

Constantin’in isteği üzerine oluşturulan  “Anthusa”nın heykel sütunu ve altın kaplamalı bir 

şekilde yapılmış olan sağında yer alan Tykhe, Kaiserin resmiyle birlikte şehrin kuruluş 

şenliklerinde tören kıtası şeklinde hazır bulunan askeri alay tarafından hipodrom boyunca 

taşınmıştır. Alay Kaiser’in oturduğu yerin önüne geldiğinde her defasında o anki hükümdar, 

Kaiser Constantin’in ve Tykhe’nin resmi karşısında saygı ile eğilecektir951. 

 Tykhe’ye adanmış yazıtların bir grubunu ise, mezar epigramları oluşturmaktadır. 

Mezar epigramlarından ölen kişi eğer mutsuz bir hayat yaşamışsa, Tykhe’nin çektirdiği 

acılardan kurtulduğunu ya da genç yaşta ölmüşse, Tykhe hakkında sarfedilen acı sözleri 

öğrenmekteyiz. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, çok erken yaşta hayatını kaybetmiş kişiler, 

söz konusu olduğunda Tykhe karşımıza kıskanç ve adaletsiz olarak çıkmaktadır. Zaman 

zaman da mezar taşlarında şans ve mutluluk olarak da karşımıza çıkmaktadır. Ele geçen 

yazıtlardan tanrıçanın aynı zamanda diğer tanrı ya da tanrıçalarla ortak kültünün olduğunu da 

öğrenmekteyiz.   

 İ.Ö. 4. yüzyılda Atina’da Tykhe için kurbanların sunulduğunu bilmekteyiz. Tykhe’ye 

yönelik hayvan kurbanları Anadolu’da Erythrai’de görülmektedir. Özellikle koç gibi 

küçükbaş hayvanların adanması söz konusudur. Tanrıçaya Laodikeia ve Smyrna’da da 

tapınıldığını burada ele geçen kült heykellerinden öğreniyoruz952. 

 Mysia Bölgesindeki Tykhe kültünün varlığını ise Kyzikos ve Miletopolis’de ele geçen 

iki yazıt ile öğreniyoruz953.  

 Kyzikos’ta ele geçen Kat. No: 213’deki, beyaz iri kristalli mermerden, oldukça 

aşınmış olan, basık dor başlıklı, naiskoslu, tek resim alanlı stel üzerinde sağda yerde oturan 

kadının gövdesinin üst kısmı ve solda sandıklı taburede oturan kadının omzundan yukarı 

kısmı kırıktır.    

Sağ tarafta sola profilden, bacaklarını dizden bükerek oturan ve kucağında bir çocuk taşıyan 

mantolu bir kadın tasvir edilmiştir. Solda, sandıklı bir tabure üzerinde sağa profilden oturan, 

                                                 
951 RA VIII A, 2 1958, 1676. 
952 RA VIII A 2 1948, 1676 vd.  
953 Hasluck 1907, 61 no: 2 A-B-C; Mendel 1909, 338, no: 91/92; Hasluck 1910, 292, no: 23; Peek 1931, 132 vd.; 
      Pfuhl-Möbius 1977, no: 940, Lev. 141; Schwertheim 1983a, 36, no: 35, Res. 26/27. 
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khiton üzerine manto ve kalın tabanlı ayakkabı giyen başka bir kadın figürü görülmektedir. 

Sol alt köşede, sağa dönük küçük hizmetçi kız göze çarpmaktadır.  

Miletopolis’de ele geçen ve bir tapınağa ait olabilecek Kat. No: 214’deki beyaz 

mermer arşitrav parçaları üzerinde de tanrıçanın ismi geçmektedir. Ele geçen tüm parçalar 

kırıktır. Tykhe’ye ait çift arşitravlı küçük bir tapınak olmalıdır. Epistil üzerinde yazıt, bunun 

üzerinde diş sırası ve bunun da üzerinde bukranion frizi bulunmaktadır. Burada, ÉAgayØ 

TÊxh = Bona Fortuna (İyi Talih)  ya Miletopolis kentinin koruyucu tanrıçası olarak hitap 

edilmiştir. Yazıtta adı geçen ve tapınağı kendi imkanları ile yaptıran Euschemon adlı kişi 

erguvan boyası tüccarıdır. Miletopolis’te şimdiye kadar bunun ticaretini yapacak kadar 

erguvan salyangozlarının bulunup bulunulmadığı bilinmemektedir. Ancak Plinius’tan 

Kyzikos’un çevresinde Porphyrione adında bir adanın var olduğunu biliyoruz. Bu isim belki 

de burada erguvan salyangozlarının tutulmasına işaret etmiş olabilir ve muhtemelen 

Euschemon adlı kişi erguvan maddesinin satışında aracılık yapmış olmalıydı954. 

Tykhe aynı zamanda Kyzikos kentinin de şehir tanrıçasıdır. Kentin sikkeleri üzerinde 

sık sık görülmektedir955. 

3.3.2. Nemesis (=N°mesiw) (Harita 6) 

 Kat. No: 215-216  

Lev: - 

 

 Tanrısal bir varlık olarak gösterilen Nemesis aynı zamanda soyut bir kavramı da 

simgeler956. Ayrıca, dünyada adaleti koruyan, haklıyı haksızdan ayırd eden bir ahlak tanrıçası 

olarak da kabul edilir957. Nemesis insanlarda kendini bilmezliği, aşırı gururu, talihine aşırı 

güveni ve taşkınlığı cezalandıran tanrıça olarak da gösterilir958. 

 Hesiodos, Soylar Efsanesi’nin sonunda, altın, gümüş ve bakır soyları gelip geçtikten 

ve demir soyuna gelince iyilik tanrılarının yeryüzünden ayrılacağını, yerlerini Aidos ve 

Nemesis’e bırakacaklarını ve böylece bütün kötülüklerin insanların üstüne geleceğinden 

                                                 
954 ay 1983a, 36. 
955 Hasluck 1910, 238. 
956 Erhat 1989, 234.  
957 Can 1994, 452. 
958 Akşit 2003. 
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bahsetmektedir959. Tanrısal öcü simgeleyen Nemesis, kimi zaman Eriny’lerle birlikte 

düşünülür; çünkü onlar gibi, cinayeti cezalandıran tanrıçadır960.  

 Tanrıça Nemesis’in Mysia Bölgesi’ndeki varlığını ele geçen iki yazıt sayesinde 

öğreniyoruz. Bunlardan bir tanesi, Balıkesir civarındaki Ömerköy’de bulunan Kat. No: 

215’daki mermer sunak, diğeri ise, Bursa’nın güneybatısında Hagia Athanasios Yunan 

Kilisesi’nin bahçesinde bulunan Kat. No: 216’deki mermer bir arşitrav parçasıdır961.  

 Balıkesir-Ömerköy’de bulunan mermer sunak üzerinde tanrıça Nemesis, tanrıça Dike 

ile birlikte anılmaktadır. Sunak üzerindeki yazıttan, bu sunağı, Aristeides adlı kişinin tanrıça 

Dike ve Nemesis için yaptırdığını öğreniyoruz.  

 Yazıt başka bilgi vermediği için tanrıçanın adına ayin yapılıp yapılmadığını veya ne 

tür sunular yapıldığını öğrenemiyoruz. Her iki tanrıçanın burada birlikte görülmesi oldukça 

doğaldır. Çünkü her iki tanrıça da hak ve adaleti simgelemektedir. Aristeides adlı kişi, 

muhtemelen bir haksızlığa maruz kalmış ve bu durumdan kurtulunca da tanrıçalara şükran 

borcunu ödemiş olmalıdır.  

 

 

3.3.3. Dike (=D¤kh) (Harita 6) 

Kat. No: 217 

Lev: - 

 

Dike’nin simgelediği başlıca kavram hak, doğruluk ve adalettir. Sözcük aynı zamanda 

adaletin uygulandığı mahkemeler için de kullanılmaktadır. Hak ve adaletin tanrıçasıdır. Dike, 

toplulukların varlığını ve mutluluğunu sağlar. Aynı zamanda toplum düzeninin temelidir962. 

Hesiodos, İşler ve Günler adlı çalışmasında Dike için uzun bir övgü yazmıştır963. Hesiodos, 

Dike’yi insanların arasına alarak yapılan her işte onu uygulayarak, insanların yitirdiği 

mutluluğu yeniden bulabileceklerine inanır.  

                                                 
959 Hesiodos, Hesiodos Eseri ve Kaynakları, 34. 
960 Grimal 1997, 534. 
961 Wiegand 1904, 310-311; Robert 1937, 216. 
962 Erhat 1989, 97 vd. 
963 Hesiodos 1977, dizeler: 202-382. 
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 Anadolu’da Mysia Bölgesinde ele geçen tek yazıt ile buradaki varlığını 

öğrenebiliyoruz964.  

 Balıkesir iline bağlı Ömerköy’de bulunan Kat. No: 217’deki mermer bir sunak 

üzerinde tanrıça Dike’nin ismi, tanrıça Nemesis ile birlikte anılmaktadır. Sunak üzerindeki 

yazıttan, sunağı, Rhetor Ailius Aristides’in tanrıça Dike ve Nemesis için yaptırdığını 

öğreniyoruz.  

 Yazıt başka bilgi vermediği için tanrıçanın adına ayin yapılıp yapılmadığını veya ne 

tür sunular yapıldığını öğrenemiyoruz.  

 

3.3.4. Hestia (=ÑEst¤a) (Harita 6) 

Kat. No: 218 

Lev: - 

 

Yunanca bir kelime olan Hestia, ev ve ocak anlamlarına gelmektedir965. Hem 

insanların, hem de tanrıların gözünde en saygın tanrıça olan Hestia, ocak tanrıçası; yani 

Ocak’ın kişileştirilmiş halidir. Ayrıca kentin ve ailenin koruyucusudur. Bu nedenle ocağın ve 

kutsal ateşin temsilcisiydi. İnsanlara ev yapmalarını öğreten, aile hayatında huzur ve 

mutluluğu sağlayan Hestia, ailenin kutsallığını da temsil etmekteydi. Hestia, bütün insanların 

içinde ve bütün tanrıların tapınakları içinde özel bir külte de sahipti966. Açık alanların, yol ve 

geçitlerin tanrısı olan Hermes’in aksine Hestia içine dönük ve kapalı alanların tanrısıdır. 

Saltanat sürdüğü yer, ev çevresidir. Ocak, konukseverliğin, sığınma hakkının simgesi olduğu 

için sığınmacılar ve konuklar da onun koruması altındadır.  

Dinsel ve siyasal bağlamda Hestia sitenin merkezi ve ocağıdır. Yunanlıların 

kolonileşme dönemlerinde yeni bir kent kurulduğunda tanrıça için her şeyden önce bir tapım 

yeri ayılmakta idi. Hükümet ya da devlet konağı “Pritaneion” da hiç sönmeyen bir kutsal ateşi 

yanmakta idi. Adına yapılan törenlerde tanrıçaya bir sığır kurban edilir ve sunağına da 

hediyeler bırakılırdı967. 

                                                 
964 Robert 1937, 216. 
965 Liddel-Scott 1966, 275. 
966 Can 1994, 123; Bayladı 1995, 40; Grimal 1997, 291; Bonnefoy 2000, 411; Agizza 2001, 77, Akşit 2003, 89;  
967 Bonnefoy 2000, 411. 
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Tanrıçanın Anadolu’da Mysia Bölgesi’ndeki varlığını da Adramytteion civarında ele 

geçen Kat. No: 218’deki bir yazıttan öğrenmekteyiz968. Andros’lu bir hakim Timokritos ve 

sekreteri İphikrates onuruna Adramytteion kenti tarafından İ.Ö. 106 yılında kaleme alınmış üç 

dekretin birincisinde, tanrıçanın adının geçtiğini görmekteyiz.  

 

3.3.5.  Rüzgar Tanrısı Zephyros (Harita 6) 

Kat. No: 219 

Lev: 97 

Kelime anlamı batı rüzgarı; özellikle de kuzeybatı rüzgarı demek olan Zephyros969, 

ilkbaharın müjdecisidir.  

Yunan kaynaklarında Homeros’tan bu yana sıkça karşılaşılmaktadır. Mitolojik figür 

olarak, Boreas’ın oldukça gerisinde kalmaktadır. Tıpkı Boreas gibi o da Hesiodos’un 

Theogoniası’nda da geçmektedir970. Burada ölümlülerin yararına tanrılardan doğan rüzgarlar 

anlatılır. Rüzgarlar hem insanların işlerini düzenlemesine yardımcı olur hem de denizcilere 

yön gösterirler. Her birinin bir işlevi olup yılın belli bir döneminde ya da belli saatlerinde 

eserler. Bu yüzden denizciler izlenmesi gereken rotaları belirlerler çünkü bu bazı yerlerden 

geçiş için oldukça önem taşır. Rüzgarların durumuna göre seyir ve ticaret mevsimi açılır.     

Homeros’da, Okeanos’da bir çayır üzerinde otlarken karşılaştığı Harphy Poclarge ile 

birlikte Achilleus, Xanthos Ballos’un atlarını dünyaya getirdiklerini söylemektedir971. İris 

altın saçlı Zephyros’la birleşerek Eros’u dünyaya getirmiştir. Zephyros’un kültü, Atina’da 

bulunan bir sunak dışında başka hiçbir yerde belgelenememiştir. Pausanias’da Apollon ve 

Hyakinthos’un canlandırılışının ele alındığı yerde; Zephyros’a, bu olaya herhangi bir şekilde 

karışmış bir kişi olarak işaret edilmektedir972. 

 Zephyros, İ.Ö. 5. yüzyıl vazo resimlerinde genellikle kanatlı biçimde ve mantosunun 

kıvrımlarında çiçeklerle görülür.  

                                                 
968 Boeckh, CIG 2349 b; Hiller von Gaertringen , IG XII 5, 722; Hiller von Gaertringen, IG XII Supll., 127-128; 
      Reger 1990, 2; Stauber 1996, 13, no: 16.  
969 Liddel-Scott 1966, 298. 
970 Hesiodos, Theogonia, 379. 
971 Homeros II, XVI, 150.  
972 Pausanias I 37, 2; III 19, 5. 
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 Mysia Bölgesi’nde Kyzikos’ta ele geçen gri beyaz mermerden bir stel973 ile varlığı 

ispatlanmıştır.  Kat. No: 219’deki üst ve sol tarafı tamamen kırık olan mermer stelin 

üzerindeki kabartmada işlenen figürlerin, oldukça yıprandığı görülmektedir. Geniş 

çerçevelendirilmiş bir metop içinde ince profillendirilmiş bir niş içinde beş figür 

görülmektedir. Ortada üç güzeller tasvir edilmiştir.   Sağda ve solda büyük ve geniş 

kanatlarını her iki yana açmış çıplak iki genç figür vardır. Soldaki, sağ kolunda bir boynuz 

taşımaktadır. Sağında sol elinde ince bir meşale ile Eros’un yer aldığı görülmektedir.  

 Özellikleri tam olarak bilinmeyen bu tanrıçalar hakkında mitolojik bakımdan 

söylenecek çok şey yoktur. Boiotialı Hesiodos ve ondan sonra gelen yazarlar, onları üç tanrıça 

olarak bildirirler. “Kharitler” eskiden beri, tabiat tanrıçası sayılmakla beraber antik yazarlar 

onları, insan varlığına yakından karışmış, güzelliğe sevimlilik katan, maddi ve manevi ölçülü 

zevkler bağışlayan tanrıçalar olarak tanıtmaktadırlar974. Strabon ise, minnettarlığın ve 

şükranın tanrıçası olduklarını bildirmektedir975. Kharitler en eski çağlardan beri, el ele veya 

sarmaşık olarak dans eder şekilde görülmektedirler. Kyzikos’ta ele geçen stel üzerindeki 

kabartmada tasvir edilen Kharitler, ahenk içinde dans etmektedirler. Yanlarında da Eros 

bulunmaktadır. Kabartmanın üst köşesinde ise, Zephyros ismi geçmektedir. Zephyros, tüllerle 

bürünmüş kadınlarla birlikte canlandırılan bir sembol veya yarı tanrıdır. Alttaki yazıtın 

çevirisi ise şöyledir: 

 

  “Güzel bir yola git ve beni hatırla”  

 

Yazıtın anlamına bakılırsa stel, muhtemelen bir ayrılık anısı olarak armağan edilmek 

üzere yapılmış olmalıdır.   

  

3.3.6. Nehir Tanrıları: Enbeilos, Aisepos ve Ryndakos (Harita 6) 

Kat. No: 220-221 

Lev: - 

 

                                                 
973 Pfuhl-Möbius 1979, 504-505, no: 2098, Lev. 302. 
974 Ertüzün 1991, 26.  
975 Strabon, IX, 2, 40.  
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Okeanos, Nereus ve Triton gibi Enbeilos, Aisepos ve Ryndakos da su ile ilgili 

tanrılardan olan nehir tanrılarıdır.  

Aristides’ten onun, Aisepos’a ilahiler bestelediğini öğrenmekteyiz. Bu ilahilerden 

nehir tanrısının iyileştirici bir özelliği olduğunu açıkça görmekteyiz. Muhtemelen bu, 

çevresinde bulunan kaplıcalar yoluyla sağlanmaktadır. Kyzikos’un imparatorluk dönemine 

tarihlenen sikkeleri üzerinde geleneksel nehir tanrısı tipinde görülmektedir976. 

Enbeilos’a tapınımın varlığını Kyzikos ve Alexa’dan ele geçen iki yazıttan 

öğreniyoruz977.  

Alexa’da ele geçen Kat. No: 220’deki üçgen alınlıklı küçük adak steli üzerinde, süvari 

figürü ve sağda ağaç kabartması görülmektedir. Üzerindeki yazıttan “Erennios Krismos” adlı 

kişinin Enbeilos Nehir tanrısına bir adakta bulunduğunu öğreniyoruz.  

 

“Erennios Krismos Nehir Enbeilos için adadı” 

 

 Stel bugünkü Süleymanlı yerleşim yerinin altında, Kara Dere’nin kıyısında 

bulunmuştur. Anna Comnena’da XIV 5’de geçen ÖEmphlow kesin bir şekilde Kara Dere ile 

birleştirilmiştir978. Buna benzer iki adak ise Afyonkarahisar civarındaki Kaya Köy’de ele 

geçmiştir. Buradaki adak stelleri üzerinde ithafın yapıldığı nehir tanrısının ismi 

geçmemektedir979. 

 Kyzikos’ta ele geçen Kat. No: 221’deki yazıttan ise Asklas adındaki kişinin yine tanrı 

Enbeilos için ithafta bulunduğunu anlamaktayız. 

 Plinius, Rhyndakus nehrinden Lycus ismi ile bahsetmektedir. Anna Comnena ise, 

potamÚw per‹ Lopãdion olarak bahsetmektedir. Lampes Niger, Lartachus olarak 

adlandırmaktadır980. Ryndakhus’a muhtemelen Apollonia’da tapınılmaktaydı.  

 

3.3.7. Atlı Tanrı (Harita 6) 

Kat. No: 222-223 

                                                 
976 Wroth 1892, 48, no: 222, Pl. XIII. 1. 
977 Hasluck 1905, 60, no: 22; CIG 3700. 
978 Hasluck 1905, 61. 
979 Crowfoot 1899, 76, no: 31-32. 
980 Hasluck 1910, 44. 
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Lev: 98 

 

Ankara Kalesi deposunda bulunan yazıtsız iki kabartmalı stel üzerinde atlı tanrı 

tasvirinin yer aldığı görülür981. Adak stelleri, antik Hadrianoutherai yakınlarındaki 

Balıkesir’den gelmişlerdir ve bize kutsal alanını bilmediğimiz bir Mysia “atlı tanrı”sını 

tanıtmaktadırlar.  

Bu iki stel üzerinde bir niş içinde, tanrı sağa profilden at üzerinde tasvir edilmiştir. 

Kat. No: 222’deki stelde at şaha kalkmış olarak tasvir edilirken Kat. No: 223’deki stelde ise, 

ön sol bacağını yukarı kaldırmıştır. Her iki stelde de atlının başı cepheden verilmiş. Kısa 

khiton ve pelerin giymişlerdir. Sağ elleri ile atın yularını tutarlar. Bunlar tipik tanrı Kakasbos 

özellikleridir982. Bölgeden atlı tanrıya ait fazla eser yoktur. Ele geçen eserler üzerinde de yazıt 

olmadığı için bu steller hakkında bilgi edinemiyoruz. Mysia’dan ele geçen sikkeler üzerinde 

de böyle bir veri olmadığı için karşılaştırma da yapamıyoruz. Buradaki figürler tamamen 

ifadesizdir. Çünkü tanrıyı tanımlayacak ne bir silah ne de askeri bir kıyafet gibi hiçbir atribüt 

yoktur. Tanrı Kakasbos’a983ait kabartmalarının üzerinde sık karşılaştığımız ve tanrının en 

önemli atribütü olan sopa da bu adaklar üzerinde yoktur.  

Anadolu’nun Lykia, Phrygia, Lydia, Karia ve Pisidia gibi birçok bölgelerinde Atlı 

Tanrının izlerine rastlanır984. Herakles ve Kakasbos kabartmaları özellikle Lykia, Pisidia ve 

Pamphylia’da popüler olduğu görülür.985  

Tanrı Kakasbos’un bir Trakya süvarisi olabileceği üzerinde durulmaktadır986. Başı 

hizasına kaldırdığı sopa, Herakles’in sopası ile büyük benzerlik göstermektedir. Zwicker, bu 

hareketi ile Kakasbos’un, tebasına kuvvet taşıdığını vurgulamaktadır987. Tanrının tasvir şekli 

kötülükleri uzaklaştıran ve tebasını esirgeyen bir fonksiyonu olabileceğini akla getirmektedir.  

 

3.3.8. Atlı Tanrıça: (Harita 6) 

                                                 
981 Robert 1955, 153, no: 1-2, Lev. 28.1, 4. 
982 Robert, 1946a, Pl. I-III. 
983 Anadolulu Binici Tanrılar ve Kakasbos hakkında genel bilgi için bkz. Delemen 1999, 4 vd.; Robert 1946b,  
      38-73, 173-174; Robert 1949, 50-58.   
984 Hill 1895, 129 vd.; Bean 1948, 42; Kütük 1981, 405 vd; Delemen 1994, 4 vd; Robert, Hellenica III, 1946, 38- 
     73. 
985 Dimitrova 2001,  221. 
986 Kütük 1981, 407. 
987 RE II A, I, 1947, 35-47. 
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Kat. No: 224-225 

Lev: 99 

 

Ankara Kalesi deposunda bulunan yazıtsız iki tane kabartmalı stel üzerinde atlı figür 

tasvirinin yer aldığı görülür988. Bu steller de, diğer atlı steller gibi antik Hadrianoutherai 

yakınlarındaki Balıkesir’den gelmişlerdir ve bize kutsal alanını bilmediğimiz bir Mysia atlı 

tanrıçasını tanıtmaktadırlar. Bu adaklar da atlı tanrılar ile aynı kutsal alandan bulunmuş 

olmalıdır. Çünkü yukarıda bahsedilen atlı tanrı stelleri ile aynı tarihte ve aynı yerden depoya 

getirilmişlerdir. Ayrıca envanter numaraları da arka arkaya verilmiştir.   

Kat. No: 224’deki stel üzerinde tanrıça, bir niş içinde sağa profilden ve sol ön bacağı 

yukarı kaldırmış bir at üzerinde oturmaktadır. Atın üzerinde cepheden oturan tanrıça göğüs 

altından kemerli, ayak bileklerine kadar uzun elbise giymiştir. Sol eliyle atın yularını tutarken 

sağ eli ise atın sağrısı üzerindedir.  

Robert, ne Yunanistan’da ne de Anadolu’da Balıkesir’deki gibi üzerinde atlı tanrıça 

olan bir adak kabartması örneğinin olmadığını belirtirken, sadece Attika’da bulunmuş atlı bir 

tanrı ve Amazon tarzda kadını betimleyen pişmiş toprak iki heykelcikten yola çıkarak 

bunların Girit-Myken dünyasında atlı tanrıça için ilk örnek olduklarını söyler989. Özellikle, 

boyalı vazolarda Selene990 ve Artemis991 at ile birlikte tasvir edilmiştir. Bazı Anadolu 

sikkeleri üzerinde benzer betimler görülür. Prousa’nın Trebonien Galle sikkelerinde Selene, 

benzer bir tasvirdedir. Tanrıça, sağa profilden ve başını otlatmak üzere yere eğmiş bir at 

üzerinde, cepheden oturmuştur992. Ephesos sikkeleri üzerinde nadir de olsa, Artemis’i atlı 

olarak görmekteyiz993. Macrinius sikkelerinde de tanrıçayı, Balıkesir’de ele geçen 

kabartmalardaki tasvirde görmekteyiz. Tanrıça bir eliyle atın yularını tutarken diğer eliyle atın 

sağrısına bastırmaktadır994.  

Kilikya Bölgesi’nde Korakesion Karakalla sikkesinde sağdaki sunağa doğru giden atlı 

bir tanrıça, Mysia tanrıçası gibi, hiçbir atribütü bulunmaksızın uzun bir giysi ile tasvir 

                                                 
988 Robert 1955, 153, no: 1-2, Lev. 28.2,3. 
989 Robert 1955, 155. 
990 Reinach 1888, 403-404;  
991 ay 1888, 402. 
992 Robert 1955, 156. 
993 İmhoof-Blumer 1901, 62, no: 74, Pl. II 23. 
994 Head 1892, 89, no: 295, PL. XIV 5.  



 176

edilmiştir995. Ankara Kalesi deposunda bulunan uzun giysili Mysia tanrıçası kabartması 

üzerinde yer alan üzüm salkımı motifi bir anlam ifade ediyor mu? Bu tanrıçanın şarapçılıkla 

ilgisini yansıtıyor olabilir mi?  

Bu sorulara cevap bulabilmemiz için bölgeden ele geçecek yeni eserlere ihtiyaç vardır.  

 

3.4. Theos Rhodios (=Y°ow ÑRod¤ow) (Harita 6) 

Kat. No: 226 

Lev: 100 

 

 Theos Rhodios’u, Simav’da ele geçen Kat. No: 226’daki beyaz mermer bir sunak 

üzerinde görmekteyiz. Sunak üzerinde yazıtın altında bir çelenk içinde öküz başı tasvir 

edilmiştir. İ. S. 106 yılına tarihlenen ve Tanrı Rhodios’a adanan sunak elimizde tek örnektir996 

ÑRÒdow, Aizanoi’da (Çavdarhisar) kullanılan bir isimdir. Tanrıça ÑRÒdow, Rhodes ile 

birlikte bilinir ve genellikle Helios ile birleştirilmektedir997. 

 

3. 5. Theos Epekoos (Y°ow §pÆkoow) (Harita 6) 

Kat. No: 227-228  

Lev: - 

 

Theos Epekoos’u Tiberiopolis-Hasanlar’da ele geçen Kat. No: 227’deki koyu pembe 

ve beyaz renkte mermer bir sunak üzerinde görmekteyiz. Sunağın üzerinde ayrıca kabartma 

bir çelenk motifi de yer almaktadır. Herşeyi duyan ve işiten tanrı olarak tapınım gören Theos 

Epekoos, genellikle Theos Hypsistos ile ilişkilendirilmiştir998. Teos Hypsistos kültünde ateşin 

önemli bir yeri vardır999. Buradaki yazıtta geçen purã (ateş) ifadesi de Theos Epekoos’un, 

Theos Hypsistos ile olan ilişkisini destekler gibi görünmektedir.   

 

3. 6. Theos (Yeow) (Harita 6) 

                                                 
995 Hill 1900, 64, no: 1, Pl. XI 8. 
996 MAMA IX, 259, Pl. 162. 
997 MAMA X, 147, no: 447. 
998 MAMA X, 159, no: 488. 
999 Ameling 1999, 109 vd.  
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Kat. No: 229-230 

Lev: 100 

 

 Simav-Aşağı Yoncaağaç’ta ele geçen Kat. No: 229’daki bir kireçtaşı sunak1000 ile 

Emet’te bulunan ve Kat. No: 230’daki kare şeklinde bir blok1001 üzerinde Theos (tanrı) ifadesi 

geçmektedir. Bunların hangi tanrıyı temsil ettikleri bilinmemektedir. Simav’da bulunan sunak 

üzerindeki yazıttan Ammia Thalentos adındaki kişinin bir adağı olduğunu anlıyoruz. Burada 

muhtemelen Theos Hypsistos anlatılmak istenmektedir. Çünkü Aşağı Yoncaağaç’ta bu 

tanrının kültü bilinmektedir.  

 

3. 7. Thea Epekoos (Y°ow §pÆkoow) (Harita 6) 

Kat. No: 231 

Lev: - 

 

Thea Epekoos’u Simav’da Kurtluhallar’da ele geçen Kat. No: 231’de beyez mermer 

bir sunak üzerinde görmekteyiz.  

Yazıt İ.S. 159/160 yıllarına tarihlenmektedir. Sulla Erası’na göre İ.S. 244 yılında 

Demetrios tarafından Thea Epekoos’a adanmıştır1002. 

 

 

 

3.8. İsis ve Serapis Kültü (Harita 6) 

Kat. No: 232-239  

Lev: - 

 

Eski Mısır mitolojisinde İsis, Osiris’in karısı olup, güneş tanrısı Horus’un annesidir. 

İsadan sonraki yüzyıllarda Yunan Roma dünyasına girmiş ve kişiliğinde birçok dişi tanrıları 

da toplayarak tek bir tanrıça gibi tapınım görmüştür. Karanlık tanrısı Set,  Osiris’i öldürünce 

İsis de bunun intikamını oğlu aracılığı ile alır. Bu efsane ile Yunan mitolojisindeki mevsimleri 
                                                 
1000 MAMA X, 143, no: 440. 
1001 Arthur-Munro 1897, 283, no: 46. 
1002 MAMA X, 140, no: 430. 
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simgeleyen Adonis-Attis ya da Demeter-Kore efsanelerini hatırlatmaktadır. Bu benzerlik 

dışında, başında ay taşıyan bir inek şeklinde gösterilen İsis ve İo arasında da bir ilişki 

kurulmuş ve böylece zamanla İsis, Yunan Roma pantheonu’nda önemli bir yer almıştır.   

Yunanistan’ın Büyük İskender’den sonra Roma’nın ise Augustus zamanında Mısır’a açılması 

dönemlerinde tek bir ana ve bereket tanrıçasına mistik bir eğilimin baş göstermesiyle İsis, 

Ana Tanrıça tipini simgeleyen Artemis-Hekate veya Kybele gibi toprak, deniz ve yeraltı 

ülkesine egemen olup yaşamla ölümü elinde tutan ve ayrıca büyü yoluyla doğa güçlerini 

yöneten bir tanrıçaya dönüşmüştür1003.  

İsis’in büyü kuvveti haberci tanrı olan Hermes’in gücünden kaynaklanır. Hermes, aynı 

zamanda İsis’in eğitimcisidir. Bir tomar halinde ve iki dilde yazılmış olan ve Leyde’de 

bulunan bir düş tabletinde Osiris ve İsis’ten Hermes’in babası ve annesi olarak 

bahsedilmektedir: “Baban Osiris’in ve annen İsis’in namına sana yalvarıyorum: Bana 

varlığından bir işaret göster ve benim arzu ettiklerim üzerinde estir hışmını” (PGM XII 148-

150). Hem anne hem de kız olduğundan bahsedilen övgü listelerinde görüldüğü gibi, Leyde 

tomarında Hermes’in annesi olan büyücü İsis, Paris kodeksinde (IV 2288-2290) ise, onun kızı 

gibi görünmektedir: “Evet, ben bütün büyücülerin önderi olan eski Hermes, İsis’in babası 

Hermes seni (Ay’ı) iyi tanıyorum”. Gök ve yeraltının, tanrıçası olan İsis’in dünyada da bir yeri 

vardır. Yer ve dünya tanrıçası olan İsis, aynı zamanda bereket tanrıçası ve aşıkların 

koruyucusudur. Aşk büyülerinin de tanrıçasıdır İsis1004. 

İsis ve Serapis kültü Anadoluya girişi ve yayılışı İ.Ö. 3. yüzyılda, Ptolemaioslar’la 

birlikte, Mısır ile Karia arasındaki hem ticari hem de askeri ilişkiler sonucu olmuştur. Mısır’a 

gelen gemici tüccarlar karşılaştıkları kültleri memleketlerine taşımışlardır. Yayılım alanı tüm 

kıyı bölgeler ve az da olsa iç bölgelere ulaşmıştır. Kültün batıya doğru yayılmasında da Delos 

büyük bir rol oynamıştır. Adanın, Güney İtalya ile ekonomik bağlantıları sonucu İsis, 

Roma’nın merkezine ulaşmıştır. 1005 

Anadolu’da Ephesos, Pergamon, Kyzikos ve Lydia’da tapınım gördüğünü çeşitli kült 

objelerinin yanı sıra sikkelerden yazıtlara, mimariden heykeltıraşlık eserlere kadar ele geçen 

çeşitli eserlerden anlayabiliyoruz. Mimariye en güzel örneği Anadolu’da Pergamon’da 

görmekteyiz. Burada Mısır etkisindeki bir kültün var olduğunu Kızıl Avlu’da yeralan iki 
                                                 
1003 Erhat 1989, 176. 
1004 Bonnefoy 2000, 480 vd. 
1005 Ünlüoğlu 97 vd.  
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yuvarlak binanın ön avlularının düzenleme biçiminde görülmektedir. Üç tarafta karyatidlerin 

taşıdığı galeriler ve avlu alanı içindeki ikişer adet boyuna uzanmış su havuzları vardır ki 

bunlar olasılıkla Nil’in sularını temsil etmekteydi. Ayrıca, geleneksel sütunların yerine 

galerileri taşıyan insan biçimindeki destekler Mısır’a özgü bir görünüme sahiptir. Bunların 

özellikle baş süsleri tamamen Mısır tarzında idi. Giysiler de Mısır ve doğu özellikleri 

taşımaktaydı. Sırt sırta duran insan boyundan büyük figürlerin yüzleri, kolları, elleri ve 

ayakları yani tüm çıplak ve görünen yerleri koyu gri neredeyse siyah bir mermerden 

yapılmıştır. Bunun yapılış nedeni de, büyük bir olasılıkla Mısırlı karakter kazandırmak 

içindi1006.  

Mysia Bölgesi’nde İsis kültüne ilişkin epigrafik buluntular azdır. Bunlar da çoğunlukla 

Kyzikos’ta ele geçmiştir1007. Kentteki İsis-Serapis kültü, İ.Ö. 1. yüzyılda yerapeuta¤ 

(therapeutai) birlikteliğinde görülmektedir. İsis’in hizmetçileri olan yerape¤a’lar (therapeia), 

therapeutai kültü adı altında, henüz resmi karakter kazanmadan önce Delaos’ta bilinmekteydi. 

Bu kült Kyzikos’ta ise Mısır kültü olarak da hizmet görüyordu. Bu therapei’lardan birisi 

Menastros’un oğlu olan Andreas, diğeri ise Theodotos’un oğlu Theophilos’dur. Şüphesiz 

bunlar çağdaş olup birçok yazıtta isimleri (Kat. No: 237 ve Kat: 238) geçmektedir1008. 

Therapeute terimi “hypostoliste” veya “melanophere”1009 terimlerine karşıt olarak, bir ayini 

anlatmaz. Muhtemelen Kyzikos therapeute’leri Mısır tanrılarını özel bir kült olarak sayıyordu. 

Theopeithes’e adanmış heykelin kaidesindeki yazıttan İsis ve Serapis’in site kent tanrılarının 

arasında olduğunu düşünmemize yardımcı olmaktadır1010. Yine Kyzikos’ta ele geçen ve İ.Ö. 

1. yüzyıla tarihlenen Kat. No: 236’daki bir sunak üzerinde tanrıça İsis görülmektedir. Mısır 

tanrılarının site kente girişleri muhtemelen daha eskilere dayanır ve Roma imparatorluğu 

boyunca da görülür. Çünkü bu dönemde kentte, İsidoros, Serapion ve Serapiakos gibi 

isimlerin kullanıldığını görüyoruz. Buna rağmen tarıçayı sikkeler üzerinde göremiyoruz, fakat 

Antoninus Pius ve Caracalla dönemine ait sikkelerde, Serapis Harpokrates görülmektedir. 

İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde, İmparatorluk dönemine ait bir pişmiş toprak figürin 

bulunmaktadır. Bu eser Kyzikos’tan getirilmiştir. Her iki tanrıçaya ait özellikleri gösterdiği 

                                                 
1006 Radt 2001, 205 
1007 Lolling 1884, 18; Takács 2005, 166-167, SIRIS 317-321. 
1008 Dumond 1973, 101. 
1009 Brill 1991, 75.  
1010 Dumond 1973, 101. 
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için İsis-Tykhe olduğu düşünülmektedir: Tykhe’ye ait iki bereket boynuzu, başında yüksek 

başlık, göğüs üstünde bağlanan manto, üzerinde dikine inen kıvramlar görünen tunik 

figürinde görünen özelliklerdir. Yine Kyzikos’ta ele geçmiş bronzdan yapılmış bir başka eser 

bugün Berlin Müzesi’nde korunmaktadır. Burada İsis ve Serapis, insan başlı birbirine sarılmış 

iki yılan şeklinde agathodaimon olarak betimlenmiştir. Bu, Anadolu’da çok popüler 

olmamasına rağmen verimliliği ve refahı sembolize eden bir motif olarak kullanılmaktaydı. 

Bu eserler Kyzikos’ta bulunmasına rağmen yerel üretim olmadıkları düşünülmektedir fakat 

yine de kentte İsis-Serapis kültünün varlığını desteklemektedirler1011.  

 Bu kült, Kyzikos’tan komşu kentlere yayılmış olmalıdır. Kat. No: 236’deki Roma 

dönemine ait Hamamlı yazıtında Apollodoros tarafından tanrıçanın emri ile yapılan bir sunu 

anlatılmaktadır. Yazıtta geçen karpofÒrow ifadesi, genelde Demeter için kullanılmaktadır. 

Bu da, kentte iki tanrıçanın asimile olup olmadığı sorusunu akla getirmektedir. Bu durum hiç 

de sürpriz olmaz; çünkü Hellenistik Çağda Mısır’da iki tanrıçanın işlevleri ve nitelikleri 

birleştirilmiştir. Aslında karpofÒrow terimi, en azından daha geç dönemde iki bereket 

boynuzu ve yer meyvelerini taşıyan İsis-Tykhe’de kullanılması daha uygundur. Kyzikos 

yakınlarında Besbikos adasında bulunan Athenaios oğlu Moschion’un mezar steli üzerinde 

İsis ve Serapis’in betimleri kültün yayılımını işaret etmektedir1012.  

Hadrianeia yakınlarındaki Dursunbey’de ele geçen Kat. No: 232’deki silindir şeklinde 

sütun üzerindeki yazıttan bu adağı, Sempronius İdomeneus’un kendi imkanlarınca Serapis ve 

Marcus Aurelius Antoninus adına diktirdiğini öğreniyoruz1013. Yazıt oldukça aşınmış olduğu 

için zor okunmuştur. Burada, Serapis’e ait bir kültün varlığını ele geçen sikkeler de 

desteklemektedir1014.  

 

3.9. Ölüm İnanışı İle İlgili Tanrı ve Tanrıçalar 

 

İnsanlar tarih boyunca karşılarına çıkan birçok soruna çözüm bulmuşlar fakat bir tek 

ölüme çare bulamamışlardır. Bu yüzden ölüm çok eski zamanlardan beri insanoğlunun ilgisini 

çekmiş ve bu durum karşısında çok farklı davranış biçimleri sergilemişlerdir. Ölüm 

                                                 
1011 Ünlüoğlu 2005, 106. 
1012 Dumond 1973, 104; Ünlüoğlu 2005, 106. 
1013 Schwertheim 1987b, 94, no: 135. 
1014 ay 1987b, 128, no: 21, 36, 49, 57.  
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yeryüzündeki tüm canlıları ilgilendirdiği için birçok bilimin de ilgisini çekmiştir. Hayatın tam 

ve kesin olarak sona ermesi olarak açıklanan ölüm, her toplum tarafından korkuyla ve 

merakla karşılanmış ve bunun sonucunda bir takım inançlar geliştirmişlerdir. 

Ölümün evrensel niteliğinin farkında olan insanoğlunu dünyada yaşayan diğer 

canlılardan ayıran en önemli nitelik bir gün öleceğinin bilincine sahip olmasıdır. Başka hiçbir 

canlıda bulunmayan bu bilinç, insanoğlunun dikkatini ölüme yoğunlaştırmasına neden 

olmuştur. Ölümün evrensel niteliği, onun farklı açılardan ele alınıp incelenmesi 

değerlendirilmesi ve yorumlanmasını da beraberinde getirmiştir1015.  

En eski zamanlardan beri, ölülerin daha açık bir deyişle ruhların, ölüler ülkesinde 

yaşamlarını devam ettirdikleri inancı mezarlara yiyecek-içecek ve hediyeler bırakılmasına 

neden olmuştur. Ayrıca tütsüler yakılmış ve ölen kişiler adına çeşitli törenler yapılmıştır. Tüm 

bu işler “ölü kültü”1016 adı altında aileleri tarafından yapılmış ve mezarlara bıraktıkları bu 

sunular da mezar kültünü doğurmuştur1017.  

 

 

 

 

 

 

 

3.9.1. Moiralar (=Mo›rai) 

Kat. No: 240-244 

Lev: 101-103 

 

 Hesiodos’un “yaşama paylarımızı düzenleyenler” olarak tanımladığı1018 Moiralar 

kader tanrıçalarıdır.  

 Zeus’un kızları olarak bilinen Moira’lar insanın kaderini ve dünyadaki nasibini 

belirlerlerdi. Üç kız kardeşi temsil etmektedirler. Bunlardan birisi Atropos ki bu yaşam 

                                                 
1015 Uhri 2007. 13. 
1016 Özgüç 1948, 87; Akyurt 1998, 154;  
1017Antonaccio 1994, 400 vd. 
1018 Hesiodos, Theogonia 905. 
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ipliğini eğirendir, bir diğeri Klotho’dur. Bu da ipliği yumak haline getirir. Üçüncü kardeş olan 

Lakhesis de ömür ipliğini keserek yaşamı sona erdirendir. Eski inanca göre, insanın kaderi ve 

alın yazısı daha anne karnında belli olur ve kader onun ömür ipliğini bükmeye koyulur. İnsana 

yaşam payı veren Moiralar, insanın yaşamı ile ölümü arasındaki dengeyi de bozulması 

imkansız bir şekilde korurlardı. Zeus’un kızları olmalarına rağmen, onların verdiği kararı 

Zeus bile değiştiremezdi. Bu tanrıçalar ölümlülerin alın yazılarını kararlaştırdıkları gibi, 

dünyanın düzenine de göz kulak olurlar. Bunların dışında insanların doğumlarını da yöneten 

Moira’lardır1019 fakat Moira denince daha çok ecel ve ölüm akla gelmektedir.  

 Yün eğirip ip yapan kadınlar olan Moiralar’ın kökeninin Neolitik Dönem Ana Tanrıça 

ikonu ile ilişkili olduğu kabul edilmektedir. Kelimenin tüm dillerdeki dilsel kökeni pay veren 

paylaştıran anlamı taşıması Neolitik Ana Tanrıçasının her şeye hükmeden aynı zamanda her 

şeyi kontrol eden durumu ile bağdaştırılmaktadır. Neolitik kadının ürünü paylaştırıcılığı ya 

da, her şeyi pay eden anaçlığı, zamanla insan yaşamının kaderini pay eden şeklinde dönüşüme 

uğradığı da kabul edilen görüşlerdendir. Özellikle Neolitik kadının doğurganlık ve ebelik 

kimliği de Moiralar’la bağdaştırılır1020.  

Anadolu’nun her bölgesinde olduğu gibi Mysia Bölgesi’nde Gönen, Kyzikos, Tafak ve 

Edincik’ten ele geçen mezar stellerinde bu kader ve ölüm tanrıçalarının isminin geçtiğini 

görmekteyiz.  

Kat. No: 240’deki mermer, tek resim alanlı, üçgen alınlıklı ve akroterli mezar stelleri 

buna bir örnektir1021. Stel üzerinde resim alanının daha kalın olan sol çerçevesi üzerine kıvrık 

dallarla yapılan süsleme vardır. Ortadaki kabartma alanında ise cepheden, Khiton üzerine 

manto giysili biri kadın iki büst tasvir edilmiştir.  Kadının başı manto ile örtülüdür.   

Bir diğer örnek ise, Kyzikos’tandır1022. Kat. No: 241’deki beyaz büyük tanecikli 

mermer mezar steli üzerindeki kabartmada sağ tarafta, yüksek kline üzerinde, sol kolu ile 

yüksek yastıktan destek alarak sol tarafı üzerine uzanmış bir erkek, sol elinde derin kadeh 

tutmaktadır. Solda, ayak ucunda, diphros üzerinde profilden oturan, khiton giymiş, 

Protopudicitia tipinde kadın figürü yeralmaktadır. Sol alt köşede ise profilden, manto giyimli, 

                                                 
1019 Bayladı 1995, 122; Akşit 2003, 115-116; Sağlam 2008, 46-47.  
1020 ay 2008, 47-48. 
1021 Hasluck 1905, 61, no: 24; ay 1910, Kat. No: V 219; Mendel III, Kat no: 954; Peek, 1931, 129 vd., no: 15;  
       Schwertheim 1980, 227-8, no: 525, Lev. XXXVIII; Cremer 1991, 137, Kat. No: MiKSt 10; Şahin 2000, 159,    
       TA 35, Lev. 18. 
1022 Pfuhl-Möbius 1979, no:1786, Lev.257; Schwertheim 1980, 230, no: 530. 
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elinde kalathos tutan, hizmetçi kız vardır. Ortada, üzerinde büyük iki elma arasında üzüm olan 

boğa ayaklı mensa tripes (üç ayaklı masa) yer almaktadır. Masanın sağında, cepheden, manto 

giyimli, sağ elini dirsekten kırıp göğüs hizasında tutan, sol eli mantosunun kenarından tutan, 

vücut ağırlığı sağ ayak üzerinde erkek figürü tasvir edilmiştir. Mutemelen bu, büyük oğul 

olmalıdır. Solda klinenin üzeinde ayak ucunda ¾ cepheden oturan, sağ elini dirsekten kırıp 

göğüs hizasında tutan bir erkek figürü daha vardır. Bu da muhtemelen küçük oğuldur. Mensa 

tripesin sağında, cepheden, hafif sağa dönük, kısa khiton giyimli sağ elini masanın üzerine 

uzatan erkek hizmetçi görülmektedir.  

 Kat. No: 242’deki örnek ise dikdörtgen prizma şeklinde mermerden alt ve üstü profilli 

bir mezar altarıdır1023 . 

  

 3.9.2. Hades (ÜAidhw) 

Kat. No: 245-258 

Lev: 104-111 

 

Ölüler ülkesinin tanrısı olan Hades, Aidoneus, Pluton adları ile de tanınmaktadır. 

Tanrı, bitkisiz ve ışıksız, acılar ve üzüntüler yerinin tartşmasız efendisidir ve karısı 

Persephone ile burada yaşamaktadır. Bu ülkede,  Akheron (=acı), Pryphlegeton (=ateş), 

Kokytos (=gözyaşları), Lehte (=unutma) ve Styks nehirleri akmaktaydı1024. Hades’in 

kapısında cehennem köpeği olan Kerberos bulunmaktadır. Styks ırmağının kayıkçısı, Kharon 

ölüleri bu ırmaktan geçirip hades’e götürür. Tabii bunun bir ücreti vardır. Bunun için ölülerin 

ağzına ya da yanına kayığa binme ücreti olarak 1 Obolos konulurdu1025.    

Hesiodos, Theogonia’sında tanrının kendisinin de ülkesinin de hiç sevilmediğinden 

bahsetmektedir1026. Bu nedenle adına ne tapınak ne sunak yapılmış ne de ilahiler 

bestelenmiştir.   

Heykel sanatında Hades’in, genelde karısı Persephone ile birlikte bir tahtta oturur 

şekilde tasvir edildiği görülmektedir. Sert, sakallı ve uzun saçlıdır. Sağ elinde tanrılık asası 

taşımaktadır.  

                                                 
1023 Arthur- Munro 1901,, 231; Schwertheim 1987b, 116, no:185, Lev. 29.       
1024 Başaran 1990, 128.  
1025 Erhat 1989, 129 vd.; Bayladı 1995, 49 vd.; Akşit 2003, 137. 
1026 Hesiodos, Theogonia, 810. 
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Mysia Bölgesi’nde ele geçen birçok mezar epigramında Hades’in adı geçmektedir.  

Mustafakemalpaşa’da ele geçen Kat. No: 245’daki stel, Stel üzerinde ölü yemeği sahnesi 

işlenmiştir. Ortada, yüksek kline üzerinde, sol kolu ile yüksek yastıktan destek alarak solu 

tarafı üzerine uzanmış bir erkek, sol elinde derin kadeh tutmaktadır. Solda, ayak ucunda, 

diphros üzerinde profilden oturan, khiton giymiş, Protopudicitia tipinde kadın figürü tasvir 

edilmiştir. Sol alt köşede, sola dönük, khiton giymiş, elinde kalathos tutan bir hizmetçi kız yer 

alırken sağ alt köşede, üzerinde yiyecekler olan mensa tripes (üç ayaklı masa) ve masanın 

sağında, kısa khiton giyimli, vücud ağırlığı sol bacak üzerinde, sağ bacak, sol bacak üzerine 

çarpraz olarak atmış bir de erkek hizmetçi görülmektedir. Mensa tripes ile erkek hizmetçi 

arasında situla1027 yer almaktadır. İ.S. 2. yüzyıla tarihlenmiştir1028. 

Miletopolis’ten gelen Kat. No: 246’deki diğer örnek ise İ.Ö. 2 yüzyıla tarihlenir. Bu 

mermerden, çerçeveli, üçgen alınlıklı, akroterli,  üç resim alanlı mezar stelidir1029. 

İki resim alanının korunduğu üst parçada, birbirinin aynı olan ölü ziyafeti sahnesi 

görülmektedir. Üstteki kabartmada ortada, örtülü ve yüksek kline üzerinde, sol kolu ile 

yüksek yastıktan destek alarak sol tarafı üzerine uzanan erkek, sol elinde derin kadeh 

tutmaktadır. Solda, ayak ucunda, diphros üzerinde profilden oturan, khiton giymiş, 

Protopudicitia tipinde kadın figürü yer almaktadır. Sol alt köşede, cepheden, khiton giymiş, 

elinde kalathos tutan, vücut ağırlığı sol ayak üzerinde, sağ ayağı geride gösterilmiş bir 

hizmetçi kız bulunmaktadır. Ortada, üzeri boş üç ayaklı bir masa, masanın sağında, hafif sağa 

dönük, kısa khiton giyimli, sağ eli ile yastığa dokunan sol eli göbek üzerinde, vücut ağırlığı 

sağ ayak üzerinde, saki ve sağ alt köşede ise bir krater yer almaktadır. Ortadaki resim alanında 

da üstteki resim alanında görülen ölü ziyafeti sahnesinin aynısı canlandırılmıştır. 

Üçüncü resim alanında cepheden, sola bakan, manto giysili, Palliatus tipinde üç erkek 

figürü görülmektedir. Sağ baştaki erkek hafif sağına dönmüş, sol eli ile göğsü üzerinde 

mantonun ucunu tutmakta ve sağ eli ile yanındaki kadın ile tokalaşmaktadır. Sağ köşede 

cepheden, sağ eli ile kadının mantosunu tutan bir çocuk vardır. Epigramda Hades’in ismi 

geçmektedir. Benzer sahneleri Kat. No: 247-258’de de görmekteyiz.  

                                                 
1027 Situla: Silindirik biçimli derin kaplara genel olarak verilen isim.  
1028 Cirio 1984, 99-100,Lev. 11; SEG XXXIV 1984,  no:1247;Peek 1985, 157 vd. , no: 7; Cremer 1991, 193-4, 
       Kat. No: UMİS 11, Lev. 28. 
1029 Peek 1941, 82 vd.; Merkelbach 1977, 281;  Mette 1984, 13 vd.; SEG XXXV 1985, no: 1283; SEG XXVII 
       no: 1231; Pfuhl-Möbius I no: 717; Schwertheim 1985a, 80-81, no: 5; Cremer 1991, 191, Kat. No: UMİS 4; 
       Şahin, 2000, 194-195, KA 8, Lev. 49. 
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3.10. Ölü Ve Kahraman Kültleri 

        Kat. No: 259-282 

        Lev: 112-122 

 

 Bu kült adını efsanevi kahramanlar ve ölülerden almaktadır. Kültün ilk örnekleri İ.Ö. 

8. yüzyılda Sparta’da uygulanmış1030 olmasına rağmen, bu külte ait en iyi örnekler İ.Ö. 479 

yılında Perslerle yapılan Plataia savaşında ölen askerlerin şerefine sunulan kültte görülmekte 

ve Roma İmparatorluğu döneminde de varlığını sürdürmektedir1031. Burada uygulanan kült, 

tek bir birey üzerine değil kollektif yani savaşta ölenlere toplu olarak uygulanmıştır. Fakat bu 

kült tanrısal yani ilahi kültlerden ayrıdır. Çünkü bunun kentin önemli kişilerine, savaşta 

ölenlere ve şehir kuran kişilere uygulandığı görülmektedir. Bu kültte, kahramanlar yarı tanrı 

olarak kabul edilmekte ve böylece ölen kahramana tanrısal özellikler yüklenmektedir. 

Bunların içinde en ünlü örnek Herakles olup; birçok yerde tapınım görmüş, tanrılarla eş 

tutulmuş, adına kurbanlar kesilmiş, sunularda bulunulmuş ve ölümsüzleştirilmiştir1032. 

Herakles, aynı zamanda kahramanların tanrısıdır.   

 Yunanlılarda, yaşamında büyük başarılar elde etmiş kişilerin öldükten sonra 

tanrısallaşacağı inancı oldukça yaygındır. Arkaik ve Klasik dönemlerde önemli ordu 

yöneticileri veya site kurucuları öldükten sonra kahraman olarak tapınım görmüşlerdir.  

 Kahramanlık kültlerinin dünyevi bir doğası olduğu için tanrısallaştırılan kahramanların 

güçleri sınırlıdır ve tanrılarla yakın ilişki kuramazlar. Kahramanlar için başarılarını anmak 

adına tapınaklar inşa edilmemiş onların yerine “heroon” adı verilen mezarlar inşa 

edilmiştir1033. Bu mezar yapılarının etrafında yapılan dini aktiviteler gözlemlenmesine rağmen 

bunlar daha çok, kahramanlaştırılmış ölülere duyulan saygı ve ölen kişiyi onurlandırmak için 

yapılan eylemlerdir1034.   

Ölen kişileri heros olarak onurlandırmak, Hellenistik dönemde toplumun her 

tabakasında yerleşmiş ve oldukça da yaygınlaşmış bir gelenekti. Kahramanlar, çoğunlukla at 

                                                 
1030 Antonaccio 1994, 140. 
1031 Price 2004, 76. 
1032 Smart 1989, 229 
1033 Price 2004, 78. 
1034 ay 2004, 73. 
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üzerinde ve bir sunağa doğru ilerler şekilde tasvir edilmişlerdir. Bölgeden 

Mustafakemalpaşa’dan ele geçen mermer levha Posides için yapılmıştır1035. Kat. No: 275’deki 

levha üzerinde sağ taraftaki kadın, khiton giyimli, başı manto ile örtülü, cepheden ayakta 

durmakta ve sunağın üzerine doğru uzattığı sağ elinde sunu tası tutmaktadır. Sol elinde ve 

karnı üzerinde ise bir çanak tutmaktadır. Kadının sağında, bir koç kabartması ile süslenmiş, 

köşeli ve aşağı doğru genişleyen bir sunak yer alır. Sunağın üzerinde bir herme, arkasında da 

dallarına yılan sarılmış bir ağaç görülmektedir. Sol tarafta ise bir at ve üzerinde, khiton ve 

khlamys giyimli binicisi tasvir edilmiştir. Cremer’e göre bu küçük heroon, Hermes’e 

adanmıştır. Sunak üzerinde yer alan Herme’den dolayı bu sonuca varan Cremer böylece, 

gymnasiumun koruyucu tanrısı olan Hermes Enagonios’a işaret etmektedir. Sunağın yanında 

bulunan kadın, gencin annesi olup; elindeki sunu tası ile sunuda bulunmaktadır1036. Yine buna 

benzer bir stel ise Bandırma’da ele geçmiştir1037. Kat. No: 274’deki Asklas için yapılmış olan 

mezar stelinin üst resim alanında, sağda oturan kadın ve kadının sağ alt köşesinde hizmetçi 

tasvir edilmiştir. Sol tarafta ise iki erkek figürünün sadece ayakları görünmektedir. Alttaki 

resim alanında; sağda, üzerine yılan dolanmış bir ağaç ve sunak yer almaktadır. Ortada, at 

üzerinde bir binici, solda bir erkek hizmetçi vardır. Buradaki tasvir ve yazıt, ölen kişinin 

kahramanlaştırıldığını göstermektedir. Kyzikos kentine ait bir stel üzerinde de aynı anlatımı 

görmekteyiz1038 Burada ölü, Zeus’un kahramanı veya kralı olarak onurlandırılmıştır. 

Kahramanlaştırılan kişi kline üzerinde yatmaktadır. Klinenin ayak ucunda bir ağaç ve ağaca 

sarılmış bir yılan vardır. Yılan, yatan kişiye doğru uzanmaktadır. Khitonik bir anlam taşıyan 

yılan, Hellenistik dönemde mezar stellerinde oldukça yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kabartma alanının sağ üst köşesinde bir at protomu yer almaktadır. 

 Stel üzerindeki kabartmada bir atın ve zırhsız, sakalsız bir genç adamın sunağa doğru 

ilerleyerek tasvir edilmesi ve yakınında da bir Herme’nin bulunması, mezar sahibinin genç 

yaşta öldüğünü ve henüz gymnasiuma gittiğini anlatmaktadır. Sadece ebeveynler değil, aynı 

zamanda encümen üyeleri de ölmüş öğrenciler için mezar anıtları dikmişlerdir. Örneğin 

yarışmalarda hayatını kaybetmiş olan gençleri gymnasium üyeleri bir kahraman mezarıyla 

                                                 
1035 Pfuhl-Möbius 1979, no: 1377, Lev. 200;  Schwertheim 1980, no: 410, Lev. XXX; ay 1983a, no: 112; Cremer 
       1991, 134, Kat. No: KH 1; SEG XXIX 1979, no: 1259; Şahin 2000, 184, TB 44, Lev. XL. 
1036 Cremer 1991, 56-57. 
1037 Pfuhl- Möbius, 1977, no: 1042, Res. 69; Schwertheim 1980, 36, no: 88, Lev. VIII; Cremer 1991, 135, Kat. 
       No: KH 3; SEG XXVII, 1977, no: 803. 
1038 Yaylalı 2007, 123 vd.  
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onurlandırmaktaydı. Onlar için gymnasiumda bir cenaze töreni de düzenlenmekteydi. Hatta 

sekiz yaşındaki bir çocuk bile yani ilkokul seviyesindeki bir çocuk bile, kahramanlaştırılmış 

ve gymnasiumun koruyucu tanrısı olan Hermes’e benzetilmiştir. Çocuk yaşta ölenleri 

kahramanlaştırmak gelenek halini almıştır. Steller üzerinde bir atlı ile birlikte Herme’nin 

bulunması ve özellikle n°ow ¥rvw ifadesinin varlığı ölen kişinin kahramanlaştırıldığını 

göstermektedir1039. ¥rvw kelimesi birçok stel üzerinde görülmektedir (Kat. No: 259-260, 262-

264, 266-277, 279). 

Kabartmaları incelediğimizde at üzerinde sakin bir şekilde oturan kahraman, kısa 

khiton üzerinde arkaya doğru dalgalanan bir khlamys giymektedir. Bu tür kahramanlar 

Anadolu’da Trakya bölgesinde oldukça yaygındır. Bu da Thrakların ata verdikleri büyük 

önemden kaynaklanmaktadır. Thrakialılar, henüz küçük yaştan itibaren ata binmeyi, at 

üzerinde savaşmayı ve mızrak atmayı öğrenmişlerdir1040. Süvari, kısa khiton ve chlamys 

giyimlidir. Robert, bunların tanrı olmayıp; kahramanlaştırılmış insanlar olduklarını 

düşünmektedir1041.  

Mysia Bölgesi’nde bunların dışında tapınım gören kahramanlar da vardır. Bunlardan 

bir tanesi Kyzikos kentinin kurucusu olan kral Kyzikos’tur. Kentin kurucusuna HRVS 

KUZIKOS olarak tapınıldığını sikkelerden öğrenmekteyiz1042. Sikkeler üzerinde kral ve 

kahraman Kyzikos’un başının tasvir edildiği görülmektedir ve sikkeler üzerinde bir imparator 

başının yerini almıştır. Altın ve gümüş alaşımı staterler üzerinde tasvir edilen başlar daha 

sonra yapılan portrelerle güçlü bir benzerlik göstermektedir. Hadrianus döneminde (İ.S. 117-

138) de Kyzikos’ta tiyatronun önüne dikilmişti. Bu tarihten sonra ise genç kahramanın tam 

boy çıplak heykeli ise arkaya bakar pozdadır1043. Kral Kyzikos’un ismi Argonatlar 

efsanesinde de geçmektedir. Efsanede, Argonatlar’ın Kyzikos’tan geçişi bölümünde 

Kyzikos’un ölümü ve onun ardından gelen olayların ayrıntıları önemli bir yer tutmaktadır. 

Burada Kyzikos, kente adını veren bir kahraman olarak geçmektedir ve kt¤sthw’lere verilen 

onura layık görülmüştür. Kyzikos ve karısı Kleite’nin ölümünden sonra, onların trajik 

kaderleri anısına her yıl yapılan geleneksel törenler de anlatılmıştır. Bu törenler arasında 

                                                 
1039 Cremer 1991, 57. 
1040 Herodotos, VII, 110 vd.; Mansel 1968, 9; Taşlıklıoğlu 1971, 103. 
1041 Robert 1946b, 57 vd. 
1042 Marquardt 1836, 135-136. 
1043 Hasluck 1910, 239. 
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orucun varlığından, buğday öğütümünün durdurulmasından, çiğ besinlerle yetinilmesinden, 

iki ölünün şerefine içki dökülmesinden ve halkın ortak değirmeninde kutsal peksimetlerin 

yapılmasından bahsedilir1044.  

Kahramanlık kültü, Hellenistik Dönemde çok önemli bir yere sahip olan tanrısal 

onurlandırmanın temelini oluşturan ve geçişi sağlayan bir olgudur.  

 

3.11. İmparator Kültü 

       Kat. No: 283-295 

       Lev: 123-125 

 

 Geçmişi çok eski dönemlere uzanan ve hükümdarı tanrı yerine yükselterek ona 

tapınmak demek olan hükümdarlık kültü, Hellenistik dönemde,  başka bir anlam ve görünüşle 

yeniden canlanmıştır. Erken hükümdar kültünün doğasını, krala duyulan minnet ve halkın 

gördüğü siyasi iyilikler karşısında şükran duygusuyla bağışladıkları sunular oluşturmaktaydı. 

İ.Ö. 4. yüzyılda Büyük İskender tanrısal bir mertebeye ulaşmış ve hayatta iken kült halini 

almıştır1045. İskender, Pers Krallığının egemenliğine son vermek amacıyla yaptığı seferler 

nedeniyle bir kurtarıcı olarak halkın sevgisini ve güvenini kazanmıştır. Pers egemenliğinden 

kurtulan kentler, bu yeni güce ve iktidara şükran ve bağlılıklarını anlatmak amacıyla Büyük 

İskender’i tanrılaştırmışlardır. Ayrıca annesi Olympias’ın İskender’in Zeus’un oğlu olduğunu 

söylemesiyle bu durumu daha da güçlendirmiştir1046. İskender’in ölümünden sonra, onun için 

yapılan mezar bir heroon’dan çok tapınak gibi inşa edilmiştir1047. Bu da Hellenistik Krallıklar 

içinde ilk resmi tapınım ve tanrılaştırma olarak düşünülebilir1048.  

 Hellenistik kralların gerçekçi güçleri olması nedeniyle tanrılara karşı üstün bir yanı da 

bulunuyordu. Örneğin, I. Attalos’un kudreti ve mükemmelliği gözle bizzat görülürken 

tanrının gücü gözle görülemiyordu. Bu yüzdendir ki hükümdarlar halkına sağladıkları yararlar 

ve iyilikler ölçüsünde tapınım görmüşler ve buna uygun olarak da svtÆr (=kurtarıcı), 

eÈergetÆw (=iyiliksever), kt¤stew (=kurucu) gibi bir takım sıfatlar almışlardır. Eğer bir 

                                                 
1044 Ertüzün 1991, 22. 
1045 Price 2004, 78. 
1046 Pollitt 1986,  271. 
1047 Price 2004, 33. 
1048 Walbank 1992, 213. 
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ölümlü güzel bir iş yapıp fayda sağlamışsa bu ölümlüye y°ow (=tanrı) ünvanı verilirdi. 

Ölümlü bir kişiye theos (=tanrı) ünvanının verilmesiyle yapılan onurlandırma ya da verilen 

tanrısallık dini yönünden çok politik yönüyle ilgidir. Bu durum kişinin gücünü ve otoritesini 

temsil ediyordu1049.  

 Hellenistik Dönemde hükümdarlara sadece tanrısal ünvanlar verilmemiş aynı zamanda 

hükümdarların adına şenlik ve kültler de kurulmuştur. Attaloslar hanedanının kurucusu olan 

Philetairos, İ.Ö. 278/277 yıllarında Galatların Kyzikos üzerine düzenlediği seferde Kyzikos 

halkına buğday ve arpa bağışında bulunmuştur. Kyzikos’ta ele geçen bir yazıttan, 

Philetairos’un yaptığı bu yardımlar karşısında halkın, onun adına her yıl bir şenlik 

düzenlediklerini öğreniyoruz1050.  

 Hellenistik dönenin sona ermesi ve Roma egemenliğinin başlaması ile İ.Ö. 197’den 

sonra Yunanistan ve Anadolu’da görülmeye başlanan Roma kentinin kişileştirilmiş sembolü 

olan tanrıça Roma kültünün yanında Augustus için imparatorluk kültü adı verilen yeni bir 

akım eyaletlerde yayılmaya başlamıştır. İ.Ö. 29’da Pergamon’da ve Nikomedia’da Roma ve 

Augustus’a tapınaklar yapılmış ve bunu diğer kentler izlemiştir1051. İ.S. 3. yüzyıla kadar 

devam eden imparatorluk kültü bilinen en yaygın kült olarak yerini almıştır. 

 Mysia Bölgesi’nde Kyzikos’ta bu kültün ilk izleri Hellenistik dönemde Pergamon 

kraliçesi, Kyzikoslu Apollonis için yaptırılan tapınakla başlar; İmparator Hadrianus ile de 

güçlü bir şekilde kendini hissettirir. Bölgede Karacabey1052, Melde1053 ve 

Mustafakemalpaşa’dan1054 ele geçen yazıtlarla1055 imparatorun ktistes, soter ve Zeus Olympios 

olarak onurlandırıldığını anlamaktayız. Günümüze kadar gelen bu dört yazıtın da ortak 

noktası Hadrianus’u kurucu ve kurtarıcı olarak kutlamalarıdır. Eksik olan sözcük ise 

Olympialı ya da Zeus Olympios’dur. Yazıtların çevirisi şöyledir:  

  

  “Uğurlu Olsun! 

  Kurtarıcı ve kurucu İmparator Hadrianus’a.” 

                                                 
1049 Fishwick 1987, 32, 41. 
1050ay 1987, 32; CIG 3660. 
1051 Akşit 1976, 56. 
1052 Kat. No: 292. 
1053 Kat. No: 293-294. 
1054 Kat. No: 295. 
1055 Wiegand 1904, 306; Mendel 1909, 404, no: 402; Hasluck 1910, 267, no: 6-7; IGR IV 128-129; Schwertheim 
1983a, 33, no: 27 a, b, c, d, Res. 24; Perrot 1983, 98, no: 59. 
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  “Olympos’lu (tanrı), kurtarıcı ve kurucu İmparator Hadrianus’a.” 

 

  “Olympos’lu Zeus, kurtarıcı ve kurucu İmparator Hadrianus’a.” 

 

  “Olympos’lu Zeus ve kurtarıcı İmparator Hadrianus’a.” 

 

Yazıtlarda geçen svtÆr ve kt¤stew kelimeleri genelde Hadrianus için 

kullanılmaktadır1056 (Kat. No: 284-285). Bunlara benzer yazıtlar Apollonia1057, Kyzikos1058, 

Yatağan1059 ve Soma’da1060 da ele geçmiştir. Bunların içinde Soma’dan ele geçen Kat. No: 

288’daki yazıt ilginçtir çünkü burada Hadrianus tanrı Zeus Kynegesios ile özdeşleştirilmiştir. 

Hadrianus’a verilen ktistes ve oikistes sıfatından dolayı kentin Hadrianus tarafından tekrar 

kurulduğunu anlayabiliyoruz. Kent halkı, imparatora teşekkür amacıyla bir av partisi 

düzenlemiştir. Çünkü Hadrianus’un ava olan düşkünlüğü zaten bilinmektedir1061 İmparatorun 

av tutkusunu Hadrianutherai sikkelerinden de öğrenebiliyoruz. Hadrianus tasviri olan bronz 

bir sikkenin arka yüzünde çenesini hafifçe açmış sola dönük bir ayı başı bulunmaktadır. 

Böylece Hadrianus, en büyük oluşu, başarıları ve av zevki nedeniyle Kynegesios sıfatını 

alarak Zeus’a eş tutulmuştu.  

 Zeus ile birlikte tapınım gören Hadrianus, Kyzikos tapınağında 13. Olympos tanrısı 

olarak kabul görmüştür1062. Kyzikos’ta adına bir de tapınak inşa edilmiştir. Tapınak, Zeus ile 

birlikte Hadrianus’a adanmıştır. Mudanya yakınlarında Dereköy’de ele geçen bir yazıttan 

Kyzikos’un Hadrianeia Olympia şenlikleri de kutladığını öğrenmekteyiz1063. 

 

 

 

 

                                                 
1056 Arthur-Munro 1897, 270. 
1057 ay 1897, 270, no: 11; Hasluck 1904,  26, no: 18; Wiegand 1904, 310; Lafaye 1927, 47, no: 122-123. 
1058Lolling 1884, 20. Reinach 1898, 540, no: 6; Lafaye 1927, 47, no: 138. 
1059 Malay 1999, 31, no: 14, Fig. 13; SEG XLIX, 1999, no: 1765. 
1060 Robert 1978, 437 vd. 
1061 Başaran-Tavukçu-Keleş-Küçükefe-Aydın Tavukçu 2002, 187. 
1062 Barattolo 1995, 67-71. 
1063 Corsten 1990, 34, no: 1, 34, 47. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

4. KÜLT GÖREVLİLERİ 

4. 1. Thiasos’lar (=y¤asow)  

 

Kelime anlamı tanrının onuruna şarkı söyleyip dans eden kişiler topluluğudur1064. 

Özellikle Dionysos’un onuruna yapılan şenliklerde thiasoslar görülmektedir. Bölgede 

Daskyleion ve Rhyndakos arasındaki Beyçiftlik’te bulunan ve bir Dionysos rahibine yönelik 

Kat. No: 125’deki mezar taşından1065 bölgede Dionysos’a ait bir kültün varlığını öğrenmekle 

kalmıyor aynı zamanda thiasosların Dionysos’la olan ilişkisini de öğreniyoruz. Taşın 

üzerindeki kabartmada, elinde asası ile bir ağacın altında duran erkek figürü muhtemelen 

                                                 
1064 Liddell-Scott 1966, 319. 
1065 Kat. No: 125. 
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Dionysos ile eşdeğer tutulmuş olan ölmüş kişidir. Taş oldukça yıpranmış olduğundan 

epigramı tamamlamak mümkün değildir. Ancak, ilk satırda geçen [tÒnde tupÚ]n y¤asoi 

mnÆmhw xãrin ifadesiyle bunun bir Dionysos üyesine ait mezar taşı olduğu 

anlaşılmaktadır.  

Daskyleion’da birçok y¤asoi mevcuttu. Bu türden örneklere Menderes 

Magnesiası’nda ele geçen yazıtlarda da karşılaşıyoruz. Phrygia’da Akmonia kökenli bir 

metinde de buna benzer ifadelerin (ofl mÊstai toË fleroË aÄ yi[ãs]ou) geçtiğini 

görmekteyiz1066. Bir yerde çoğunlukla birden fazla Dionysos kültü-derneği söz konusudur1067. 

Hatta her bir ailenin kendi kült derneğini kurması söz konusudur1068. Örneğin, Roma 

yakınlarındaki Torre Nova kökenli Agrippinilla yazıtından öğrendiğimiz gibi, köleler de dahil 

olmak üzere, tek bir aileye ait fertlerden oluşan bir dernek, rahibeleri için bu taşı 

dikmişlerdir1069.  

Yazıtta, ilk iki satırda taş betimlenmekte ve adağı sunanların ismi verilmektedir. 

Üçüncü ve beşinci satırlarda ise, ölen kişinin ağzından aktarılan konuşmadan öğrendiğimiz 

kadarıyla ölen kişi, bir Thiasos’luk üstlendiği için yani, muhtemelen rahiplik makamından 

dolayı, Bromios ifadesiyle, Dionysos ile eşdeğer tutulmuştur. Bu durum, Atina ve Menderes 

Magnesia’sında örneklerini gördüğümüz gibi olasılıkla, bir kült oyununda Dionysos’un 

rolünü üstlenmiş olmasından kaynaklanmaktadır1070. Ayrıca üye burada tanrı olarak 

tanımlanır1071.  

 

4. 2. Rahipler (=flereÊw) 

 

Antik dönemde rahiplerin varoldukları ve önemli görevler üstlendikleri bilinmektedir. 

Dini törenleri idare etmek, tanrının heykeline ve kutsal eşyalarına bakmak rahiplerin görevleri 

arasındaydı. İlk önceleri rahipler toplumlar tarafından seçilmiş devlet memurları idi1072. Daha 

sonra devletin başı bu görevi üstlenmeye başladı. Onların olmadığı dönemlerde ise arkhon 

                                                 
1066 Quandt 1913, 130, MAMA IV 239. 
1067 Geniş bilgi için bkz: Nilsson 1957, 50. 
1068 Krş. Cole 1984, 42. 
1069 Cumont 1933, 232 vd; Vogliano 1933, 217 vd. 
1070 Corsten 1988, 74. 
1071 Cole 1984, 42. 
1072 Mansel 1999, 142. 
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basileus gibi önderler veya hakimler bu görevi üstlenmekteydiler. Bir süre sonra rahiplik 

babadan oğula geçmeye başladı. Bazı durumlarda rahipler belli süreler için seçilmekte bazı 

durumlarda da satın alınmakta ya da özel hizmetler karşılığında bağışlanmaktaydı1073.  

Rahiplik, hiçbir zaman hakim güç olamamıştır. Her ne kadar rahipler hizmet ettikleri 

tanrılar tarafından korunduklarına inanıp bunu iddia etseler de hiçbir zaman eleştiri ve 

vergiden muaf tutulmamışlar; tapınaklar içinde büyük yetki ve sorumluluklar almışlardır. Bu 

yüzden getirdikleri düzenlemelere kimse karşı gelemezdi1074.  

Anadolu’da özellikle Lydia ve Phrygia’da köy tapınaklarında kült memurlarının 

başında rahip ve rahibeler bulunurdu. Buralarda rahiplik eğer kalıtsal değilse, bir yıl ya da 

biraz daha fazla sürerdi. Yerel kült rahibinin göreve nasıl getirildiği hakkında bilgi yoktur. 

Bunlar ya bağlı oldukları şehir tarafından atanıyor; ya da köylüler kendi aralarında yaptıkları 

bir seçimle bir arkadaşlarını bu konuma getiriyorlardı. Muhtemelen bu tür tapınaklardaki 

görev yapan rahipler, şehirli memurlardır. Kaistros vadisinde bulunan bazı metinlerden, 

Ephesos ve Hypaipan burjuvazisi üyelerinin taşra kültlerinde rahiplik hakkı elde ettikleri 

ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu makam için köylülere suma honararia ödedikleri de 

bilinmektedir. Bu rahipler, tapınaklarda birçok görevi yerine getirmektedirler. Tanrıları 

onurlandırıp tapınakların bakımını yapmak, tanrılar ile tapınan kişiler arasında iletişimi de 

sağlamak onların göreviydi. Günlük ritüelleri devam ettirmek, kurbanlıkları ayarlamak, 

kutlanan bayramların ve ziyafetlerin finansını sağlamak, sunakları, heykelleri ve diğer 

hediyeleri tanrılara adamak, kutsal düzeni korumak da, rahiplerin görevleri arasındaydı. 

Neokoros’lar (=tapınak bekçileri) epimeletai ve hazineciler rahiplerin yakın 

yardımcılarıydılar. Neokoros’ların görevleri hakkında pagan ve hristiyan kaynakları oldukça 

geniş bilgi vermektedir. Bunlardan elde ettiğimiz bilgilere göre bunların görevleri üç gruba 

ayrılır: Kurban ve arınma törenlerini gerçekleştirmek Kült ile ilgili görevleri yerine 

getirmektir. Tapınak hazinesini kontrol etmek, ödemeleri yapmak ve tapınağın ihtiyaçlarını 

gidermek, inşa işlerine gözcülük etmek ve tapınak arşivlerine yerleştirilen dökümanlara 

şahitlik etmek ve arşivleri düzenli tutmak ise finansal ve yönetimsel görevleri arasındadır. Son 

olarak, rahiplerin tapınağı açıp kapatmak, tapınak içersinde ve çevresinde disiplini sağlamak, 

                                                 
1073 Bettany 2005, 467-468. 
1074 ay 2005, 469. 
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kutsal koruların bakımını yapmak, gece bekçiliği yapmak gibi hizmet işleriyle ilgili görevleri 

de bulunmaktadır1075 

Mysia Bölgesi’nde Simav’da ele geçen yazıtlarda da rahiplerin varlığı 

kanıtlanmaktadır1076. Bu yazıtlarda rahiplerin ismi geçmektedir. Fakat yazıtlar fazla bilgi 

vermezler.  

 

4. 3. Diakonoi (=diãkonoi) 

 

Yazıtlarda geçen diakonoi ifadesi de kült personeli içerisinde yeralan bir ünvan olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bunların tapınak içersindeki yasal konumları ve görevleri tam olarak 

anlaşılamamıştır. Kat. No: 59’da Zeus Trosou’ya adanmış olan adak stelinde bir grup 

diakonoi’ın kurban edilmemiş hayvanların etini yiyerek günaha girdiklerinden 

bahsetmektedir1077. Kat No: 190’da da diakonoi’ları görebilmekteyiz. Yazıt, Meter 

Tolypianes’e adanmıştır1078. Burada diakonoi olarak görevli kişilerin isimleri verilmektedir.  

 

 

 

 

4. 4. Gallos (=Gãllow) 

 

Kelimenin genellikle Ana tanrıça Kybele ve Suriye tanrıçası Atargatis’in hadım 

rahipleri için kullanıldığına tanık olamaktayız. İ. Ö. 3. yüzyılın sonları ile 2. yüzyılın 

başlarında görülen kelime Lane’e göre, Anadolu’ya batıdan girmiştir. Lane, Galatlar’ın 

Anadolu’ya girdikleri tarih ile Ana Tanrıça’nın hadım rahiplerinin ortaya çıktığı tarihin aynı 

dönemler olduğunu da söylemektedir1079.  

Hellenistik döneme tarihlenen Anthalogia Palatina’da geçen Metragyrtoi’ın 

Gallos’ların öncüleri oldukları düşünülmektedir. Fakat bunların nasıl ortaya çıktıkları ve 

                                                 
1075 Ricl 2003, 77 vd.  
1076 Kat. No: 296-299. 
1077 Herman-Polatkan 1969, 58-63, no: 15, Lev. 5.11, Malay 1994, 47, no: 55; Petzl 1994, 1, no: 1. 
1078 Mordtmann 1885, 203 vd., no: 29; Hasluck 1910, 218 vd. Fig. 19, ve 270 no: IV 4; Kalinka 1933, Bbl. 103 
       vd.   Michel 1976,  no: 1226; Schwertheim 1978, 817, no: 11, Res. 27; Vermaseren 1987, 95, no: 289;  
1079 Lane 1996, 117-118. 
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cinsiyetleri hakkında bilgi yoktur. Ana Tanrıça’nın kültünü Anadolu’da Kyzikos’tan Güney 

İtalya’da Lokri’ye kadar götüren ve yayanlar da yine Ana Tanrıça’nın bu dilenci rahipleridir. 

Bunların törenlerinde de aynı galloslarda olduğu gibi cymbal tympanon’un önemli bir yeri 

olduğu bilinmektedir1080.  

 Galloslar özellikle Pessinus şehrinde etkin rol oynamışlardır1081. İ.Ö. 3. yüzyılın ikinci 

yarısında Pessinus’lu rahiplerle Bergama kralları arasında dostane ilişkiler başlamıştır. Hatta 

İ.Ö. 205’de Pessinus’tan alınıp Roma’ya götürülmüş olan Ana Tanrıça’yı simgeleyen taşı 

Pessinus’lu rahipler Bergama Kralları aracılığı ile istemişlerdir1082.  

Galloslar’ın törenleri çok kanlı olduğu için Romalılar tarafından şaşkınlıkla 

karşılanmış ve bu yüzden bu rahiplerin törenler dışında ortalıkta dolaşmaları yasaklanmıştır.  

Hatta bu törenlerin Ana Tanrıça’nın tapınağının dışında bile yapılmasına izin verilmemiştir. 

Buna rağmen Romalı vatandaşlar arasında tanrıçanın rahibi olmak isteyenler her zaman 

çıkmıştır1083.  

Galloslar kendilerini hadım ettikten sonra uzun kollu ve kemerli uzun elbiseler 

giyerlerdi. Bunlar sarı veya açık renkli giysiler olup, göğüs kısımları süslü idi. Boyunlarında 

ise üzerinde Attis’in resimleri olan kabartmalı resimler asılıydı. Yüzük ve küpeler takarlardı. 

Yüzlerinde de ağır bir makyaj olurdu1084. Herodotos, bunların boyunlarına bir trampet ve 

tanrıçanın imgelerini asarak dolaştıklarından söz etmektedir1085.  

Mysia Bölgesi’nde Kyzikos’da ele geçen Kat. No: 184’deki yazıtta Meter Kotuana’nın 

rahibi (Gallos) olan, Soterides’den sözedilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1080 Burkert 1999, 66 vd.  
1081 Strabon XIII, 4, 14. 
1082 Magie 1950, 48-49. 
1083 Burkert 1999, 69. 
1084 Vermaseren 1977, 98. 
1085 Herodotos, IV 76. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

5. KAHİNLİK ve KEHANET  

 

Kelime anlamı ile kahin; gizli, bilinmeyen şeyleri ve geleceği doğaüstü yollardan 

bilme iddiasında bulunan kimsedir. Kehaneti ise, bir olayın gerçekleşeceğini önceden bilme 

olarak tanımlayabiliriz. İnsanoğlu varolduğu günden itibaren geleceği merak etmiş ve 

karşılaştıkları her kötü olayı tanrılarının onlara bir cezası olarak kabul etmişler ve bu 

durumdan kurtulmanın yollarını aramışlardır. Korkularını ve sıkıntılarını gidermek ya da 

merak ettikleri konulara açıklık getirmek için tanrılara danışarak çözüm arayışına girmişlerdir.  

Bu arayış, biliciliğin ortaya çıkmasına neden olmuştur.  

Aslında kehanete duyulan ilginin temeli gelecekte olacakları öğrenmeye duyulan 

meraktır. İnsan, gelecekte olacaklara karşı tamamen savunmasız oldukları için yaşama karşı 

daha bilinçli olarak direnebilmek, kendini güvene almak ve arzularının gerçekleşip 



 197

gerçekleşmeyeceğini öğrenmek ve kaderinin ne olduğunu bilmek için kahinlere 

başvurmaktadır.  

 Kehanette bulunan kişilere her çağda, her toplumda farklı isimler verilmiştir. Eski 

Yunan tapınaklarında rahiplerin yanında gaipten haber vermekten ziyade gelecek için 

öğütlerde bulunan ve tanrının isteklerini öğrenen “mantis” adını taşıyan kahinler 

bulunurdu1086. Roma da ise bunlar “augur” adını almaktaydı1087.  

Tanrıların kahinlik gücüne sahip olduğu inancı Yunan dünyasında sürekli olarak 

varolmuştur. Homeros, Odysseia adlı eserinde Olympos tanrısı Zeus’un Dodona’daki kehanet 

ocağından bahsederken meşe ağaçlarının rüzgarda çıkardığı seslerden kehanette bulunulmaya 

çalışıldığını aktarır1088. Olympia’da aynı tanrının bir de kahanet ocağı bulunmakta idi fakat 

Yunanlıların en büyük kehanet tanrısı bildiğimiz gibi Apollon’dur. Kehanette bulunma ve 

olayları önceden görme yetisinin de insanlara tanrı Apollon tarafından verildiğine inanılırdı. 

Kahinlik alanında da en çok Delphoi Apollon’u ün kazanmıştır. Antik yazar Pausanias 

Delphoi’deki en eski kehanet merkezinin Toprak Ana Gaia’ya adandığını fakat zamanla bu 

merkezin Apollon’a geçtiğini anlatır1089. Delphoi’de tanrının habercisi olarak Pythia adı 

verilen kadın kahinler görev yapmaktaydı1090.  

Apollon’un, Anadolu’daki kehanet merkezleri ise Didyma, Miletos, Klaros ve 

Patara’dır. Nitekim, Mysia Bölgesi’nde Kyzikos’ta bulunan ve Ammon’un Kyzikos 

hakkındaki kehanetiyle ilgili metninde Klaros’u görmekteyiz. Taş, şu anda Bandırma’da N. 

Tolunay Koleksiyonunda bulunmaktadır1091. Kat. No: 300’deki yazıt, Ammon’un Kyzikos 

hakkındaki kehanetini içermektedir1092 Taş oldukça tahrip olmuştur. Parçalar halinde 

bulunmuştur. İnce uzun dikdörtgen şeklindeki taşın üst kısmı apsislidir. Apsisli kısmın 

ortasında yüksek kabartma olarak Ammon’un büstü işlenmiştir. Metin şöyledir:  

 

                                                 
1086 Mansel 1999, 142. 
1087 Hançerlioğlu 1993, 248; Bonnefoy 2000, 521. 
1088 Homeros, Odysseia, XIV, 327; Hestin-Laporte 2002, 68-69. 
1089 Pausanias X. 5. 3. 
1090 Graves 2004a, 209. 
1091 Merkelbach-Schwertheim 1983, 147 vd. 
1092 Kat. No: 301, Lev. 128. 
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“Traian oğlu imparator Kayser Augustus Hadrian’ın 2. kez Hippark’lığı sırasında ve 

Artemision ayının 28’inde,Cl(adius) VarusEumenes tarafından Ammon çelenginin ilanı 

üzerine getirilen Ammon’un kehaneti: 

 

Ey Kyzikos, ne budalaca düştüğün korku yüzünden üzünce tanrıları, sığır kurban edip bayram 

yapmalısın, ne de Libya’lının gizli definesini çelenklerde Helios’a gösterdiğinde, pişmanlık 

duyup yas tutmalısın; çünkü Helios daha parlak yapacaktır - - - - - - - - - - ışınlarıyla; bilakis 

hizmet etmelisin Helios’un aydınlığına, Nasomanlar’ın kurban hazırlığına vererek kendini 

dindarca; ve mademki anıyorsun beni, gönder ünlü Klaros’a elçilerini, huşu içinde ilahiler 

okumaya. - - - - - - - - - - - . 

Artemidoros Tykhes, Artemidoros oğlu Andreas, Aristoks(en)os oğlu Aleksion, Aristoksenos 

oğlu Amarantos, Antiokhos oğlu Antiokhos, Aphphos oğlu Antonius Andreas Flavi(u)s, Aelius 

Iulianus Leonas, Atius Diomedes, Arkhedemos oğlu Arkhedemos, Antipatros oğlu 

Arkhestratos, Aphphos oğlu Antonius, Viccius Kapiton, G. Petronius Flav(ius) Demetri(os), 

G. Praecilius Libanos, G. Occius Modestus, [G.O]ccius Modestus (genç olanı), [….]odius 

Threptos, [….]us Flavianus, G. Vettius Asiaticus, G. Vettius, [St]akhys, G. Iulius Rufus, 

Decimus Aem[                           ], Domitius Demet[rios                                ] 

Bassus oğlu Epiktetos, Artemidoros oğlu Epaphroditos, Domitius oğlu Epiktetos, Orion oğlu 

Euodos, Nikepheros oğlu Zosimos, Iolius Secundus, Iolius Zosimus, Iolius Khariton, 

Astydamas oğlu Quintus, Meidos oğlu Ktesas, C. Servilius Proklos, Phoibianus oğlu Quintus, 

Cl. Onesiphoros, Cecina Demetri(o)s, Cl. Antiokhos, Glykon oğlu Lucius, L. Servilius 

Proklos, Demostenos oğlu Lucius, M. Licinnius Baryllos, Asklepiades oğlu Meidias, 

Menodotos oğlu Menodotos, P. Lollius Alkibiades, Menekles oğlu Trophimos, Ti. Cl. 

Epaphroditos, Phoretos oğlu Onesiphoros. 

 

Steli, Quirina tribus’undan Cl. Lucianus’un hipparkh’lığı sırasında, yönetici olarak görevli 

bulunan (ben) Tiberius Fundanius Bassus kendi paramla diktirdim ve (böylece) tapınak 

hizmetindeki dindar ve Augustus sever Ammon’cuların arzusunu yerine getirdim.” 

 

Onikinci satırda geçen “…gönder ünlü Klaros’a elçilerini, huşu içinde ilahiler 

okumaya…” ifadesiyle muhtemelen Apollon’un Klaros’taki kehanet merkezi anlatılmaktadır. 
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Kyzikos’la ilgili diğer bir kehanet ise Delphoi Apollonundan gelmektedir1093:  

 

 “Ku[zikhn«n] / ÑO yeÚw ¶x[rhse tãde: §peidØ] / §pitetel°ka [te tån yus¤an ka‹] 

tå SvtÆria prçt[ton tçi KÒrai] / tçi Svte¤rai kal«[w ka‹ eÈseb°] vw ka‹ eÈtux«w, l≈Ûon 

[§sse›tai] / êmeinon §paggllÒntes/sin §n ényr≈pouw flerån tån p[Ò]/lin o�san 

katå toÁw xr[h]smoÁw / ka‹ tån yus¤an tçw yeçw. 

 

 “Kyzikoslular hakkında. Tanrı onlara şunların gerçekleşeceğini söylemiştir: 

Kurtarıcıları Kore Soteira’ya sunacakları kurbanı, güzel inançla ve kendi iyilikleri adına 

zengin biçimde hazırladıkları için, kendi aralarında ve diğer insanlara, kehanette dendiği 

gibi, hem şehirleri hem de tanrıçaya sundukları kurbanı kutsanmış olduğunu ilan etmelerine 

izin verilmiştir.”  

 

 Bu kehanet metni, Kore Soteira kültünün Kyzikos’taki varlığını desteklemektedir.  

 Bir başka kehanet metni ise Didyma Apollon’undan gelmektedir. Yazıttan, 

Kyzikosluların bir isteğini öğrenmekteyiz. Burada, tanrıların toplandığı salonda bir sunak 

olmadığı (§n t“ fler“ sou ka‹ pany°ƒ peribomism“) ve Demeter Karpophoros sunağının 

yanında, Kore için bir sunak yapma izni isterler. Tanrı da buna izin verir. Damianos bu sunağı 

inşa ederek kültte tanrıçaya verilen sıfatları öğrenmek için bağışta bulunmaktadır. Bu soru 

karşısında tanrının verdiği cevap ise Soteira’dır1094. Apollon’un bu kehaneti, kentin kutsal 

karakterini ve Kore bayramlarının dünyaya ilanını desteklemekteydi. Burada bir arkhitheor 

bayramın tanınması (épodoxÆ) isteğini belirtiyor. Kehanette geçen prçtoi kelimesiyle, 

Kyzikoslu’ların Yunan dünyasında Kore Soteira için bayram kutlayan ilk halk olduğunu 

anlıyoruz. 

 

 

 

 

 

                                                 
1093 Robert 1978, 460 vd.; Martin 2003, 115-116. 
1094 Robert 1978, 471. 
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ALTINCI BÖLÜM 

6. KÜLT MERKEZLERİ 

 

Bölgedeki kült merkezlerini ya yapılan kazılardan ya da ele geçen yazıtlardaki 

tanrıların sıfatlarından yola çıkarak belirlemeye çalıştık. Bunlardan en önemlisi son yıllarda 

yapılan kazı çalışmalarıyla ortaya çıkan, İzmir’in Bergama ilçesinin 18 km. kuzeybatısındaki 

yer alan antik Allianoi kentidir. Yortanlı Baraj çalışmaları sırasında çıkan kalıntılar ile yeri 

saptanmıştır. Allianoi, güneyde Bağ Tepe ile Abdal Tepe, kuzeyinde Çamlık Tepe’nin olduğu 

vadinin ortasında kurulmuştur. Burası, Romalı Rhetorik sanatçısı Aelius Aristides’in Hieroi 

Logoi (=Kutsal Sözler) adlı eserinde bahsettiği şifa merkezi olmalıdır.  Kentin içinde sıcak su 

kaynağının varolması bu fikri desteklemektedir. Yapılan kazılar sonucunda yerleşimin sıcak 

su kaynağının çevresinde yayıldığı görülmektedir. İlya Çayı’nın güneyinde yapılan kazılarda, 
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ılıcanın soğukluk, ılıklık ve soyunma bölümü ve nympheumu saptanmıştır1095. Böylece kentin 

önemli bir şifa ve kült merkezi olduğu ortaya çıkmıştır.  

Bölgeden yoğun bir şekilde gelen ve Apollon’a adanmış olan adak levhalarına 

baktığımızda tanrının hep aynı tipte işlendiği halde çeşitli epithetler altında tapınıldığını 

görmekteyiz. Bu taşlar üzerinde Apollon devamlı elinde kithara ile tasvir edilmiştir. 

Yazıtlarda tanrının yerel isimlerle adlandırıldığını görmekteyiz. Bunlardan Apollon 

Bathylimenites (Kat. No: 74-75), Apollon Daphnousios (Kat. No: 76-81), Apollon Deonteios 

(Kat. No: 82),  Apollon Germenos (Kat. No: 83), Apollon Kraetenos (Kat. No: 95-109), 

Apollon Leonteios (Kat. No: 110),  Apollon Libotenos (Kat No: 111), Apollon Mekastenos 

(Kat. No: 112), Apollon Tadokomeites (Kat No: 114) dikkat çekmektedir. Tanrının bu 

epithetlerinden dokuz ayrı kült merkezinin olduğu düşünülmektedir.  

Apollon Krateanos’a ait olan Krateia kutsal alanı Miletopolis’in güney doğusunda yer 

alan, bugünkü Susurluk ilçesinin yakınlarında olduğu kabul edilmektedir. Robert, Kutsal 

alanın yerini, Balıkesir iline bağlı Susurluk-Göbel’de Söve muhtarlığı sınırlarında olduğunu 

söyler1096.  

Bir diğer kült merkezi ise, Ulubat Gölünün güneydoğusuyla, Akçapınar Köyü’nün 

batısı arasında yer alır. Burada bulunan altı adet adak levhası Apollon Daphnous ile ilşkilidir. 

Bunlar kült merkezinin yeri hakkında ipuçları sunmaktadırlar1097.  

Bir tek adak levhasında geçen Libetenos sıfatı başka hiçbir yerde 

görünmemektedir1098. Müze kayıtlarında İnegöl kökenli olarak geçmektedir. Corsten’in 

söylediği gibi, hem Mysia; hem de Bithynia’da Libot adında bir yer bilinmemektedir1099. 

Şahin ise kült merkezinin Miletopolis yakınlarında İnegöl civarında aranması gerektiğini 

söylemektedir1100.  

Apollon Deonteios sıfatıyla geçen adak levhasının müzeye nereden getirildiği 

hakkında bilgiler eksik olduğu için, kült merkezinin yeri tam olarak bilinememektedir. Yazıt 

da yer hakkında bilgi vermemektedir. Taş, Deonteios sıfatını içeren elimizdeki tek örnektir.  

                                                 
1095 Yaraş-Baykan 2004, 51 vd. 
1096 Robert 1955, 144-149. 
1097 Tanrıver-Kütük 1993, 99 vd. 
1098 Corsten 1991, 62.  
1099 ay 1991, 63. 
1100 Şahin 1999, 399. 
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Eimizde tek örnek olan Leonteios, Makestenos ve Tadokomeites sıfatları da bölgede 

birer kült merkezine işaret etmektedir. Fakat bunların yerleri hakkında da bilgi sahibi 

olamıyoruz. Leonteios sıfatını içeren taş Susurluk civarında bulunduğu için kült merkezini 

burada aramak uygun olacaktır. Hasluck, Apollon Makestenos epithetinin Makestus, Mekistus 

nehri ile ilgili olabileceği üzerinde durmaktadır1101. O halde, Makestus vadisi civarında oturan 

halkın tanrıya bu sıfat altında tapındıkları yerel bir külttür. Kült merkezi Makestus vadisi 

civarında olabilir. 

Başka bir taş üzerinde Apollon Germenos sıfatı ile geçmektedir.  Tanrıver’e göre stel, 

bugün yeri tam olarak belirlenemeyen antik Germe kentindeki, Apollon’a ait bir kutsal alanda 

bulunmuş olmalıdır. Mermerden ve üçgen alınlıklı olan adak stelinde Apollon, bugüne kadar 

görmediğimiz bir epithetle (Germenos) karşımıza çıkmaktadır. Germenos (GermhnÒw)  

şeklindeki etnik isim, Germe sikkeleri üzerinde, antik gramerci olan Stephanos Byzantios’da 

ve Germe dışında yaşayan bazı mezar taşlarında da geçmektedir1102. Kentin sikkeleri üzerinde 

tanrının tasvirlerinin kullanıldığı görülmektedir1103. Sonuç olarak, Germeli anlamına gelen bu 

epithet ile tanrı, kentte Germeli Apollon olarak tapınım görmekteydi.  

 Stephanos Byzantios tarafından “G°rmh: pÒliw ÑEllhspont¤a plhs¤on Kuz¤kou, 

∂n ÑHrvdianÚw ÉAs¤aw fhs¤n: ı pol¤thw GermhnÚw ka‹ GermhnÆ1104” diye 

tanımlanan, Ptolemaios tarafından Mysia içlerinde yer aldığı belirlenen antik Germe kentinin 

yeri hala tartışmalıdır. Bazı araştırmacılar kuzeybatı Anadolu’da biri Kaikos (Bakırçay) 

üzerinde, diğeri ise Mysia’nın iç kesimlerinde iki farklı Germe kenti olduğunu 

söylemektedirler1105. Robert ise, elinde kesin ipuçları olmamakla birlikte, bu adı taşıyan tek 

bir kentin var olduğunu ve bunun da Balıkesir’in batısındaki Savaştepe civarında lokalize 

edilmesi gerektiğini ileri sürmektedir1106.  

Bölgede ele geçen bir adak yazıtında1107 karşılaştığımız Beudenos kelimesini, Malay 

tanrısal bir epithet olarak kullanmakta ve bu yörede Beudos, Beudon, Beudoı, veya Beuda 

                                                 
1101 Hasluck 1904, 20. 
1102 Tanrıver 1996, 193-194. 
1103 BMC Lydia, 79, 82,  no: 4, 14; BMC Mysia, 64, no: 4.  
1104 Germe: Kyzikos yakınında bir Hellespontos kenti. Herodianos’a göre asia’dadır. Vatandaşlarına Germenos 
        ve Germene denir.  
1105 Ayrıntılı bilgi için bkz: Robert 1962, 180-201; Germe’nin bugünkü Soma’da veya Susurluk civarında yer 
       aldığını savunanlar da vardır: Rheid 1986, 234; Ricl 1991b, 46 ve 51.  
1106 Robert 1962, 377-412. 
1107 Malay 1990a, 65; SEG 40 1990, no: 1062. 
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gibi küçük bir yerleşim yerinin varlığına işaret ettiğini belirtmektedir1108fakat yeri hakkında 

kesin bilgiler yoktur. Mysia Bölgesi’nde Maden’de ele geçen iki yazıtta tanrıyı Krampsenos 

epitheti ile görüyoruz1109. Bu, bölgede yerel bir külttür1110. Tanrı bu epithet altında başka 

hiçbir yerde görülmemektedir. Yazıtlar Balıkesir-Maden civarında bulunduğu için kült 

merkezini de burada aramak uygun olacaktır.  

Tanrının Orneos sıfatı, Mysia Bölgesinde Prokonnesos’da (Marmara Adası) bulunmuş 

olan Herakleia kökenli denizcilere ait bir adak yazıtında geçmektedir1111. Bu epithetin, 

Perinthos ve Prokonnesos’da saptanan Ornoi (ÖOrnoi) adındaki katoikia’larla ilişkili olduğu 

düşünülmektedir1112 Konuyla ilgili olarak, Gedeon, Trakya’daki Herakleia kentinde ele geçen 

fakat yayınlanmadan kaybolan bir yazıttan bahseder. Burada geçen Orneos kelimesinden 

dolayı, bu sıfatı dolayısıyla kült nerkezinin de Propontis’in kuzeyinde aranmasının doğru 

olacağı üzerinde durmaktadır1113.  

Mysia Bölgesi’nde Hadrianeia antik kentinde küçük bir yerel kutsal alanda1114 ele 

geçen bir mermer sunak üzerinde Zeus Thimenos epitheti altında geçmektedir1115. Zeus, 

Thimenos sıfatı ile şimdiye kadar hiçbir yerde görülmemiştir. Muhtemelen bu, yerel bir 

epithettir. Bu, tanrının saygı gördüğü yerin adı olabilir. Burası da, büyük bir olasılıkla Thima 

veya Thime’dir1116. Kyzikos’da ele geçen mermer bir kaide üzerinde yer alan yazıtta tanrı 

Poseidon İsthmios epithetiyle anılmaktadır1117. Bu da yerel bir epithettir ve bu yer Kyzikos 

civarında aranmalıdır.  

 Miletopolis kökenli bir taş üzerinde Hermes Meletenos görülmektedir1118. Tanrı 

buradaki sıfatını olasılıkla Melete adındaki bir yer isminden almıştır. Ayrıca bu ismin 

Miletos-Miletupolis ile bir ilgisinin bulunup bulunmadığı düşünülebilir. Ramsay da, 

                                                 
1108 Naour 1981, 17, no: 28; Malay 1990a, 65-67, Lev. 11. 
1109 Konteleon 1889, 90, no: 6; Arthur-Munro 1897, 293, no: 73; Schwbl 1972, 325; Farnel 1977, 169. 
1110 Farnel 1977, 169. 
1111 Robert, Opera Minora Selecta VI, 28-29; SEG XXVI, 1976-1977, no: 1344; Hasluck 1910, Kat no: 24;  
       Şahin 2001, 136. 
1112 Schwertheim 1983a, no: 20: ÉOrnehno¤ yerleşim yeri Bükköy civarındadır. SEG XXXIII 1983, 326, no: 
       1072; Şahin 2001, 136. 
1113 Robert 1989a, 29. 
1114 SEG 35, 1985, 352, no: 1277. 
1115 Schwertheim 1985b, 38 vd.; SEG 35, 1985, 352, no: 1277; Schwertheim 1987b, 88, no: 129; Şahin 2001, 
       186. 
1116 Schwertheim 1987b, 88, no: 129. 
1117 Hasluck 1902, 126-134; Robert 1955, 124; SEG XXVIII 1978, no: 954;  IGR IV, 147;. Peek 1978, 697-699. 
1118 Schwertheim 1983a, 79-80, 82, no: 10, 19-20, 36. 
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ÉAdrianoË YÆraw §n to›w mitãtoiw olarak verilen yer ismi ile Aristides’in bahsettiği 

Meilãthw ile aralarında bir ilişki kurmuştur. Böylece, §n to›w mitãtoiw ifadesini §n to›w 

milãtaiw olarak değiştirmiş ve bu bölgenin adının Hadrionutherai ve Makestos’tan yukarıya 

doğru Miletopolis’e kadar halkının adı Milatai olarak bilinen Milla olduğunu ileri 

sürmüştür1119. Böylece kült merkezi burada aranmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

7. BİRLİKTE TAPINIM GÖREN TANRI ve TANRIÇALAR 

 

Birtakım adak taşlarında bazı tanrı ve tanrıçalar birlikte tasvir edilmişlerdir: Bazen de 

adak birden fazla tanrıya adanmıştır. Buradan taşların ele geçtiği yerlerde birden fazla tanrıya 

tapınıldığını anlayabiliyoruz.  

Kat. No: 30 dan Kyzikos’da, baba Zeus ve ikiz çocukları Apollon ve Artemis’e aynı 

anda tapınım gördüğünü öğreniyoruz.  

Kat. No: 56 dan Balıkesir-Ömerköy’de Zeus Soter ile Herakles’e birlikte tapınıldığını 

anlıyoruz. Mustafakemalpaşa’da bulunan Kat. No: 138 de de iki tanrı birlikte görülmektedir.  

Burada kahraman ve yarı tanrı olan Herakles, kurtarıcı Zeus’a eş tutulmuştur. Ayrıca bunlar 

baba-oğul olarak tanımlanmıştır. 

                                                 
1119Ramsay 1962, 156 vd.  
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Kat. No: 60’dan Kyzikos’da, Kat. No: 142’den Daskyleion’da ve Kat. No: 145’den 

Edremit civarında Asklepios ve Apollon’un birlikte tapınım gördüğünü öğreniyoruz. Her iki 

tanrı da hastalıklara şifa verici özellikleri ile birbirlerinden ayrı tutulmamışlardır.  

Kat. No: 66 ise, Demeter ve Apollon’a adanmıştır. Taş yine Kyzikos’tandır. Işık 

tanrısı olan Apollon, doğanın tanrıçası ve bereket tanrıçası olan Demeter’den ayrı 

tutulmamıştır. Çünkü bitkiler de ışık sayesinde büyür, meyveler onun ışık ve ısısıyla 

olgunlaşır, ışınları bataklıkları kurutur, hastalıkları defeder. İnsanlara, hayvanlara ve hububata 

zararlı olan her şey Apollon’un ışıkları ile yok olur.  

Kat. No: 81; Zeus, Apollon ve Kybele’ ye adanmış olup eser Kyzikos civarındandır. 

Kybele, Kyzikos’ta yoğun bir şekilde tapınım görmüştür. Tabiatın tanrısı olan Kybele, Işık 

tanrısı Apollon ile göklerin ve tüm hava olaylarının tanrısı olan Zeus, birbirlerinden 

ayrılmamıştır. 

Kat. No: 116 Poseidon, Dionysos ve Kore’ye adanmıştır.  Eser, Kyzikos’ta 

bulunmuştur. Şarap ve tiyatro tanrısı olan Dionysos aynı zamanda doğanın da tanrısıdır. Bu 

özellikleri Kore ile benzerdir. Poseidon ise Kore’nin amcasıdır. Ayrıca annesi Demeter ile de 

ilişkilidir. Bu nedenlerden dolayı bunları aynı sahne üzerinde görebiliyoruz. 

Kat. No: 118 de Kyzikos kökenli olup; deniz tanrısı Poseidon, Aphrodite Pontia’ya 

adanmıştır. Bir liman kenti olan Kyzikos’ta Aphrodite, Pontia sıfatı ile denizcilerin koruyucu 

tanrıçası olarak tapınım görüyordu. Ayrıca Aphrodite’nin doğuş mitosunda denizin önemli bir 

yeri olduğunu da göz önünde tutarsak, bu iki tanrının birlikte tapınım görmesi yadsınamaz. 

Kat. No: 130 da gymnasium tanrıları olan Hermes ve Herakles’e adanmış olup 

Kyzikos’ ta bulunmuştur.  

Kat. No: 132 de Mustafakemalpaşa’da ele geçmiştir. Khitonien özelliklere sahip olan 

Kybele ve Hermes birlikte tapınım görmüştür.  

Kat No: 133 ise, baba Zeus ile oğul Hermes’e adanmıştır. Mustafakemalpaşa’da ele 

geçmiştir. 

Kat. No: 146 ise, Hıdır Köy’de bulunmuştur. Burada, baba Zeus, çocukları Ares ve 

Dike’ye birlikte tapınılmıştır. 

Kat. No: 147 Bandırma’da ele geçmiştir. Kader tanrıçası Tykhe, savaş tanrısı Ares’le 

birlikte görülmektedir. Savaş da kaderin bir parçası olduğu için her iki tanrıyı birlikte görmek 

şaşırtıcı olmaz. 
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Kat. No: 154 Emet-Kırgıl’da bulunmuş olup taş üzerinde, dürüst ve adil tanrı Hosios 

kai Dikaios ile ay tanrısı Men birlikte görülür.  

Kat. No: 165’de Baba Zeus, oğul Hermes ve Kybele birlikte tasvir edilmiştir. Hermes 

ve Kybele khitonien özellikleriyle dikkat çekmektedir.  

Kat. No: 182, Kyzikos kökenlidir. Taş üzerinde göklerin ve her şeyin tanrısı olan 

Zeus, ana tanrıça ile birlikte anılmaktadır.  

Kat. no: 188 ise Ermeniköy’de bulunmuştur. Taş üzerinde Meter Placiane, Kore ve 

Artemis birlikte zikredilir. Artemis de ana tanrıça olarak tapınım gören bir tanrıçadır. Bu 

yüzden Meter Placiane ile birlikte anılması şaşırtıcı olmaz. Her üç tanrıçanın da tabiat ile olan 

özellikleri dikkat çekicidir.  

Kat. No: 191’de Hermes ve Thea Andeiris birlikte tasvir edilmişlerdir. Her iki tanrının 

khitonien özellikleri bulunmaktadır. 

Kat. No: 201 ikiz kardeş olan Apollon ve Artemis’e; Kat. No: 211 ise, ölümle ilişkili 

olan Hekate ve Men’e adanmıştır.  

Kat. No: 215 iki tanrıçaya adanmış olup; Balıkesir-Ömerköy’de ele geçmiştir. Sunak, 

hak ve adaleti koruyan Dike ile yine aynı özellikler sahip Nemesis’e adanmıştır.  

Kat. No: 237 ve 238 Kyzikos’ta bulunmuştur. Eser, karı-koca olan İsis ve Serapis’e 

adanmıştır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

8. BAYRAMLAR 

8.1. Rosalia Bayramı 

 

Rosalia ya da Rosaria, aslen İtalik bir şenlik bayramı muhtemelen güz bayramıdır (?) 

Özellikle ölü kültüyle ortaya çıkmış ve aynı zamanda Balkan yarımadasına ve Anadolu’ya 

yayılan bir şenliktir. (Rosenlest-gül şenliği)  

  Genelde Balkan yarımadasında, İtalya’da ve Silarus-vadisi kökenli bir belge üzerinde 

Rosalia olarak geçmektedir. Kelime, Roma’da dies rosationis, dies rosae ve flos roza olarak, 

Yunanca’da ise =odismÒw şeklinde kullanıldığı görülmektedir. İlk olarak Lukanya’da 

Domitianus yönetimi altında belgelenen kelime, Pergamon’da Hadrian dönemine, 

Makedonya’da İ.S. 119 ya da 120 yılına ve Roma’da 153 yılına ait belgeler üzerinde 
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karşılaşmaktayız. Yazıtların büyük bir bölümü kullanılan dil ve yazı üslubuna göre geç 

İmparatorluk dönemine aittir.  

Kutlamaların tarihi, yer yer ve bölgeye göre, yani güllerin açma dönemine göre 

değişkenlik göstermektedir. Örneğin, Bergama’da 24-26 Mayıs arasında Pannonia’da 

muhtemelen 1 Haziran’da, Silarus’un yukarı vadisinde Temmuz ayında kutlanmaktadır. 

İsimlendirme ve tarihlendirmedeki bu değişim, Rosalia’nin eski ve gelenekleşmiş bir şenlik 

olmadığının bir kanıtıdır. Aksine bu durum, daha çok özel, kişisel ve dünyevi karakterli bir 

kutlama olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bu bayramın ortaya çıkmasında mezarların 

güllerle süslenmesinin bir rolü de olmamıştır. Mezarların güllerle çiçeklerle ve meyvelerle 

süslenmesi önceleri mezar-hediyeleri olarak algınsa da daha sonraları bunların mezar süsü 

oldukları kabul edilmiştir.  

Rosalia ile genelde bir şenlik kutlama akla gelmektedir ve özellikle de eski Kayzer 

döneminde yapılan bu kutlamaların ölü kültüyle bir ilişkisi yoktur. Örneğin bir Roma 

yemeğinde gülün anlamı söylenildiği yani algılandığı gibidir. Bilindiği gibi, gül bir mevsim 

çiçeğidir ve gülün açması da güzel bir mevsimin geldiğini göstermektedir. Gül mevsimi çok 

kısadır, uzun sürmez bu nedenle de mutluluk dolu hayatın zevkini çıkarmak gerekir. Bu 

dönem sevgi yani aşk dönemi olarak algılanmalıdır.  

Rosalia, derneklerin kutladığı şenlikler olarak da bilinmektedir. Bu dernekler 

İmparatorluk döneminde alt sınıflar arasında oldukça yaygın olup; bir araya gelerek eğlenceli 

kutlamalar yapmayı amaç edinmişlerdi. Natalis collegii ya da dei dışında kutlama günleri, 

yeni yıl, derneğe gönül vermiş üyelerin veya imparator hanedanlığı üyelerinin doğum günleri 

gibi bilinen günlerdir. Burada Rosalia ilk etapta ölü kültüyle alakasız bir şekilde karşımıza 

çıkmaktadır. Pergamon’daki Roma geleneklerini taklit etmeye çalışan imparatora tabi olan 

Hymnoden’ler tarikat ayinlerinde ve Augustus’un doğum gününde kutlama yapmaktaydılar. 

Collegia tenuiorum’lar ise genelde cenaze-merasimi dernekleridir ve bunların görevleri 

ölmüş olan üyelerinin ölü kültlerini yerine getirmektir. Daha zengin olan üyeler bir anma 

töreni ve yine dernektekileri bir araya getirecek toplantılar düzenlenebilmesi için bu 

derneklere amaçlanandan daha fazla para sağlamaktaydılar. Bu nedenle öncelikle bağışta 

bulunan kişinin ya da akrabalarının doğum günleri şenliklerle kutlanmaktaydı. Parentalia 

(ölü atalar ve akrabalar onuruna yapılan şenlikler) ve Gül şenliklerinin kutlandığı günler 
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dernek tarafından tespit edilmekteydi. Romalılara göre, ölüler yılın en mutlu şenliğinde yer 

almalıydılar. 

Gül-şenlikleri genellikle Parantalia ve doğum günleriyle birlikte anılır ve bağ 

bozumu şenlikleriyle birleştirilir. Şenliklerde,  önce şölenin yapılacağı mezar belirlenir sonra 

mezar, mezar hermesi ya da ölen kişin heykeli güllerle süslenirdi. Çelenkler mezar üstüne 

bırakılır ve Rosalia esnasında yapılan bağışlar sıklıkla dile getirilirdi. Ayrıca bir de kurban 

olayı söz konusuydu. Kutlamaların odak noktasını şölen oluşturmaktaydı. Şölenin 

gerçekleştirileceği yer ile birlikte güller ve kurbanlar için harcanan paradan geriye kalan 

miktar belirlenir ve bu para, ihtiyacı olan diğer şenlikte kullanılırdı. Eksik olan parayı dernek 

üyeleri kendi aralarında toplayarak denkleştirmeye çalışırlardı. Şölenlerde sportulae (küçük 

sepet, müşterilere verilen armağan) dağıtılırdı. Rosalia’nın özellikle derneklerin ve ölü-

merasimine yönelik bir kutlama/şenlik olarak algılanışı, elimizdeki şenliklerle ilgili 

belgelerin aktarım biçimiyle alakalıdır. Ayrıca, ele alınan bu bağlamın dışında genel olarak 

kutlanılan bir Halk-şenliği olduğu unutulmamalıdır. Dini olarak bir fark gösterilmediğinden, 

yani hem hıristiyanlar hem de putperestler bu kutlamalarda bir araya gelebiliyorlardı.  

Gül şenliğinin, sonraları hıristiyan azizlerine aktarılmış olması da şaşırtıcı değildir, 

Rosalia, Balkan yarımadasında günümüzde halen kutlanmaktadır. Ayrıca günümüzde 

Ruslar’da da kutlanılan bir şenliktir. Rosalia, çogunlukla Yortu öncesinde kutlanılan bir ölü 

merasimini tanımlamaktadır fakat Ortaçağ’da da farklı algılanmış bir şenliktir. Genel olarak 

bir halk şenliği olan Rosalia’nın zamanla bir kilise şenliği tarafından gölgede bırakıldığını 

söyleyebiliriz1120. 

Bu bayramın Mysia Bölgesi’nde de kutlandığını ele geçen iki yazıtla anlayabiliyoruz. 

Yazıtlardan birisi Kyzikos diğeri ise Miletopolis civarından ele geçmiştir1121 

1984 yılında Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı bahçesinde bulunan, Kat. No: 302’de 

ve Marmara Adası’nda bulunan Kat. No: 301’deki mezar stelleri üzerindeki yazıtta Rosalia 

Bayramı’nın ismi geçmektedir1122. Kat. No: 302’deki  beş satırdan oluşan yazıt şöyledir: 

 

                                                 
1120 RE I A 1 1914, 1111-1115. 
1121 Kat. No: 302-303, Lev. 129. 
1122 Schwertheim 1985a, 83, no: 7, Taf. 15; SEG 35, 1985, no: 1285; Cremer 1991, 185, MiKSt 3, Taf. 25; Şahin 
       2000, 231, KX 11, Lev. LXXX. 
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“233 yılı (İ.S. 148/149) Armete ve …… civarında oturanlar her yıl anılarına 

(mezarları başında) rosalia (gül bayramı) kutlamak üzere, Asklas oğlu Philoxenos’tan 1[500 

?] Dinar, Euboulos oğlu Moschios’tan ise şarap devraldılar.”  

 

Buna göre, mezar başında her yıl gül bayramı kutlanmaktadır. Yazıtta adı geçen 

Philoxenos ve Moschios bu bayramların kutlanması için para ve üzüm bağı bağışlamışlardır. 

Bu bir anlamda vakıf anlamına da gelmektedir.  

Rosalia bayramlarına yönelik bu tür üzüm bağlarının bağışlanması Nikaia’da ele geçen 

bir yazıttan da anlaşılmaktadır.  

 Kyzikos civarında Topağaç mevkiinde ele geçen bir mezar steli parçası üzerinde de bu 

bayramın isminin geçtiği görülmektedir1123.  

 Ele geçen yazıtlar bayramın bölgede kutlandığını kanıtlamaktadır. Bu belgeler, 

şenlikler hakkında fazla bilgi vermeseler de en azından ölüm inanışıyla ilgili bayramlar 

olduklarını göstermektedirler.  

 

8. 2. Zeus Soteria Bayramı 

 

 Kyzikos civarında ele geçen bir yazıttan, Mysia Bölgesi’nde Zeus Soteria 

bayramlarının kutlandığını öğreniyor; fakat şenlikler hakkında bilgi sahibi olamıyoruz. 

Soteira Kültüyle ilgili olan bayram Anadolu’da Soteria adını alırken Atina’da 

Diisoteira adını almaktaydı1124. Soteria bayramları Delphoi’da Aitolia’lılar tarafından Zeus 

Soter ve Apollon Phythios adına Apollon tapınağında barbarlar tarafından öldürülmüş olan 

Hellenler anısına kutlanıyordu fakat daha sonraları kendi saygınlıklarını arttırmak için Hellen 

kentlerini de bayrama ve yapılan yarışmalara çağırmışlardır. Yarışmalarda ödül olarak taç 

verilmekteydi1125. Bu bayramlar Anadolu’da düzenli olarak sadece Pergamon’da 

kutlanıyordu. Aristonikos isyanı ile ara verilen bayramlara İ.Ö. 130’da Consül M. Perperna ile 

yeniden başlamıştır1126. Kyme’de, Soteria bayramlarının kutlandığını ele geçen bir dekretten 

anlıyoruz. Bu bayramlar sırasında Arkhhippe adındaki kişi, çelenk ve altın heykelcik ile 

                                                 
1123 Schwertheim 1980, 249, no: 566. 
1124 RE III A1 1927, 1222. 
1125 Şahin 2001, 175. 
1126 Malay 1992, 140. 
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onurlandırılmıştır1127. Greko-Romen döneminde ise, Anadolu’da kutlanan bu bayramların 

içeriklerinde değişikliğin olduğu dikkat çekmektedir. Bir olayın anısına veya bir kentin bir 

kişinin onurlandırılmasına yönelik bayramlara dönüşmüşlerdir; buna da en güzel örnek, 

kentin kuruluşuyla ilgili Priene Soteria bayramlarıdır1128. 

 

8. 3. Zeus Pandemeia Bayramı 

 

Anadolu’da özellikle Phrygia Bölgesi’nde yoğun olarak görülen Zeus Pandemos’u, 

Mysia Bölgesi’nde de Taşköy ve Ören Mevkiinden gelen adak stelleri ile tanıyoruz1129.  

Pandemos (=tüm insanlara ait, halk) adı İ.Ö. 4 yüzyıldan beri Yunanistan’da 

Aphrodite’nin bir epitheti olarak kullanılmış1130  ve bu epithet ile tanrıçanın, insanları bir 

araya toplayan yönünü işaret edilmiştir. Özellikle pazar yerlerinde toplanan insanlara hizmet 

eden tanrıça anlatılır1131.  

Mysia Bölgesi’nde Zeus Pandemos, bütün halkın tanrısıydı. Bu nedenle tüm halkın 

barışı için tanrının onuruna Pandemeia bayramları kutlanmıştır. Hadrianeia civarında ele 

geçen yazıtlar da bunu kanıtlamaktadır1132. Ören Mevkii’nde bulunan yazıttan Pandemeia’nın, 

Tanrı Zeus Pandemos onuruna düzenlenen ya da kutlanan şenliğin adı olduğunu 

anlamaktayız. Bu oyunların ne zaman düzenlendikleri hakkında kesin bilgi yoktur ancak bu 

konuda Kat. No: 47’deki yazıt bilgi verebilir1133. 

 İ.S. 128/129 yıllarına tarihlenen bu yazıtta, agonethes Meidias’ın bir sütun yaptırdığı 

imparator Hadrian doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlu tutulursa, Hadrian zamanında 

bayramların düzenlenmeye başladığını söyleyebiliriz. Kruse’nin, Zeus için kullanılan 

Pandemos sıfatını Panhellenios ve Panionios sıfatlarıyla karşılaştırtığı gibi, Schwertheim de 

Pandemeia’yı, daha büyük çaptaki Panhellenia ya da Panionia’da birleştirmektedir1134 Yalnız 

buna bir açıklama getirmemektedir. Kruse, Zeus için kullanılan Pandemos sıfatına siyasi bir 

                                                 
1127 ay 1983, 43, 227, Res. 2, Dekret II. 
1128 DA, “Soteria”, 1418. 
1129 Arthur-Munro 1897, 289, no: 64; RE X A 1 1972, 348; Schwertheim 1987b, 85-87, no: 125-128; Şahin 2001, 
       144. 
1130 Sokolowski 1964, 1 vd.; Schwertheim 1987b, 86. 
1131 Sokolowski 1964, 1-2. 
1132 Schwertheim 1987b, 87, no:128. 
1133 ay 1987b, 86, no:126. 
1134 ay 1987b, 87. 
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anlam yüklemiş ve bu sıfatı Panhellenios ve Panionios sıfatlarıyla karşılaştırmıştır. Eğer 

Kruse’nin bu fikrini kabul edecek olursak o zaman burada yani Hadrianeia’nın çevresinde, 

bütün Hellenlerin Panhellenios’u ya da bütün İonialıların Panionios’u gibi görünen ve 

yerleşik halk tarafından saygı gören ve onuruna oyunlar düzenlenen Zeus Pandemos adına 

yaptırılan bir tapınak aranmalıdır. Buna kanıt olarak da, iki yazıtta da geçen égvnoyetÆsaw 

terimleri gösterilmektedir1135. Burada geçen agonethesler, oyunlar ve bayramların varlığını 

zaten kanıtlamaktadır.  

Pandemos sıfatının halkın politik birliğinin dini yönünü ifade ettiğini anlatan Munro 

ise, Abrettenoslu’ların tüm demosunu yani halkını içerdiğini söylemektedir. Ayrıca, Taşköy 

den ele geçen yazıta dayanarak burasının Abrettene Bölgesi’nde olduğundan dolayı1136 

Strabon’un da bahsettiği1137 Zeus Abrettenos ile birleştirmektedir. Tabii bu hipotezin 

doğruluğu kanıtlanamamıştır. Yazıtın bulunduğu yerdeki yapı kalıntılarına bakarak, burasının 

(Taşköy) bir kutsal alan olduğu ve Zeus Pandemos adına bir tapınağın izlerinin görüldüğü 

sonucuna da varmıştır. Ancak, yapı kalıntıları yoğun bir şekilde Karagöz civarında görüldüğü 

için kültün merkezi olan tapınağı burada aramamız gerekmektedir.   

 

 

8. 4. Kore Soteria Bayramı 

 

 Mysia Bölgesi’nde özellikle Kyzikos’ta, Soteira sıfatıyla yoğun olarak tapınım gören 

tanrıça Kore için de bayramlar düzenlenmiştir. Tanrıçanın burada Soteira sıfatı ile anılmasının 

nedeni, Kore’nin kentin kurtuluşunda önemli rol oynamasından kaynaklanmaktadır. 

Bunlardan biri Mithradates’in kenti kuşatması sırasında, olağan üstü bir rüzgar çıkararak 

Mitradates’in gemilerini yerle bir ederek kente yardım etmesi1138 diğeri ise Gigantların 

Rhyndacus’un ağzını kapattıkları zaman Kore’nin, Kyzikoslu’ların tarafında yer alarak kenti 

Gigantlardan korumasıdır1139.  

                                                 
1135 ay 1987b, 86. 
1136 Arthur-Munro 1897, 289. 
1137 Strabon, XII 8-9.  
1138 Hasluck 1910, 210-11. 
1139 Marquardt 1836, 121.  
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 Kyzikos’ta Soteira kültünün ve bayramının varlığını bir Delphoi kehanet metninden 

öğrenmekteyiz1140. Bayram genelde üç bölümden oluşmaktaydı. Bunlar, prosesyon (ayin 

alayı), adak ve yapılan müsabakalardı. Bayramların olmazsa olmaz en önemli parçası, adak 

törenleriydi. Kehanette Soteira bayramlarında yus¤a’dan (=kurban) da bahsedilmiştir1141. 

Böylece Kyzikoslular kutsal müsabakalara dönüşmüş olan bayramı ilan etmiş oluyorlardı.   

 Didyma kaynaklı olan bir Apollon kehanet metninde de, Kyzikosluların bir isteğini 

görmekteyiz. Burada, tanrıların toplandığı salonda bir sunak olmadığı (§n t“ fler“ sou 

ka‹ pany°ƒ peribomism“) ve Demeter Karpophoros sunağının yanında, tanrıça için bir sunak 

yapmak istedikleri ifade edilmektedir. Tanrı da buna izin verir. Damianos bu sunağı inşa 

ederek kültte tanrıçaya verilen sıfatları öğrenmek için bağışta bulunmaktadır. Bu soru 

karşısında tanrının verdiği cevap ise Soteira’dır1142. Apollon’un bu kehaneti, kentin kutsal 

karakterini ve Kore bayramlarının dünyaya ilanını desteklemekteydi. Burada bir arkhitheor 

bayramın tanınması (épodoxÆ) isteğini belirtiyor. Kehanette geçen prçtoi kelimesiyle, 

Kyzikoslu’ların Yunan dünyasında Kore Soteira için bayram kutlayan ilk halk olduğunu 

anlıyoruz.  

 Tanrıça adına yapılan bu şenliklerde meşalenin önemli bir yeri vardır. Bu nedenle 

kutlamalara katılanlara meşaleler dağıtılırdı. Böylece kadınlar ellerinde salladıkları 

meşalelerle, efsanede olduğu gibi, Demeter’in kızını arayışını taklit etmiş olurlardı. Bu 

durumu Lactantius, şöyle dile getirmektedir:  

 

 “Demeter şenliklerinde gece boyunca ellerindeki meşalelerle Persephone’yi ararlar ve 

bulduklarında bütün ritüel, bir şükran kutlaması ve meşelelerin savrulmasıyla son bulur”      

  

 Bu tür kutlamalar genellikle Eleusis tarzına dayandırılır. Kyzikos’ta da aynı 

uygulamaların yapıldığı tahmin edilmektedir. Ayrıca olasılıkla kült binası da şenlikler 

esnasında meşalelerle aydınlatılmıştır. Meşalelerin ışığı ölümden sonra gelen yaşamı işaret 

etmektedir. Böylece, kutlamalara katılanların öbür dünyaya yönelik umutlarını sembolize 

etmektedir.  Meşalenin yanı sıra bu kutlamalarda yılanın da önemli bir yeri vardır. Yılanın 

yeraltında yaşayan bir varlık olma özelliği kendi içinde iki temel olguyu birleştirmektedir. 
                                                 
1140 Robert 1978, 460 vd.; Martin 2003, 115-116. 
1141 Robert 1978, 465. 
1142 ay 1978, 471. 
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Bunlar verimlilik ve khitonien olma özellikleridir. Yılanın her yıl deri değiştirmesi de ruhun 

yeniden canlanmasını simgelemektedir. Bu yüzden kutlamalarda önemli bir rol oynar.   

İmparatorluk dönemine ait olan iki yazıt Fersefãssia veya flerÚn KÒrhw 

fisopÊyion §n Kuz¤kƒ ifadelerini içermektedir. Bunlar, Kaiser kültü kutlamalarıyla aynı 

dizelerde geçtiği için her iki kutlamanın da aynı dönemlere ait olduklarını ve İmparatorluk 

döneminde de Soteira şenliklerinin devam ettiğinin göstergesidir. Kore’ye adanan bu şenlikler 

sikkeler üzerinde de canlandırılmıştır. Makrinus yönetimi altında, stratejist Verus Phoibus 

tarafından şenlik sikkesi veya madalyonu basılmıştır. Bunun üzerinde koşan ve ata binen 

kişiler tasvir edilmiştir. Kyzikos’ta Kore kültünde önemli bir yeri olan meşaleler yine kült için 

önemli olan yılanlarla sarılmış olarak resmedilmiştir. Dört çıplak erkek figürü her birinin sağ 

eli yukarı kalkık bir şekilde sağa doğru koşmaktadırlar. Arka planda ise, sağa doğru koşan iki 

atlı görülmektedir1143 

Bu bayramların üç temel özelliği vardır. Birincisi, bir dini alayın bulunması; ikincisi, 

canlı hayvan kurbanı; üçüncüsü ise yarışmalardır. Yarışmalarda yapılan sportif faaliyetler 

sikkeler üzerinde gözlemlenmektedir. Örneğin, koşu ve binicilik yarışmaların vazgeçilmez bir 

parçasıdır. Bunlar sikkeler üzerinde tasvir edilmiştir. Böylece sikkelerin Agon’ların yani 

yarışmaların Kore onuruna gerçekleştirilen şenliklerin bir parçası olduğu desteklenmektedir. 

 

8. 5. Hadrianus Şenlikleri 

 

 Zeus Olympios adına yapılan yarışmalara Anadolu’dan da kentler yoğun olarak 

katılmışlar ve çeşitli galibiyetler kazanmışlardır. Örneğin, Bithynia, Phrygia, Lydia, Karia ve 

Kilikia bölgelerinin yarışmacılarının galibiyetlerine ilişkin yazıtlar günümüze kadar 

ulaşmıştır. Lykia bölgesi kenti olan Oinoanda’da bulunmuş olan bir heykel kaidesindeki 

yazıttan Olympos ve Arykanda kentlerinin başarılı galibi M Aurelius, Kutsal Olympia, Pithia 

ve Aktia yarışlarında andron (erkekler) grubunda pankration (pankreas) yarışmasında birinci 

geldiğini anlıyoruz1144. Olympia yarışmalarında başarılı olan yarışmacılar hem kendilerine 

hem kentlerine hem de bölgelerine onur kazandırmakla kalmamışlar bunların yerel bayramlar 

olarak kutlanılmasına da neden olmuşlardır. Anadolu’daki kentler, özellikle imparatorlar 

                                                 
1143 Martin 2003, 147. 
1144 Hall-Milner-Mitchell-French 1994, 17, no: 7, 10-13. 
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adına yarışmalar düzenleyerek onların kent için çeşitli yardımlarını da sağlamışlardır. Bu 

imparatorlar arasında Hadrianus ve Marcus Aurelius, en çok tanınanlarıdır1145. Anadolu’da 

kutlanan Olympia bayram ve yarışmalarının tümünün Zeus Olympios kültü ile ilgili olduğunu 

söyleyemiyoruz. Anadolu’da kutlanan yerel Olympia bayramlarının kaynağı muhtemelen İ.S. 

erken 2. yüzyılda yine yerel olarak kutlanan agonistik bayramlar olabileceği üzerinde 

durulmuştur1146.  

 Mysia Bölgesi’nde özellikle Kyzikos’ta, kutlanan yarışmalar Olympia ya da 

Hadrianeia Olympia adı altında kutlanmaktaydı. Bu yarışmaların Zeus Hadrianus tapınağı ile 

ilgili olduğunu Aelius Aristides bildirmektedir1147. Aelius Aristides, İ.S. 166 yılında yapılan 

yarışmaları izlemiş ve gözlemlerini aktarmıştır 1148. Bu yılda yapılan yarışmalar Asia Birliği 

(koinÚn ÉAs¤aw-Koinon Asias) yarışmaları ile çakışmıştır. Bunu da ele geçen iki metinden 

anlayabilmekteyiz1149. Asia Birliği yarışmalarında, M. Aurelius Koros adındaki yarışmacı pais 

(pa›w) grubunda galip gelmiş ve aynı yıl içide, Roma’da Marcus Aurelius ve Lucius 

Verus’un Parthlara karşı elde ettikleri zaferi kutlamak için düzenledikleri Epinicia yarışlarına 

da katılmıştır. Kyzikos’taki Zeus Hadrianus Tapınağı’nın açılışı muhtemelen imparatorun 

ölümünden sonra olmuş ve yarışmalar da bu yıldan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. 

Kyzikos’taki kültte Olympialı Hadrianus yine Olympialı Zeus ile bir tutulmuş ve imparator 

tanrısallaştırılmıştır. Zeus ile birlikte tapınım gören Hadrianus, Kyzikos tapınağında 13. 

Olympos tanrısı olarak kabul görmüştür1150. Mudanya yakınlarında Dereköy’de ele geçen Kat. 

No: 303’deki yazıttan Kyzikos’un Hadriania Olympia şenliklerini kutladığını 

öğrenmekteyiz1151. Kutsal yarışmalarda galip gelmiş olan koşu atleti Tatianos’un onur yazıtı, 

birçok kentte kutlanan bu bayramların adlarını verdiği için önemli bir steldir1152. 

 

 “Metrophanes oğlu Tatianos, Caesareia, Ephesos, Pergamon, Kyzikos, Nikomedeia ve 

Tralleis kentlerinin hemşehrisi; kutsal yarışmaların sürpriz şampiyonu, şu yarışmalarda 

birinci gelmiştir: Neapolis’teki Sebaste şenlikleri gençler arası koşuda; Pergamon’daki 

                                                 
1145 Mitchel 1990, 190. 
1146 ay 1990, 189-191 
1147 Barattolo 1995, 27 vd. 
1148 ay 1995, 59. 
1149 IGR IV, no: 160, 162. 
1150 Barattolo 1995, 67-71. 
1151 Corsten 1990, 34, no:1, 34, 47. 
1152 Kat. No: 304. 
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Augusteia şenlikleri gençler arası koşuda; Ephesos’taki Hadrianeia şenlikleri gençler arası 

koşuda; Pergamon’daki Traianeia şenlikleri geçler arası koşuda; Nikomedia’daki Bithynia 

eyalet bayramı gençler arası koşuda; Kyzikos’taki Hadriana Olympia şenlikleri gençler arası 

koşuda  -  -  -  -  -  -gençler arası koşuda; -  -  -  -  -  - erkekler arası koşuda; Pergamon’daki 

(?) -  -  -  -  -  -  [erkekler arası koşuda ?]; -  -  -  -î  

 

 Kyzikos kentinin refah durumu arttıkça yapılan şenliklerin ihtişamı da artmıştır. 

Ayrıca bunda jimnastiğe olan tutkuları da etkili olmuştur. Roma döneminin tarihçilerinden 

olan Teucer,  Kyzikoslu öğrencilerin jimnastik hareketleri hakkında üç kitap yazmıştır; fakat 

bu hareketlerin özellikleri hakkında bugün pek bir şey bilemiyoruz. Kyzikoslu gençlerin elde 

ettikleri zaferlerin izlerini hem şehrin içinde, hem de dışarıda görebilmekteyiz. Olympia’da 

Kyzikoslu Euanthes’in bir heykelinin dikilmesi buna bir örnektir. Euanthes, Nemea ve 

İsthmia oyunlarndaki gençler dövüşünde iki kez, Olympia’daki büyükler boks yarışında ise 

üçüncü kez kazanmıştır. Onun bu kazandığı ünü ise daha sonraları Alcimus, Anodochus ve 

Cynas ya da Epinicius adında üç Kyzikoslu daha elde etmiştir. Kyzikoslu’ların Roma 

dönemine ait asıl şenlikleri Hadrianus’un şerefine kutlanan Hadrianeia Olympia 

bayramlarının yanında Mithridates’in yenilgiye uğratılmasının anısına Loukoulleia bayramları 

ve Caracalla adına yapılan Antoneinia bayramları da önem taşımaktadır. Aristides’in 

aktardıklarından oyunların dört yılda bir haziran ayında yapıldığını öğreniyoruz. Oyunların 

yürürlüğe sokulmasıyla Kyzikos için yeni bir dönem başlamıştır.  

 Hadrianus Olympia bayramları Anadolu’da Smyrna’da1153, Sardis’te, Tralleis, 

Hieropolis ve Anazarbos’ta1154 da kutlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1153 Blümel-Malay 1993, 139. 
1154 Şahin 2001, 132. 
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SONUÇ 

Çalışmamızın konusunu oluşturan “Mysia Bölgesi Kültleri” yazıtlar ışığında 

irdelemeye çalıştık. Bilindiği gibi kült, kendi kuralları ve törenleri olan belli bir dinsel tapınım 

biçimidir. Bizim de amacımız, insanoğlunun yaratılmasından itibaren, merak ve korkuları gibi 

çeşitli nedenlerden dolayı kendilerine oluşturdukları tanrılar dünyasını ortaya çıkarmaktı. Bu 

kapsamda bölgeye yerleşen halkın taptıkları Zeus, Apollon, Artemis, Poseidon, Athena gibi 

Olymposlu tanrı ve tanrıçalar, Ana Tanrıça kültüyle birlikte, yerel ve dışarıdan gelen tanrı ve 

tanrıçalar kutladıkları bayramlar, kısacası bölgenin din kültürünü tanıtmaya çalıştık. 

Çalışmalarımız sırasında L. Robert’ten beri, bilim adamları tarafından bölgeye yeteri 

kadar önem verilmediği ve sürdürülen epigrafik araştırmaların, oldukça yetersiz kaldığını 

gördük.  
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Bölge sınırları içerisinde ele geçen eserler incelediğimizde, tanrı ve tanrıçalara 

adanmış adak stellerinin çoğunlukta olduğunu fakat bunların yanısıra sunak, sütun ve mezar 

stellerininin varlığını da gözlemledik. Adak stellerine baktığımızda, Olympos tanrılarından 

Apollon ve Zeus’un özel bir yere sahip olduğu sonucuna vardık. Tabii varolan Ana Tanrıça 

kültünün yadsınamaz ölçüde önemli olduğunu da gördük.  

Stellerin genel özeliklerine baktığımızda,  mermerden, üçgen alınlıklı, çerçeveli, 

dikdörtgen şeklinde,  tepe ve köşe akroterli olup aşağı doğru genişlemektedir. Çoğu tek 

kabartma alanına sahipken az da olsa iki kabartma alanlı olanlar da mevcuttur. Figürler alçak 

ya da yüksek kabartma olarak işlenmişlerdir. Canlandırılan sahnelerde ise, genellikle kurban 

töreni sahnesi dikkati çekmektedir. Zeus ve Apollon’a adanmış stellere baktığımızda, Zeus; 

sağ tarafta ayakta cepheden, vücut ağırlığını sağ ayak üzerine vermiş, sol ayak hafif dizden 

bükülerek geriye atılmıştır. Vücudun üst kısmını açıkta bırakan bir manto ya da uzun khiton 

giymiştir. Manto sağ kalça üzerinden sol omuza çıkıp omuzun arkasından aşağı inmektedir. 

Yukarı kaldırdığı sol elinde asası sağ elinde ise, sunu tası taşımaktadır. Değişmez simgesi 

olan kartalı her zaman yanında bulunmaktadır. Ortada sunak ile birlikte kurbanlık hayvan 

olarak boğa tasvir edilmiştir. Boğanın önünde kısa khiton giyimli erkek hizmetçi yer alır. 

Sunak arkasında bir ağaç ve sol tarafta tapınan kişiler görülür. Apollon’a ait adak taşlarında 

ise, Apollon da sağ tarafta, ayakta cepheden, vücut ağırlığını sağ ayak üzerine vermiş, sol 

ayak hafif dizden bükülerek geriye atılmıştır. Göğüs altından bir kuşakla bağlanmış uzun 

khiton ve manto giymiştir. Sol elinde bir kithara ve sunağın üzerine doğru uzattığı sağ elinde 

sunu tası taşımaktadır. Ortada duran kabartma alanını iki eşit parçaya ayıran sunak, kaideli ya 

da kaidesiz, dikdörtgen veya yuvarlak ya da yaklaşık kare şeklindedir. Burada tasvir edilen 

sunak kült etkinliği içersinde önemli bir yere sahiptir. Törene katılanlar arasında toplantı 

noktası, kült alanına işaret eden bir simge, kurbanın kesilmesi için önemli bir objedir. Sunak 

önünde profilden kurbanlık koç ve sunak ile koç arasında bir erkek hizmetçi, sunağın 

arkasında bir ağaç yer almaktadır. Sunak ve ağaç açık hava kutsal alanını tasvir etmektedir. 

Elinde tuttuğu kithara nedeniyle Apollon Kitharodos olarak tasvir edilmektedir. Fakat 

yazıtlara baktığımızda, tanrı Apollon Kitharados olarak tasvir edilmiş olmasına rağmen 

tanrıya farklı epitetler altında tapınıldığını görmekteyiz. Bu özellikler, Mysia Bölgesi’ne ait 

adak stellerinde görülmektedir. 
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 İ.Ö. 2. Binde Anadolu’ya giren Zeus, burada yerel tanrıların kimlikleriyle 

birleştirilerek ya da yerel epitetler verilerek Anadolu tanrısı kimliğine dönüştürülmüştür. 

Yazıtlara baktığımızda tanrıya bölgede 20 farklı epitetle tapınıldığı görülmektedir. 

Anadolu’da birçok bölgede ortak kültü olan Zeus, Agoraios (çarşı-pazaryeri 

koruyucusu), Aithrios (berrak göğün Zeus’u), Brontaios ve Bronton (tarımın koruyucu tanrısı, 

çiftçi tanrı), Hypsistos (dağ tanrı) Olbios, Olympios (dağ tanrı), Orneos (zor durumda 

olanların tanrısı) Polieus (politik içerikli bir epitet olup devletin bütünlüğünü simgeler) gibi 

sıfatlarla Mysia ile birlikte daha birçok bölgede ortak tapınım görmüştür. Ayrıca bir Frig 

tanrısı olan Sabazios ile birleştirilmiş ve Zeus Saazios adı altında saygı görmüştür. Birçok 

yerde Soter yani kurtarıcı sıfatıyla Mysia’da da karşımıza çıkmaktadır. Bunların yanı sıra 

Beudenos, Thimenos ve Krampsenos gibi isimler altında yerel bir tanrı olarak da karşımıza 

çıkmaktadır. Tanrıya verilen epitetler Trosu örneğinde olduğu gibi, ya kültü kuran kişinin 

isminden ya Olbios ya da Orneos örneklerinde olduğu gibi yerleşim yerinin adından 

almışlardır.  

Adak taşlarında sık görülen bir diğer tanrı olan Apollon ise, 13 farklı epitetle tapınım 

görmüştür. Yerel epitetlerle daha çok karşımıza çıkmaktadır. Bir yer isminden aldığı 

düşünülen Bathylimenites sıfatıyla limanların ve denizcilerin koruyucu tanrısıdır. Ayrıca, 

Daphnosios, Deonteios, Germenos, Krateanos, Leonteios, Libotenos, Makestenos, 

Tadokemeitos gibi isimler altında da saygı gören Apollon steller üzerinde Kitharados tipinde 

tasvir edilmiştir.  

 Denize kıyısı olan bir bölgede Poseidon ve Aphrodite’nin görülmesi doğaldır. Nitekim 

bu tanrıların izlerini kyzikos’ta geçen eserler üzerinde görmekteyiz. Poseidon, Isthmios ve 

Kasseos sıfatları ile denizcilerin kurtarıcı tanrısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Verimli 

topraklara sahip olan bölgede Ana Tanrıça’nın, Dionysos ve Demeter’in izlerini görmek de 

bizleri şaşırtmaz. Burada elimize geçen bir eser vardır ki tanrı zırhlı giysileri elinde mızrağı 

ile çok ilginçtir. Tanrı burada külte adını veren kişin ismi ile anılmaktadır. (Dionysos Attou 

Heliou). 

 Mysia’da Ana tanrıça yoğun olarak ve çeşitli isimler altında özellikle Kyzikos ve 

civarında görülmektedir. Meter Aggiste, Meter Dindymene, Meter Euangelia ki bu isim 

altında sadece Mysia da görülür; Meter Kotuana, Meter Patroia, Meter Plakiane, Meter 

Tolypiane, Thea Andeiris, Thea Sitene gibi isimlerle görülen ana tanrıça, çok sevilmiştir. 
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Bölgede Demeter ile birlikte kızı Kore de yoğun olarak tapınım görmektedir. Tanrıçayı steller 

üzerinde Hermes ile birlikte görüyoruz. Kaplıcaları ile ünlü olan bir bölgede sağlık tanrısı 

Asklepios da görülmektedir. Özellikle Allianoi antik kentinde yapılan arkeolojik araştırmalar 

burada tanrının bir kült ve sağlık merkezinin var olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

 Bölgede ele geçen bir eser oldukça ilginçtir. Hosios kai dikaios’a (dürüst ve adil tanrı) 

adanmış olan stel, İ.S. 1. yüzyıla tarihlenir ve bu,  en eski belge niteliğindedir.  Oysa kült, 

yoğun olarak Phrygia’da görülmektedir. Bunların dışında Anadolu’nun Mısır ile olan ilişkileri 

sonucu Mısır tanrısı olan Serapis ve İsis kültünün buraya taşındığını görüyoruz. Pers etkisiyle 

Helios Mitras kültünün ve yine Frig tanrısı olan Men kültünün varlığını da ele geçen eserler 

kanıtlamaktadır. 

 Ele geçen adak stellerine baktığımızda büyük bir kısmını kahramanlara ait olduğunu 

görüyoruz. Büyük başarılar sağlayan ya da yararlı işler yapan kişiler ve kent kurucuları 

kahramanlaştırılarak yarı tanrı olarak tapınım görmüşlerdir.   

 Sonuç olarak,  toplumların yaşam tarzlarına, kültürlerine, toplumu oluşturan bireylerin 

kişisel ve toplumsal dünya görüşlerine ve düşsel sınırlarına göre biçimlendirilmiş soyut bir 

dünyanın stellerdeki izlerinin değerlendirilmesi niteliğindeki bir çalışma ortaya çıkarılmaya 

çalışlılmıştır. 
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KATALOG 

 

Katalog,  bölgede en çok görülen tanrı-tanrıçalar ve diğerleri olarak önem sırasına 

göre düzenlenmiştir. Yayınlarda geçen fakat görüntüsüne ulaşamadığımız; malzeme, önemleri 

nedeniyle çalışma kapsamına alınmış ve katalog nosu verilmiş; ancak bunlara levhalarda yer 

verilmemiştir. Levhalarda bizzat yayınlardan ve müzelerden elde ettiğimiz yazıtlı taşlar, 

görüntüsüyle değerlendirilmiştir. 

 

*Zeus 

Kat. No:            : 1 



 247

Lev. No:            : - , s. 35. 

Buluntu yeri     : Hoca Pınar 

Bulunduğu yer : Hoca Pınar 

Ölçüler              : Y: 80 cm.       G: 30 cm.         K: - 

Tarih                 : İ.S. 1 yy. 

Kaynakça         : Hasluck 1904,  28, no: 28; Lafaye 1927, 71, no: 187. 

 

Alınlık içinde kadın başı kabartması bulunan, her iki tarafı ve altı kırık dikdörtgen şeklinde 

stel. Üzerinde alçak kabartma Zeus, kutsal meşe ağacı ve kartal. Zeus khimation içinde, sol 

elinde mızrak taşımakta. Sağ elinde tuttuğu patera ile sunağa uzanmakta.  

 

 

  §p‹ DroÊ]sou Ka¤sarow flp[pãr- 

                  xou §phgge¤lat[o 

                  Di]‹ ka‹ to[›w kvmÆtaiw  ? 

 

 

 

Kat. No:            : 2 

Lev. No:            : 1, s. 38.  

Buluntu yeri     : Balıkesir 

Bulunduğu yer : Balıkesir-Musabey Camii 

Ölçüler              : Y: 9 cm.       U: 45 cm.     K: 23.5 cm 

Tarih                 : İ.S. 2 yy. 

Kaynakça         : Wiegand 1904, 280, Res. 15. 

 

Kırık yazıt parçası. Arka tarafında delik izleri görülmekte.  

 

 

  Ka‹ tÆndÉ ÉArge¤hn DiÚw afigiÒxoio s[Êneunon 

  esatÉ ÉAriste¤dhw §n dap°doiw[i yeoË 
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Kat. No:            : 3 

Lev. No:            : -, s. 38 

Buluntu yeri     : Apollonia 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y:             G:               K: 

Tarih                 : - 

Kaynakça         : Arthur-Munro 1897, 270, no: 10. 

 

Alt ve üst tarafı kırık,  kaba mermer parçası. Yazıtın üstünde yüksek kabartma kartal 

pençeleri. 

 

 

  . . . . .  t∞w Ye[. . . . .   .  eÈ- 

   -xÆn. 

 

 

 

 

Kat. No:            : 4 

Lev. No:            : -, s. 38-39. 

Buluntu yeri     : Gönen-Pomak Köy 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y:  91 cm.       G: 48.5 cm       K: 5 cm. 

Tarih                 : - 

Kaynakça         : Hasluck 1907, 66, no: 13; Robert 1937, 202 vd. 

 

Yoğun tahribata uğramış mermer blok.  
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  ÉIo[Êliow (Pr)e›mow parang°lli pçsi  

  t]o›w tØn leuk°(a)n kÒptousin [doËnai ? 

  d]hn[ã]rin ka‹ .. 

 

 

 

Kat. No:            : 5 

Lev. No:            : -, s. 38. 

Buluntu yeri     : Bandırma 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -           G: 15 cm.          K: - 

Tarih                 :  

Kaynakça          : Hasluck 1905, 56, no: 5.  

 

Kırık stel parçası. Üzerinde kartalıyla birlikte ayakta duran Zeus. 

   

 

ÉA]ttãlou 

 

 

Kat. No:            : 6 

Lev. No:            : -, s. 38. 

Buluntu yeri    : Kyzikos 

Bulunduğu yer : Kyzikos 

Ölçüler              : Y: -           G: -          K: - 

Tarih                 :  

Kaynakça         : Reinach 1890, 531; Ashmole 1956, 187. 
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Hadrianus Tapınağı ana giriş kapısı üzerindeki yazıt:    

 

 

  ÉEk dap°dou mÉ ryvsen ˜lhw ÉAs¤aw dapãnhsin 

  ÉAfyon¤h xeir«n d›ow ÉArist°netow. 

 

 

 

Kat. No:            : 7 

Lev. No:            : -, s. 38. 

Buluntu yeri     : Bandırma 

Bulunduğu yer : Bandırma 

Ölçüler              : Y: -           G: -              K:- 

Tarih                 :   

Kaynakça          : Hasluck 1903, 80, no: 19 

 

Üzerinde Zeus için kurban sahnesinin canlandırıldığı stel. Solda, öküzü (?) kurban eden köle; 

merkezde, üzerinde kartal bulunan ağaç ve sunak; solda, üzeri kumaşla sarılmış, elinde patera 

ve asa tutarak ayakta duran tanrı Zeus. 

 

 

ÉOnÆsimow  Íp¢r EÈsebe¤a]w 

 

 

Kat. No:            : 8 

Lev. No:            : 1, s. 38 

Buluntu yeri     : Tiberiopolis- Doğanlar 

Bulunduğu yer : Doğanlar 

Ölçüler              : Y: 103 cm.          G: 55 cm.           K: 49 cm. 

Tarih                 : - 

Kaynakça         : MAMA  X 521 
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Beyaz kireçtaşından üst ve alt kısmı kırık sunak. Ön yüzde iki büst portre izleri. Sağ yüzde 

kartal. Sol yüzde öküz başı. Büstlerin altında yazıt: 

 

 

  ÉO[n]Æsimow  flereËw 

  .     I    .   [ . ]  U[. . ] % 

  ? efle[r]eÊ[sa]w. 

   

 

   

Kat. No:            : 9 

Lev. No:            : -, s. 38 

Buluntu yeri     : Mustafakemalpaşa  

Bulunduğu yer : Kayıp 

Ölçüler              : Y:             G:               K: 

Tarih                 : -   

Kaynakça     : Hasluck 1910, 269, no: 43; LeBas-Waddington 1972, no: 1764 b; 

Schwertheim 1983a, no: 4; Perrot-Guillaime-Delbet 1983, 102, no: 65. 

 

Zeus’a adanmış anıt. Güreş ve kartal figürlü anlatımlı sahne. 

 

 

DiÚw éretª 

 

Kat. No:            : 10 

Lev. No:            : -, s. 38 

Buluntu yeri     : Bandırma 

Bulunduğu yer : Bandırma 

Ölçüler              : Y: -             G: -               K: - 

Tarih                 : - 
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Kaynakça          : Hasluck 1906, 28, no: 6. 

 

İki kabartma figürlü üstü kırık adak steli. Üstte Zeus, kartal ve sunak; altta boğa ve önünde 

erkek.  Podyumda yazıt : 

 

 

OÈãri(o)w . . . . . Pvll¤vn katÉ §pi- 

   tag∞n toË yeoË én°yhka efiketeÊvn. 

 

 

 

Kat. No:            : 11 

Lev. No:            : 2, s. 35. 

Buluntu yeri     : - 

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No: 3212. 

Ölçüler              : Y: 61 cm.        G: 53 cm.          K: 13 cm.  

Tarih                 : İ.Ö. 140 / 130 

Kaynakça        : Corsten 1991, no: 51; Şahin 2000, 248-249, LZ 4, Lev. 98. 

 

Mermer adak steli. Üst kenar ve sol alt köşe kırık. Yüzeyde yoğun aşınma.  

Sağda; cepheden, uzun mantolu Zeus. 

Ortada; vücudu sağa profilden, başı cepheden, ön ayakları üzerine çökmüş kurbanlık boğa; 

Önünde kısa khitonlu erkek hizmetçi. 

Solda, sağa profilden, normale göre biraz daha büyük işlenen ve adak sunan muhtemelen 

erkek. Podyumda oldukça silinmiş yazıt: 

 

  IIO            ÇELENK             MO 

   ]N .  .  TT                ]YH 

   ]ONIX[                    ]XO 

   ]IKH   A[                 ]GRO 
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   ]LEUTII[    

   ]FOROU[ 

   ]NO    [ 

  +   +   +   +   +   +   +   +   +          

 

               

 

*Zeus Agoraios 

Kat. No:            : 12 

Lev. No:            : 3, s. 40, 101 

Buluntu yeri     : Karacabey 

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No:  - 

Ölçüler              : Y: 33 cm.       G: 52 cm.        K: 14 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 4. yy. sonu İ.Ö. 3. yy. başı. 

Kaynakça         : Schwertheim 1983a, no: 1, Res. 4.  

 

İki parçası birleştirilmiş, Alt ve üst bölüm kayıp, kırık mermer stel.  

 

 

  - - - 

  [treisk]aide[kãthi - -  

  [pemp]thi §p‹ [d°ka - -  

  [efik]ãdi ÑHrm∞i xo›[row] 

4 [de]kãthi fy¤nonto[w - - ] o‰w, 

  [S]kirofori«now noumhn¤ai ÉIliyu¤ai o‰w, 

  §nãthi ÉAfrod¤thi a‡j, 

  Tetrakaidekãthi Di‹ Polie› boËw, 

8 ßkthi §p‹ d°ka ÑHrakle› boËw, 

  ÉAlejikãkvi taËrow, 

  •bdÒmhi §p‹ d°ka Di‹ ÉOlump‹vi boËw, 

  ÉApÒllvni Karne‹vi boËw, taËrow, ¶rifow, 
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12 [Efir]Ænhi taËrow, 

   [efikãdi D]i‹ ÉAgora¤vi o‰w, 

   [   Buchst.   o]‰w, 

   - - - 

 

 

 

*Zeus Aithrios 

Kat. No:            : 13 

Lev. No:            : 4, s. 35, 41. 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : İsviçreli özel koleksiyoncuda. 

Ölçüler              : Y: 75 cm.         G: 39 cm.            K: - 

Tarih                 : İ.Ö. 2. yüzyıl. 

Kaynakça        : Robert 1983, 545 vd., Fig. 1; SEG XXXIII 1983 no:1052; SEG XLVII 1997, 

no:1670; Şahin 2001, 10. 

 

Üçgen alınlıklı, köşe akroterli, aşağıya doğru genişleyen adak steli. Sağ akroter kırık, sol alt 

köşede kopma, yüzeyde aşınma. Stel üzerinde iki resim alanı ve bunların arasında iki satır 

yazıt.  

Üstte kurban töreni; sağda, cepheden ayakta, sağ omuzu açıkta bırakan bir giysiyle Zeus. 

Yukarı kaldırdığı sol elinde asa, sağ elinde sunağın üzerine doğru phiale tutmakta. Ortada, 

yuvarlak sunak, sunağın arkasında kutsal ağaç ve ağacın üzerinde kartal, sunağın hemen 

yanında kurbanlık koyun (?). Koyun ile sunak arasında, çocuk (hizmetçi ?). Solda, arka 

arkaya, sağ elleri birbirlerinin sağ omzuna tutunan, birisi kadın olmak üzere üç tapınıcı.  

Altta sola profilden, ön ayakları üzerine eğilmiş, sağ boynuzundan  zincir ile bir bloğa 

bağlanmış kurbanlık boğa.  

 

   ÉArtem¤dvrow ÉEpisy°nou 

   Di‹ A¤yriƒ eÈxÆn. 
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*Zeus Beudenos 

Kat. No:            : 14 

Lev. No:            : 5,  s. 41 

Buluntu yeri     :Encekler 

Bulunduğu yer : Manisa Arkeoloji Müzesi 

Ölçüler              : Y: 60 cm.        G: 58 cm.      K: 13 cm. 

Tarih                 :  İ.Ö 171 / 170 – İ.Ö. 163 /161 

Kaynakça        : Naour 1981, 17, no: 28; Malay 1990, 1, 65-67, Lev. 11. 

 

Yaklaşık kare şeklinde mermer blok. Yüzeyde yoğun aşınma.  

 

 

BasileÊontow EÈm°nou 

  ¶touw ßktou k[a]‹ triakostoË, 

  mhnÚw ÉApella¤ou: ofl §k Emoddi 

4 Muso‹ Íp¢[r  .] UM...U ÑHghs¤ou  

 gevdÒto[u eÈerg]es¤aw ßneken  

 ka‹ eÈno¤aw [t∞w] efiw •autoÁw 

    Di‹ Beudhn«i. 

   

 

 

*Zeus Brontaios 

Kat. No:            : 15 

Lev. No:            : -, s. 43. 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : - 
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Ölçüler              : Y: 75 cm.        G: 48 cm.      K: - 

Tarih                 :  - 

Kaynakça        : Hasluck 1907, 66, no: 12; Robert 1949a, 32; Schwertheim 1983a, 9. 

 

Zeus Brontoios’a adanmış dikdörtgen şeklinde mermer stel. Solda dört rahip, ortada kurbanlık 

bir boğa, sağda geniş düz sunak. Podyumda yazıt: 

 

 

Mel°agrow ka‹ YeÒjenow 

ka‹ M°nandrow ofl Protomãxou  

Di˝ Bronta¤vi eÈxÆn. 

 

 

 

*Zeus Bronton 

Kat. No:            : 16 

Lev. No:            : 6, s. 43. 

Buluntu yeri     : Simav-Ulaşlar 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: 55,5 cm.        G: 45 cm.      K: 18.5 cm. 

Tarih                 : - 

Kaynakça          : MAMA  X 426 Pl. XLVI 

 

Küçük, granül mermer sunak. Üst bölüm kırık. Üzerinde silinmiş kabartma ve yazıt. 

 

 

   Di‹ Bront«n- 

       ti 
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*Zeus Hypsistos 

Kat. No:            : 17 

Lev. No:            : 7, s. 45 

Buluntu yeri     : Bandırma 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: 105 cm.        G: 41 cm.         K: - 

Tarih                 :  İ.S. 2.yy. 

Kaynakça      :  Legrand 1893, 520-521, no: 1; Hırschfeld-Marshall 1893-1916, 153, no: 

1007, Perdrizet 1899, 592; Robert 1955, 127. 

 

Zeus Hypsistos’a adanmış alınlıklı mermer adak levhası. Alçak kabartma, tek resim alanlı. 

Altta ve sağ kenarda kopma.  

Dikdörtgen bir panel içinde cepheden ayakta duran üç tanrı. Sağda, uzun elbiseli, sol elinde 

lyra taşıyan Apollon. Ortada, aşağı sarkıttığı sağ elinde sunu tası, sol elinde meşale ile 

Artemis. Solda, uzun elbiseli, aşağı bıraktığı sağ elinde sunu tası, sol eli meşaleli Zeus. Sağ alt 

köşede Apollon’un yanında omphalosa sarılmış bir yılan.  

Altta iki çizgisel bant. İlkinde, yemek ziyafeti. Sol yanlarına yaslanmış, sağ kolları bacakları 

üzerinde, sol dirsekleri öndekine dayanan, altı erkek.  

İkinci bandta, dialos çalıcısı, çıplak kadın dansçı, her iki elinde çiftli dialos taşıyan Frig 

şapkalı çıplak bir dansçı, bir kaptan şarap dolduran kısa khiton giyimli bir kadın. 

 

 

Di‹ Í- 

c¤stƒ ka‹ 

t“ x≈riƒ YallÚw  

4 ÉEp≈numow tÚn 

telam«na ép°dvka.  

 

 

 

Kat. No:              : 18 
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Lev. No:              : -, s. 44 

Buluntu yeri       : Kyzikos 

Bulunduğu yer   :- 

Ölçüler                : Y: -            G: -              K: - 

Tarih                   :  İ. Ö. 3. yy. ? 

Kaynakça          : Smith-Rustafjaell 1902, 207, no: 14. 

 

Zeus Hypsistos’a küp şeklinde mermer blok. Üstte yumurta şeklinde çukurluk; sağ ve sol üst 

köşeler kırık. Yüzeyde yoğun tahrip.   

 

 

S]vg[°nhw ? 

  Neikãndrou 

Di˝  Íc¤stƒ  

    eÈxÆn. 

 

 

 

Kat. No:              : 19 

Lev. No:              : -, s. 44 

Buluntu yeri       : Apollonia Rhyndakos 

Bulunduğu yer   :- 

Ölçüler                : Y: -            G: -              K: - 

Tarih                   :  İ. Ö. 3. yy. ? 

Kaynakça          : Lebas-Waddington 1972, no: 1067. 

 

Taş hakkında bilgi yok. Üzerindeki yazıt: 

 

 

   ÉAgayª] TÊx 

   . . . . ow OÎl[piow 
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   Paus]°rvw 

   Di˛ ÑU]c¤stƒ 

   . . . . . . . . . . 

 

 

 

Kat. No:              : 20 

Lev. No:              : -, s. 45. 

Buluntu yeri       : Kyzikos civarı 

Bulunduğu yer   :British Müzesi 

Ölçüler                : Y: 45 cm.    G: 55 cm.     K: 15 cm. 

Tarih                   :  İ. Ö. 1 yy. ? 

Kaynakça          : Perdrizet 1899, 597-598, no: 6. Lev. 7. 

  

Sağ altta ayakta duran üç tanrı. Ortadaki Zeus, yanında Hermes Kadmilos, Zeus’un diğer 

tarafında tanrıça Kybele aslanı ile birlikte. Kybele’nin arkasında kalkanlarına kılıçlarını vuran 

iki Korybantes. Arka planda solda bir dağ. Dağın yamacında oturan küçük bir figür. Arkada, 

domuz başı formlu savaş gemisi.  

 

 

 

Kat. No:            : 21 

Lev. No:            : -, s. 44 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : 

Ölçüler              : Y:             G:               K: 

Tarih                 :   

Kaynakça          : CIG 3669. 

 

Taş hakkında bilgi yok. Üzerindeki yazıt: 
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         ÉAgayª tÊx 

G. Pesk°nniow ÉOnÆsimow 

Ye“ Íc¤st“ svye‹w én- 

°yhka §k megãlou kind- 

5 Ênou metå t«n fid¤vn. 

ne¤khw eÈxariwtÆrion 

         éneye›nai. 

 

 

 

Kat. No:            : 22 

Lev. No:            : 8, s. 44 

Buluntu yeri     : Ulaşlar 

Bulunduğu yer : Ulaşlar 

Ölçüler              : Y: 125 cm.    G: üst: 40 cm.   alt: 34 cm.   K: üst: 36 cm.    alt: 44 cm. 

Tarih                 : - 

Kaynakça          : MAMA  X 427 Pl. XLVI 

 

Beyazımsı kaba kireçtaşı sunak. Üst taraf kırık. Ön yüzde kabartma çelenk motifi. Üstte yazıt:  

 

 

 ÖAfiaw metå toË  

 ufloË Efirhn°ou 

 ye“ Ícist“ eÈ- 

 xÆn. 
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Kat. No:            : 23 

Lev. No:            : 9, s. 44 

Buluntu yeri     : Simav- Aşağı Yoncaağaç 

Bulunduğu yer : Aşağı Yoncaağaç 

Ölçüler              : Y:92 cm.     G: üst: 34 cm.   alt: 36 cm.    K: üst: 32 cm.  alt: 34.5 cm. 

Tarih                 : İ.S. 221 / 222 (Sula) 

Kaynakça         : MAMA  X  435 Pl. XLVII 

 

Küçük beyaz mermer sunak. Yoğun aşınma. Alt ve üst kısım silmeli. Ön yüzde kabartma 

çelenk. Üstte yazıt:  

 

 

  [¶]touw twÄ AÈ[ . . ] 

  || % ye“ Íc¤s- 

  [tƒ]  eÈxÆn. 

 

 

 

Kat. No:            : 24 

Lev. No:            : -, s. 44 

Buluntu yeri     : Simav-Yukarı Yoncaağaç 

Bulunduğu yer : Yukarı Yoncaağaç 

Ölçüler              : Y: 115 cm.       G: üst: 54.5 cm.    alt: 53 cm.      K: 47 cm. 

Tarih                 : İ.S.211 / 212 (Sula)   

Kaynakça         : MAMA  X 443 

 

Gri kireçtaşı sunak. Üstte yoğun aşınma. Ön yüzde yazıtın altında çelenk. 

 

 

[¶t]ouw spwÄ ye“ Íc[¤]st[ƒ §p-] 
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[hk]Òƒ Yermhno‹ eÈxÆn. 

 

 

 

Kat. No:            : 25 

Lev. No:            : -, s. 44 

Buluntu yeri     : Tiberiopolis- Hisarcık 

Bulunduğu yer : Hisarcık 

Ölçüler              : Y: 137 cm.           G: 51 cm.             K: 50 cm. 

Tarih                 : İ.S. 245-246  

Kaynakça         : MAMA  X  504 

 

Beyaz kireç taşı sütun biçimli sunak. Yüzeyde yoğun aşınma.  

 

 

  [¶t]ouw tlÄ TIR . V 

  . Diod≈rou k¢ [ gu-] 

  [nØ] ÉAff¤a Í[p¢r  ? fid¤-] 

  [vn ye]“ §phkÒ[ƒ Íc-] 

  [¤st]ƒ eÈxÆ[n] 

 

 

 

*Zeus Hypsistos Brontaios  

Kat. No:            : 26 

Lev. No:            : 10, s. 46 

Buluntu yeri     : Karacabey 

Bulunduğu yer : İstanbul Müzesi. Env. No: 3 

Ölçüler              : Y: 100cm.           G: 50 cm.             K: 10,5 cm. 

Tarih                 : İ.S. 2 / 3. yy. 
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Kaynakça       : Schmidt 1881, 257, Legrand 1897, 96; Hasluck 1903, 80; a.y. 1907, 66; ay. 

1910, 271, no:12; Mendel, Kat. no: 842; Robert 1949a, 31; Dugas 1910 235 vd.; LeBas-

Waddington 1972, 1099; Schwertheim 1983a, no: 5, Res. 7. 

 
Zeus Hypsistos Brontaios’a adak.  Kare şeklinde üçgen alınlıklı  mermer stel. Bitkisel 

öğelerle bezeli thympanon. Yarım palmet şekilli köşe akroterler Sağda ve solda iki sütun. 

Üstte kabartmalı alan; sağda kaide üzerinde  uzun giysili, sol elinde asa, yukarı kaldırdığı sağ 

elinde yıldırım demeti tutan Zeus Hypsistos. Zeus’un yanında kartal. Solda; sağ omzunda 

kerykeion taşıyan Hermes, ortada; havada asılı gibi duran ve üzeri girlant ile bezenmiş sunak. 

Sunağın üzerinde sivri bir koni. En altta; tabana uzanmış insan. Kabartmanın altında tabula 

ansata içinde yazıt. 

 

 

Tib°riow KlaÊdiow 

SÊntrofow Di‹ 

Íc¤stƒ katÉ •pita- 

gØn §k t«<n>fid¤- 

vn én°yhken 

Bronta¤ƒ. 

 

 

 

*Zeus Khalazios Sozon 

Kat. No:            : 27 

Lev. No:            : 11, s. 35, 47 

Buluntu yeri     : Bandırma 

Bulunduğu yer : Imperial Museum. Kat. No: 1503. 

Ölçüler              : Y: 82 cm.        G: 62 cm.      K: - 

Tarih                 : İ. S. 1. yy. 
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Kaynakça        : Hasluck 1904, 21-23, no: 4, fig. 1;  ay. 1906, 29; Robert 1950, 63, dn. 4; 

Robert 1955, 38 dn: 1; Mendel 1966, no: 837; Şahin 1978, 777, dn. 7;   SEG XXXIV 1984, 

no: 1245.  

 

Sağ üst köşe ve sol alt köşe kırık. Alt kısımda yer yer kopma. Yüzeyde aşınma. Stel üzerinde 

yaklaşık dikdörtgen şeklinde resim alanı.  

Sağda, üzerinde uzun khiton ve yukarı kaldırdığı sol elinde asasıyla, gövdesi cepheden başı 

sola profilden ayakta duran Zeus.  Ortada kartal. Kartalın sağında, üzeri bir boğanın kurban 

edilişi sahnesinin canlandırıldığı sunak. Sunağın arkasında Zeus’un kutsal ağacı. Solda 

cepheden ayakta duran rahip. Altta yazıt: 

 

   ZeÁw Xalãziow S≈zv[n 

        ÉEp‹ Dion[us¤]ou 

 

Yrakiokvm∞tai t“ ye“ tØn stÆllhn kayi- 

°rvsan Íp¢r eÈkarp¤aw ka‹ éblab¤aw t«n karp«n  

ka‹ Èp¢r Ígie¤aw ka‹ svthr¤aw t«n geokteit«n ka‹  

t«n sunerxom°nvn §p‹ tÚn yeÚn ka‹ katoikoÊntvn  

                             Yrak¤an k≈mhn. 

Meid¤aw Strãtvnow t“ ye“ ka‹ to›[w  kv]mÆtaiw 

dioikÆsaw pr«tow tØn stÆllhn §k t«n fid¤vn §pan- 

                    geilãmenow épokat°sthsen. 

 

 

 

*Zeus Krampsenos         

Kat. No:            : 28 

Lev. No:            : -, s. 49 

Buluntu yeri     : Pazarköy-Maden 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -           G: -             K: - 
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Tarih                 : - 

Kaynakça        :  Kontoleon 1889, 90, no: 6; Farnel 1977, 169. 

 

Zeus Krampsenos’a adak. 

 

 

   M. (;) ÉO[t]ak¤l[iow  .  .  ka‹   .   .  ÉOtak¤liow .  .  ] 

   svn ofl  ÉOtakil¤ou D°kmou ka‹ Pop[l¤aw] 

   PaÊlhw uflo‹ Di˝ Kramchn“ eÈxÆn.   

 

 

 

Kat. No:            : 29 

Lev. No:            : -, s. 49 

Buluntu yeri     : Balia-Maden 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -            G: -              K: - 

Tarih                 : - 

Kaynakça         : Arthur-Munro 1897, 293, no: 73. 

 

Zeus Krampsenos’a adak. Küçük mermer levha. Başı sola profilden erkek figürü ve önünde 

bir sunak. Üzerinde yazıt: 

 

 

   Gallivnow YeÊ- 

   -da[m]ow Di‹ Kram[chn“ 

 
 

 

*Zeus Megistos 

Kat. No:            : 30 
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Lev. No:            : -, s. 50, 72, 192 

Buluntu  yeri   : Kyzikos   

Bulunduğu yer : İstanbul Müzesi. Env. No: 4407. 

Ölçüler              : Y: 64 cm.           G: 43 cm.             K: 8 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 1. yy. 

Kaynakça        : Robert 1955, 125, no: 25. 

 

Stel üzerinde kurban töreni sahnesi canlandırılmıştır. Bir halkaya bağlı ön ayakları üzerine 

çöken boğa, boğayı kurban edecek kişi ile, sunağa doğru dönmüş ve tapınan beş kişi. 

Üzerinde yazıt: 

 

   

KÒintow Fabiow Leuk¤ou uflÚw ka‹ KÒ- 

  intow  Fabiow EÎt[u]xow Íp¢r •aut«n ka‹ t«[n] 

  fid¤vn Di‹ Meg¤stƒ ka‹ ÉApÒllvni Bayuli[me]- 

  ne¤t ka‹ ÉArt°midi eÈxaristÆrion. 

   

 

 

*Zeus Olbios 

Kat. No:            : 31 

Lev. No:            : -, s. 50 

Buluntu yeri     : Bandırma 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: 8 cm.          G: -              K: - 

Tarih                 : Hellenistik Dönem 

Kaynakça       : Hasluck 1905, 56, no: 1; Robert 1936, 59, no: 2; Drexhage  2003, 168; no: 6. 

 

Herakles’in Zeus Olbios’a adağı. Üzerinde yazıt: 
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   ÑHerakle¤dhw 

   ÑHerakle¤- 

   dou ye“ 

   Ùlb¤ƒ Íp- 

   [¢r . . . . . . ] 

 

 

 

Kat. No:            : 32 

Lev. No:            : -, s. 50 

Buluntu yeri     : Bandırma 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Ç: 11 cm. 

Tarih                 : Kayserler Dönemi   

Kaynakça       : Hasluck 1905, 56, no: 2; Robert 1936, 59, no: 3; Cook, 1914, 628-630, Anm. 

4, no: 3; Drexhage  2003, 169; no: 9. 

 

Küçük cippus (mezar taşı) parçası. Üzerinde yazıt: 

 

 

ye“] Ùlb¤ƒ 

? KÒin]tow Louge¤[now 

           ]¤ou pragmateu- 

t]Øw . . . . 

 

 

 

Kat. No:            : 33 

Lev. No:            : -, s. 50 

Buluntu yeri     : Bandırma veya Gönen 
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Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -          G: -           K: - 

Tarih                 : Geç Hellenistik Dönem   

Kaynakça      : Hasluck 1905, 56, no: 4; Robert 1936, 59, no: 5; Drexhage 2003, 170; no: 11. 

 

Bukranion kabartmalı sunak.Üzerinde yazıt:  

 

  

ye“ 

D]i‹ Ùlb¤ƒ 

 

 

 

Kat. No:            : 34 

Lev. No:            : -, s. 50 

Buluntu yeri     : Bandırma 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: 35 cm.     G: 23 cm. 

Tarih                 : Roma Dönemi 

Kaynakça        : Hasluck 1905, 56, no: 6; Cook, 1914, 628-630, Anm. 4, no: 3; Robert 1936, 

59, no: 7; Drexhage 2003, 170; no: 12. 

 

Dikdörtgen şeklinde blok. Üzerinde yazıt: 

 

         D]i[‹  Ù]l[b¤ƒ ? 

  efi]shkÒ(u)ƒ ? b[v- 

  mÚn Íp¢r (•)a[u- 

  toË ka‹ b¤ou  

  k]a‹ t°knv[n 

  k]a‹ t[«n kvmht«n  ? 
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Kat. No:            : 35 

Lev. No:            : 12-13, s. 51 

Buluntu yeri     : Kavak Köyü, Bandırma-Gönen arası 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: 114 cm.       G: 55 cm-64 cm.      K: 10 cm.  

Tarih                 : İ.S. 1.yy. 

Kaynakça       : Bey 1908, 521 vd. Lev. V-VI; Cook 1914, 628 vd.; Robert 1936, 58 vd., no: 

1; Robert 1983a, 547, dn: 8; Drexhage 2003, 167; no: 3. 

Zeus Olbios’a; üçgen alınlıklı kristalimsi, büyük tanecikli, hafif mavimsileşmiş, aşağıya 

doğru genişleyen mermer adak steli. Yanlarda ve yüzeyde aşınma. Figürlerde kopma. 

Yüzeyde aşınma.  

Üstte; ortada uzun giyimli, sağ elinde sunu tası, yukarı kaldırdığı sol elinde asasıyla cepheden 

Zeus. Sağda kanatları açık kartal, solda üzerinde ateş yanan bir sunak. 

Altta; ortada geniş bir kaide üzerine oturan ve üzerinde ateş yanan bir sunak. Sunağın önünde 

toprağa demir halkalı bir zincirle bağlı boğa. Sunağın arkasında, havaya kaldırdığı iki elinde 

çift ağızlı balta taşıyan, başı sola profilden, çıplak bir köle. Sağda, kısa khiton giyimli, başı 

sola profilden, ellerini yukarı kaldırmış bir erkek ve yanında sağ kolu yukarıda olan, aşağıda 

sarkıttığı sol elinde üzüm salkımı tutan bir çocuk. Yukarı kaldırdıkları sağ ellerinde 

muhtemelen bir meşale tutmaktalar. Solda, sağ kolunu yukarı kaldıran, sol elinde kutsal bant 

(infula) tutan  bir kadın ve göğsü üzerinde olan sol elinde içi meyve dolu olan bir tabak 

taşıyan küçük hizmetçi kız. Poyumda yazıt: 

 

 

EÈod¤vn fleroÊw DiÚw Ùlb¤ou 

Íp¢r t«n fid¤vn pãntvn kay≈w §k°leu- 

sen én°yhka eÈxaristÆrion.  
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Kat. No:            : 36 

Lev. No:            : -, s. 51 

Buluntu yeri     : Yenice Köy- Asar Kale’nin kuzeyi 

Bulunduğu yer : Berlin Müzesi 

Ölçüler              : Y: 122 cm.       G: 43 cm           K: -   

Tarih                 : İ.S. 2 / 3. yy. 

Kaynakça     : Arthur-Munro 1897, 293, no: 74; Schröder 1919, 110 vd., no: 31; Robert 

1946a, 152 vd.; Drexhage 2003, 166; no: 1. 

 

Üçgen alınlıklı, iki resim alanlı adak steli. Üst kısımda muhtemelen bir kartal figürü. Alınlık 

içinde midyeye benzeyen yarım daire şeklinde bir kabartma. 

Üsteki resim alanında sağda, ayakta ve cepheden, sol elinde asası, sağ elinde patera ile Zeus 

Olbios. Tanrının solunda, iki tapınan kişi (muhtemelen evli bir çift) önde duran erkek figür 

yukarı kaldırdığı ve bükülü olan sağ elinde yuvarlak bir nesne tutmakta (taç ?), arkadaki kadın 

figürü ise yine yukarı kaldırdığı sağ elinde tanımlanayan bir nesne tutmakta. 

Alttaki resim alanında ise, üzerinde ateş yanan büyük bir sunak ve önünde, ip ile kurban 

bağlama bloğuna bağlanan boğa. Altar’ın sağında sol elinde bıçak ile hizmetçi. Sağ köşede 

elinde bir ibrik ile kadın figür. Altar’ın solunda, biri kadın diğeri erkek iki kurban hizmetçisi. 

Kadın elinde bir sepet tutmakta. Erkek ise, omzuna atmış olduğu baltayı taşımakta. Podyumda 

yazıt:  

 

 

  Ka¤liow ÉAt¤liow flereÊw  

  D‹ ÉOlb¤ƒ eÈxaristÆrion. 

 

 

 

Kat. No:            : 37 

Lev. No:            : 14, s. 52 
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Buluntu yeri     : Danişment yakınlarında Örenköy 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: 49 cm.       G: 25cm.       K: 25 cm. 

Tarih                 : Erken İmparatorluk dönemi 

Kaynakça         : Drexhage 2003, 167; no: 2, Lev: 10.1 

 

Demetrios’un Zeus Olbios’a adağı. Dikdörtgen prizma şeklinde mermer sunak parçası. Dört 

kenarı kırık. Yüzeyde yoğun aşınma. Üzerinde yazıt:  

 

 

  [ÉAg]ayª tÊx[˙:] 

  [D]hmÆtriow [- ] 

  [y]e“ Di‹ ÉOlb‹ƒ  

  eÈxaristÆrio[n] 

  Íp¢r Íge¤aw 

  én°yeka.  

 

Kat. No:            : 38 

Lev. No:            : 15, s. 52 

Buluntu yeri     : Kavak Köy ? 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: 41 cm.       G: 35cm.       K: 4 cm. 

Tarih                 :- 

Kaynakça         : Robert 1936, 58, no: 47, Lev. 21; Drexhage 2003, 168, no: 4. 

 

Mermerden, üçgen alınlıklı stelin alt parçası. Kabartmanın üst bölümünün tamamı ve sağ alt 

taraf, yazıtın bazı parçaları ile beraber kayıp.  

Sağda, Zeus’un gövdesinin alt bölümü görünmekte. Sol elinde asa. Üzerinde bir ateşin 

yandığı sunağa doğru uzattığı sağ elinde tuttuğu pateranın parçaları görünmekte. Sunağın 

solunda, gövdesinin alt kısmı korunan küçük bir figür. Podyumda yazıt: 
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  Ye“ ÉOlb¤ƒ EÎtuxow Íp¢r fid¤aw s[v-] 

  thr¤aw ka‹ t«n bou«n eÈxaris[tÆrion]. 

 

 

 

Kat. No:            : 39 

Lev. No:            : 16, s. 50 

Buluntu yeri     : - 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: 33 cm.     G: 34 cm     K: 9 cm. 

Tarih                 : İmparatorluk dönemi 

Kaynakça         : Robert 1936, 58, no: 47, Lev. 21; Drexhage 2003, 168, no: 5. 

 

Alt bölümü korunmuş mermer stel. 

Ayakta duran Zeus’un sadece belden aşağısı sağlam. Üzerinde bir ateşin yandığı sunağa doğru 

uzattığı sağ elinde patera tutmakta. Tanrının sağında oldukça büyük ölçülere sahip bir kartal. 

Sunağın solunda, gövdesinin alt bölümü sağlam kalan bir hizmetçi veya tapınan bir figür. 

Podyumda yazıt:  

 

 

  Ye“ ÉOlb¤ƒ Flãbiw Tur[. . . ] 

  eÈxaristÆrion. 

 

 

 

Kat. No:            : 40 

Lev. No:            : -, s. 50 

Buluntu yeri     : Kavak Köy ? 

Bulunduğu yer : - 
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Ölçüler              : Y: -            G: -             K: -  

Tarih                 :  

Kaynakça      : CIG II 2017; Mordtmann 1881c, 264; Robert 1936, 59, no: 9; Drexhage 2003, 

169, no: 7. 

 

Taş hakkında bilgi yok. Üzerinde yazıt: 

 

 

  Kam¤saow Íp¢r toË  

  ÍioË ÉAlejãndrou Di‹  

  ÉOlb¤vi eÈxaristÆrion. 

 

 

 

Kat. No:            : 41 

Lev. No:            : -, s. 50 

Buluntu yeri     : Kavak Köy 

Bulunduğu yer : Calvert Kolleksiyonu 

Ölçüler              : Y: -            G: -           K: - 

Tarih                 : İ.S. 2. yy.  

Kaynakça        : Reinach 1913, 172; Robert 1936, 59, no: 9; Drexhage 2003, 169, no: 8. 

 

Tapınak cephesi şeklinde stel. Alınlık kısmında Helios’un büstü. Bunun hemen altında sol 

elinde asa, sunağın üzerine doğru uzattığı sağ elinde patera ile Zeus Olbios. Sunağın önünde 

küçük bir boğa. Sunağın solunda bir ağaç ve üzerinde bir kartal. Üzerinde yazıt: 

   

 

  Kãrpow Pvll¤vno[w] 

  Y(e)“ ÉOlb¤ƒ eÈxaristÆrion. 
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Kat. No:            : 42 

Lev. No:            : 17, s. 50 

Buluntu yeri     : Danışment-Balya 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: 13 cm.        G: 25 cm.       K: 5 cm. 

Tarih                 : Erken Kayser Dönemi 

Kaynakça         : Drexhage 2003, 169, no: 10, Lev: 10.2. 

 

Mermer adak stel parçası. Üst tarafı kırık ve kayıp. Yüzeyde yoğun aşınma.  

Sağda, Zeus Olbios’un ayak parçaları; solunda bir kartal ve arkasında başka bir tanrı. 

Kabartmanın altında yazıt:  

 

 

  ye“ Di‹ ÉOlb‹ƒ Ne¤ka[ndrow] 

  [.]aw Íp¢r éutoË ka‹ toË  

  [Í]ioË Meid¤ou eÈxaristÆrio[n]. 

   

 

 

*Zeus Olympios 

Kat. No:             : 43 

Lev. No:             : -, s. 54 

Buluntu yeri      : Melde 

Bulunduğu yer : Varşova-Braunsberg Eski Kraliyet Akademisi Koleksiyonu. Env. No:  

       910. 

Ölçüler               : Y: -          G: -               K: - 

Tarih                  : İ.S. 123. 

Kaynakça           : Schwertheim 1983a, no: 27 c. 
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Ktıstes, Soter ve Zeus Olympios olarak Kayser Hadrianus için onurlandırma. Üzerinde yazıt. 

 

 

AÈtokrãtori  

ÑAdrian«i Di‹ 

   Éolump¤vi sv- 

t∞ri ka‹ kt¤s- 

thi. 

 

 

 

Kat. No:            : 44 

Lev. No:            : 18, s. 53 

Buluntu yeri      : Mustafakemalpaşa- Karacabey arası 

Bulunduğu yer  : Bursa Müzesi. Env. No: 7584. 

Ölçüler               : Y: 35 cm.           G: 25 cm.               K: 13.2 cm. 

Tarih                  : İ.S. 123. 

Kaynakça         : Akat 1977, 5 vd;  Schwertheim 1983a, no: 27 d, Res. 24. 

 

Ktistes, Soter ve Zeus Olympıos olarak Kayser Hadrianus’a adanmış alt ve üst bölümü profilli 

levha. Yer yer aşınma. Kabartma yok. Üzerinde yazıt: 

Di‹ Svt∞ri Éo 

lump¤v ÑAdri- 

an« aÈto- 

krãtori  

 

 

 

*Zeus Orneos 
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Kat. No:            : 45 

Lev. No:            : -, s. 55 

Buluntu yeri     : Prokennesos-Palatia 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -             G: -             K: - 

Tarih                 : İmp. Dön. 

Kaynakça      : Hasluck 1910, Kat no: 24; SEG XXVI 1976-1977, no: 1344; Robert 1989, 28-

33; Şahin 2001, 136. 

 

Zeus Orneos için adak.  

 

 

D‹ ÉOrn°ƒ eÈxa- 

2 ristoËmen na- 

Ëtai ÑHrakll[e]- 

 4 «ta[i]. 

 

 

 

Kat. No:            : 46 

Lev. No:            : 19, s. 56 

Buluntu yeri     : Alpagut-Mustafakemalpaşa  

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No: 2584. 

Ölçüler              : Y: 101 cm.           G: 72 cm.             K: 15 cm. 

Tarih                 : İ. Ö. 140 / 130   

Kaynakça       : Schwertheim 1983a. no: 20, Res. 19, Lev. 7; Şahin 2000, 246, LZ 1, Lev. 96. 

 

Mermer stel. Tanrının omuz seviyesinden yukarısı tamamen kırık ve kayıp. Sağ kenarda 

boydan boya aşınma. Yüzeyde yer yer aşınma. Yüksek kabartma. 

Sağda; cepheden, vücut ağırlığını sağ bacak üzerine vermiş, vücudun sağ üst tarafını açıkta 

bırakan mantosu ile Zeus. Manto sağ kalça üzerinden sol omuza çıkıp; omuzun arkasından 
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aşağı inmekte. Yukarı kaldırdığı sol elinde asası, sağ elinde sunu tası tutmakta. Sağ kolun 

üzerinde muhtemelen kartala ait iki bacak.  

Ortada; sağa profilden, ön ayakları üzerine çökmüş kurbanlık boğa. Boğanın önünde kısa 

khiton giyimli, vucudu ¾ cepheden verilen, sağ elinde tuttuğu bıçak ile kurbanın sırtına 

saplayan erkek hizmetçi. Boğanın arkasında yüksek ve geniş bir sunak. Sunak arkasında bir 

ağaç. Ağaç ile sunak arasında, başı sola dönük, vücudu cepheden, yukarı kaldırdığı sağ eli ile 

başı üzerindeki yiyecek dolu sunu sepetini taşıyan hizmetçi kız.  

Solda, belden aşağısı cepheden, üst gövde ¾ cepheden, ayakta uzun elbiseli adak sunan erkek. 

Bunun önünde, belden aşağısı cepheden, üst gövde ¾ cepheden, ayakta kısa khiton giyimli 

erkek hizmetçi. Podyumda yazıt:  

 

 

ÉOrnehn«n [ [kãtoikoi ] ] ka‹  

Dandahn«n kãtoikoi  

ÑHrm¤an Meleagrou [ [str] ] 

4 strathgÚn éret∞w ¶neken 

ka‹ eÈno¤aw t∞w efiw •autoÊw. 

 

 

 
*Zeus Pandemos 

Kat. No:              : 47 

Lev. No:              : 20, s. 57-58, 198 

Buluntu  yeri      : Balıkesir-Ören Mevkii 

Bulunduğu yer   : Karagöz 

Ölçüler                : Y: 67 cm.           G: 36 cm.             K: - 

Tarih                   : İ.S. 128 /129 

Kaynakça           : Schwertheim 1987b, 86, no: 126, Lev. 21/22 

 

Meidias’ın İmparator Hadrianus için Zeus Pandemos’a sunduğu adak steli.  

Stel çepeçevre çiçek, meyve ve geometrik desenlerle bezeli. Üzerinde yazıt: 
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( ÖEtouw ) sigÄ mh ( nÚw ) PanÆmou igÄ            (=213 sull. Era) 

Di› PandÆmƒ Íp¢r t∞w AÈtokrãtorow 

TraianoË ÑAdrianoË Ka‹sarow SebastoË 

4 diamon∞w Meid¤aw GermanoË sÁn ÉApf¤& 

tª gunaik‹ égonoyetÆsaw Íp¢r Kleãndrou 

ka‹ Dhmost°nouw t«n ufl«n ka‹ Ger- 

manoË ka‹ Meid¤ou [ t« ]n Laod¤- 

8 [ khw t∞w édelf∞w ufl«n  ?- -  

 

 

 

Kat. No:            : 48 

Lev. No:            : 21, s. 57-58 

Buluntu  yeri     : Ören Mevkii 

Bulunduğu yer  : Karagöz  

Ölçüler               : Y: 56 cm.          Ç: 25 cm.             K: - 

Tarih                  : İ.S. 2. yy. 

Kaynakça          : Schwertheim 1987b, 87, no: 128, Lev. 22 

 

Zeus Pandemeia’ya adanmış mermer sütun. Sutunun alt kısmına uçları yuvarlatılmış oluklar 

açılmış. 

 

 

ÉApoll[ Ò ]dotow Di[ o- ] 

strãtou égvnoyetÆsaw 

PandÆmeia Íp¢r Diostrã- 

4  tou ufloË . 
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Kat. No:            : 49 

Lev. No:            : -, s. 57 

Buluntu  yeri     : Taşköy-Simav/Balat arası 

Bulunduğu yer  : - 

Ölçüler              : Y: -                    G: -                 K: - 

Tarih                 : Muhtemelen İ.S. 2 / 3. yy. 

Kaynakça         : Arthur-Munro 1897, 289, no: 64; Schwertheim 1987b, 85, no: 125. 

 

Damas tarafından Zeus Pandemos’a adak olarak sunulmuş alt ve üst tarafı silmeli kare şekilli, 

mermer sunak. Üzerinde yazıt: 

 

 

  Di‹ PandÆmƒ 

eÈxØn Dãmaw 

ÉAppç sÁn ÉAm- 

-m¤ƒ tª gunai- 

-k‹ §k t«n fid¤vn  

én°sthsen. 

 

 

 

Kat. No:              : 50 

Lev. No:              : 21, s. 57 

Buluntu  yeri      : Ören Mevkiinde bir arazide   

Bulunduğu yer   : Karagöz 

Ölçüler                : Y: 76cm.           G: 34 cm.             K: - 

Tarih                   :  - 

Kaynakça            : Schwertheim 1987b, 87, no: 127, Lev. 22 
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Zeus Pandemos’a adak. Üst bölüm kırılmış ve alt tarafı çimentolanmış sekiz köşeli kumtaşı. 

Üzerinde yazıt: 

 

 

M°gaw 

ZeÁw 

Pã<n>dh- 

4 mow . 

 

 

 

*Zeus Polieos 

Kat. No:            : 51 

Lev. No:            : 22, s. 60 

Buluntu yeri     : Karacabey 

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No:  - 

Ölçüler              : Y: 33 cm.         G: 52 cm.           K: 14 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 4. yy. sonu İ.Ö. 3. yy. başı. 

Kaynakça         : Schwertheim 1983a, no: 1, Res. 4.  

 

Kırık mermer stel. Bulunan iki parça birleştirilmiş. Birleştirilen parçaların sağ ve sol tarafının 

bir kısmı sağlam. Alt ve üst tarafı tamamen kırık. Üzerinde yazıt:   

 

 

  - - - 

  [treisk]aide[kãthi - -  

  [pemp]thi §p‹ [d°ka - -  

  [efik]ãdi ÑHrm∞i xo›[row] 

4 [de]kãthi fy¤nonto[w - - ] o‰w, 

  [S]kirofori«now noumhn¤ai ÉIliyu¤ai o‰w, 

  §nãthi ÉAfrod¤thi a‡j, 
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  Tetrakaidekãthi Di‹ Polie› boËw, 

8 ßkthi §p‹ d°ka ÑHrakle› boËw, 

  ÉAlejikãkvi taËrow, 

  •bdÒmhi §p‹ d°ka Di‹ ÉOlump‹vi boËw, 

  ÉApÒllvni Karne‹vi boËw, taËrow, ¶rifow, 

12 [Efir]Ænhi taËrow, 

   [efikãdi D]i‹ ÉAgora¤vi o‰w, 

   [   Buchst.   o]‰w, 

   - - - 

 

 

 

*Zeus Poteus 

Kat. No:            : 52 

Lev. No:            : 23, s. 60 

Buluntu yeri     : Kadoi-Yeniköy 

Bulunduğu yer : Kütahya Müzesi. Env. No: - 

Ölçüler              : Y: 67 cm.         G: 47 cm.      K: - 

Tarih                 : İ.S. 3. yy. 

Kaynak             : Ricl 1991a, 76-77, no: 6, Taf. 12; SEG XLI 1991, no: 1071 

 

Zeus Poteus’a adanmış gri mermer stel. Sağ üst köşe, Zeus’un başının üzerinden itibaren 

kırık. Yer yer aşınma.   

Yan tarafları sarmaşık yaprakları ile bezeli iki sutun ile çevrili. Niş içinde, üzerinde sakallı 

Zeus başı bulunan sunak. Sunak üzerinde yazıt: 

 

 

Tãtion 

Di‹ Pot- 

evw eÈ- 
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xÆn. 

 

 

 

*Zeus Sabazios 

Kat. No:              : 53 

Lev. No:              : 23, s. 62 

Buluntu  yeri      : Balat  

Bulunduğu yer   : Kayıp 

Ölçüler                : Y: 25 cm.           G: 18 cm.             K: - 

Tarih                   : - 

Kaynakça           : Conze 1860 , 98 vd., no: 7, Lev. 17; Cook, 1925, 183; Lane 1985, 9, no: 

25. 

 

 Zeus Sabazios’a yapılan sunu tasvirli adak steli. Zeus Sabazios, solda bir taht üzerinde 

oturmakta elinde bir mızrak ve patera tutmakta. Ortada, bir sunak ve sunak arkasında üzerine 

bir yılanın dolandığı ağaç. Sağda, biri kadın, diğeri erkek tapınan iki kişi. Erkek sunak 

üzerinde tütsü yapmakta. Kabartmanın altında yazıt: 

 

 

  M°nandrow ÉAyhnod≈- 

  rou Di‹ Saaz¤ƒ 

  eÈxÆn. 

 

 

 

Kat. No:              : 54 

Lev. No:              : -, s. 62 

Buluntu  yeri      : Kyzikos  

Bulunduğu yer   : Kayıp 

Ölçüler                : Y: -           G: -             K: - 
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Tarih                   : İ.Ö. 135 

Kaynakça           : Welles 1966, 266, no: 66. 

 

III. Attolos’un Kyzikos’a mektubu. 

 

 

 BasileÁw ÖAttalow Kuzikhn«n t∞i boul∞i ka‹ t«i dÆmvi xa¤re[in: ÉAyÆ-] 

 naioi ı Svsãndrou uflÒw,toË genom°nou fler°vw toË KayhgmÒnow D[i-] 

           onÊsou ka‹ suntrÒfou toË patrÒw mou, ˜ti m¢n ≤m«n §sti sug-/ 

           genØw oÈ pe¤yomai Ímçw égnoe›n , e‡ ge ı S≈sandrop gÆmaw tØn É Ayh- 

           na¤ou yugat°ra toË Meid¤ou, ˘w ∑n É AyÆnaiow éneciÚw toË patrÒw 

           mon, toËton §g°nnhsen, œi ka‹ genom°nvi éj¤vi toË oˆkou ≤m«n tÚ 

           m¢m pr«ton ÖAttalow ı ye›Òw mou  sÁg ka‹ t∞i §m∞i gn≈mhi z«ntos  

           ßti toË Svsãndrou  ßdvke diã g°nouw flereosÊnhn t∞n toË DiÚw 

           toË Sabaz¤ou timivtãthn oÔsam parÉ ≤m›n,Ïsteron d¢ metallãjantow 

           toË Svsãndrou diã t∞m per‹ aÈtÚn oÔsag kalokagay¤ag ka‹ per‹ tÚye[›-] 

           on eÈs°beiag ka‹ t∞n prÚw ≤mçw eÎnoiag ka‹ p¤stig ka‹ t∞w toË Kayhge- 

           mÒnow DionÊsou flrevsÊnhw ±ji≈samen aÈtÒn, kr¤nantew aÈtÚg ka‹ 

           taÊthw e‰nai êjion t∞w tim∞w ka‹ prepÒntvw prost∞s<e>syai must[hr¤] 

          vn thlikoÊtvg kég∆ ka‹ ÖAttalow ı ye›Òw mon,…w diasafe›tai §n t«[i] 

          ihÄ¶tei t∞w §ke¤nou basile¤aw. efidfi∆w oÔn ˜ti prÚw metrÚw ka‹ Ím[°-] 

          terÒw §sti pol¤thw. ¶krina §piste›lai Ím›m p°mcaw ka‹ tå loipå pro- 

          stãgmata ka‹ filãnyrvpa tå graf°nta ÍfÉ≤m«m per‹ toÊtou ,˜pvw 

          efid∞te …w ¶xomem filostorgiaw prÚw aÈtÒn. 

                                               dÄ,D¤ou zÄ. M°nhw §k Pergãmon. 

 

 

 

*Zeus Soter                  

Kat. No:            : 55 
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Lev. No:            : -, s. 65 

Buluntu yeri     : Balıkesir-Kara Su 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -             G: -             K: - 

Tarih                 :   

Kaynakça          : Robert 1937, 212-213. 

 

Zeus Soter’e adak. Üzerinde yazıt: 

 

 

      DiÚw 

  Svt∞row 

 

 

 

Kat. No:            : 56 

Lev. No:            : -, s. 65, 102, 192 

Buluntu yeri     : Balıkesir-Ömer Köy 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: 55 cm.          G: 49 cm.          K: - 

Tarih                 : - 

Kaynakça         : Wiegand 1904, 301.Robert 1937, 214. 

 

Herakles kabartmalı mermer stel. Herakles’in ayaklarının ve Keule’sinin bir kısmı 

görülebilmekte. Üzerinde yazıt: 

 

  +  +  + nhw Meid¤ou 

  [égoranÒ ? ]mow Íp°r t«n  

  [karp«n ka‹] s¤tËn Di‹   Sv- 

  [t∞ri ka‹] ÑHrakle› eÈxaris- 
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  [t]Ærion. 

 

 

 

Kat. No:            : 57 

Lev. No:            : 24, s. 66 

Buluntu yeri     : Kyzikos- Darıca 

Bulunduğu yer : Darıca 

Ölçüler              : Y: 76 cm          G: 50 cm.             K: 15 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 1. yüzyıl 

Kaynakça      : Schwertheim 1990, 83 vd., Lev. 9-10; SEG XL 1990, no: 1124. 

  

Üzerinde iki kabartma sahnesi bulunan parçalar halinde büyük, mermer adak steli. Alt ve üst 

parçalar mevcut. Orta parça kayıp. Yazılar kabartmalar arasında. Üst kabartmada sağda, sol 

elinde asa, sağ elinde patera (?) tutan Zeus Soter. Solda, bir sunak ve bir ağaç. Altta; 

boynunda bıçak izleri olan boğa. Boğanın önünde insan. Boğanın başının yanında 

tanımlanamayan objeler. Üzerinde yazıt:  

 

 

[Ofl] kvm∞ta]i stefanoËsin M[ - - - ] 

[égvnoyet]Æsanta éÛd¤ƒ stefãnƒ. 

   relief 

 

[ÑIppar]xoËntow Prokl[°]ouw [ ? ] 

4  [      Men¤]ppou meropoÆsaw ka‹ 

  [ghsãme]now tØn stÆlhn Di‹ Svt∞ri 

  [Íp¢r t«n k]vmht«n ka‹ •autoË. 

    vacat 

 

  [ - - - - - - - - ] on Menãndrou égvnoyetÆsant[a] 

8  [ka‹ meropoÆs]anta éÛd¤ƒ stefãnvi. 
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    relief 

 

  [ - - ca. 10 Bst. - -  ]lon Men¤ppou meropoÆsan[ta] 

  [ ka‹ énay°nta] tØn stÆlen éÛd¤vi stefãnvi. 

  [ÉEp‹ - 8 Bst.  - - ]w  flppãrxev stefanoËsin ofl kv- 

12  [m∞tai  ÉApollo]fãnhn ÉApollofãnou égvn[o-] 

  [yetÆsanta ka‹ m]eropoÆsanta éÛd¤ƒ stefãnƒ. 

  [StefanoËsi]n ofl kvm∞tai M°mnona  

  [ - - 8 Bst. - - ] égvnoyetÆsanta ka‹ mero- 

16  [poÆsanta ka‹ ]ghsãmenon éÛd¤ƒ stefãnvi. 

  [StefanoËsin ofl k]vm∞tai Glauk¤an M°mnonow  

  [ - - ca. 10 Bst. - - ]omenon ka‹ zhtÆsanta tå t«n 

  [ - - ca. 10 Bst. - - ]i dika¤ow éÛd¤ƒ stefãnvi. 

20  [StefanoËsin ofl kv]m∞tai NeikÆforon ±leuyervm°non 

  [ - - ca. 10 Bst. - - é]Ûd¤vi stefãnvi.    StefanoË- 

  [sin – ca. 7 Bst. - F]ilomay∞ filagayoËnta 

    vacat 

 

  [éÛd¤vi stefãnvi. Stefan]oËsin TÆlefon ÉAsklepio- 

24  [d≈rou égvnoyetÆ]santa éÛd[¤ƒ ste]fãnƒ. 

 
 
 
*Zeus Thimenos 

Kat. No:               : 58 

Lev. No:               : 25, s. 66 

Buluntu  yeri       : Hadrianueia-Karaköy-Ören harabesi 

Bulunduğu yer    : Karaköy-Ören harabesi 

Ölçüler                 : Y: 70 cm.       G: 48 cm.     K: 48 cm. 

Tarih                    : İ.S. 201-202.  
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Kaynakça          : Schwertheim 1985b, 38 vd.; SEG 35, 1985, no: 1277; Schwertheim 1987b, 

88, no: 129, Lev. 23;  

 

Zeus Thimenos’a adanmış mermer sunak. Alt tarafı tamamen kırık. Üst tarafta yer yer kopma. 

Üzerinde yazıt: 

 

 

ÉAgay∞i tÊxhi: 

Di‹ Yimhn“ 

[Í]p¢r t∞w t«n Seba- 

4 [s]t«n ne¤khw ı 

  [d]∞mow eÈxÆn: 

  [§]pimelhy°ntow 

  ÉEpine¤kou Mn- 

8 [no]d≈rou ¶t(ei) oÄ. 

 

 

 

*Zeus Trosou 

Kat. No:            : 59 

Lev. No:            : 26, s. 68, 181 

Buluntu  yeri     : Soma - Akçaavlu 

Bulunduğu yer  : Manisa Müzesi. Env. No: 395. 

Ölçüler               : Y: 77 cm.          G: 25 cm.             K: 7 cm. 

Tarih                  : Erken İmparatorluk Dönemi. 

Kaynakça        : Herman-Polatkan 1969, 58-63, no: 15, Lev. 5.11, Malay 1994, 47, no: 55; 

Petzl 1994, 1, no: 1. 
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Zeus Trosou için adak. Üçgen alınlıklı, köşe akroterli mermer stel. Kenarlarda çarpma ve 

kırılma. Yüzeyde yer yer yer aşınma. Yazıtın bulunduğu podyumda, sol üst köşeden başlayan 

çatlak, çarpraz olarak sağ alt köşede son bulmakta.  

Alınlığın ortasında rozet motifi. Alınlık altındaki yaklaşık kare şeklindeki resim alanında, 

ortada, alt ve üstü silmeli köşeli bir sunak. Bunun üzerinde bir kartal. Kartal ile alınlığın 

arasında bir parça et tutan  insan eli. Podyumda yazıt: 

 

 

  Me¤dvn Menãndrou krat∞ra 

  §pÒei §p‹ toË DiÚw toË Trvsou, 

  ka‹ ofl diãkonoi êyuta §fãgosan,  

 4 ka‹ ãpemãkkvsen aÈtÚn  

  §p‹ m∞naw tre›w ka‹ pares- 

  tãyh aÈt“ efiw toÁw Ïpnouw, 

  na stÆlhn stÆsaw §pigrãc 

8 ì p°posxen, ka‹ rjato tÒte  

       lale›n. 

 

 

 

*Apollon 

Kat. No:            : 60 

Lev. No:            : - 

Buluntu yeri     : Kyzikos  

Bulunduğu yer : -, s. 69, 192        

Ölçüler              : Y:             G:               K: 

Tarih                 :  Erken İmparatorluk dönem. 

Kaynakça        : Lolling 1884, 28 vd.; Hasluck 1903, 89 vd. ; Lafaye 1927, 62, no: 159; 

Taşlıklıoğlu 1963, 125; Kaufmann-Stauber 1992, 63-67, no:10. 
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   [ı é]na 

e]n §p¤sxeo 

d«na éna  .  .  .  me 

ka‹ toÁw ê[llou]w [p]o[l¤taw 

  5 aÈt«n §p‹ [dias]ãfhw[in]      udi 

kÆruk[ow] dhmow[¤&  ?  tÚ  prç[gma  ?                                            Dh- 

mÆt[r]ion Ofiniãd[ou] ér[et∞w ß]n]eken ka‹ eÈno¤aw 

stefanoËsyai d¢ aÈtÚn ka‹ §n to›w  .  .  m°noiw  IUAI 

t«n ÑR[v]ma¤vn [é]nagoreÊontow  [t]oË k[Æruko]w  ˜ti [ı] d∞mow  stefano›  

        [DhmÆ]- 

10 trion  Ofiniãdo[u   pãsh]w   é[r]et∞w  [¶]n[eken  ım]o¤ow  d¢   stefanoËsyai 

         aÈtÚn ka‹ 

 §n  to›w  katÉ   §niautÚn   tiyem[°]no[iw    eÈx]arithr¤oiw   ég«sin   ÑHr≈oiw  

         t“ pãp- 

 pƒ  aÈtoË  ÉAsklhpiãdh  t“  ofik[istª  ka‹ t]o›w  sunagvnisam°noiw  aÈt“ 

 lejandre¤an  §n  t“  [ka]t[ã]  .  .  .  po]l[§]mƒ  metå tåw toË patrÚw aÈtoË 

 ka‹ toË ye¤ou stefan≈seiw  [énag]o[reÊont]ow  [t]oË kÆrukow ˜ti ı d∞mow 

          stefano› 

15 DhmÆtrion Ofiniãdou toË ÉAsklhpiãdou pãshw genÒmenon éjsion tim∞w tª 

 patr¤di, énatey∞nai d¢ aÈt“ efik[Òna tele¤an] grappØn §n ˜plƒ 

 §pixrÊsƒ ka‹ [ég]alma mar[mãrin]on [§n t]“ ÉAsklhpioË ka‹ ÉApÒllvnow 

          fler“(i) 

 ÏfÉ  å  Èpogrãcai  ˜ti  ı   d∞mow  DhmÆtrion  Ofiniãdou  toË  ÉAsklhpiãdou  

           diå t∞w  

 ¶k  te  aÈtoË  ka‹  t«n  progÒnvn  efiw  tØn  pÒlin  eÈerges‹aw :  énatey∞nai   

20 d¢  ka‹  stÆlhn  [le]ukØ[n   liy]e¤an  prÒ  toË  gumnas¤ou  §n  tª kataskeu- 

azom°n  stoò   [t“  dÆm]“   ÍpÚ  toË  édelfoË  aÈtoË   Dionus¤ou  toË  

Ofiniãdou §k  toË  fid¤ou  b¤ou §fÉ n §n tª sunteloum°n ÍpÚ toË dØ- 

mou katadromª toË patrÚw aÈtoË Ofiniãdou  toË  ÉAsklhpiãdou 

    .          .         .          .          .          .         .          .          .         .         .   

25 égom°noiw  katÉ §niautÚn  ÍpÚ  t«n  érxÒntvn  toË  gumnas¤ou  épÚ  toË   
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 ÑHr–ou,  toÁw  d¢  n°ouw  ka‹  §fÆbouw  ka‹  pa›daw  tØn  §som°nhn  

stefãnv- 

 sin  aÈtoË  [parap]°mpein  ka‹  §pishmoËsyai  énagoreÊontow  toË  kÆrukow  

˜ti  ı  d∞mow  stefano›  DhmÆtrion  Ofiniãdou  toË  ÉAsklhpiãdou  t∞w  diå  

prÒgonvn eÈ[n]o[¤]a[w] efiw tÚn d∞mon  ßneken, poioum°nou  tØn §pim°leian 

30 t∞w  énagoreÊsevw toË  stefãnou toË  katÉ  §niautÚn  gumnas¤arxou,   

 énagraf∞nai  d¢  efiw  tØn  st[Ælhn],  ka‹  ént¤grafon  toËde t oË  chf¤s- 

 matow,  tÚ  [de]  cÆfisma  [e‰nai  Íp¢r  t∞w  s]vthr¤aw t∞w pÒlevw.   

 

  

 

Kat. No:            : 61 

Lev. No:            : -, s. 69 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: 24 cm.            G: 17 cm.              K: - 

Tarih                 :   

Kaynakça        : Mordtmann 1885, 208, no: 34. 

 

Apollon’a adak. Sağ taraf kırık. 

Sağda süvari. Kısa khiton giyimli. Khlamys’i sağa doğru uçuşmakta.  

Solda, etrafına bir yılanın dolandığı defne ağacı. Üstte bir satır altta bir satır yazıt. 

 

 

ÉAÈr(Æliow)  Dom°[tiow  .  .  .  . 

kay‹drusen k(a‹) [éfi°rvsen], 

      ye“ ÉA[pÒllvni. 
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Kat. No:            : 62 

Lev. No:            : -, s. 69 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y:             G:               K: 

Tarih                 : Roma İmparatorluk Devri 

Kaynakça          : Taşlıklıoğlu 1963, 125; REG X  208, no: 34.  

 

Apollon’a adak levhası. Üzerinde yazıt: 

 

 

AÈr(Ælion) Dom°[tiow  .  .  . ] 

kay¤drusen k(a‹)  [éfi°rvsen] 

       ye“ ÉA[pÒllvni. 

 

 

Kat. No:            : 63 

Lev. No:            : 27, s. 70 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : Ankara Kalesi Deposu. Env. No: 199. 

Ölçüler              : Y: 25 cm.        G: 13.5 cm.       K: 3 cm. 

Tarih                 :   

Kaynakça     : Lolling 1884, 18; Taşlıklıoğlu 1963, 125. 

 Krş: Robert 1955, 134, no: 2, Lev. XXX  4 a 

 

Üzerinde Apollon’un tasvir edildiği dikdörtgen şeklinde, tek resim alanlı, beyaz mermerden 

adak levhası. Üst kısım, sağ ve sol alt köşeler kırık. Figürlerde ve yüzeyde yoğun aşınma. 

Alçak kabartma.   

Dikdörtgen bir niş içinde, sağda cepheden ayakta, vücut ağırlığını sağ bacak üzerine veren, 

uzun khiton giyimli Apollon. Sol elinde kithara, sunağa doğru uzattığı sağ elinde sunu tası ile. 
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Ortada bir sunak ve arkasında ağaç. Solda, sağa dönerek tapınan iki kişi. Sunak önünde 

hizmetçi ve kurbanlık koyun. Podyumda yazıt: 

 

 

ÉAsklhpiãw  ÉApÒllvni 

    eÈxÆn. 

 

 

 

Kat. No:            : 64 

Lev. No:            : -,  s. 69 

Buluntu yeri     : Apollonia 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: 24 cm.        G: 16 cm.             K: - 

Tarih                 :  

Kaynakça          : Wiegand 1904, 308. 

 

Apollon’a adak levhası. Üzerinde yazıt: 

 

 

ÖAfrh ÉApÒllvni eÈxÆn. 

 

 

 

Kat. No:            : 65 

Lev. No:            : -, s. 70 

Buluntu yeri     : Bandırma 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: 40 cm.      G: 25 cm.   

Tarih                 : - 

Kaynakça         : Hasluck 1907, 61, no: 1. 
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Tek resim alanlı, üst tarafı kırık adak steli. 

Sağda cepheden ayakta duran, sol elinde kithara, sağ elinde patera ile Apollon. Solda, 

kurbanlık koyun ile tapınıcı kişi ve sunak. 

  

 

 ÑHliÒdvrow 

   ÉApÒllvni 

 

 

 

Kat. No:            : 66 

Lev. No:            : 28, s. 69, 192 

Buluntu  yeri   : Kyzikos   

Bulunduğu yer: Bandırma, N. Tolunay Koleksiyonu 

Ölçüler              : Y: 118 cm.       G: 24 cm.      K: 16 cm.   

Tarih                 : İ.Ö. 15  

Kaynakça        : Schwertheim 1983b, 110 vd. , no: 3, Lev. 11; SEG XXXIII 1983, no: 1055. 

 

Dört parçadan oluşan büyük mermer stel. Kabartmalı taş ve yazıt iki kez kullanılmış. Yazıt 

stelin sağında. Korunan parçaların birinde kabartma kalıntıları izlenmekte. Stelin sağında 

yuvarlak kabartmalar. Üst parça üzerinde, ayakta duran bir erkek figürünün muhtemelen 

Apollon’un bacakları görünmekte. Üzerinde yazıt: 

 

 

  [AÈtokrãtora Ka‹sara y]eÚn uflÚ[n] 

  [SebastÚn ka‹ Liou¤an    ] yeån DÆmhtr[a] 

          k]a‹ ÉApÒllvna 

4                                                    ] 

                                                      ]yentow aÈto›w 
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                                                    o]u Petrvn¤ou toË 

                                                      ]met°peita t«n 

8                                                    ]    épÚ st°[g]hw e- 

                                                      ]non ÍpÉ aÈtoË 

                                                      ]ÉEtevn°vw 

                                                      ]w. 

                     Vacat 

12                                               Í]p¢r •aut«[n]  oder •auto[Ë] 

                                                 ÉA]pÒllvni 

                                                    ]nt[o]w  xv[. . .]  

                      Vacat 

                                                  g]rammat°[vw] 

16             ? toË f¤lou aÈto]krãtow  

                           Vacat 

                                                    ] êmemptow r[ 

                                        B]akx¤ou égvno- 

20 [y°tou].  

 

 

 

Kat. No:            : 67 

Lev. No:            : -, s. 69 

Buluntu yeri     : Kurşunlu 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y:             G:               K: 

Tarih                 : İ.Ö.4. veya  3. yy. 

Kaynakça         : Arthur-Munro, 1901, 235-6; Taşlıklıoğlu 1963, 121. 

 

Yazıtlı mermer parça.  
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[ .  .  .  .  ]dekãta [i  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ] 

 [§n m°raiw  ] tris‹n §ån mØ katastÆshi 

 [  .  .  .  .  .  .  .  .  .  t]åw katabolåw §n to›w xrÒnoiw  

 [  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]énapvkÆsei ı tam¤aw ka‹ 

 [  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kã]yÒti ka‹ toÁw tåw dhmos[¤-] 

 [aw »nåw priam°nouw]É Ø §gguvm°nouw prass°[tv] 

 [efiw tÚ flerÚn toË ÉApÒllã]vnow érgur¤ou stat∞[raw] 

 •katÒn ? 

 

 

 

Kat. No:            : 68 

Lev. No:            : -, s. 70 

Buluntu  yeri     : Susurluk 

Bulunduğu yer  : - 

Ölçüler               : Y: 46 cm.        G: 27 cm. 

Tarih                  : -  

Kaynakça          : Hasluck 1905, 58, no: 13. 

 

Yazıtı oldukça aşınmış, küçük stel.  

Sağda uzun giysili Apollon. Sol elinde lyra, sağ elinde patera. Solda, ağaç ve sunak. 

Kurbanlık koyun ve tapınıcı. Üzerinde yazıt: 

 

 

  ONN(?) ADOS 

 

 

 

Kat. No:            : 69 

Lev. No:            : 29, s. 70 

Buluntu  yeri     : Kyzikos 
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Bulunduğu yer  : İstanbul Müzesi. Env. No: 4626 

Ölçüler               : Y: 18.5 cm.        G: 26.5 cm.  K: 7 cm. 

Tarih                  : İ.Ö.2-1. yüzyıl  

Kaynakça          : Robert 1955, 150, no: 6, Lev. XXIII. 5. 

  

Üst sol ve alt bölümü kırık adak steli. Yüzeyde aşınma. Alt kısım, Apollon’un göğsü altından 

kırık.  

Niş içinde, yüksek kabartma. Sağda, cepheden ve saçları ortadan ikiye ayrılan Apollon 

Kitharodos. Tanrının sağ elinde tuttuğu kithara çerçeve üzerinde. Tanrının eli, kithara 

arkasından görünmekte. Ortada stilize edilmiş ağaç. Kabartma üzerinde yazıt: 

 

 

  [ı de›na AfisxÊ ?]lou toË Menãn- 

  [drou toË Afi]sxÊlou ÉApÒl- 

  [lvni]                      eÈxÆn. 

 

 

 

Kat. No:             : 70 

Lev. No:             : 30, s. 69 

Buluntu  yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer  : İzmir Müzesi. Env. No: 381 

Ölçüler               : Y: 65 cm.        G: 31 cm.  K: 12 cm. 

Tarih                  : İ.Ö.2-1. yüzyıl  

Kaynakça          : Robert 1955, 152, Lev. XXIV. 3. 

 

Üçgen alınlıklı, akroterli ve tek resim alanlı adak steli. Tepe ve sağ köşe akroter kırık. Alt 

kısımda kırık ve kopmalar. Stelin yüzeyinde ve figürde yoğun aşınma.  
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Alınlık ortasında daire şeklinde motif. Diktörtgen bir niş içinde tanrı cepheden fakat sağa 

doğru hareket eder tarzda, uzun giysili, sol elinde kithara ve sağ elinde plektrası ile tanrı 

Apollon. Üzerindeki yazıt:   

 

 

  [F¤]lippow ÉApollvn¤o[u] 

  toË É ÉApollvn¤ou 

  [ÉApÒl]lvni. .     KH.I 

 

 

 

Kat. No:            : 71 

Lev. No:            : -, s. 69 

Buluntu  yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer  : - 

Ölçüler               : Y: -        G: -     K: - 

Tarih                  : -  

Kaynakça          : Mordtmann 1904, 121, no: 3. 

 

Ön yüzde büst ve yazıt, arka yüzde sadece yazıtlı  stel. 

 

Ön yüzdeki yazıt:  

 

ÖEd]ojen tª Boulª ka‹ t“ dÆmƒ [ÉAy]Ænaiow [§pes]tãtei, gn≈mh  

t«[n] érxÒntvn: énagrã[cai tÚn xrhsmÒn]. 

 

Arka yüzdeki yazıt: 

 

ÑIpparxoËntow 

  Kleum°nouw 

  ∞rvow xrhsmÚw 
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  stefanhfÒrvn, 

  ˜n ¶xrhsen aÈto›w  

  ÉApÒllvn ı §n Di- 

        dÊmoiw. 

           

 

 

Kat. No:            : 72 

Lev. No:            : -, s. 69 

Buluntu  yeri     : Manyas- Hamamlı 

Bulunduğu yer  : - 

Ölçüler               : Y: -        G: -     K: - 

Tarih                  : -  

Kaynakça          : Lechat-Radet 1888, 194-5,  no: 4. 

 

 

  ÉA]poll[Ò]dvro[w 

  .  .  .  .  . Ka]rpofÒr[ƒ 

  katÉ  §p]itagÆ[n. 

 

 

 

Kat. No:            : 73 

Lev. No:            : 31, s. 69 

Buluntu yeri     : Kyzikos civarı 

Bulunduğu yer : Atina, National Museum 

Ölçüler              : Y: 83cm.            G: 39 cm.               K: 9 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 119 ? 

Kaynakça       : Conze 1865, 61 vd., Lev. 19; Perdrizet 1899, 593 vd.; Robert 1949a, 41 vd; 

Schwertheim 1978, 818-9, no: 13; 
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İki resim alanlı adak steli.  

Üstteki resim alanında; sağda, başında polos’u ile aslanlı tahtında oturan Kybele. Sağ elinde 

patera, sol elinde tympanon; solunda, sol elinde kithara, yana uzattığı sağ elinde patera 

tutmakta. İki tanrının yanında bir kurban sahnesi; önde bir sunak, kurbanlık hayvanı getiren 

çocuk ve flüt çalan kız. Arkada bir ağaç.  

Alttaki kabartmada, üst yarıda, yemeğe oturan on erkek. Önlerinde uzun şerit şeklinde yemek 

masası. Altta sağda, duvara yaslandırılan kızartma şişi. Hemen yanında iki büyük krater. 

Bunlardan birinden içecek dolduran hizmetçi. Daha yükseğe yerleştirilen ve daha farklı bir 

şekilde olan üçüncü kraterden içecek dolduran bir başka hizmetçi. Solda, flüt çalan çalgıcılar 

ve ortada bir dansçı. Podyumda yazıt: 

 

 

  Ofl yias›tai ka‹ yias¤tidew 

  [§]stefãnvsan Straton¤khn Menek[rãt]- 

  Ou flervteÊsasan §n t“ hÄ ka‹ oÄ ka‹ rÄ [¶]- 

  tei metr‹ Kub°l ka‹ ÉApÒllvni stefã[n]- 

5  ƒ grapp“ §n stÆll ka‹ khrukt“ sÁn ta[n¤]- 

  & ka‹ êllƒ stefãnƒ  khrukt“  sÁn ta[n¤]- 

  & §n tª toË DiÚw sunagvgª f[i]l[a]gayÆsas[an]. 

 

 

 

*Apollon Bathylimenites       

Kat. No:            : 74 

Lev. No:            : 32, s. 72, 188 

Buluntu  yeri    : Kyzikos   

Bulunduğu yer: Bandırma, N. Tolunay Koleksiyonu 

Ölçüler              : Y: 24 cm.           G: 15 cm.             K: 13 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 1. yy. 

Kaynakça       : Schwertheim 1983b, 109 vd. , no: 2, Lev. 11; SEG 33, 1983,  no: 1054. 
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Apollon Bathylimenites için adanmış küçük mermer sunak. Yüzeyde yoğun aşınma.  

Ön yüzünde yazıt, arka yüzünde merdiven şeklinde bir kaya bloğu üzerinde oturan ve sol elini 

hafifçe bükerek yukarı doğru kaldıran erkek figürü. Muhtemelen Apollon. Tanrının ayakları 

basamak üzerinde durmakta. Atribütler ve giysiler oldukça detaysız verilmekte. Üzerinde 

yazıt: 

 

 

   ÉApÒllvni 

   Bayulime- 

   n¤t eÈxÆn 

   MhnÒdvrow. 

 

 

 

Kat. No:            : 75 

Lev. No:            : 33-34, s. 72, 188 

Buluntu  yeri    : Arteke-Erdek  

Bulunduğu yer : İstanbul Müzesi. Env. No: 4737. 

Ölçüler              : Y: 53 cm.           G: 26 cm.             K: 6 cm. 

Tarih                 :  

Kaynakça        : Robert 1955, 128. 

 

 

        Diokl∞w 

  ÉApÒllvni Ba- 

  yumene¤t 

      eÈxÆn. 
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*Apollon Daphnousios 

Kat. No:            : 76 

Lev. No:            : 35, s. 74, 188 

Buluntu yeri     : Akçapınar -Apollonia Rhyndakos 

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No: 10018. 

Ölçüler              : Y: 81 cm.            G: 35 cm.              K: 8.4 cm. 

Tarih                 : İ. Ö. 2. yy  

Kaynakça       : Tanrıver-Kütük 1993, 100, no: 1, Lev. 13, Fig. 3; SEG XLIII 1996, no: 879. 

 

Üçgen alınlıklı, aşağıya doğru genişleyen mermer onur steli. İki parça. Alınlığın hemen 

altından kırık olan parça birleştirilmiş. Sağ üst köşe tamamen kırık ve kayıp. Yüzeyde yer yer 

aşınma. Podyumda yazıt: 

 

 

  ÖEdojen to›w katoi- 

  koËsin §n DafnoËti: 

  stefan«sai toÁw eÈ- 

4  ergethkÒtaw tØn katoi- 

  k¤an ka‹ énagrãcai efiw  

  stÆlhn liy¤nhn ka‹ st∞- 

sai efiw tÚ toË ÉApÒllv- 

8  now flerÚn Polema›on 

  ÉAsklhpiãdou strath- 

  gÚn ka‹ ZÆnvna SimÊlou t«n dorufÒrvn 

 

 

 

Kat. No:             : 77 

Lev. No:            : 36, s. 74, 188 

Buluntu yeri    : Akçapınar- Apollonia Rhyndakos 
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Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No: 10016. 

Ölçüler              : Y: 53 cm.    G: 30 cm.     K: 7 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 100 civarı. 

Kaynakça         : Tanrıver-Kütük 1993, 101, no: 2, Lev. 13, Fig. 4; SEG XLIII 1996, no: 880; 

Şahin 2000, 232, LA 1, Lev. 81. 

 

Mermerden, masif blok üzerine işlenen adak levhası. Yüzeyde yer yer aşınma. Yüksek 

kabartma.  

Sağda cepheden, vücut ağırlığını sağ ayak üzerine vermiş, kalın kemerli uzun khiton ve 

mantosu ile Apollon Kitharodos. Sol elinde kithara, sunağın üzerine doğru uzattığı sağ elinde 

sunu tası; ortada, kaideli dikdörtgen sunak. Sunak önünde, profilden kurbanlık koç. Sunak ile 

koç arasında erkek hizmetçi. Sunak arkasında meşe ağacı. Solda ayakta, tapınıcı iki kişi. 

Podyumda yazıt. 

 

 

  M°nandrow ÉAndrom°nou 

ÉApÒllvni Dafnous¤ƒ eÈxÆn 

 

 

 

 

Kat. No:            : 78 

Lev. No:            : 37, s. 74, 188 

Buluntu yeri     : Akçapınar- Apollonia Rhyndakos 

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No: 10019. 

Ölçüler              : Y: 40 cm.      G: 32 cm.     K: 8 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 120/110. 

Kaynakça        : Tanrıver-Kütük 1993, 101, no: 3, Lev. 14, Fig. 5; SEG XLIII 1996, no: 881; 

Şahin 2000, 235-6, LA 8, Lev. 84. 

Mermerden, sağ köşesi kayıp düz alınlıklı adak levhası. Alt kısım kırık. Yüzeyde yoğun 

aşınma. Yüksek kabartma.  
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Sağda cepheden, vücut ağırlığını sağ ayak üzerine vermiş, uzun khiton ve sırt mantosu ile 

Apollon Kitharodos. Sol elinde kithara, sunağın üzerine doğru uzattığı sağ elinde sunu tası 

tutmakta. Ortada, kaideli dikdörtgen sunak. Sunak önünde, profilden kurbanlık koç. Sunak ile 

koç arasında erkek hizmetçi. Sunak arkasında meşe ağacı. Solda, ayakta tapınan altı kişi. Sol 

arka köşedeki figür diğerlerine göre daha büyük. Podyumda yazıt: 

 

 

[- - - - - ] 

Dhmhtr¤ou [- - - ] 

ÉApÒllvni Dafnous[¤]ƒ eÈxÆn 

 

. 

 

Kat. No:            : 79 

Lev. No:            : 38, s. 74, 188 

Buluntu yeri     : Akçapınar- Apollonia Rhyndakos 

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No:  - 

Ölçüler              : Y: 84 cm.    G: 43 cm.     K: 9 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 110 civarı. 

Kaynakça        : Tanrıver-Kütük 1993, 101, no: 4, Lev. 14, Fig. 6; SEG XLIII 1996, no: 882; 

Şahin 2000, 234, LA 6, Lev. 83. 

 

Mermer, çerçeveli stel. İki parçası birleştirilmiş. Podyumu oluşturan alt parçanın hemen 

hemen tamamı sağlam. Üst parça, resim alanını oluşturur. Yüzeyde yoğun aşınma. Yüksek 

kabartma. 

Sağda cepheden, vücut ağırlığını sağ ayak üzerine vermiş, uzun khiton ve sırt mantosu ile 

Apollon Kitharodos. Sol elinde kithara, sunağın üzerine doğru uzattığı sağ elinde sunu tası 

tutmakta. Ortada, kaideli dikdörtgen sunak. Sunak önünde kurbanlık koç. Sunak arkasında 

ağaç gövdesi. Podyumda yazıt: 

 

[- - - - - ]  ÉApÒllvni  
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[Dafnous¤]ƒ eÈxÆn 

 

 

 

Kat. No:            : 80 

Lev. No:            : 39, s. 74, 188 

Buluntu yeri     : Akçapınar- Apollonia Rhyndakos 

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No: 10017. 

Ölçüler              : Y: 38 cm.      G: 21 cm.    K: 9 cm. 

Tarih                 : İ.Ö.  1. yy. 

Kaynakça        : Tanrıver-Kütük 1993, 102, no: 5, Lev. 14, Fig. 7; SEG XLIII 1996, no: 883; 

Şahin 2000, 233-4, LA 4, Lev. 82. 

 

Mermerden üçgen alınlıklı adak steli. Akroterlerin tümünde aşınma. Figürlerin çeşitli 

yerlerinde kopma. Yüzeyde yoğun aşınma. Alçak kabartma. 

Sağda cepheden, uzun khiton ve sırt mantosu ile Apollon Kitharodos. Sol elinde kithara, 

sunağın üzerine doğru uzattığı sağ elinde sunu tası tutmakta. Ortada, dikdörtgen sunak. Solda 

ayakta, sağa profilden, mantolu tapınan erkek figür. Podyumda yazıt: 

 

 

ÉApÒllvni  

Dafno[us¤v]i 

Men[- - -] 

ÉAyhn¤v[now] 

 

 

 

Kat. No:            : 81 

Lev. No:            : 40, s. 74, 188, 192 

Buluntu yeri     : Akçapınar- Apollonia Rhyndakos 
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Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No: 10020. 

Ölçüler              : Y: 74 cm.       G: 46 cm.    K: 12 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 130 civarı. 

Kaynakça       : Tanrıver-Kütük 1993, 102, no: 6, Lev. 14, Fig. 8; SEG XLIII 1996, no: 884; 

Şahin 2000, 237, LA 11, Lev. 86. 

 

Mermer, iki parça stel. Alt parça, podyumla birlikte hizmetçi ve tanrının ayaklarını, üst parça 

göğse kadar tanrıyı içerir. Yüzeyde yer yer aşınma. Yüksek kabartma. 

Sağda cepheden, vücut ağırlığını sağ ayak üzerine vermiş, sol bacağını dizden bükmüş arkaya 

atmış, uzun khiton ve sırt mantosu ile sol elinde kithara tutan Apollon Kitharodos. Ortada, 

cepheden, vücut ağırlığını sol ayak üzerine vermiş, sağ bacağını dizden bükerek hafif arkaya 

atmış, sağ eli ile diz üzerinden mantosunu tutan, sol kolunu dirsekten bükerek elini göğüs 

üstüne koymuş küçük kız. Solda, ayakta duran bir kişiye ait sol bacak parçası. Podyumda 

yazıt: 

 

 

[L]Êsippow ÉEmmen¤dou 

ÉApÒllvni Dafnous¤vi 

eÈxÆn   

 

 

 

*Apollon Deonteios 

Kat. No:            : 82 

Lev. No:            : 41, s. 75-76, 188 

Buluntu yeri     : - 

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No: 3119. 

Ölçüler              : Y: 69 cm.         G: 28 cm.      K: 5 cm.  

Tarih                 :  İ.Ö. 130/120. 

Kaynakça         : Şahin 1997, 179 vd., Lev. 27.3. ; Şahin 2000, 232-3, LA 2, Lev. 81.  
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Mermerden, masif blok üzerine işlenen üçgen alınlıklı aşağı doğru genişleyen adak levhası. 

Kırık olan iki parça birleştirilmiş. Alınlığın ortasından başlayan kırık tanrının sağ omzundan 

aşağıya inerek sağ köşede bitmekte. Alınlığın ortasında ve sağ çerçevede kopma. Yüksek 

kabartma.  

Sağda, cepheden sol ayağını dizden bükerek geriye atmış, göğsün hemen altından kalın 

kemerli uzun khiton ve sırt mantolu, sol elinde kithara, sağ elinde sunu tası taşıyan Apollon 

Kitharodos. Saçlar ortadan ikiye ayrılmış ve arkaya doğru taranmış. Ortada kaideli aşağı 

doğru genişleyen yuvarlak sunak. Bunun arkasında, dalları üst çerçeveye yayılmış meşe ağacı. 

Sunağın önünde kurbanlık koç. Sunak ile koç arasında erkek sağ kolunu dirsekten bükerek 

koçun sırtına yaslayan erkek hizmetçi. Bunların arkasında adak sunan iki kişi. Sağdaki erkek, 

soldaki başı örtülü kadın. Podyumda yazıt:  

 

 

  MenÒdvrow Sasapo[u] 

  ÉApÒllvni Deonte¤vi 

       eÈxÆn. 

 

 

 

*Apollon Germenos 

Kat. No:            : 83 

Lev. No:            : 42, s. 76, 188 

Buluntu  yeri    : Germe  ? 

Bulunduğu yer: İzmir Müzesi 

Ölçüler              : Y: 78 cm.        G: altta: 41 cm.     alınlıkta: 36 cm.    K: 9 cm.  

Tarih                 : İ.Ö. 2/1. yy. 

Kaynakça       : Tanrıver 1996, 193 vd., Lev. XLI; SEG XLVI 1996, no: 1581; SEG LI 2001, 

no: 1695. 

 

Üçgen alınlıklı ve akroterli mermer stel. Sağ kenarda yer yer kopma ve yüzeyde aşınma. 

Alçak kabartma. 
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 Stel üzerinde dikdörtgen niş içinde resim alanı. Sağda, cepheden,  uzun khiton ve himation 

giyimli, sol elinde kithara, sağ elinde omphalos-phiale tutan Apollon. Ortada, kısa khiton 

giyimli, sol elinde uzun bir meşale, sağ elinde omphalos-phiale tutan Artemis Dadophore. İki 

tanrı figürü arasında, Artemis’in kutsal hayvanı olan geyik. Ayakta sağa dönük, başını arkaya 

doğru çevirip yukarı kaldırarak Artemis’e bakmakta. Solda, biri kadın diğeri erkek iki kişi. 

Bunların önünde alttan profillendirilmiş sunak. Sunağın yanında sağ eliyle koçu karnından 

tutan erkek hizmetçi. Sunak ile koç arasında, küçük boyda yapılmış biri kadın üç kişi. Altta 

yazıt:  

 

 

  MhtrÒbiow Te¤mv- 

now ÉApÒllvni 

Germhn«i eÈxÆn. 

 

 

 

*Apollon Karneios 

Kat. No:            : 84 

Lev. No:            : 43, s. 78 

Buluntu yeri     : Karacabey 

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No:  - 

Ölçüler              : Y: 33 cm.         G: 52 cm.           K: 14 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 4. yy. sonu İ.Ö. 3. yy. başı. 

Kaynakça         : Schwertheim 1983a, no: 1, Res. 4.  

 

Kırık mermer stel. Bulunan iki parça birleştirilmiş. Birleştirilen parçaların sağ ve sol tarafının 

bir kısmı sağlam. Alt ve üst tarafı tamamen kırık. Kabartma yok. Üzerinde yazıt:  

 

 

  - - - 

  [treisk]aide[kãthi - -  
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  [pemp]thi §p‹ [d°ka - -  

  [efik]ãdi ÑHrm∞i xo›[row] 

4 [de]kãthi fy¤nonto[w - - ] o‰w, 

  [S]kirofori«now noumhn¤ai ÉIliyu¤ai o‰w, 

  §nãthi ÉAfrod¤thi a‡j, 

  Tetrakaidekãthi Di‹ Polie› boËw, 

8 ßkthi §p‹ d°ka ÑHrakle› boËw, 

  ÉAlejikãkvi taËrow, 

  •bdÒmhi §p‹ d°ka Di‹ ÉOlump‹vi boËw, 

  ÉApÒllvni Karne‹vi boËw, taËrow, ¶rifow, 

12 [Efir]Ænhi taËrow, 

   [efikãdi D]i‹ ÉAgora¤vi o‰w, 

   [   Buchst.   o]‰w, 

   - - - 

 

 

 

*Apollon Kitharodos 

Kat. No:            : 85 

Lev. No:            : 44, s. 34, 79, 80  

Buluntu yeri     : Gönen 

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No: - 

Ölçüler              : Y: 58 cm.      G: 30 cm.       K: 7 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 120 / 110 civarı. 

Kaynakça         : Şahin 2000, 234, LA 5, Lev. 83. 

Mermerden, üçgen alınlıklı, masif bloklu, aşağı doğru genişleyen adak levhası. Alınlığın sağ 

ve sol köşeleri kırık. Yüzeyde yoğun aşınma. Figürlerin yüzlerinde kopma. Alçak kabartma. 

Sağda; cepheden, vücut ağırlığını sağ bacak üzerine vermiş, uzun khiton ve sırt mantosu ile 

Apollon Kitharodos. Sol elinde kithara, sunağın üzerine doğru uzattığı sağ elinde sunu tası 

tutmakta. 
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Ortada, kaideli ve köşeli sunak. Sunağın arkasında ince gövdeli meşe ağacı, önünde kurbanlık 

koç ve erkek hizmetçi. Hizmetçinin solunda, başının üzerinde yiyecek dolu sunu tepsisini 

taşıyan hizmetçi kız. 

Solda, sağa profilden adak adayanlar. Biri erkek diğeri başı örtülü kadın. Podyumda silinmiş 

yazıt. 

 

 

 

Kat. No:            : 86 

Lev. No:            : 45, s. 34, 79 

Buluntu yeri     : Manyas 

Bulunduğu yer : İzmir Arkeoloji Müzesi. Env. No: 379. 

Ölçüler              : Y: 41 cm.    G: 22 cm.       K: 6 cm. 

Tarih                 : MÖ. 110 civarı. 

Kaynakça      : Robert 1955, 151 vd. Lev. XXIV.4 ve XXX.5; Şahin 2000, 236, LA 9, Lev. 

85. 

 

Mermerden, çerçeveli, basit bir alınlığa sahip naiskoslu stel. Alt ve sol kenar tamamen kırık 

ve kayıp. Yüzde kopma, yoğun aşınma. Yüksek kabartma.  

Sağda; cepheden, vücut ağırlığını sağ bacak üzerine vermiş, uzun khiton ve sırt mantosu ile 

Apollon Kitharodos. Sol elinde kithara, sağ elinde sunu tası; sağ elin arkasında korunan ağaç 

budağı parçası.   

 

 

 

Kat. No:            : 87 

Lev. No:            : 46, s. 34, 79 

Buluntu yeri     : - 

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No: 3158. 

Ölçüler              : Y: 63 cm.      G: 36 cm.       K: 9 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 130 / 120. 
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Kaynakça         : Şahin 2000, 239, LA 16, Lev. 88. 

 

Mermerden, alınlıklı, tek resim alanlı adak levhası. Alt kenar kırık. Kenarlarda çarpma. 

Tanrının yüzünde ve yüzeyde yoğun aşınma. Resim alanı dor başlıklı ante duvarı ile 

sınırlanmış. Yüksek kabartma. 

 Sağda; cepheden, vücut ağırlığını sağ bacak üzerine vermiş, uzun khiton ve sırt mantosu ile 

Apollon Kitharodos. Sol elinde kithara sağ elinde sunu tası tutmakta. Solda, bir kaide 

üzerinde alt ve üst kenarı profilli yuvarlak sunak. Yazıtsız. 

 

 

 

Kat. No:            : 88 

Lev. No:            : 47, s. 34, 79 

Buluntu yeri     : - 

Bulunduğu yer : Ankara Kalesi Deposu. Env. No: 226. 

Ölçüler              : Y: 26 cm.        G: 18 cm.       K: 5 cm. 

Tarih                 :   

Kaynakça         : Robert 1955, 134, no: 1, Lev. XXIII 4.a 

 

Dikdörtgen şeklinde mermer adak levhası. Alt kısım tanrının dizlerinden itibaren kırık. 

Yüzeyde yoğun aşınma.  

Ortada, göğüs altından kemerli uzun khiton giysili, hafif sağa dönmüş, sol elinde kithara sağ 

elinde muhtemelen plektra tutan Apollon. 

 

 

 

Kat. No:            : 89 

Lev. No:            : 47, s. 79 

Buluntu yeri     : - 

Bulunduğu yer : Ankara Kalesi Deposu. Env. No: - 

Ölçüler              : Y: 21 cm.       G: 19 cm.       K: 3.5 cm. 
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Tarih                 :   

Kaynakça         : Robert 1955, 136, no: 3, Lev. XXIII 6. 

 

Apollon’a adanmış mavi mermerden stel. Üst ve alt kısmı kırık. Alt kısım figürlerin 

ayaklarından itibaren eksik. Figürlerde ve yüzeyde yoğun aşınma.  

Sağda cepheden, vücut ağırlığını sol ayak üzerine vermiş, uzun khiton giyimli, sol elinde 

kithara, sunağın üzerine doğru uzattığı sağ elinde ise sunu tası ile Apollon Kitharodos. Ortada, 

uzun dikdörtgen şeklinde sunak. Sunağın önünde hizmetçi ve kurbanlık koç. Solda, sağa 

dönük iki tapınıcı. Tapınan kişilerin arkasında bir ağaç.  

  

 

 

Kat. No:            : 90 

Lev. No:            : 48, s. 79 

Buluntu yeri     : - 

Bulunduğu yer : Ankara Kalesi Deposu. Env. No: - 

Ölçüler              : Y: 24 cm.       G: 27 cm.       K: 5.5 cm. 

Tarih                 :   

Kaynakça         : Robert 1955, 136, no: 4, Lev. XXIII 4 b. 

 

Apollon’a ait üçgen alınlıklı bir stelin üst kısmı. Alt kısım tapınan kişilerin göğsü altından, 

Apollon’un ise bacaklarından itibaren kırık. Sol üst köşede kopma. Figürlerde ve yüzeyde 

aşınma. 

Dikdörtgen niş içinde kabartma. Sağda cepheden, göğüs altından kemerli, uzun khiton 

giyimli, sol elinde kithara, sunağın üzerine doğru uzattığı sağ elinde ise sunu tası ile Apollon 

Kitharodos. Ortada bir ağaç. Solda beş tapınıcı.  

 

 

 

Kat. No:            : 91 

Lev. No:            : 48, s. 34, 79 
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Buluntu yeri     : - 

Bulunduğu yer : Ankara Kalesi Deposu. Env. No: - 

Ölçüler              : Y: 29 cm.       G: 30 cm.       K: 5 cm. 

Tarih                 :  - 

Kaynakça         : Robert 1955, 137, no: 5,  Lev. XXIII 1. 

 

Apollon’a ait üçgen alınlıklı bir stelin üst kısmı. Alt kısım tapınan kişinin göğsü altından, 

Apollon’un ise bacaklarından itibaren tamamen kırık.  

Dikdörtgen bir niş içinde kabartma. Sağda cepheden, göğüs altından kemerli, uzun khiton 

giyimli, sol elinde kithara, sunağın üzerine doğru uzattığı sağ elinde ise sunu tası ile Apollon 

Kitharodos. Solda, sağa profilden yönelmiş tapınıcı.  

 

 

 

Kat. No:            : 92 

Lev. No:            : 49, s. 34, 79 

Buluntu yeri     : - 

Bulunduğu yer : Ankara Kalesi Deposu. Env. No: 217. 

Ölçüler              : Y: 24 cm.       G: 11.5 cm.       K: 5.5 cm. 

Tarih                 :   

Kaynakça         : Robert 1955, 137, no: 6, Lev. XXX 4b. 

 

Apollon’a adanmış beyaz mermer stel parçası. Sol kısım, sunak ve kurbanlık koyundan 

itibaren kırık ve kayıp. Üst kısım ise sağ köşeden başlayan kırık tanrının boynundan devam 

edip sunağın üzerinde son bulmakta. Yüzeyde yoğun aşınma ve kopma.   

Dikdörtgen bir niş içinde kabartma. Sağda cepheden, göğüs altından kemerli, uzun khiton 

giyimli, sol elinde kithara, sunağın üzerine doğru uzattığı sağ elinde ise sunu tası ile Apollon 

Kitharodos.Ortada sunak ve önünde kurbanlık koyun. Üzerindeki yazıt: 

 

 

  [ı de›na + + ]akow 
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  [ÉApÒllvni Krat]ean“  

   [eÈxÆ]n 

 

 

 

Kat. No:            : 93 

Lev. No:            : 50, s. 34, 79 

Buluntu yeri     : - 

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No: 2877. 

Ölçüler              : Y: 37 cm.      G: 26 cm.       K: 6 cm. 

Tarih                 : MÖ. 110 civarı. 

Kaynakça         : Şahin 2000, 238, LA 13, Lev. 87. 

 

Mermerden adak levhası parçası. Üst kısım, solda tapınan kişinin başından ve sağda tanrının 

belinden itibaren üst bölüm kırık. Altta, yazıttan aşağısı kırık. Yüzey genelinde aşınma.   

Sağda cepheden, vücut ağırlığını sağ ayak üzerine vermiş, uzun khiton giymiş, sağ elinde 

sunu tası ile Apollon Kitharodos. Solda, profilden ayakta duran, manto giymiş adak adayan 

kişi. Ortada yuvarlak, ince ve uzun sunak. Sunağın önünde, ön ayakları üzerine çökmüş 

kurbanlık boğa. Podyumda yazıt: 

 

 

  APOLLVNID  .  HS 

  HRAKLIOU APOLL[..] 

  ......[EUXHN] 

  ] ÉApollvnid  hw 

  ÑHrakleiou ÉApÒllv[..] 

  .....[eÈxÆn] 

 

 

 

Kat. No:            : 94 
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Lev. No:            : 51, s. 34, 79 

Buluntu yeri     : Mustafakemalpaşa 

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No: 7546. 

Ölçüler              : Y: 43 cm.      G: 35 cm.     K: 6 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 2. yüzyılın 2. yarısı veya İ.Ö. 2. yüzyılın sonu. 

Kaynakça         : Schwertheim 1983a, no: 7, Res. 8.; Şahin 2000, 235, LA 7, Lev. 84. 

 

Mermerden  çerçeveli adak levhası. Üst kısım figürlerin bel seviyesinden itibaren kırık ve 

kayıp. Yüzeyde yoğun aşınma.  

Sağda cepheden, vücut ağırlığını sağ ayak üzerine vermiş, uzun khiton giyimli, sol elinde 

kithara, sunağın üzerine doğru uzattığı sağ elinde ise sunu tasıyla Apollon Kitharodos. Ortada, 

yaklaşık kare şeklinde ve üzerine süs öğesi olarak, gövdesi sağa profilden, başı cepheden, ön 

bacakları üzerine çökmüş kurbanlık boğa betimlenmiş büyük sunak. Solda, cepheden, manto 

giysili adak sunan kişi. Podyumda yazıt:  

 

 

[Mnhs¤?]maxow ka‹ ÉOlum-    16 Dind¤poriw      

S≈fronow 

piÒdvrow ofl ÉAntig<Ò>nou     ÉApoll≈niow 

ÉAkãnnou 

Mokãporiw Bastak¤lou     Mhnçw ka‹ Menekrãthw 

4 [. . . ]sow Menestrãtou     ofl ÉApollvn¤ou 

 Nania MokapÒridow     20 M°nandrow 

Menesy°vw 

 [ÉA]poll≈niow Kud¤mou     Svkrãthw Men¤ou 

 [ÖI?]asvn ÉApollvn¤ou     Dil¤poriw ÉApollvn¤ou 

8 Mhnçw ÉAsklhpiãdou     KÊdimow KÊdimou 

 [P]apÊlow Mhnç     24 MÆniow  Menesy°vw 

 ÉArteinow ÉAtepÒriow      Afisxr¤vn 

KÊdimou 

 ÉApoll≈niow ÉArteinou     ÉAr¤stvn Bastak¤lou 
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12 Mnhs¤maxow       Magosa 

Menãndrou 

 ÉAsklhpiãdou     28 Mençw Bastak¤lou 

 MÆniow Mnesimãxou 

 S≈frvn DindipÒrevw 

*Apollon Krateanos 

Kat. No:            : 95 

Lev. No:            : -, s. 80, 188 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : Robert College Müzesi (Bebek) 

Ölçüler              : Y: -            G: -              K:- 

Tarih                 : İ.Ö. 1. yy. ? 

Kaynakça         : Hasluck 1903, 87 no: 39; Taşlıklıoğlu 1963, 124. 

 

Apollon Krateanos için adak steli. İki resim alanlı. Kabartmalardan birinde, Apollon rahibi ve 

arkasında bir ağaç tasvir edilmiş. Diğer kabartmada, ortada krater, sağında başlarında minder 

taşıyan iki kadın, solunda ise koç taşıyıcı çocuk.  

 

 

   Mhde›ow ka‹ DiÚdvrow 

   ofl ÉAdãmantow ÉApoll«ni 

   Kratean“ xaristÆrion 

 

 

 

Kat. No:            : 96 

Lev. No:            : -, s. 34, 80, 188 

Buluntu yeri     : Edincik 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: 60 cm.            G: 30 cm.              K:- 

Tarih                 : İ.Ö. 1. yy.   
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Kaynakça         : Hasluck 1903, 87 no: 39. 

 

Apollon Krateanos’a adak steli. Tek resim alanlı. Stelin sol üst köşesi Apollon’un elindeki 

patera’nın hizasına kadar sol alt köşe, tamamen kırık.   

Dikdörgen bir niş içinde cepheden Apollo; göğüs altından kemerli, uzun khiton giyimli tanrı, 

sağ elinde kithara, sol elinde patera tutmakta.  

Kat. No:            : 97 

Lev. No:            : 52, s. 34, 80- 81, 188 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : Viyana Müzesi 

Ölçüler              : Y: -            G: -              K: - 

Tarih                 : - 

Kaynakça     : Mordtmann 1874-1875, 162 vd.; Bendorf-Niemann 1884, 154, no: 128; 

Michon, REG XIX 1906, 304-5; Robert 1955, 138, dn. 2, Pl. XV 2; Taşlıklıoğlu 1963, 123. 

 

Apollon için adanmış üçgen alınlıklı adak steli. Alt kısımda kopmalar. Sağ köşe akroter kırık. 

Stel yüzeyinde ve figürlerde aşınma.  

Sağda; cepheden, vücut ağırlığını sağ bacak üzerine vermiş, uzun khiton ile Apollon 

Kitharodos. Sol elinde kithara, sunağın üzerine doğru uzattığı sağ elinde sunu tası tutmakta. 

Ortada, kaideli ve köşeli sunak. Sunağın arkasında ince gövdeli meşe ağacı, önünde iki 

kurbanlık koç ve erkek hizmetçi. Solda, sağa profilden adakta bulunan dört erkek, bir başı 

örtülü kadın. Podyumda silinmiş yazıt. 

 

 

  MhnÒfilow AÈlouzelmevw 

  [ÉAp]Òllvni Kratean“ ka‹ ofl é- 

delfo‹ aÈtoË eÈxÆn. 
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Kat. No:            : 98 

Lev. No:            : -, s. 81, 188 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -            G:  -             K: - 

Tarih                 :  - 

Kaynakça      : Mordtmann 1874-1875, 162, no: 1; Robert 1955, 139; Taşlıklıoğlu 1963, 123.  

 

Apollon Krateanos’a adak steli. 

 

 

   Mhtrofãnhw ÉApollv- 

n¤ou ÉApÒllvni Kratean“ 

                  eÈxÆn. 

 

 

 

Kat. No:            : 99 

Lev. No:            : -, s. 81, 188 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y:  -           G: -              K: - 

Tarih                 :   

Kaynakça    : Mordtmann 1874-1875, 162 vd., no: 2; Robert 1955, 140, dn. 3.; Taşlıklıoğlu 

1963, 123. 

 

Apollon Krateanos’a adak levhası. 

 

   Yeog°nhw Mhde¤o[u Íp¢r] 

   §autoË ka‹ ufl«[n  aÈtoË] 
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[ÉA]pÒllv[ni Kratean“] 

                  eÈxÆn.] 

 

 

 

Kat. No:            : 100 

Lev. No:            : 53, s. 80, 188 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : Louvre Müzesi. Env. No: 2864. 

Ölçüler              : Y:  -           G:  -            K: - 

Tarih                 :  - 

Kaynakça    : Michon, REG XIX 1906, 308-9; Robert 1955, 138, dn. 5, Pl. XLII; 

Taşlıklıoğlu 1963, 123-4. 

Üzerinde Apollon Kitharoidos’un tasvir edildiği üçgen alınlıklı adak levhası. Figürlerde ve 

yüzeyde aşınma. Yüksek kabartma.   

Kabartma dikdörtgen bir niş içinde. Sağda cepheden, vücut ağırlığını sağ ayak üzerine vermiş, 

göğüs altından kemerli uzun khiton giyimli Apollon Kitharodos. Sol elinde kithara, sunağın 

üzerine doğru uzattığı sağ elinde sunu tası tutmakta. Ortada uzun dikdörtgen bir sunak. 

Sunağın arkasında tapınıcı. Sunağın önünde, kurbanlık boğa. Podyumda yazıt:  

  

   

  ÉApollÒdotow ÉAsklh- 

p¤dou ÉApÒllvni Kra- 

tean«i xaristÆrion. 

 

 

 

Kat. No:            : 101 

Lev. No:            : 54, s. 81, 188 

Buluntu yeri     : Kyzikos ? 
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Bulunduğu yer : İstanbul Müzesi. Env. No: 1593. 

Ölçüler              : Y: -                   G:  -                  K: -      

Tarih                 : İ.Ö. 110/100. 

Kaynakça   : Mordtmann, 1874-1875, 162 vd.; Wiegand 1905, 329, Res. 1; Hasluck, 1910, 

273, no: 42, Res. 23; Taşlıklıoğlu 1963, 124; Mendel III no: 582; LİMC II, 1984, 298 no: 961, 

bkz. Apollon; Flashar 1992, 73, Res. 46; Şahin, 2000, 236-7, LA 10, Lev. 85. 

 

Beyaz mermerden, aşağı doğru genişleyen, çerçeveli adak levhası. İki resim alanlı. Üstte, 

tanrının yaklaşık omuz seviyesinden sonrası kırık ve kayıp. Tanbanda, sağ ve sol alt köşelerde 

kırılma ve kopma. Yer yer aşınma. Üst resim alanı yüksek, alttaki alçak kabartma. Sağda 

cepheden, vücut ağırlığını sağ ayak üzerine vermiş, kalın kemerli uzun khiton giyimli Apollon 

Kitharodos. Sol elinde kithara, sunağın üzerine doğru uzattığı sağ elinde sunu tası tutmakta. 

Ortada yüksek, yuvarlak sunak, sunağın önünde kurbanlık koyun, sunak ile koyun arasında 

erkek hizmetçi. Solda, ayakta profilden adak sunan kişi. Alttaki resim alanında, profilden, ön 

sağ bacağını yukarıya kaldırmış at, atın önünde, gövdesi cepheden başı profilden sağ eliyle 

atın yularını tutan erkek hizmetçi. İki resim alanı arasında iki satır yazıt: 

 

 

  Glauk¤aw ÉApÒllvni 

Kratean«i eÈxÆn. 

 

 

 

Kat. No:            : 102 

Lev. No:            : 55, s. 80-81, 188 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : Louvre Müzesi. Env No: 2865. 

Ölçüler              : Y:  -          G:  -            K: - 

Tarih                 : İ.Ö. 1.yy  

Kaynakça    : Michon, REG XIX 1906, 304; Robert 1955, 138, Pl. XXVII.1; Taşlıklıoğlu 

1963, 124;  
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Üzerinde Apollon Kitharoidos’un tasvir edildiği uzun dikdörtgen şeklinde adak levhası. Niş 

içinde kabartma. Yüzeyde ve figürlerde yoğun aşınma.  

Sağda cepheden, vücut ağırlığını sağ ayak üzerine vermiş, kalın kemerli uzun khiton giyimli 

Apollon Kitharodos. Sol elinde kithara, sunağın üzerine doğru uzattığı sağ elinde sunu tası; 

solda yaklaşık kare şeklinde sunak. Sunak arkasında tapınıcı. Podyumda yazıt:  

  M°nandrow De -  - 

- a  ka‹ ofl uflo‹ ÉApÒ[l]- 

lvni Kratean“ eÈxÆn. 

 

 

 

Kat. No:            : 103 

Lev. No:            : 56, s. 80, 188 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : Louvre Müzesi. Env. No: 2864. 

Ölçüler              : Y: -            G: -            K: - 

Tarih                 :  İ.Ö. 1. yy. 

Kaynakça       : Michon, REG XIX, 1906, 304; Robert 1955, 138, dn. 3, PL. XXVI; 

Taşlıklıoğlu 1963, 124. 

 

Üzerinde Apollon Kitharoidos’un tasvir edildiği üçgen alınlıklı adak levhası. Altta çarpma ve 

kopmalar. Kabartma dikdörtgen bir niş içinde. Yüzeyde ve figürlerde yoğun aşınma.  

Sağda cepheden, vücut ağırlığını sağ ayak üzerine vermiş, göğüs altından kemerli uzun khiton 

giyimli Apollon Kitharodos. Sol elinde kithara, sunağın üzerine doğru uzattığı sağ elinde sunu 

tası; solda, sağa profilden tapınan iki kişi. Ortada kaideli, alttan ve üstten profilli uzun 

dikdörtgen şeklinde sunak. Sunağın arkasında meşe ağacı; önünde, kurbanlık koyun ve 

hizmetçi. Podyumda yazıt:  

   

 

   MenÒdotow  .  .  .  .   
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ÉApÒllvni K[ratean“.] 

 

 

 

Kat. No:            : 104 

Lev. No:            : -, s. 80-81, 188 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -            G: -              K: - 

Tarih                 :  - 

Kaynakça     : Michon, REG XIX 1906, 304; Robert 1955, 140, dn. 3; Taşlıklıoğlu 1963, 

124. 

 

Üzerinde Apollon Kitharoidos’un tasvir edildiği adak levhası. 

 

 

  ÉApollÒdvrow Mh- 

  nog°nou Íp¢r te •autoË 

ka‹ t«n §n o‡kƒ ÉAp[Òl]- 

lvni Kratean“ e[ÈxÆn]. 

 

 

 

 

Kat. No:            : 105 

Lev. No:            : -, s. 80-81, 188 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : -  

Ölçüler              : Y: -           G: -            K: - 

Tarih                 : İ.Ö. 1. yy  

Kaynakça         : Michon, REG XIX 1906, 304; Taşlıklıoğlu 1963, 125. 
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Üzerinde Apollon Kitharoidos’un tasvir edildiği adak levhası. 

 

 

   [ÉAn]drÒmaxow Yeod≈r[ou] 

[ÉApÒ]llvni Kratean[“]  

     eÈxÆn. 

Kat. No:            : 106 

Lev. No:            : -, s. 81, 188 

Buluntu yeri     :Kyzikos 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y:  -          G: -             K: - 

Tarih                 :  - 

Kaynakça       : Mordtmann, 1874-1875, 162, Lechat-Radet 1893, 521, no: 2; Taşlıklıoğlu 

1963, 125. 

 

Apollon Krateanos için adak levhası. 

 

 

ÉApollÒdvrow ÉAsklhpiãdou 

ÉApÒllvni Kratean“ 

       xaristÆrion. 

 

 

 

Kat. No:            : 107 

Lev. No:            : 57, s. 81, 188 

Buluntu yeri     : Kyzikos ? 

Bulunduğu yer : İstanbul Müzesi. Env. No: 4258. 

Ölçüler              : Y:  -          G: -             K: - 
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Tarih                 : İ.Ö. 120/110 

Kaynakça       : Robert 1955, 139 vd., PL. XXV; Taşlıklıoğlu 1963, 126; Şahin 2000, 238-9, 

LA 14, Lev. 87 (Buluntu yeri bilinmiyor);  

 

Mermer adak levha parçası. Resim alanının sağ ve sol alt köşesinden başlayıp iç bükey yay 

çizerek tabana ulaşan kırılma ve kopma. Yüzeyde yoğun aşınma.  

Sağda cepheden, vücut ağırlığını sağ ayak üzerine vermiş, kalın kemerli uzun khiton giyimli 

Apollon Kitharodos. Sol elinde kithara, sunağın üzerine doğru uzattığı sağ elinde sunu tası; 

ortada, kaide üzerinde yüksek ve yuvarlak sunak. Sunağın önünde kurbanlık koç. Sunak ile 

koç arasında erkek hizmetçi. Sunağın arkasında meşe ağacı. Solda, sağa profilden, adak sunan 

iki kişi. Podyumda yazıt:   

 

 

[ÉAris]tÒmaxow  yeod≈r[ou]  

[ÉApÒl]lvni Kratea[n“] 

                    eÈxÆn. 

 

 

 

Kat. No:            : 108 

Lev. No:            : -, s. 81, 188 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : İstanbul Müzesi. Env. No: 4259. 

Ölçüler              : Y:  -         G: -            K: - 

Tarih                 :  - 

Kaynakça          : Taşlıklıoğlu 1963, 126. 

 

Apollon Krateanos için adak levhası.  
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Mhtrofãnhw  ÉApollv |  n¤ou ÉApÒllvni Krate- 

   an“  |      eÈxÆn. 

 

 

 

Kat. No:            : 109 

Lev. No:            : 58, s. 81, 188 

Buluntu yeri     : - 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -           G: -            K: - 

Tarih                 : İ.Ö. 110/100   

Kaynakça    : Bendorf-Niemann 1884, 154, Fig. 89; Robert 1955, 138, dipnot 2; Şahin 2000, 

239, LA 15, Lev. 88. 

 

Beyaz mermerden adak levhası. Sol üst köşe, alt ve kenarlarda kırılma ve kopmalar. Yüzeyde 

aşınma.  

Sağda cepheden, vücut ağırlığını sağ ayak üzerine vermiş, kalın kemerli uzun khiton giyimli 

Apollon Kitharodos. Sol elinde kithara, sunağın üzerine doğru uzattığı sağ elinde sunu tası; 

tanrının sağında yüksek, yuvarlak sunak. Sunak önünde iki kurbanlık koyun ve bir erkek 

hizmetçi. Sunak arkasında dalları üst çerçeveye dayanmış meşe ağacı. Hizmetçinin arkasında 

profilden, mantolarına sarılmış biri kadın beş adak sunucu.   Podyumda yazıt: 

 

 

  MenÒfilow  AÈlouz°lmevw 

  [ÉAp]Òllvni Kratean“ ka‹ ofl  

  édelfo‹  aÈtoË eÈxÆn.   

 

 

*Apollon Leonteios 

Kat. No:            : 110 

Lev. No:            : -, s. 81, 188 
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Buluntu yeri     : Susurluk 

Bulunduğu yer : Edebiyat Fak. Klasik Filoloji Bölümü 

Ölçüler              : Y: -           G: -            K: - 

Tarih                 : Hellenistik Dönem.  

Kaynakça         : Taşlıklıoğlu 1963, 133. 

 

Apollon’a adak steli.  

 

 

Levn¤dhw ÉApollvn¤- 

dou ÉApÒllvni Leonte¤vi.    

*Apollon Libotenos 

Kat. No:            : 111 

Lev. No:            : 59, s. 82, 188 

Buluntu yeri     : - 

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No: 2616. 

Ölçüler              : Y: 50 cm.          G: 29 cm.     K: 9 cm.   

Tarih                 : M.Ö 120-110. 

Kaynakça        : Mendel 1909, 29, no: 35, Fig. 15; LİMC II 1984, 299, no: 963, bkz: 

Apollon; Corsten 1991, 62, no: 40; Şahin 1997, 179 vd., Lev. 27.4; Şahin 1999, 384, no: 3; 

Şahin 2000, 233, LA 3, Lev. 82. 

 

Mermerden, masif bloklu adak levhası. Figürlerin yüzlerinde ve tanrının sağ bileğinde kopma. 

Yüzeyde yer yer aşınma. 

Sağda cepheden, vücut ağırlığını sağ ayak üzerine vermiş, kalın kemerli uzun khiton ve sırt 

mantosu ile Apollon Kitharodos. Sol elinde kithara, sunağın üzerine doğru uzattığı sağ elinde 

sunu tası; ortada, kaideli ve yuvarlak sunak. Sunak önünde, profilden kurbanlık koç. Sunak ile 

koç arasında gövdesi ¾ cepheden, başı profilden erkek hizmetçi. Sunak arkasında meşe ağacı. 

Solda, sağa profilden, adak sunan üç kişi. İkisi erkek, ortadaki başını manto ile örtmüş kadın. 

Podyumda yazıt. 
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  Dhmhtriow Dionusiow 

  ÉApÒllvni LibotÆnƒ 

    eÈxÆn. 

 

 

 

*Apollon Mekastenos 

Kat. No:            : 112 

Lev. No:            : -, s. 82, 188 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: 36 cm.         G: 69 cm.         K: - 

Tarih                 : Roma İmp. Devri. 

Kaynakça          : Hasluck 1904,  20, no: 1; Taşlıklıoğlu 1963, 125. 

 

Apollon’a adak levhası. Yazıt oldukça aşınmış. 

Apollon için kurban töreni sahnesi canlandırılmakta. Çok sayıda tapınıcı.  

 

 

[Mhn]Òdv[r]ow . . . . . 

Íp¢r . . . . .  

[ÉApol]lvn¤o[u  t]oË Diof[ãntou 

 

[ÉApÒllv]ni Mekasthn“ e[ÈxÆn. 

 

 

 

*Apollon Phoibos 

Kat. No:            : 113 

Lev. No:            : 60, s. 83 
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Buluntu yeri     : Mustafakemalpaşa 

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No: 3114. 

Ölçüler              : Y: 73 cm.        G: 40 cm.       K: 8 cm. 

Tarih                 : İ.S. 2. yy. 

Kaynakça        : Besset 1901, 327 vd. , no: 6; Peek 1941, 81 vd. no: 24; Pfuhl-Möbius 1979, 

no: 1617, Lev. 235; Schwertheim 1980, no: 499, Lev. XXXVI; Schwertheim 1983a, no: 64; 

Cremer 1991, 177, Kat. No: MiSt. 24; Şahin 2000,169, TB 19, Lev. 28. 

 

 Mermerden tek resim alanlı, dor başlıklı plasterli, baştabanlı naiskos stel. Üç kırık parça 

birleştirilmiş. Figürlerin yüzlerinde ve erkeğin kolunda kopma. Stel genelinde aşınma. Sağda, 

kline üzerine uzanmış, belden aşağısı manto ile örtülü, sağ kolu kucağı üzerinde erkek figürü. 

Ayak ucunda, diphros üzerinde profilden oturan, khiton giymiş, Protopudicitia tipinde kadın 

figürü. Sol alt köşede, hafifçe sola dönük, khiton giymiş, elinde kalathos tutan hizmetçi kız. 

Sağ alt köşede, üzerinde yiyecekler olan mensa tripes (üç ayaklı masa). Masanın sağında, 

cepheden sağ kolu dirsekten bükülü olarak karnı üzerinde, sol eli ise, çene altında tutan, kısa 

khiton giyimli, vücut ağırlığı sağ bacak üzerinde, sol bacak, sağ bacak üzerine çarpraz olarak 

atan erkek hizmetçi. Podyumda yazıt: 

 

 

MilhtoupÒliow ke›mai 

n°kuw, ÉAttikÚn aÂma|  

»kumÒrou tÊxhw pe¤w- 

4 mata luwãmenow, | 

fihtroË patrÚw Ãn ÉAsklh- 

piãdhw, §leeinã |  

mhtr‹ kasignÆtvi te êl- 

8 [g]ea leipÒmenow: | 

éllÉ ofl m°n kla¤ousin, §g 

dÉ §n‹ pais‹ kãyhmai | 

[é]yanãtvn Fo¤bou pai- 
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12 [d‹] didaskÒmenow. 

 

 

 

*Apollon Tadokomeites 

Kat. No:            : 114 

Lev. No:            : -, s. 83, 188 

Buluntu yeri     : Kyzikos- Tatas Köy 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -           G: -             K: - 

Tarih                 : İ.S. 1. yy. 

Kaynakça         : Taşlıklıoğlu 1963, 122-3; GIBM no: 1008. 

 

İki parçalı mermer stel. Üzerinde, Apollon’a  kurban töreni sahnesi canlandırılmakta. 

Ortada bir sunak, sağında yalnız bacakları görülen Apollon. Sunağın solunda, küçük bir köle,  

kurbanlık koç ve tapınan yaşlı adam. Kabartma altında yazıt: 

 

 

ÉAsklhpiÒdow Dif¤lou 

ÉApÒllvni Tadokvme¤t 

         eÈxÆn. 

 

 

 

*Apollon Tarsenus 

Kat. No:            : 115  

Lev. No:            : -, s. 84 

Buluntu yeri     : Soma 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              :  Y: -           G: -             K: - 

Tarih                 : İ.Ö. 185 
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Kaynakça        : Schuchhardt, 1899, 212-214, no: 36; Holleaux 1924, 42; Robert 1929, 151; 

Welles 1934, 190, no: 47; Taşlıklıoğlu 1963, 132-3; Piejko 1989, 395-409; SEG XXXIX 

1989, no: 1337; SEG L 2000, no: 1220; Müler 2000, 525-526.  

 

İki parçadan oluşan mektup. Yüzeyde yoğun aşınma. 

 

 

A  ÖAttalow [   .   .   .   .   .   .  ] xa¤rein: én°dvkan m›n 

  [éj¤vma ı de›na (7-8) ı érx]iereÊw toË TarshnoË 

  [ÉApÒllvnow] ka‹  ofl  stmporeuÒmenoi  t∞w  ginom°- 

 4 [nhw  panhgÊrevw  kã]toiko[i] d[¤k]aiÉ éjioËntew: 

  [me›w m¢n oÔn  d¤dom]en aÈto›w ét°leian probã- 

  [tvn Àste mhk°ti tel]e›n  [t]Øn épÚ toÊtvn prow- 

[p¤ptousan  prÒsodon]: boÊlontai d¢ tå sugxvrh- 

8 [y°nta filãnyrvpa éna]graf∞nai efiw stÆlhn 

[liy¤nhn: sÊntajon oÔn énat]ey∞nai aÈtØn ÍpÚ 

[toË érxier°vw efiw tÚ fler]Ún ka‹ énagraf°ntvn 

[tå dedom°na .ÖEdoj° moi] Íp¢r toÊtvn pemfy∞na› 

12 [soi na  efid∞iw tØn] panÆgurin fin t«i fler«i gen°- 

[syai ételÆ, tÒ te flerÚn êsulon].     ÖErrvso. 

                                           ibÄ, DÊstrou iFÄ 

                                 M°nandrow §k Pergãm[ou]. 

B  [ÉAttalow t«i de›ni xa¤rein: ı de›na] ı érxiereÁw ka‹ ofl m[etÉ] 

  [aÈtoË sumporeuÒmenoi kãtoikoi t]oË TarshnoË [ÉApÒl]lvn[ow] 

  [én°dvkan éj¤vma ˜pvw tÚ parÉ aÁto›w flerÚ]n toË [ÉApÒ]llvno[w] 

 4 [êsulon i, ka‹ Ápãrxein t«i ye«i ét°lei]an ka‹ probãtvn 

  [ka‹ t«n êllvn, kayãper aÈto›w prÒteron ÉAnt¤ox]ow ¶dvken, 

  [˜te paragenÒmenow tå filãnyrvpa] taËta §n stÆlhi sun- 

  [kek≈rhken «nagraf∞nai ka‹ énat°]yeiken  (§n)  [t]o[Ë  ÉAp]Òll[v]- 

8 [now toË TarshnoË t«i parÉ aÈto›w fler«i], prosemfan¤zonte[w] 

[˜ti §n ta›w Íp¢r t∞w ±met°raw sv]thr¤a[w] fipiteloum°naiw yu- 
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[s¤aiw nËn énal¤skontew d°ontai] §paÊjein t[åw prow]Òdouw 

[t«i ye«i . . . 

 

 

 

*Poseidon 

Kat. No:            : 116 

Lev. No:            : -, s. 86, 192 

Buluntu yeri     : Bandırma 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -           G: -            K: - 

Tarih                 : -  

Kaynakça         : Lolling 1884, 17. 

 

Poseidon ve Dionysos için adak steli. 

 

 

   ÑO de›na ÉAke]stor¤dou 

   fler≈menow] KÒrhw t∞w Svte¤raw 

   Poseid«ni k]a‹ DionÊsƒ. 

 

 

 

Kat. No:            : 117 

Lev. No:            : -, s. 86 

Buluntu yeri     : Miletopolis 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -           G: -            K: - 

Tarih                 : İmparatorluk Dönemi  

Kaynakça        : Hasluck 1906, 28; Syllogos VIII, 171; Kaufmann-Stauber 1992, 56.  
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  . . . ismÚn éy- - 

efiw tÚn bvmÚn  

PoseidÚni (sic)  

KlaudianÚw ÉAs- 

  klhpiãdou toË  

ÉAndrone¤kou fler≈me- 

now pr«tow tÚn ye- 

Ún §k t«n fid¤vn  

én°yhken.  

 

 

 

Kat. No:            : 118 

Lev. No:            : 61, s. 86, 147, 192 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : İstanbul Müzesi. Env. No: 2758. 

Ölçüler              : Y: 63 cm.         G:39 cm-34 cm.        K: 6 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 1. yy.  

Kaynakça     : Mordtmann 1885, 204 vd., no: 30; Hasluck 1910, 275, no: IV 5; Robert 1955, 

94 vd.; Schwertheim 1978, 813-4, no: 5 Res. 24; Vermaseren 1987, 92, no: 283. 

 

Mermer stel. Figürlerde ve yüzeyde yoğun aşınma. Kabartmanın üst bölümü kırık. Kybele’nin 

yüzü, Apollon’un baş, omuz ve kolları tahrip olmuş.  

Sağda, taht üzerinde oturan Khiton ve himation giyimli Kybele, sağ elinde tympanon, yana 

uzattığı sol elinde patera tutmakta. Kybele’nin her iki yanında oturan aslan. Sağdaki tanrıçaya 

dönük. Tanrıçanın solunda, uzun giysili sol dirseğini bir sütuna dayayan Apollon; arkasında 

sunak, kurbanlık koçu getiren uzun giysili  hizmetkar ve kurbanı sunan ve sol elini yukarı 

kaldıran rahip ya da rahibe.  
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ÑIpparxoËntow  Menesy°vw toË Polu¤dou 

érx≈nhw skopiçw O . . . rou (veya Y . . . rou) ÉAgãyarxow 

                       Nik¤o[u] (?) 

§p‹  toË  xrhmayismoË  Meid¤aw ÉApollvn¤ou 

toË  Meid¤ou M°nandrow Menãndrou 

5 ka‹ m°toixoi DhmÆtriow Yeogenou 

  ÉArist¤vn ÉArist¤vnow 

DionÊsiow ÉArist¤vnow 

ÉArt°midvrow  Kleimãdnrou 

MenesyeÁw ÑHrakle¤tou 

10 MhnÒdvrow Mhtrofãnou 

  YeÒkritow Yeokr¤tou 

  ÉArx°biow ÉArxeb¤ou toË Donus¤ou 

  ÉArt°mvn ÉArt°mvnow 

  ÉAg¤aw Dhmhtr¤ou 

15 DionÊsiow Dionus¤ou 

  ka‹ §pagvgo‹: DionÊsiow Svt∞row 

  DionÊsiow Svkrãtou 

  Poseid«ni ka‹ ÉAfrode¤t Pont¤& 

  xaristÆrion 

 
 

 

*Poseidon Isthmios 

Kat. No:            : 119 

Lev. No:            : 62, s. 87 

Buluntu  yeri   : Kyzikos  

Bulunduğu yer: - 

Ölçüler              : Y: -           G: -            K: - 
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Tarih                 : Erken İmp. Dön.  

Kaynakça      : Hasluck 1907, 126-134; SEG XXVIII 1978, no: 954; IGR IV, 147; Robert 

1955, 124; Peek 1978, 697-699. 

 

Silindir şeklinde, grimsi renkte mermer altlık. Kaidenin üst kısmı oldukça tahrip olmuş. Kaide 

üzerine dikey olarak yerleştirilmiş olan üç dişli mızrak. Üzerinde özensiz işlenmiş dört gemi 

betimi, yunus ve ton balıkları.  Kaidenin üst kısmında tabula ansata içinde biri düz yazı diğeri 

methiye olmak üzere iki ithaf yazıtı: 

 

 

 Poseid«ni ÉI]sym¤vi xaristÆrio[n tÚ prÚ 

 p]olloË kexersvm°non t«n eÈre¤[pvn 

 k]a‹ t∞w l¤mnhw §k t«n fid¤vn épokatast[Æ- 

 s]asa dapa[n«]n ka‹ tå peri°xonta énal≈m[ati 

 t]«i t[e §a]ut∞[w] ka‹ t«i toË ufloË basil°v[w] Yrã[khw  5 

 ÑR]oimhtãlka(i) toË Kotuow ka‹ t«n édelf«n aÈt[oË 

 b]asil°vw PÒnto[u] Po[l]°mvnow ka‹ KÒtuow Ù[n]Ò- 

 mati ÉAntvn¤a TrÊfaina  KÒtuow basil[°]vn [ka‹  

 yugãthr ka‹ mÆth[r aÈtØ ?] bas[¤]l[i]ssa.   9 

 

                             ? ¶st]asen a 

     Lçan ?  .   .   .   .   .   .   .    KÊzikow  efinal¤e 

 Pollak   .   .   .   . hsa patassÒmenow  pos‹  [dØ ?]mvn 

      E‡sote d  .   .   .   .   .   h      n∞sson §kainotÒme[i 

 Ka‹ buyÚw eÈre¤pvn §xarãsseto ka‹ me Tr[Ê]faina  5 

      EÈrom°nh pÒn[to]u y∞ken êgalma ye«i  

 SÚi tÚ sÚn ßrma, PoseidÒn, §g dÉ èlÚw éklÊstoio 

     StÆsomai eÈre¤pvn ¶gguow émfot°rvn. 
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*Poseidon Kaseos 

Kat. No:            : 120 

Lev. No:            : 63, s. 88 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : Bursa arkeoloji Müzesi 

Ölçüler              : Y: 66cm.        G: 40 cm.         K: 18cm. 

Tarih                 :  İ.Ö. 2/1. yüzyıl 

Kaynakça     : Lechat-Radet 1888, 188-192, no: 2; Taşlıklıoğlu 1963, 134; Pekáry-

Schwertheim 1979, 76 vd., Taf. 7-10;  Schumacher 1993, 84. 

 

Üzerinde deniz savaşında çarpışan bir gemi kabartması bulunan adak steli. 

 

 

Ofl  strateu]sãmenoi  §n  to›w  katafrãktoiw  nauarxoËnto[w 

. . . . .  toË  . . . .  agou,  §p‹ Dhmhtr¤ou  toË  Lusikle¤ouw  flppãrxe[v 

. . .  Poseid«]vi  Kas°vi  eÈxÆn. 

.  .  .  .  .  .  ow  ÉAsklhpiãdou    ÉAg¤aw Men¤skou   

.  .  .  .  .  .  ow   .  .  .  .  .  .  iou     5 ÉApoll≈nios 

Jenokle¤ouw 

.  .  .  .  .  .  iw  Mhnofãnou     MhnÒdvrow Dhmhtr¤ou 

.  .  .  .  .  .  .    Dhmhtr¤ou     Mel°agrow ÉAristagÒrou 

.  .  .  .  .  row  Meid¤ou     ÉAnt¤patrow Diope¤you  

.  .  .  .  .  .  .   M]eid¤ou     Menekrãthw 

ÉApollvn¤ou 

.  .  .  .  .  .  .   P]otãmvnow    10 MenÒdvrow Dionus¤ou 

.  .  .  .  .  .  .   M]en¤skou     MhnÒfilow Meid¤ou 

.  .  .  .  .  .  .   ÉAsk]lhpiãdou    DhmÆtriow Menãndrou 

.  .  .  .  .  .  ow  Menestrãtou     Men¤skow 

Yersiou 

.  .  .  .  .  .  .   ÉApo]llvn¤ou     AÈsxr¤vn 

Menãndrou 
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.  .  .  .  .  .  .   ÉAttãlou    15 MhnÒdvrow 

ÉApollvn¤ou 

.  .  .  .  .  .  .   ÉAsklhpiãdou     DhmÆtriow 

Menãndrou 

.  .  .  .  .  row  ÉAristagÒrou     EÎboulow 

Menãndrou 

.  .  .  .  .  .  w  Mhnod≈rou     Projenow Jeiniãdou 

.  .  .  .  .  .  .   Meid¤ou     DionÊsiow Proj°nou 

.  .  . dv]row ÉAsklhpiod≈rou   20 DionÊsiow EÈj°nou 

.  .  .  .  .  .  .   ÉApollvn¤ou     ÉAsklhpiÒdvrow EÈj°nou 

.  .  .  .  .  .  .   Menestrãtou     Men°maxow YeodÒtou  

.  .  .  .  .  . ow ÉApollod≈rou     Meid¤aw 

YeodÒtou 

.  .  .  . .adhw  ÉAjiÒxou     ÉAsklhpiãdhw 

Mhnod≈rou 

.  .  .  .  .  . iow Men¤skou    25  

 

*Dionysos 

Kat. No:               : 121 

Lev. No:               : -, s. 90 

Buluntu  yeri       : Selimağa 

Bulunduğu yer    : Selimağa 

Ölçüler                 : Y: 93 cm.          G: 52 cm.      K: 57 cm. 

Tarih                    : -  

Kaynakça            : Schwertheim 1987b, 93, no: 133 

 

Dionysos’a ait mermer altlık. Alt ve üst profilli. Üzerinde yazıt: 

 

 

DionÊsou 
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Kat. No:            : 122 

Lev. No:            : -, s. 90 

Buluntu yeri     : Bandırma 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y:             G:               K: 

Tarih                 : -  

Kaynakça          : Hasluck 1905, 57, no: 7. 

 

Sonradan iki sütünun kaidesi olarak kullanılan parça. Üzerindeki yazıt:  

 

 

ÉA]gay∞i  TÊxhi 

ÉAÈ]rhl¤a Nai[bi 

a]nØ ? . . .  

.  .  .  .  .  . 

it«n t“  

Dio]nÊsƒ  ? 

 

 

 

Kat. No:            : 123 

Lev. No:            : -, s. 90 

Buluntu yeri     : Bandırma 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -           G: -           K: - 

Tarih                 :  - 

Kaynakça         : Lolling 1884, 17. 
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Poseidon ve Dionysos’a adak. 

 

 

   ÑO de›na ÉAke]stor¤dou 

   fler≈menow] KÒrhw t∞w Svte¤raw 

   Poseid«ni k]a‹ DionÊsƒ. 

 

 

 

Kat. No:            : 124 

Lev. No:            : -, s. 90 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : 

Ölçüler              : Y: -            G: -              K: - 

Tarih                 :  - 

Kaynakça          : CIG 3655 

 

 

 ÖEdojen tª boulª ka‹ t“ dÆm“, GorgÒnikow Diokl°ouw  

 E‰pen: ÉEpe‹  pÒliw  Par¤an ¶n te to›w  ¶nprosye  

xrÒnoiw eÎnouw ka‹ f¤lh oÔsa diatele› t“ dÆmƒ tƒ Ku- 

  5 zikhn«n ka‹ nËn époste¤lasa pr°sbeiw Kud¤an ÉAm¤an- 

 to[u] ka‹ ÉArx°fulon L°ontiow éjio› tÚn d∞mon, ÉApol- 

ladÒrou toË ÉApollvn¤ou nhsiarxoËntow ka‹ pollå ka‹ 

megãla xrhs¤mou gegenhm°nou t“ dÆmƒ t“ Par¤vn, tåw  

10 t¤maw tåw dedom°naw aÈt“ ÍpÚ toË dÆmou toË Par¤vn 

 ¶n te tª Boulª ka‹ t“ dÆmƒ énagn«nai, ka‹ to›w Dio- 

 nus¤oiw §n t“ yeãtrƒ stefanv[s]ai ka‹ tåw timåw énag- 

 ge›lai, ka‹ tÒpon afitoËntai §n tª égor[&], §n  stÆ- 

15 sousi tØn efikÒna: dedÒxyai tª boulª ka‹ t“ dÆmƒ  

 §pain°sai m¢n tÚn d∞mon tÚn Par¤vn, ˜ti eÎnouw Œn ka‹  
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 f¤low diatele› t“ dÆmƒ t“ Kuzikhn«n, §pain°sai d¢ 

 ka‹ ÉApollÒdvrou ÉApollvn¤ou filotim¤aw ¶neke ka‹ eÈ- 

 nÒaiw t∞w efiw tÚn d∞mon tÚn Par¤vn: toÁw d¢ prutãneiw  

20 stefan«sai ÉApollÒdvron to›w ÉAnyesthr¤oiw §n t“ yeã- 

trƒ ka‹ énagge›lai , tåw t¤maw tåw dedom°naw aÈt“ ÍpÚ toË 

Par¤vn: dedÒsyai d¢ aÈtƒ ka‹ tÒpon, §n  stÆsousi 

tØn efikÒna, parå tåw trap°zaw prÚ t∞w stoçw t∞w 

25 Dvrik∞w. Énagrãcai d¢ ka‹ tå chf¤smata, kayÉ é 

 tet¤mhtai ÉApollÒdvrow ÍpÚ Par¤vn efiw tå dhmÒsia 

 grãmmata. Pemcai d¢ ka‹ j°nia to›w presbeuta›w toÁw 

 prutãneiw ka‹ tÚn tam¤an, kayÒti ín dokª aÈto›w. 

 

30 T∞w énagrafhw §pemelÆyh SyrÊnhw ? F¤lvnow ta- 

 m‹aw. 

  

 

 

Kat. No:            : 125 

Lev. No:            : -, s. 90, 179 

Buluntu  yeri   :Daskyleion-Beyçiftlik 

Bulunduğu yer: Kayıp 

Ölçüler              : Y: -           G: -             K: - 

Tarih                 : İ.S. 212 

Kaynakça     : Mendel 1900, 375-376, no: 20; Hasluck 1910, Kat. No: V 312; Quandt 1913, 

119; Schwertheim 1980, no: 540, Corsten 1988, 72, no: 2. 

 

Bir Dionysos mistikinin, kült üyesi Thiasoi(lar) tarafından yaptırılan mezarına ait epigram 

parçası 

 

 

 [tÒnde tupÚ]n y¤asoi mnÆmhw xãrin œn  mÉ  e[-  - 
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 [ênyesan: fler°vw s]x∞ma dÉ  ¶xv Brom¤ou. 

 [pãnta d¢ ka‹ n]ekÁw  n bl°pomen: efi d° m° tiw [- - 

4 [- - - ]vn §s¤d mÒna t“dÉ  §n‹ tÊmbƒ, 

 [- - - ] dÉ  ˜pvw §tãfhn, ka‹ mÒnow on[- - 

 [- - - - ]o[.]e xãiret° moi parãgontew. 

      [TÚn de›na o]fl mÊstai DionÊsou. 

 

 

 

Kat. No:            : 126 

Lev. No:            : -, s. 90 

Buluntu  yeri   :Kyzikos 

Bulunduğu yer: Kayıp 

Ölçüler              : Y: -           G: -            K: - 

Tarih                 : - 

Kaynakça        : CIG 3666. 

 

 

 -    -     -   kal]liasã[nt]vn ? t   -   - 

 OÎlpiow Fa›now êrxvn [t«n musth- 

 ri]arx«n ? éjivsãntvn mus[t  -  -  -  

 -   -   n §j°tasa  ka‹  §p°graca -  -  - 

5 -  -  de¤jantaw tå d¤kaia t∞w efiw  -  - 

 -  -  rvnaw ka‹ musthriãrxaw 

 -   -   -   efisÒdou   -    -     -     -     - 

 -   -   -   rou   xs  -   -   -    -   

 -   -   -   -  ou  OÎlpiow  Fa›now  f[ilot.] 

10 -   -   -   -   -      Fl. AÈrÆ.  Ppvtçw. 

 -   -   -   -    -       -   -    -    -   -    - 
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Kat. No:            : 127 

Lev. No:            : 64, s. 91 

Buluntu yeri     : Ergili 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: 125 cm.      G: 57 cm.     K: 49 cm.  

Tarih                 : İ.S. 3. yy. 

Kaynakça       : Tanrıver 1991, 80-81, no: 3, Lev. 2, Res. 3 b-c. ; SEG XLI 1991 no: 1064. 

 

Aur. Tatianus’un Dionysos Derneği başkanı Olympas için yaptırdığı alt ve üst silmeli, dört 

kenarlı mermer sunak. Yüzeyde yoğun aşınma. 

Sağ yüzünde bir kantharos’un her iki kulbunda birer yılan. 

 

 

   AÈr. TatianÚw  

   ÉOlumpò fler“ 

   Bãxƒ §kk t«n 

   fid¤vn xãrin. 

 

 

 

*Dionysos Attu Heliou 

Kat. No:            : 128 

Lev. No:            : 65, s. 35, 93 

Buluntu yeri     : Karacabey 

Bulunduğu yer : İstanbul Müzesi. Env. No: 270. 

Ölçüler              : Y: 84 cm.       G: 40 cm.      K: 8 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 2. yüzyılın 2. çeyreği, olasılıkla 140/130. 

Kaynakça      : Hasluck 1910, 234 ve 275, no: 64; Quandt 1913, 129; Mendel 1966, Kat. no: 

856; LeBas-Waddington 1972, no:1100; Schwertheim 1978, 826 vd. no: 3 , Lev. 196; 
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Schwertheim 1983a, no: 10, Res. 11; Vermaseren 1987, no: 265; Cremer 1988, 179 vd., Lev. 

19.1; Corsten 1989, 182-184; Şahin 2000, 240, LD 1, Lev. 89. 

 

Mermer, masif blok üzerine işlenen üçgen alınlıklı, aşağı doğru genişleyen adak levhası.  

Kenarlarda kırılma. Figürlerin yüzlerinde kopma.  

Alınlıktan resim alanına geçişteki geniş silme üzerinde üzüm salkımları ile sarmaşık motifleri. 

Sağda, zırh giysili sol elinde mızrak, sağ elinde sunağın üzerine doğru tuttuğu kantharos ile 

Dionysos. Sunağın solunda kurbanlık koyun ve ona eşlik eden hizmetçi. Bunların arkasında, 

sola doğru önde küçük bir çocuk, birisi kadın diğerleri erkek adakta bulunan beş kişi. 

Bunların hepsi palto giymekte ve sağ elleriyle birbirlerinin sağ omuzlarına dokunmakta. 

Padyumda yazıt:  

 

  DhmÆtriow ÉOr°stou metå t∞w metrÚw 

  ka‹ t«n édelf«n DionÊsvi ÖAttou 

  [ÑH]l¤ou eÈxÆn. 

 

 

 

*Dionysos Kebrenios 

Kat. No:            : 129 

Lev. No:            : -, s. 94 

Buluntu  yeri    : Yalıçiftlik 

Bulunduğu yer : Kayıp 

Ölçüler              : Y: -             G: -               K: - 

Tarih                 : İ.S. 212.  

Kaynakça      : Hasluck 1907, 65, no: 8; Weinreich 1912, 12, no: 49; Quandt 1913, 130, 134; 

SEG XXXVIII 1988, no: 1255-1258; Corsten 1988, 72, no: 1;  Corsten 1989, 182-183; 

MAMA  X  488.  

 

Aurelius Sophronius’un Dionysos Kebrenios’a adağı.  
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      ÉAgay∞i TÊxhi: 

AÈr(Æliow)  SvfrÒniow 

ye“ §phkÒƒ 

4 DionÊsƒ Kebrhn[¤ƒ (?)] 

  eÈxaristÆrion.  

 

 

    

*Hermes 

Kat. No:            : 130 

Lev. No:            : -, s. 95, 102, 193 

Buluntu  yeri    : Kyzikos   

Bulunduğu yer : Bandırma, N. Tolunay Koleksiyonu 

Ölçüler              : Y: 17 cm.       G: 23 cm.      K: 6 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 2. yy. 

Kaynakça        : Schwertheim 1983b, 107 vd., no: 1, Lev. 11; SEG XXXIII 1983, no: 1053. 

 

Hermes ve Herakles’e adanmış küçük mermer adak levhası. 

 

 

ÉA[skl]hp¤adew Maiandr[¤ou] 

[gum]nasiarxÆsaw t«n  

n°vn ka‹  flppotrofÆsaw 

4 ka‹ trihrarxÆsaw ka‹ 

   nikÆsaw tª ém¤ll ka[‹] 

   §paineye‹w ka‹ stefanvye‹w 

   ÍpÚ t∞w boÊlhw ka‹ 

8 toË dÆmou: ÑErme› 

   ka‹ ÑHrakle›. 
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Kat. No:            : 131 

Lev. No:            : -, s. 95 

Buluntu yeri     : Erdek  

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -           G: -            K: - 

Tarih                 : -  

Kaynakça         : Legrand 1893, 527-8, no: 21. 

 

Hermes’e adak. 

 

 

   [ÜEr]mou §leop≈l[ou] 

 

 

 

Kat. No:            : 132 

Lev. No:            : 67, s. 96, 193 

Buluntu yeri     : Mustafakemalpaşa 

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi.  Env. No: 2605. 

Ölçüler              : Y: 90 cm.        G: 58 cm.           K: 7 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 1. yüzyılın 3. çeyreği. Olasılıkla 40 / 30 

Kaynakça       : Schwertheim 1978,  827 vd. Res. 39; Schwertheim 1983a, no: 16, Res. 18; 

Vermaseren 1987, 87, no: 266, Lev. 54; Şahin 2000, 245, LK 11, Lev. 95. 

 

Mermerden, çerçeveli, iki resim alanlı Kybele ve Hermes için adak steli. Sol üst köşe kırık. 

Figürlerin yüzlerinde ve ellerinde kopma. Yazıtın bulunduğu podyumda yoğun aşınma. Üst 

üste, içeriye doğru farklı derinliklerde olan iki ayrı kabartma.  
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Üstteki dikdörtgen pencere şeklindeki alanda, her ikisi de üst taraftan ince yuvarlak bir şerit 

ile bağlanan, soldaki diğerine göre biraz daha büyük iki halka veya ayrıntısız çelenk.  

Alttaki dikdörtgen pencere şeklindeki resim alanında kurban töreni sahnesi canlandırılmakta. 

Sağda; cepheden, başında polos’u ile Kybele. Uzun khiton üzerine manto giyimli, sol kolu 

karın, sağ eli Hermes’in omuzu üzerinde.  Kybele’nin önünde cepheden, vücut ağırlığını sağ 

bacak üzerine veren,  başında kanatlı şapka ve uzun elbisesi ile Hermes. Sunağın üzerine 

doğru uzattığı sağ elinde patera, sol elinde kerykeion tutmakta.  

Ortada, köşeli yüksek bir sunak. Arkasında stilize edilmiş bir ağaç. Önünde, başı cepheden ve 

ön ayakları üzerine çökmüş boğa. Sunak ile boğa arasında küçük hizmetçi boğayı yere doğru 

tutmakta. Sunağın solunda, küçük bir hizmetçi. Yukarı kaldırdığı sağ eliyle meyve dolu 

tepsiyi başının üzerinde taşımakta. 

Solda; gövdeleri  ¾ cepheden,  ellerini yukarı doğru kaldıran, uzun giysili tapınan iki erkek. 

Podyumda az sayıda ve anlam verilemeyen harfler. 

  

 

 

Kat. No:             : 133 

Lev. No:             : 68, s. 95, 192 

Buluntu yeri      : Mustafakemalpaşa-Kestelek   

Bulunduğu yer  : Bursa Müzesi. Env. No: 2618.  

Ölçüler               : Y: 123 cm.     G: 53 cm.      K: 12 cm. 

Tarih                  :  İ.Ö. 1. yüzyılın 3. çeyreği, olasılıkla 40/30.  

Kaynakça        : Munro 1897, 278, no: 29; Wiegand 1904, 307, Res. 33; Schwertheim 1983a, 

no: 3, Res. 6; Şahin 2000, 248, LZ 3, Lev. 97. 

 

Mermerden, çerçeveli adak steli. Üstte geniş bir epistil. Üst taraf tamamen kırık. Sol kenarda 

parça parça kırıklar. Figürlerin yüzlerinde, tanrının sağ elinde kopma. Resim alanında çok 

etkili aşınma. 

Sağda cepheden, vücut ağırlığını sağ ayak üstüne vermiş geniş bir yay çizer şekilde ayakta 

duran, sol elinde asa, sağ elinde sunu tası taşıyan Zeus. Ortada, yuvarlak sunak ve sağa 

profilden ön ayakları üzerine çökmüş başı cepheden kurbanlık boğa. Boğanın baş ucunda sağ 
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elindeki bıçak ile kurbanın sırtına saplamaya çalışan erkek hizmetçi. Sunağın solunda, bir 

ağaç kütüğü üzerinde cepheden, soluna bakar, sağ kanadı açık kartal. Solda, ¾ sola dönük 

adak sunan erkek. Podyumda yazıt:  

 

 

[ - - - - - - - - ]ikanv KAIGO 

   [ - - - - - - - - ]HNIASIALG 

   [Íp¢r ÑErm¤ou toË Mele]ãgrou strathgo[Ë] 

4 [ãret∞w ka‹ eÈno]¤aw t∞w efiw •au- 

   [toÊw ßneken]. 

 

 

 

Kat. No:            : 134 

Lev. No:            : -, s. 98 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -             G: -               K: - 

Tarih                 : -  

Kaynakça        : Mordtmann 1885, 208, no: 33. 

 

Mermerden silindir şeklinde oyulmuş bir parça. Solda, cepheden Hermes. Sol elinde 

Caduceus, sağ elinde bir torba tutmakta.  

Sağda, kadın kıyafeti içinde figür. Sağ elinde bir adak tepsisi tutmakta. Resmin üstünde yazıt: 

ÑHrm∞]w sako[fÒrow ? 

 

 

 

Kat. No:            : 135 

Lev. No:            : 68, s. 98 



 346

Buluntu yeri     : Miletupolis 

Bulunduğu yer : Kayıp 

Ölçüler              : Y: 82 cm.          G: 32.5 cm.               K: 28 cm. 

Tarih                 : İ.S. 2.yy. (Harf karakterine göre) 

Kaynakça        : Wiegand 1904, 305 vd. ; Hasluck 1905, 58; Mendel 1909, 254 vd. , no: 2, 

Res. 1 ve 2 ; Hasluck 1910, 268, no: 19; Schwertheim 1983a, no: 9, Res. 10. 

 

Herme. Mermerden ve dört köşeli bir kaideye yazıtı ile birlikte oturtulan Hermes büstü. Ön 

yüzde, antefikslerin tutturulması için kullanılan içine kurşun dökülmüş iki oyuk; Akaik stilde 

baş, hareketsiz yüz hatları, uzun saç ve dalgalar halinde aşağı inen uzun sakal. Üzerinde yazıt: 

 

ÉArtem¤dvrow ÉArtemid≈rou 

toË ÑErmof¤lou genÒmenow  

grammateÁw dÆmou tÚn ÑErm∞n 

  4               t“ d°mƒ. 

 

 

 

*Hermes Meletenos 

Kat. No:            : 136 

Lev. No:            : 69, s. 99 

Buluntu yeri     : - Kyzikos ? 

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No: 2580. 

Ölçüler              : Y: 58 cm.    G: 27 cm.      K: 9 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 2. yüzyılın son çeyreği.    

Kaynakça         : Schwertheim 1983a, no: 8, Res. 9; Şahin 2000, 241, LH 1, Lev. 90. 

 

Mermerden, çerçeveli adak steli. Sağ ve sol üst köşelerde kırılma. Figürlerin baş ve ellerinde 

kopma. Yüzeyde yoğun aşınma.  

Sağda cepheden, vücut ağırlığını sağ ayak üzerine vermiş, başında kanatlı şapka, kısa khiton 

ve mantosu ile Hermes. Sol elinde olasılıkla kerykeion, sunak üzerine doğru uzattığı sağ 
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elinde sunu tası; ortada bir kaide üzerinde yuvarlak sunak. Sunağın hemen solunda ve 

arkasında dalları üst çerçeveye yayılan ağaç. Sunak önünde profilden kurbanlık koç (veya 

keçi) ve buna eşlik eden erkek hizmetçi. Solda, arka arkaya dizilmiş, mantolu, sağ elleri ile bir 

önündekinin omzunu tutan ve adak sunan üç kişi. Podyumda yazıt. 

 

  

  Men°frvn ÉAszap°t[ou] 

  Íp¢r aÈtoË ka‹ t«n  

  t°knvn ÑHern∞i Melhthn«[i] 

4 eÈxÆn. 

 

 

 

*Herakles 

Kat. No:              : 137 

Lev. No:              : 70, s. 101 

Buluntu  yeri      : Eski Köy (Arıklar’ın 2 km. kuzeyi) 

Bulunduğu yer   : Eski Köy 

Ölçüler                : Y: 50 cm.          G: 30 cm.      K: 29 cm. 

Tarih                   :  İ.S. 2/3. yy. 

Kaynakça           : Schwertheim 1987b, 93, no: 134, Lev. 24. 

 

Taş ustalarının Herakles’e adağı. Dikdörtgen prizma şeklinde. Üst kırık. Yüzeyde yoğun 

aşınma. 

 

D [ - -  

k¢ É Epik[ rãthw ] 

latÊpoi Ñ Hra- 

4 kle› §phkÒ- 

ƒ  eÈxÆn .  
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Kat. No:            : 138 

Lev. No:            : 71, s. 100, 192 

Buluntu yeri     : Mustafakemalpaşa  

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No: 3160. 

Ölçüler              : Y: 119 cm.       G: 53 cm.         K: 12 cm.  

Tarih                 : İ.Ö. 1. yüzyılın 3. çeyreği, olasılıkla 40/30.   

Kaynakça    : Cichorius 1889, 249 vd., no: 19; Hasluck 1910, 268, no: 25; Schwertheim 

1983a, no: 23, Res. 21; Şahin 2000, 247, LZ 2, Lev. 97. 

 

Mermer, çerçeveli, üstte dar baştaban, bunun üstünde  üçgen alınlık, aşağı doğru genişleyen, 

üstte büyük altta küçük iki resim alanlı adak steli. Alınlığın tepesi ve sol yanda kırılma. 

Figürlerin yüzlerinde, üst resim alanının sağ alt köşesinde kopma. Yer yer aşınma.  

Alınlığın ortasında ayrıntısız bir çelenk. Üstteki resim alanında kurban sahnesi. Sağda, 

cepheden, ağırlığını sağ ayak üstüne vermiş ve geniş bir yay çizer şekilde ayakta duran, sol 

elinde asa, sağ elinde sunu tası taşıyan tanrı Zeus. Kısa kollu khiton üzerine mantolu. 

Mantonun ucu sağ üst vücudu açıkta bırakarak sol omuza çıkmakta buradan aşağı inmekte. 

Ortada, ön bacakları üzerine çökmüş, sağa profilden kurbanlık boğa. Boğanın sağında, sola 

profilden boğayı kurban eden erkek hizmetçi. Boğanın arkasında kare şeklinde bir sunak ve 

bunun solunda dalları sitilize edilmiş ağaç. Solda, vücudun altı ¾ cepheden, üstü profilden 

adak sunan erkek. 

 

Alltaki resim alanında cepheden ayakta duran iki erkek. Sağdaki figür ağırlığını sağ ayak 

üzerine vermiş, duruş ve giysisi üst resim alanında yer alan tanrı Zeus ile benzer, sağ kolu 

yanındaki erkeğin omzunda. Soldaki çıplak, ağırlığını sol ayak üzerine vermiş atlet, sağ ayak 

geride, elinde vücuta çapraz duran uzun bir asa. Sağ alt köşede zemin üzerinde kulpsuz kylix. 

İki resim alanı arasında ve podyumda yazıt: 

   

 

  Ofl kãtoikoi Doidãlshn ÉApollvn¤[ou] 
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Relief 

 

  Efi pãtran §p¤samon ı pollãkiw e‡ne- 

  [k]en êylvn | Doidãlshw fllaro›w krç- 

4 [t]a bal≈n stefãnoiw | 

  [¶]sxe parÉ afizhno›sin §n ÑHrakle›ow ín ¶rgoiw | 

  §grãfeyÉ è =≈ma toËde ka‹ è dÊnamiw.| 

  ToÊneka Thlef¤dai nin fisÒyronon éndrã- 

8 sin §sylo›w | y°ntew éeimnãstoiw églã- 

  isan xar¤sin. 

 

 

 

Kat. No:            : 139 

Lev. No:            : -, s. 100 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: 67 cm.          G: alt: 64 cm.    üst: 60 cm.            K: - 

Tarih                 :  - 

Kaynakça        : Mordtmann 1885, 200 vd., no: 28. 

 

Herakles’e adak steli. Çeşme yapısında kullanıldığından dolayı oldukça tahrip edilmiş. 

Muhtemelen Argonautlar efsanesinden bir canlandırma. Herakles’in yanlışlıkla kral 

Kyzikos’u öldürdüğü sahne.  

Solda, Herakles elindeki topuzla sağ tarafında yere çökmüş olan adama vurmak üzere 

gerilmekte. Sol dizi adamın sırtında. Muhtemelen kaçarken yakalamış olduğu rakibi ayağa 

kalkmaya ve koluyla ölümcül olan darbeden kurtulmaya çalışmakta. Rakibi uzun  elbiseli ve 

sol tarafında boş kılıç kılıfı asılı.  

Sağda, üzerinde bir şild ve bir aslan postunun bulunduğu ağaç.  
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ÉEp‹ Fo¤nikow flppãrxou strathgo‹ ka‹ fÊlarxoi ÑHrakle›.  

 

       Strathgo‹      FÊlarxoi 

Nikot°lhw ÉApollod≈rou   PrvtagÒraw Telesãndrou  

DadoËxow  ÉApollod≈rou   ÉAyÆnaiow ÉEfes¤ou 

      NikÒloxow ÉAriston¤kou 

      M°nippow ÉArxeb¤ou 

      P[Ê]tuw (?) ÉAristokle¤ouw 

      Afine¤aw BlastoË 

      EÎhnow Poluãnyou 

      ÉAfyÒnhtow YeoboÊlou 

      ÉAristÒloxow ÉApollvn¤ou 

 

 

 

*Asklepios 

Kat. No:            : 140 

Lev. No:            : -, s. 105 

Buluntu yeri     : Bandırma 

Bulunduğu yer : Hagia Trias’ın duvarında. 

Ölçüler              : Y: 25 cm.     G: 17cm. 

Tarih                 :   

Kaynakça      : Hasluck 1903, 79, no: 14. 

 

Asklepios’a adanmış stel parçası. 

Stel üzerinde ayakta tasvir edilen Asklepios kabartması. Üzerinde yazıt: 
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       [ı de›na] 

Íp°r ufloË eÈxØn 

       ÉAsklhpi“. 

 

 

 

Kat. No:            : 141 

Lev. No:            : -, s. 105 

Buluntu yeri     : Balia-Maden 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: 140 cm.           G: 43 cm.               K: - 

Tarih                 : Hellenistik Dönem 

Kaynakça         : Arthur-Munro 1904, 273. 

 

Alt tarafı profilli mermer sunak. Üst tarafı, sondan dördüncü satırın üzerinden itibaren kırık. 

Üzerinde yazıt: 

 

  

  + + Preimig°nhw 

   ÉAsklhpi«i 

   Tel°sforon 

   ka‹ tÚn bvmÚn. 

 

 

 

Kat. No:            : 142 

Lev. No:            : -, s. 105, 192 

Buluntu yeri     : Deniz kenarındaki Daskyleion 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -           G: -            K: - 
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Tarih                 : Hellenistik Dönem 

Kaynakça         : SEG XXVI 1976-1977, no: 1336. 

 

Üzerinde kurban töreni sahnesinin canlandırıldığı beyaz mermer adak steli. 

 

 

  Prvtagor¤d[h]w ÑEkata¤ou 

  frourarxÆsa[w  §]p‹ DiÚw flppar[x°v] 

          ÉApÒllvni ka‹ ÉAsklhpi«i 

 4          xaristÆrion. 

 

 

 

Kat. No:            : 143 

Lev. No:            : -, s. 105 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: 65 cm.       G: 40 cm. 

Tarih                 :  Severus Alexader dön. 

Kaynakça         : Hasluck 1903, 77, no: 8. 

 

Dikdörtgen şeklinde onur steli. Üzerindeki yazıt: 

 

 

ÉAgay[ª] TÊx˙. 

tª dok ? ]¤m˙ [b]oulª . . . . . .  

Trof]¤mou AÈr. Jãny[ow ? 

Kuzi]khnÚw panhg[uriãr- 

xh]w tÚn •autoË e[Èer- 

g°thn TrÒ]fimon [neikÆ- 

sa]nta pugmØn [éndr«n ? tå 
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m]egãla ÉAs[klhpie›a 

ka‹ égv]noy[etÆsanta ? 

(or)  §p‹ égv]noy[etoËntow toË de›now.  

 

 

 

Kat. No:            : 144 

Lev. No:            : -, s. 105 

Buluntu yeri     : Edremit Civarı-Dulapi 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: 113 cm.         G: 48 cm.         K: 14 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 319-317. 

Kaynakça         : Paton, IG XII, 2, 645 (A-B); Stauber 1996, no: 34;  

 

Dikdörtgen şeklinde onur yazıtı. Üzerindeki yazıt: 

 

 

B_ 

 

  1 [...]P/[......]  

  2 [.....t]o‹[w §]       

  3 [jet]ãstaiw [§p]- 

  4 [im°]lesyai[i: pa]- 

  5 [rÆx]hn d¢ a[Îtv] 

  6 tã] firÆÛa [ka‹ o]- 

  7 [‰n]on ka‹ t[îll]- 

  8 [a] tå per‹ t[ån y]- 

  9 [u]s¤[an], ‡na[...] 

10    +  +  +  +  

 11    +  +  +  + 

 12 [.......]OI[..] 
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 13 [.....]VESI oder VJSI [..] 

 14 [....]K[..]G[..] 

 15 [.. k]a‹ §n tç [bÒ]- 

 16 ll[a:]    vacat 

 17    vacat       p[er‹] 

 18 [Œ]n Kr°vn P[...] 

 19 [..]arxeio[w e‰]- 

 20 [pe, dç]mow ¶[gnv] 

 21 [..]LLatrio[..] 

 22 [§]g ku[r]¤a §k[l]- 

 23 [hs¤]a: ta‹w dv[r]- 

 24 [°ai]w pa¤sai[w] 

 25 ta[‹w] dedom°[n]- 

 26 [a]iw Yers¤pp[v] 

27 [È]pÚ t« dãmv ka- 

28 [‹] §kgÒnoisi d- 

29 [ia]m°nhn efiw t- 

30 [Ún p]ãnta xrÒn- 

31 [on] kay[ã]per Ùd- 

32 [çm]o[w] ¶dvke ka- 

33 [‹ mØ ¶]mmenai [p]- 

34 [år t]aËta mÆte 

35 [ê]rxonti proy- 

36 [°]menai mÆte =- 

37 [Æ]tori e‰pai m- 

38 [Æ]te §pimhn¤[v] 

39 [§]s°nikai: afi d- 

40 [°] k° tiw µ =Ætv- 

41 [r] e‡ph µ êrxvn 

42 [§s]agãgh  rasura  [µ] 

43 [§p]imÆnios §s- 
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44 [en]¤kh, êkurã t- 

45 [e] ¶stv ka‹ Ùfe- 

46 [l]l°tv ¶kasto- 

47 [w]stãthraw tr- 

48 [ia]kos¤oiw ‡r- 

49 [oi]w  t« ÉAsklap- 

50 [¤v] ka‹ §pãrat- 

51 [ow] ¶stv ka‹ êti- 

52 [mow] ka‹ g°now 

53 [e]fiw tÚn pãnta  

54 [xr]Ònon ka‹ §n- 

55 [..] ¶stv t« nÒm- 

56 [v p]er‹ t« kall- 

57 [Êo]ntow tÚn dç- 

58 [mon]: tÚ d¢ cãfi- 

59 [sm]a toËto énã- 

60 [gr]acai to‹w [§]- 

61 [j] etãstai efi- 

62 [w] ta‹w stãlla- 

63 [iw] ta‹w Íp¢r t- 

64 [«n d]vrÆtan, ka- 

65 [‹ tÚ] énãlvma [ ] 

66     +  +  +  +   

 

 

 

Kat. No:            : 145 

Lev. No:            : -, s. 105, 192 

Buluntu yeri     : Edremit civarı-Alibey 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -           G: -            K: - 
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Tarih                 : İ.Ö. 4 / 3. yy. 

Kaynakça         : Paton IG XII, 2, 646; Stauber 1996, no: 36;  

Mermer stel. 

 

A-  

 

  1 [      ]s‹v ÉArtemidv[p°iv                                                                  ] 

  2 [s]trÒtagoi IOSP [                                                                            ] 

  3   [                                                     m°]donti ÉAriste¤[v                     ] 

  4 strãtagoi                  vacat 

  5 M°nhti Poside¤v xrÊ(sv) st(ãrhra), Num<f>¤a ÉApollo(dvre¤v) xrÊsv 

                                                                                                                                    

st(ãrhra), 

  6 ÉErma¤v ÉApollvnidãv xrÊsv st(ãrhra), (0,5Ä), ÑRÒd[v]ni mage¤rv xrÊsv                          

                                                                                                                          st(ãrhra), 

(0,5Ä): 

  7 ofl [li]p[Òn]au[t]ai §p[‹ pru]tãni[ow] Pasi[kr°ontow:]     vacat 

  8 Parm°nvn Matro(d≈reiow) xr(Êsv) stã(thraw) dÄ  ÖAndrvn pãroi[k]ow 

                                                                                                                          

stã(thraw) [dÄ] 

  9 F‡[l]ippow Ka<v> sztã](thraw) dÄ, SÊmmaxow ÉAntifãneiow stã(thraw) dÄ, 

10                 erasa                            MatrÒdvrow Parm°nontow stã(thraw) [dÄ ?], 

11 [      ÉApo]llvn¤da[o]w stã(thraw) dÄ,Paths¤vn gnãfeuw stã(thraw) [dÄ ?], 

12          erasa                                               DÒkimow yeug°neiow stã(thraw) [dÄ ], 

13 ÉAfaist¤vn Nikãndriow stã(thraw) dÄ, IL[      ]S Fil[...]w stã(thraw) (2’): 

14                                               Rasur 

(- -)                                                         vacat 

15 §p‹ prutãniow Paisikr°ontow §p¤tima érxÒntvn §k bÒllaw: 

16 §p‹ p[r]utãniow Xair°a                                                                     ] 

17 [      ]IN[                  ]EA[           ]DENNIII Ù égorãnomow w 

18 [                                        ]LEIV[                                                       ] 
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19            erasa                                   ZÆnvni Matrifa(ne¤v) xr(Êsv) s[t](ãthr +): 

20 [                              ]R/[                  ] ˆti §n tç é[gÒ]ra kãkv[w] 

21 aÔto[n             ]EG[                                     ]T[       ]O[                      ] 

22 MatrÒdo[t]ow Mãtraow §g d¤kaw stã(thraw)    EK  (50Ä)     S 

23 §p‹ pru[tãn]iow ÉApolvn¤da §p¤tima §k tçn d¤kan: 

24 [ÉA]ghs¤stratow ÉAghsistrãteiow tçw Îbriow §p¤timon §g d¤kaw xr(Êsv) 

25 [st]ã(thraw) ddpÄ, [ÉA]ghs¤stratow ÉAghsistrãteio[w t]çw f≈raw §p¤timon  

                                                                                                                                                xr(Êsv) 

26 [st]ã(thraw) piÄ                                Rasur    

27                                                       Rasur 

28                                                   Rasur 

29 [                       ] tç pÒlei: ÉA[rt]em¤dvrow Dionus¤v ..OV 

30 pa¤de[w] S[....e]ioi + + +            Rasur 

31 ÉArtem¤dvr[ow ...]v[.]ste[i]o[w] Pãrioi LEL O TIS [                   ] 

32                                               Rasur 

33                                                      Rasur 

34 §p‹ prutãniow Pasikr°ontow:                     vacat 

35 [s]trÒtagoi M°gvni Megvne¤v zam¤an xrÊ(sv)   ofÄ      vacat 

36             T           I                     Rasur   

37 [ZÆ]nvn Frasisy°neiow prÚw tån §ggÊan tån ÉIro¤ta t« érgur¤v 

38 t« ÉAsklapiãkv katÉ tån katad¤kan ka‹ tån §pistÒlan  

39 t« ÉAlejãndrv prÚw stãthraw p°nte:         vacat 

(- -)                vacat 

40 strãtogoi Strãtvni él¤nÛ zam¤an fiÄ         vacat 

41 ÉAghsagÒra gnãfhÛ f[iÄ]                 vacat 

(- -)                                                     vacat 

42                                                       Rasur 

43 AI                                            Rasur 

44                                                            Rasur  

45 bas¤leiew Xar¤j<e>n[on                                    ]EISEI te.akon oti 

46 karujãntvn [                                                                 ]h efiw tån 
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47 [é]gÒran ‡na eÈ[f]am[                               épe]¤[y]hse ka‹ a[..] 

48                                                vacat 

49      PIEPIETLG                                                  I[ ] fixyue›o[n]  

50      OII  L[                                                                                        ] 

51                    MI                                                 ÉApÒllvni  

52 [                                                                                   ] ka‹ ˆti tÚn 

53 [                                                                                      NIII 

54 [                                                               ] §pe[n]≈pio[w]? 

55       AP[                                                      ]mae¤vn Ù 

56          APER[                                                     ]taixeon 

57 [                                                           ] efiw t[Úm] p¤yvn[a]? 

58                IL[                                                ]EIO stãthri 

 

 

 

*Ares 

Kat. No:            : 146 

Lev. No:            : 72 , s. 107, 193 

Buluntu yeri     : Hıdır Köy  

Bulunduğu yer  : Bursa Müzesi. 

Ölçüler               : Y: 87 cm.          G: 62 cm.            K: 12.5 cm. 

Tarih                  : İ.Ö.2 / 1. yy.  

Kaynakça        : Schwertheim 1980,  225-6, no: 522, Lev. XXXVIII; Cremer 1991, 137, Kat. 

No: KH 9. 

 

İki resim alanlı mezar steli. Üstteki resim alanı dikdörtgen pencere şeklinde. Alttaki kare 

plaka içinde atlı figür.  

Üstteki resim alanında sağda, uzun elbiseli, gövdesi ¾ cepheden, oturan erkek figürü. 

Dirsekten kırdığı sol eli dizleri üzerinde. Sağ eli yüzünde.  

Ortada; ayakta, cepheden, vücut ağırlığını sol ayak üzerine veren  erkek. Dirsekten kırıp 

yukarı kaldırdığı sağ eli sol omuzu üzerinde.  
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Solda, uzun giysi üzerine manto giyimli oturan kadın. Başı mantoyla örtülü. Sol alt köşede 

elinde kalathos ile sağa profilden hizmetçi kız. Sağda oturan erkeğin ayaklarının yanında 

küçük hizmetçi. 

Altta kare plaka içinde kısa khiton ve khlamys’li süvari. Atın önünde hizmetçi. İki resim alanı 

arasında yazıt:  

 

 

    ÑUpÒmnema Mhnofãntou 

2            toË Prvtomãxou: 

 oÎte me tÚn dÊsmoiron §w ÖAidow gage noËsow, 

4 oÈ stugera‹ pÒntou la¤lapew §j én°mvn, 

 oÈd¢ men oÊdÉ ÖArhw polemÒklonow, éllã me lugrÚw  

6      éndrofono›sin énØr §ktane xers‹ liy«i 

 ufl°a Prvtomãxoio: pÒliw dÉ ’kteir¢ me pçsa  

8     khrÊjasa fugØn met°rou fon°ow:  

 ÉAllå D¤kh  ka‹ ZeË panepÒcie, patrÚw §me›o 

10       p°nyea prhÊnaitÉ én°ra teisãmenoi. 

 

 

 

Kat. No:            : 147 

Lev. No:            : 73, s. 107, 193 

Buluntu yeri     : Bandırma 

Bulunduğu yer : İstanbul Müzesi. Env. No: 3307. 

Ölçüler              : Y: 64 cm.           G: 47 cm.             K: 14 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 2 / 1. yy. 

Kaynakça      : Hasluck 1910, Kat. No: V 185 (?); Peek 1931, 129, no: 14; Mansel 1933, 127 

vd.;  Pfuhl- Möbius 1979,  no: 1939, Lev. 280; Schwertheim 1980, 224, no: 519, Lev. 

XXXVIII; Cremer 1991, 145, Kat. No: KM 10. 
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Beyaz ince tanecikli mermer, dikdörtgen şeklinde, tek resim alanlı, basit naiskos biçimli 

mezar steli. Alt ve üst kısımda çarpma ve kopmalar. Figürlerin yüzlerinde ve yüzeyde aşınma.  

Ölü yemeğinin işlendiği resim alanında, kline üzerinde, sol kolları ile dört köşeli yüksek 

yastıktan destek alarak uzanmış, sol ellerinde çanak tutan iki erkek. Sağdaki adam sağ elinde 

üzüm tutmakta. Sol köşede, diphros üzerinde ¾ cepheden oturan kadın. Ayakları bir altlık 

üzerinde. Ortada, boğa ayaklı, üzerinde üzüm ve nar bulunan yüksek mensa tripes. Sağ alt 

köşede kısa khiton giyimli, başı profilden ve sağ elinde yüksek boyunlu bir testi tutan erkek 

hizmetçi ve destekli, yüksek ayaklı krater. Sağ alt köşede, sola profilden hizmetçi kız ve dar 

yün sepeti. Sağda oturan kadının üstünde, çıplak bir ağaca sarılmış ve sağa doğru hareket 

eden bir yılan. Podyumda yazıt: 

 

 

M°nandre                 

Meid¤ou xa›re.   

Meid¤ou ufl¢ M°nandre, t° tån panÒdurton étarp[Ún] 

4 ste¤xeiw, §kprolip≈n lugrå t°knƒ dãkrua; 

 MÒsxion afiãzei se gunÆ, yrhne› d¢ se édelfÆ 

 ktany°nta afifnid¤vw layr¤ou «ndrÚw êr 

 [ÖE]rre, TÊxh panÒdupte, t¤ tÚn yãllo<n>ta pr‹n Àraw  

8 [¶]sbesaw, éndrol°tan ÖArea dejãmenon; 

 

 

 

*Hosios kai Dikaios 

Kat. No:              : 148 

Lev. No:              : -, s. 108 

Buluntu  yeri      : Ören Mevkiinde  

Bulunduğu yer   : Sarısipahiler 

Ölçüler                : Y: 60 cm        G: 40 cm.       K: 36 cm. 

Tarih                   : İ.S. 2. yy. 

Kaynakça           : Schwertheim 1987b, 95, no: 136. 



 361

 

Hosion ve Dikaion’a adanmış mermer sunak. Yüzeyde yoğun aşınma. 

 

Kommh- 

nÚ[ w ] ÑOs¤ƒ 

Dika¤ƒ:  

 

 

 

Kat. No:            : 149 

Lev. No:            : -, s. 108 

Buluntu yeri     : Germa- Çağış 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -          G: -             K: - 

Tarih                 : İ.S.. 3. yy ? 

Kaynakça        : Robert 1962, 387; Ricl 1991b, 46, no: 102; SEG XLI 1994, no: 1066. 

 

Hosios ve Dikaios’a adanmış, iki resim alanlı stel. Üstte steli adayan kişinin ailesi, altta ise, 

inek ve dana görülmekte. Üzerinde yazıt: 

 

 

   [ÑO!¤]ƒ ka‹ D¤kaiƒ  

 

 

 

Kat. No:            : 150 

Lev. No:            : 74, s. 110 

Buluntu yeri     : Balıkesir-Bozen 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: 46 cm.      G: 52 cm.      K: 22 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 1.yy. ? veya İ.S. 1. yy.  
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Kaynakça        : Robert 1962, 387; SEG XLI 1991, no: 1060; Ricl 1991b, 46, no: 103; Petzl 

1992, 143 vd., Lev. 15.  

 

Mermer mezar steli. Üzerinde yazıt: 

  

[-    -] ÑOs¤ƒ te D¤kaiƒ xe›raw ée¤[rv] 

    [-   ] | ÉApollvn¤dhw mn∞ma poihsã[menow] 

  [Üostiw?] tolmÆsei l¤yon îrai µ tãfon aÈtÚ[n?] 

4 [ -      ]vre›syai  lÊsaw  OUDIVSNEMES[ - - ] 

  [ -   st]Ællhn êraw §piye›nai tÊmbon E[  -  -  ] 

    [-   - ]N klËte da›monew ofl xyÒnioi [     ] 

    [-    -     ] | |  yr°mma  ˆnhsin ¶xoi [  ]OE[  ]EIN[  ] 

8     [  -    -  ] f°ngow ±el¤ou kat¤doi [   ] 

  [    ]V[  ]HLE[  ]HTE pan≈lh[                ] 

     -    -    -     -     -    -     -     -     -     -    -    - 

 

 

 

*Helios Mithras 

Kat. No:            : 151 

Lev. No:            : 75, s. 114 

Buluntu yeri     : Simav-Savcılar 

Bulunduğu yer : Savcılar 

Ölçüler              : Y: 84 cm.         G: 50 cm.          K: 37 cm. 

Tarih                 :  İ.S.77-78 (Sulla) 

Kaynakça       : Vermaseren 1956-1960, 51, no: 23. MAMA  X  449 Pl. XLVIII 

 

Kaba tanecikli beyaz mermer sunak. Üzerinde yazıt:  
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   ÑHl¤ƒ M¤yr& M¤dvn 

   S≈lonow  

   én°yhken 

   eÈxÆn. 

[¶]touw rjbÄ m(hnÚw) P(anÆmou 

 

*Attis 

Kat. No:            : 152 

Lev. No:            : 76, s. 115 

Buluntu yeri     : Edincik 

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No: 3190. 

Ölçüler              : Y: 65 cm.       G: 45 cm.         K: 8 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 140/130. 

Kaynakça         : Lechat-Radet 1893, 531 vd., no: 33; Naumann 1983, 253 vd., no: 587; 

Schwertheim 1978, 816, no: 9, Lev 194, Res. 26; SEG XXVIII 1978, no: 942; Vermaseren 

1987, 97, no: 294, Lev: 63; Şahin 2000, 242, LK 2, Lev. 91.  

 

Mermerden, masif blok üzerine işlenen şematik alınlıklı, aşağı doğru genişleyen adak levhası. 

Kenarlarda kırık. Resim alanında yoğun aşınma. Alçak kabartma. 

Sağda, başında polos, solunda tef ve sağında sunu tası ile taht üzerinde cepheden oturan 

Kybele. Khiton üzerinde manto giysili, arka sağdan gelen manto tomarı, üst vücudu serbest 

bırakacak şekilde kucak üzerinde sol yandan aşağı düşmekte. Tahtın her iki yanında cepheden 

oturan birer arslan. Tanrıçanın sağ yanında, cepheden, sol dirseği ile tanrıçaya yaslanarak, 

ağırlığını sol tarafına vermiş, sağ ayağı sol ayağı üzerinde çapraz, başında Frig şapkası, kısa 

khiton ve pantolon ile Attis. Sol elinde syrinx tutmakta. Ortada yüksek, yuvarlak bir sunak, 

arkasında dalları her iki yana yayılmış ağaç, önünde kurbanlık koç ve ona eşlik eden erkek 

hizmetçi. Solda, profilden ve adak sunar şekilde iki figür. Öndeki çocuk, arkadaki başı örtülü 

kadın. Podyumda yazıt.     

 

 

ÉArtem¤dvrow  Men¤ppou 
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   Mhtr¤  KOPAIAI  eÈxÆn. 

 

 

 

*Men 

Kat. No:            : 153 

Lev. No:            : 77, s. 118 

Buluntu yeri     : Simav 

Bulunduğu yer : Varşova ? 

Ölçüler              : Y: 37 cm.          G: -               K: - 

Tarih                 : - 

Kaynakça      : Ramsey 1889, 227, no: 25; Buresch 1898, 87, 197;  Kantoleon, REG, XIV, 

1901, 300; Wiegand 1904, 318, fig. 38; Lane 1971, 59. 

 

Mermer stel. Üst bölüm kırık ve kayıp. 

Telesphoros ve Men’in birleştirildiği bir figür. Cepheden, tepeli başlıklı ve mantolu ayakta 

durmakta. Omuzlarının arkasında hilal şeklinde ay. Sağ elinde mızrak, sol elinde 

tanımlanamayan nesne. Üzerinde yazıt: 

 

 

  Gallik“ ÉAsklhpiåw 

  k≈mhw Keruz°vn pa(i)- 

  disxh Diog°nou  

  lÊtron. 

 

 

 

Kat. No:            : 154 

Lev. No:            : -, s. 119, 193 

Buluntu yeri     : Emet-Kırgıl 

Bulunduğu yer : - 
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Ölçüler              : Y: -         G: -           K: - 

Tarih                 : İ.S. 190-191 

Kaynakça         :  Lane 1971, 58. 

 

Men’e adak, profilli stel.  

 

 

  [ÖEt]ouw so° é[. . . . ] 

  NeikÆtaw Pard- 

  alç Mhn‹ ye“  

           eÈxØn 

  ıs¤ƒ k(a‹) dik°ƒ. 

  ÑH ÉAlian«n ka- 

  toik¤a. S«ze 

  tØn katoik¤- 

         an.  

 

 

 

*Kybele                

Kat. No:            : 155 

Lev. No:            : -, s. 120 

Buluntu yeri     : Edincik 

Bulunduğu yer : Kayıp 

Ölçüler              : Y:32 cm.         G: 23 cm.                K: -  

Tarih                 : - 

Kaynakça     : Hasluck 1903, 82, no: 28; Hasluck 1910, 271, no: IV, 7; Schwertheim 1978,  

816, no: 10;  Vermaseren 1987, 97, no: 293. 

Kybele’ye adak steli. Taht üzerinde oturan Kybele. Kabartma altında yazıt: 
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- - - SITEI - - -  

 

 

 

Kat. No:              : 156 

Lev. No:              : 77, s. 120 

Buluntu  yeri      : Bük Köy 

Bulunduğu yer   : Kayıp 

Ölçüler                : Y: 60 cm.       G: -               K: - 

Tarih                   : -  

Kaynakça         : Schwertheim 1985a, 79, no: 2, Lev. 13; Vermaseren 1987, 89, no: 272, Lev. 

55; Ötüken 1996, 258, no: MKP 20.a Lev. 45.2; Şahin 2000, 243, L K 4, Lev. 92. 

 

Mermerden, kemerli ve alınlıklı adak levhası. Alınlığın üst kısmı kırık. Resim alanı tanrıçanın 

dizlerinden itibaren kırık ve kayıp. Figürlerin başlarında kopma. 

Alınlığın ortasında, kabartma olarak yapılan çelengin alt yarısı. Kemer içindeki resim 

alanında sağda, cepheden oturan, başında polos, sol elinde tefi ve sunak üzerine doğru uzattığı 

sağ elinde sunu tası ile Kybele. Ortada, köşeli sunak ve arkasında ağaç. Sol köşede, ¾ 

cepheden adak sunan erkek.  

 

 

 

Kat. No:              : 157 

Lev. No:              : 78, s. 120 

Buluntu  yeri      : Mustafakemalpaşa 

Bulunduğu yer   : Bursa Müzesi. Env. No: 1684. 

Ölçüler                : Y: 89 cm.      G: 59 cm.        K: 11 cm. 

Tarih                   : -  

Kaynakça           : Schwertheim 1978, 827-828; no: 1, Res. 39. 
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Mermer stel. Üst sol köşe kırık. Kabartmanın üzerinde halkalar görülmekte. Ortada bir ağaç 

ve sunak. Sunağın önünde yere yığılan kurbanlık hayvan. Solda, ellerini yukarı kaldıran iki 

rahip. Peplos giyimli, başının üzerinde meyve dolu sepeti taşıyan hizmetçi kız. Sunağın 

sağında, kanatlı şapkası ve kerykeion’u ile Hermes. Elindeki paterayı sunağın üzerine 

tutmakta. Yanında, başında polos’u ile, sağ elini Hermes’in omuzuna koyan Kybele (?).  

 

 

 

Kat. No:            : 158 

Lev. No:            : 78, s. 123 

Buluntu  yeri     : Gönen 

Bulunduğu yer  : Gönen Müzesi. Env. No: 64. 

Ölçüler               : Y: 25 cm.     G: 39 cm.       K: 9.5 cm 

Tarih                  : -  

Kaynakça        : Schwertheim 1978, 824, no: 3, Lev. 196, 32; Vermaseren 1987, 89, no: 295. 

 

Mermerden üçgen alınlıklı stel parçası. Alınlık ve akroterleri korunmuş. 

Alınlığın ortasında alçak bir taht üzerinde, başında yüksek polos ile oturan tunik ve manto 

giyimli.  Kybele. Tanrıçanın her iki yanında oturan birer aslan. Sol elinde thympanon, yana 

uzattığı sağ elinde patera tutmakta.  

 

 

 

Kat. No:            : 159 

Lev. No:            : 79, s. 123 

Buluntu yeri     : Mudanya 

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No: 3244. 

Ölçüler              : Y: 22 cm.     G: 15 cm.     K: 5 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 2. yüzyılın sonları. 

Kaynakça         : Şahin 2000, 246, LK 12, Lev. 96. 
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Beyaz mermerden, üçgen alınlıklı, tek parça, aşağı doğru genişleyen adak levhası. Bazı 

kenarlar kırık, yüzeyde yoğun aşınma.  

Sağda, başında yüksek polos, sol elinde tef, sağında sunu tası olan basit bir taht üzerinde 

oturan kybele. Ortada, sunu tasının altında ön ayakları üzerinde yükselmiş arslan. Solda, arka 

zeminde dış konturları belirlenmiş bir ağaç ve tapınan iki küçük figür. Podyumda iki satır 

yazıt. 

 

 

   ...nou  Mh- 

tr‹ eÈxÆn. 

 

 

 

Kat. No:            : 160 

Lev. No:            : 80, s. 120 

Buluntu  yeri     : - 

Bulunduğu yer  : Bursa Müzesi. Env. No: (1007) 3231. 

Ölçüler               : Y: 55 cm.     G: 40 cm.       K: 6 cm 

Tarih                  : -  

Kaynakça        : Schwertheim 1978, 828, no: 2, Lev.198, 40; Vermaseren 1987, 89, no: 430. 

 

Üçgen alınlıklı mermer stel. Naiskos içinde resim alanı. Yüzeyde yoğun aşınma.  

Alçak bir sandalye üzerinde, başında polos ile oturan Kybele. Tanrıçanın dizinin üstüne  

çömelmiş bir aslan. Tunik ve manto giyimli. Uzattığı sağ elinde patera tutmakta. Tanrıçanın 

solunda, başında kanatlı şapkası (petasos) ve omuzunda pelerini ile Hermes. Kısa tunik 

giyimli. Sol elinde bir asa tutmakta. Hermes’in arkasında sakallı bir figür. Muhtemelen Zeus. 

Yukarı kaldırdığı sağ elinde uzun bir asa. Podyumda yazıtın izleri. 

 

 

 

Kat. No:            : 161 
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Lev. No:            : 80, s. 123 

Buluntu  yeri     : - 

Bulunduğu yer  : Bursa Müzesi. Env. No: 5692 

Ölçüler               : Y: 39 cm.     G: 22 cm.       K: 5 cm 

Tarih                  : -  

Kaynakça        : Schwertheim 1978, 828, no: 3, Lev.198, 41; Vermaseren 1987, 89, no: 431. 

 

Mermer stel.  Yüzeyde yoğun aşınma.  

Alçak bir taht üzerinde, başında polos ile oturan Khiton ve manto giyimli Kybele. Sol elinde 

thympanon, sunağın üzerine doğru uzattığı sağ elinde patera tutmakta. Sunağın önünde ayakta 

duran bir figür. 

 

 

 

Kat. No:            : 162 

Lev. No:            : -, s. 120 

Buluntu yeri     : Apollonia 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -       G: -       K: - 

Tarih                 : - 

Kaynakça       : Arthur-Munro 1897, 270, no: 8; Mendel 1901, 325, 4; Hasluck 1910, 233 ve 

274, no: 36; Schwertheim 1978, 822, no: 17; Vermaseren 1987, no: 262. 

 

Muhtemelen Kybele’ye adanmış yuvarlak mermer sütun. Alt bölüm kırık.  

 

 

  ÉAgayª  TÊx: 

  ta›w ékoa›w t∞w  

   yeoË 

  ÑE[r]mianÚw OKI - - 

  zÆsaw ép°doken  
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  eÈxariwtÆrion 

tã Œta ka‹ tÚn bv- 

mÚn §p‹ §p‹ flere¤aw 

PRO    .  .  .  .  .  .  .  .UTHS. 

 

 

 

 

Kat. No:             : 163 

Lev. No:             : 81, s. 120 

Buluntu  yeri     : Yeniceköy- Mustafakemalpaşa 

Bulunduğu yer  : Bursa Müzesi. Env. No: 9125. 

Ölçüler               : Y: 19 cm.       G: 16 cm.         K: 7 cm. 

Tarih                  : İ.Ö. 1. yüzyılın 2. yarısı. Olasılıkla 40 /30 

Kaynakça          : Şahin 2000, 244, K7, Lev. 93. 

 

Küçük mermer adak levhası. Üzerinde kare şeklinde resim alanı. Figürün yüzünde ve taşın 

yüzeyinde yoğun aşınma ve yer yer kopma. Tanrıçanın bacaklarından aşağısı kırık ve eksik.  

Başında polos, sağ elinde sunu tası ile khiton üzerine, başı ve vucudun sol üst tarafını örten 

manto giysili, cepheden arkalıklı bir diphros üzerinde oturan Kybele. Dizde toplanan 

kıvrımlar diogonal şekilde aşağı inmekte.  

 

 

 

Kat. No:            : 164 

Lev. No:            : -, s. 123 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : British Museum.  

Ölçüler              : Y: -       G: -       K: - 

Tarih                 : - 

Kaynakça        : Smith 1892, no: 782; Schwertheim 1978, 822, no: 1. 
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Üzerinde uzun giysisi ve başında polos’u ile bir taht üzerinde oturan Kybele. Tanrıçanın 

solunda bir aslan oturmakta. Sol elinde thympanon, sunağın üzerine doğru uzattığı sağ elinde 

patera tutmakta.Ortada bir sunak ve kurbanlık hayvan getiren kadın. 

 

 

 

Kat. No:            : 165 

Lev. No:            : -, s. 96-97, 193 

Buluntu yeri   : Kyzikos 

Bulunduğu yer : British Museum.  

Ölçüler              : Y: 45 cm.       G: 56 cm.       K: - 

Tarih                 : Hellenistik Dönem veya İ.Ö. 2.yy. 

Kaynakça        : Conze 1891, 191 vd.; Perdrizet 1899, 597 vd., Lev. VII; Robert 1949a, 41; 

Schwertheim 1978, 823, no: 2. 

 

Mermer kabartma parçası. Kabartmanın sol ve alt tarafı kırık.  

Sağda, uzun khiton giyimli, başında kuleli (sur duvarlı) tacı ile oturan Kybele. Sağında bir 

aslan oturmakta. Ellerinde bir asa ve patera tutmakta. Tanrıçanın solunda, elinde asa ve patera 

ile sakallı Zeus. Zeus’un yanında, kısa khiton giyimli, kanatlı şapkası, asası ve paterası ile 

Hermes Kadmilos. Kybele’nin arkasında, bir çizgi ile belirlenmiş olan kurgusal bir zemin 

üzerinde duran iki küçük koribant. Her ikisi de yukarı kaldırdıkları ellerinde birer sopa , diğer 

ellerinde birer kasnak tutmakta.  

Kabartmanın sol üst kısmında, üzerinde küçük bir figür bulunan kaya.  

 

 

 

Kat. No:            : 166 

Lev. No:            : 82, s. 35, 123 

Buluntu  yeri     : Alpagut- Mustafakemalpaşa 

Bulunduğu yer   : Bursa Müzesi. Env. No: 7858. 

Ölçüler                : Y: 25 cm.       G: 16 cm.               K: 4 cm. 
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Tarih                   : İ.S. 1. yüzyılın ortaları 

Kaynakça         : Schwertheim 1983a, no: 12 d, Res. 16, Lev. 6; Şahin 2000, 245, LK 10, 

Lev. 95. 

 

Küçük mermer adak levhası. Levha bloğu üzerine yaklaşık kare şeklinde resim alanı. Sağ alt 

köşe kırık. Yüzeyde yoğun aşınma.  

Başında polos, sağ elinde sunu tası ile khiton üzerine, başı ve vucudun sol üst tarafını örten 

manto giysili, cepheden oturan Kybele.  

 

Kat. No:              : 167 

Lev. No:              : -, s. 35, 123 

Buluntu  yeri      : Bereketli Köy- Manyas Gölü’nün kuzeyi. 

Bulunduğu yer    : - 

Ölçüler                 : Y: 40 cm.       G: 40 cm.               K: - 

Tarih                    : Hellenistik Dönem 

Kaynakça            : Vermaseren 1987, no: 277.  

 

Beyaz mermer kabartma.Kybele’nin bir kısmı korunmuş. Başında polos ile taht üzerinde 

oturan uzun elbiseli Kybele. Sol elinde thympanon tutmakta. Ortada sunak. Sunak önünde 

ayakta dialos çalan kız.  

 

 

 

Kat. No:            : 168 

Lev. No:            : -, s. 35, 123 

Buluntu  yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer  : British Museum. Env. No: 782. 

Ölçüler               : Y: 17.5 cm.    G: 10 cm.     K: 3 cm. 

Tarih                  : - 

Kaynakça         : Smith 1900, 360 vd., no: 782, Lev. 62; Vermaseren 1987, no: 277.  
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Mermer kabartma. Başında polos ile oturan Kybele. Kybelenin solunda bir aslan. Sol elinde 

thympanon tutmakta. Sunağın üzerine uzattığı sağ elinde phiale. Sunağın solunda, ayakta 

duran tapınan bir erkek figür. 

 

 

 

Kat. No:            : 169 

Lev. No:            : 83, s. 123 

Buluntu  yeri     : Bandırma 

Bulunduğu yer   : İzmir Müzesi. Env. No: 355. 

Ölçüler                : Y: 34.5 cm.    G: 21.5 cm.     K: 8 cm. 

Tarih                   : - 

Kaynakça         : Smith 1892, 360 vd., no: 782, Lev. 62; Vermaseren 1987, no: 277.  

 

Kabartmanın sağ alt köşesi kırık. Tanrıçanın sağında oturan aslanın başı kayıp.  

Beyaz mermer kabartma. Başında polos ve iki uzun saç örgüsü ile ayakta duran Kybele. 

Kybelenin her iki tarafında cepheden oturan birer aslan. Sağ elinde thympanon, sol elinde 

kırık parçalardan anlaşıldığı kadarıyla patera tutmakta. Kabartmanın altında yazıt parçası. 

   

 

Mous¤pph. 

 

 

 

Kat. No:            : 170 

Lev. No:            : 84, s. 124 

Buluntu  yeri     : Aşağı Acalan 

Bulunduğu yer  : Yukarı Acalan 

Ölçüler               : Y: 77 cm.       G: 120 cm.         K: - 
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Tarih                  : İ.S.1 / 2. yy.   

Kaynakça          : Schwertheim 1987b, 89, no: 130, Lev. 22. 

 

Herodotos’un Ana Tanrıça için yaptırdığı tapınaktan, kireçtaşı bir levha parçası.  

   

 

                                  Mhtr‹ Ye«n 

                    ÑHrÒdotow Kleãndrou 

                    tÚ flerÚn kateskeÊasen . 

 

Kat. No:            : 171 

Lev. No:            : 84, s. 120 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : Paris, Louvre. 

Ölçüler              : Y: 33 cm.         G: 24 cm.           K: 7 cm. 

Tarih                 :  - 

Kaynakça     : Smith-Rustafjaell 1902, 191-192, no: 1; Stauber 1996, no: 13; Boeckh, CIG 

6836; Schwertheim 1978, 814-815, no: 6, Lev. 193 no: 25; Vermaseren 1987, 107, no:339, 

Lev.72. 

 

Ana Tanrıça’ya adanmış,  mermerden üçgen alınlıklı, akroterli, naiskoslu, aşağıya doğru 

genişleyen adak steli. Stelin sağ tarafı kırık. Yüzeyde yoğun aşınma. Thympanon’u rozet 

bezekli.  

Naiskos içinde başında polos ile tanrıçanın büstü. Dolgun bir yüze sahip. Saçlar düz bir 

şekilde enseden omuzlara inmekte. Göğüste toplanan “v” kıvrımlar. Dirsekten kırılan her iki 

kol göğüs üzerinde durmakta. Kabartmanın üzerinde bir satır, altında iki satır yazıt: 

 

 

       ÉAndirhnÆ 

    

           Kabartma 
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  Gluk¤nna   Mhnof≈ntow  Ye“ 

  ègnª   eÈxÆn. 

 

 

 

Kat. No:            : 172 

Lev. No:            : 85, s. 35, 120 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : Bandırma, N. Tolunay Koleksiyonu. 

Ölçüler              : Y: 22 cm.           G: 12 cm.           K: 4.5 cm. 

Tarih                 : - 

Kaynakça     : SEG XXXVII 1987 no: 1014; Vermaseren 1987, 91, no: 279, Pl. LXVIII. 

 

Kabartmanın sağ tarafı kırık. 

Ana Tanrıça için mermer adak steli. Cepheden oturan Kybele. Patera tuttuğu sağ elinin altında 

oturan bir aslan. Tanrıçanın önünde, sunuda bulunan ailesi ile birlikte kurbanlık bir koyunu 

tutan çocuk. Podyumda yazıt:  

 

 

ÉApoll≈niow ka‹ ÉAsklhpiãdhw ofl ÉAr¤stvnow 

Mhtr‹ Ye«n eÈxÆn.  

 

 

 

Kat. No:            : 173 

Lev. No:            : 85, s. 120 

Buluntu yeri     : Emet 

Bulunduğu yer : Emet 

Ölçüler              : Y: 58 cm          G: 52 cm.           K: 44 cm.   

Tarih                 :  - 
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Kaynakça        :  CIG  3847; MAMA X 527, Pl. LIV 

 

Gri mermerden sunak. Sol üst köşe ve alt kısım kırık. Ön yüzde çelenk izleri görülmekte.  

 

   

  [ÉApo]llofãnhw 

  [m]htr‹  yeò  

        eÈxÆn.  

  

Kat. No:            : 174 

Lev. No:            : 86, s. 35, 120 

Buluntu yeri     : Edincik 

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No: 3190. 

Ölçüler              : Y: 65 cm.       G: 45 cm.         K: 8 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 140/130. 

Kaynakça       : Lechat-Radet 1893, 531 vd., no: 33; Schwertheim 1978, 816, no: 9, Lev 194, 

Res. 26; SEG XXVIII 1978, no: 942; Vermaseren 1987, 97, no: 294, Lev: 63; Naumann 1983, 

253 vd., no: 587; Şahin 2000, 242, LK 2, Lev. 91. 

 

Mermerden, masif blok üzerine işlenen şematik alınlıklı, aşağı doğru genişleyen adak levhası. 

Kenarlarda kırık. Yüzeyde yoğun aşınma.  

Sağda, başında polos, solunda tef ve sağında sunu tasıyla taht üzerinde cepheden oturan 

Kybele. Khiton üzerinde manto giysili, arka sağdan gelen manto tomarı, üst vücudu serbest 

bırakacak şekilde kucak üzerinde sol yandan aşağı düşmekte. Tahtın her iki yanında cepheden 

oturan birer arslan. Tanrıçanın sağ yanında, cepheden, sol dirseği ile tanrıçaya yaslanarak, 

ağırlığını sol tarafına vermiş, sağ ayağı sol ayağı üzerinde çapraz, başında Frig şapkası, kısa 

khiton ve pantolon ile Attis. Sol elinde syrinx tutmakta.Ortada yüksek, yuvarlak bir sunak, 

arkasında dalları her iki yana yayılmış ağaç, önünde kurbanlık koç ve ona eşlik eden erkek 

hizmetçi. Solda, profilden ve adak sunar şekilde iki figür. Öndeki çocuk, arkadaki başı örtülü 

kadın. Podyumda yazıt.     
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ÉArtem¤dvrow  Men¤ppou 

   Mhtr¤  KOPAIAI  eÈxÆn. 

 

 

 

Kat. No:            : 175 

Lev. No:            : 87, s. 35, 120 

Buluntu yeri     : Karacabey 

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No: 3143. 

Ölçüler              : Y: 68 cm.      G: 28 cm.        K: 19 cm. 

Tarih                 : İ.S. 2. yy. 

Kaynakça      : Schwertheim 1978, 819 vd. , no:14, Lev. 195, Res. 28; J.u.L. Robert, BullEp 

1979, 360; SEG XXVIII 1978, no: 947; Naumann 1983, 253 vd., no: 584; Schwertheim 

1983a, no: 11, Res. 12; Vermaseren 1987, 90, no: 276; Şahin 2000, 242-243, LK 3, Lev. 91. 

 

Mermerden, masif blok üzerine işlenen şematik alınlıklı, tympanonu bezekli aşağı doğru 

genişleyen adak levhası. Koçun ve tapınan figürlerin başlarında kopma. Yer yer yoğun 

aşınma.  

Sağda, başında polos, solunda tef ve sağında sunu tası ile geniş bir taht üzerinde cepheden 

oturan Kybele. Khiton üzerinde manto giysili, arka sağdan gelen manto tomarı, üst vücudu 

serbest bırakarak, kucak üzerinde sol yandan aşağı inmekte. Tahtın her iki yanında cepheden 

birer arslan. Ortada küçük, yukarı doğru daralan, kaideli sunak. Arkasında meşe ağacı, önünde 

kurbanlık koç ve erkek hizmetçi. Sağda, adak sunan iki figür. Sağdaki erkek, soldaki başı 

örtülü kadın. Sol plaster üzerinde iyice silinmiş üçüncü bir kişi. Podyumda yazıt: 

 

 

   Mãtrvn ÑHrvdou Íp¢r •au- 

   [t]oË ka‹ t∞w gunaikÚw ka‹ t- 

   «n t°[knvn]    ( )  Mhtr‹  

    MA.NEIA eÈxÆn. 
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Kat. No:            : 176 

Lev. No:            : 88, s. 35, 120 

Buluntu yeri     : Alpağut- Alpullu Köyü  

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No: 7841. 

Ölçüler               : Y: 27 cm.         G: 17 cm.         K: 4 cm. 

Tarih                  : İ. S. 1. yy. ortaları. 

Kaynakça         : Schwertheim 1978, 820 vd. , no: 15a Res. 29; SEG XXVIII 1978, no: 957; 

Schwertheim 1983a, no: 12 b, Res. 14; Vermaseren 1987, 87, no: 267, Lev. 44; Şahin 2000, 

245, LK 9, Lev. 94. 

 

Aşağıya doğru genişleyen mermer adak levhası. Sol alt köşe kırık. Resim alanı korunmuş. 

Levha bloğunun alt kısmında aşınma.  

Stel üzerinde kareye yakın resim alanı. Ortada, başında polos, khiton üzerine manto giyimli 

cepheden oturur şekilde, sağ elinde sunu tası ile tanrıça. Dizde toplanan kıvrımlar diogonal 

şekilde aşağı inmekte. Solda, yaklaşık dikdörtgen şeklinde sunak. Podyumda yazıt: 

 

 

Mãtrvn  Mhtr‹ eÈ- 

xÆn. 

 

 

 

Kat. No:            : 177 

Lev. No:            : -, s. 35, 120 

Buluntu yeri     : Alpagut- Alpullu Köyü  

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No: 7859 

Ölçüler               : Y: 23 cm.      G: 14 cm.       K: 6 cm. 
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Tarih                  : İ. S. 1. yüzyılın 2. çeyreği. 

Kaynakça       : Schwertheim 1983a, no: 12 c, Res. 15; Vermaseren 1987, 88, no: 269; Şahin, 

2000, 244, LK 7, Lev. 93. 

 

Aşağıya doğru genişleyen mermer adak levhası. Alt kısımda yer yer kopma. Figürün yüzünde 

ve levha yüzeyinde yoğun aşınma. 

Stel üzerinde kareye yakın resim alanı. Ortada, başında polos, khiton üzerine manto giyimli 

cepheden oturur şekilde, sağ elinde sunu tası ile tanrıça. Dizde toplanan kıvrımlar diogonal 

şekilde aşağı inmekte. Solda, yaklaşık dikdörtgen şeklinde sunak. Üzerinde yazıt: 

Mãtrvn   

M[htr‹ eÈxÆn ? ] 

 

 

 

Kat. No:            : 178 

Lev. No:            : 89, s. 35, 120 

Buluntu yeri     : Alpagut- Alpullu Köyü  

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No: - 

Ölçüler               : Y: 23 cm.      G: 14 cm.       K: 5 cm. 

Tarih                  : Kayser Dönemi 

Kaynakça        : Schwertheim 1983a, no: 12 d, Res. 16,12d; Vermaseren 1987, 88, no: 270. 

 

Küçük mermer kabartma. Stel genelinde yoğun aşınma. Yazıtsız. 

Alçak bir taht üzerine oturan Kybele. Sol elinde thympanon, sağ elinde patera. 

 

 

 

Kat. No:            : 179 

Lev. No:            : 90, s. 35, 120 

Buluntu  yeri   : Alpagut 

Bulunduğu yer: Bursa Müzesi. Env. No: 9090. 
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Ölçüler             : Y: 30 cm.     G: 17 cm.     K: 4 cm. 

Tarih                : İ.S.. 1. yy. ortaları. 

Kaynakça      : SEG XXXV 1985, no: 1280; Schwertheim 1985a, 77, no: 1, Lev. 13; 

Vermaseren 1987, 88, no: 271, Lev. 55; Ötüken 1996, 258, no: MKP 20.f, Lev. 45.3; Şahin 

2000, 244, LK 5, Lev. 92. 

 

Küçük mermer adak levhası. Levha bloğu üzerinde yaklaşık kare şeklinde resim alanı. 

Yüzeyde aşınma.  

Başında polos, sağ elinde sunu tası ile khiton üzerinde, başı ve vucudun sol üst tarafını örten 

manto giysili, cepheden oturan Kybele. Dizde toplanan kıvrımlar diagonal şekilde aşağı 

inmekte. Podyumda yazıt. 

 

 

ÉApoll≈niow ka‹ 

   Mamaw Mhtr‹ eÈxÆn. 

 

 

 

*Meter Aggiste          

Kat. No:            : 180 

Lev. No:            : -, s. 124 

Buluntu yeri     : Propontis kıyıları ? 

Bulunduğu yer : Kayıp 

Ölçüler              : Y: -            G: -              K: - 

Tarih                 :   

Kaynakça        : Schwertheim 1978, 829, no: 4.  

 

J. H. Mordtmann’ın, Bursa’da özel bir koleksiyonda gördüğünü söylediği iki yazıtlı kabartma. 

Solda, iki figür ve sunak, ön taraftan görülen erkek ayakta. Ortada, Tympanon ve sunu tası ile 

Kybele. Yanında ayakta duran bir erkek figür. Sağda, oturan bir kadın. Altta yazıt: 
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Mhtr¤ ÉAggd¤stei Mht[rÒdvrow ktl] 

 

 

Solda, ayakta duran bir erkek. Ortada, tympanon ve sunu tasıyla Kybele. Yanında ayakta 

duran bir erkek figür. Sağda, oturan bir kadın. Altta yazıt: 

 

ÉAgã[y]vn Dionus‹ou DioskÒroiw katÉ eÈxÆn. 

 

 

 

*Meter Dindymene 

Kat. No:            : 181 

Lev. No:            : 90, s. 125 

Buluntu  yeri   : Kyzikos ? 

Bulunduğu yer: Bursa Müzesi. Env. No: 3265. 

Ölçüler             : Y: 66 cm.     G: 32 cm.    K: 7 cm       

Tarih                : İ.Ö. 140/130. 

Kaynakça      : Schwertheim 1978, 821, no: 16, Lev. 195, Res. 31; SEG XXVIII 1978, no: 

955; Nauman 1983, 253 vd., no: 585; Vermaseren 1987, 81, no: 251, Lev. 50; Şahin 2000, 

241-2, LK 1, Lev. 90. 

Mermerden, masif blok üzerine işlenmiş üçgen şeklinde köşe akroterli alınlığa sahip, aşağı 

doğru genişleyen adak levhası. Resim alanının ortasından kırılmış olan iki parça birleştirilmiş. 

Sağ akroter kırık. Yüzeyde aşınma. 

Sağda, başında polos, solunda tef ve sağında sunu tası ile taht üzerinde cepheden oturan 

Kybele. Khiton üzerine manto giysili, arka sağdan gelen manto tomarı, üst vücudu serbest 

bırakacak şekilde kucak üzerinde sol yandan aşağı düşmekte. Tahtın her iki yanında cepheden 

birer arslan. Ortada, kaideli yaklaşık kare şeklinde, yüksek ve köşeli sunak. Sunağın 

arkasında, dalları üst çerçeve altına yayılan meşe ağacı. Sunağın önünde, kurbanlık koç ve 
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buna eşlik eden erkek hizmetçi. Solda, sağa profilden biri erkek, diğeri kadın adak sunan iki 

kişi. Podyumda yazıt.  

 

 

Mhnoy°a  

Men¤skou 

Mhtr‹ Din- 

dumhnª  

eÈxÆn. 

 

Kat. No:            : 182 

Lev. No:            : -, s. 125, 193 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : İstanbul Müzesi ? 

Ölçüler              : Y: -          G: -           K: - 

Tarih                 : - 

Kaynakça       : Mordtmann 1885, 202; Lechat-Radet 1888, 187 vd., no: 1; Hasluck 1910, 

270, no: IV 1; Schwertheim 1978, 815, no: 7; Vermaseren 1987, no: 290.  

 

Üçgen alınlıklı stel. İlk iki satır alınlık içinde. Diğer satırlar bunun altındaki pervaz üzerinde. 

 

 

  Di‹  ka‹  Mhtr‹ 

   Dundum°[n] 

  [§]p‹  ÑEstia¤ou  toË  Poseidv[n¤ou] 

  flppãrx[e]v. 

 

 

 

*Meter Euangeleia 

Kat. No:            : 183 
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Lev. No:            : -, s. 126 

Buluntu yeri     : Gündoğdu 

Bulunduğu yer : Gündoğdu 

Ölçüler              : Y: 76 cm.        G: 26 cm.            K: - 

Tarih                 : İ.Ö. 2 / 1. yy. 

Kaynakça          : Schwertheim 1983a, no: 17. 

 

Meter Euangeleia için mermer adak steli. Üst bölüm kırık. Yüzeyde yoğun aşınma. Resim 

alanı içinde sağda, sadece alt gövdesi korunan Ana Tanrıça ayaklarını bir aslanın üzerine 

koymakta. Tanrıçanın solunda alt gövdesi korunan muhtemelen erkek figürü. Üzerinde yazıt: 

 

 

[  ] ineiw  Menãndr[ou] 

gunØ Íp¢r toË éndrÚ[w] 

ka‹ aÈt∞w ka‹ t«n t°- 

4 knvn Mhtr‹ EÈangele¤& 

    eÈxÆn. 

 

 

 

*Meter Kotuana        

Kat. No:            : 184 

Lev. No:            : 91, s. 127, 183 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : Paris, Louvre. Env. No: 2850 

Ölçüler              : Y: 66 cm.         G: 50 cm.          K: 6 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 46 

Kaynakça    : Hasluck 1910, 218,  270, no: IV 3; Charbonneaux 1963, 76;  Schwertheim 

1978, 811-2, no: 3, Res.23; CIG 3668; Dittenberger, Sylloge2 348;  817 vd.; Dittenberger, 

Sylloge3 763; IGR 135; Vermaseren 1987, no: 287. 
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Beyaz mermer adak steli. İki resim alanlı. Üst resim alanı kırık. Sağ alt köşe ve kenar yazıtla 

birlikte kırık ve kayıp. Yüzeyde yoğun aşınma. Yazıtın ilk sırası pervaz üzerinde. 

Üst resim alanında sadece birkaç parça korunmuş. Ayakta duran bir kişiye ait iki kol ve ayak 

parçaları ile aslan patileri ve Kybele’ye ait tahtın parçaları.  

Alttaki resim alanında kurban töreni sahnesi canlandırılmakta. Sağda sunak. Sunak arkasında 

başının üzerinde düz bir tepsi taşıyan kadın. Sunağın yanında iki küçük çan ile süslenmiş 

ağaç. Sunağa doğru koç getiren çocuk. Solda, uzun elbiseli kadın. Sol elinde üstü örtülü bir 

nesne (pyxis ?) taşımaktadır; Kadını elinde bir flüt ile takip eden genç. Podyumda yazıt: 

 

 

 ÑIpparxoËntow Boule¤dou toË Mhtrod≈rou, 

 

   relief 

 

 Svthr¤dhw gãllow, eÈjãmenow Mhtr‹ Kot[uanò] 

 Íp¢r toË fid¤ou sunb¤ou Mãrkou Stlakk¤ou Mãr[kou] 

 u[flo]Ë, toË  strateusam°nou §n tª §japost[ales] 

 [su]nmax¤& efiw LibÊhn §p‹ YeognÆtou toË [ÉÉApollv- 

n¤ou flppãrxeƒ t“ aÈtokrãtori Gaƒ[ ÉIoul¤ƒ, Ga-] 

ou uefl“ Ka¤sari §n nh tetrÆrei Svt[e¤ra, n afixma-] 

kvtisy°nta §k LibÊhw ka‹ épaxy°n [ta  efiw doule¤-] 

an ka‹ t∞w yeçw efipãsew moi katÉ  [§nÊpnion], 

[˜]ti ºxmal≈tistai Mçrkow, él[lå svyÆsetai §k] 

[t«n] me[gãlv]n [ki]ndÊnvn §pika[lesãmenow aÈtÆn, - - ]  

 

 

 

Kat. No:            : 185 

Lev. No:            : -, s. 127 

Buluntu yeri     : Edincik 
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Bulunduğu yer : Kayıp 

Ölçüler              : Y:  -         G: -           K: - 

Tarih                 : -  

Kaynakça        : Lechat- Radet 1893, 531 vd. , no: 33; Hasluck 1910, 218, 270, Kat. No: IV 

2; Schwertheim 1978, 815-6, no: 8. 

 

Ana Tanrıça’ya adak. Üzerindeki yazıt 

ÉArtemis¤a  ÉAr[t]°mvnow 

   Íp¢r  [toË]  éndrÚw  Mhtr‹ 

   Kotuanç  eÈxÆn. 

 

 

 

Kat. No:            : 186 

Lev. No:            : -, s. 127 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y:  -         G: -           K: - 

Tarih                 :  - 

Kaynakça          : Dittenberger, Sylloge, no: 348; Lafaye 1927, no: 135. 

 

 

ÑIpparxoËntow Boule¤dou toË Mhtrod≈rou,  

Svthr¤dhw Gãllow, eÈjémenow Mhtr‹ Koi[lanª]  

Íp¢r toË fid¤ou sumb¤ou Mãrkou Stlakk¤ou Mãr[kou u¤oË  

 a]ÈlhtoË strateusam°nou §n tª §japost[ale¤s  

su]nmax¤& e¤w LibÊhn §p‹ YeognÆtou toË [ÉApollvn]  

¤ou ¤ppãrxeo<i > t“ aÈtokrãtori Ga¤ƒ [ÉIoul¤ƒ, Ga¤] 

ou uefl“, Ka¤sari §n nh‹ tetrÆrei Svt[e¤r&  ,  n afixma] 

lotisy°nta §k LibÊhw ka‹ épaxy°n[ta ¶gnvn  

e¤w doule¤|an] xa‹ t∞w yeçw efipãsew moi katÉ [ˆnar  
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      ˆ]ti Ωxmal≈tistai Mçrxow,  él[.........§](la)Ênvn §p‹ K[urÆnhn ?]........ 

 

 

 

*Meter Patroia 

Kat. No:            : 187 

Lev. No:            : 91, s. 124, 128 

Buluntu yeri     : Alpagut- Alpullu Köyü  

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No: 7840 

Ölçüler               : Y: 27 cm.        G: 20 cm.        K: 5 cm. 

Tarih                  : İ. S. 1. yy. ortaları. 

Kaynakça         : Schwertheim 1978, 820 vd. , no: 15 b, Res. 30; SEG XXVIII 1978, no: 958; 

Vermaseren 1987, 87-88, no: 268, Lev. 55; Schwertheim 1983a, no: 12 a, Res. 13; Şahin 

2000, 244, LK 8, Lev. 94. 

 

Aşağıya doğru genişleyen mermer adak levhası. Alt kısımda yer yer kırık. Resim alanı iyi 

korunmuş. Levha bloğunun alt kısmında aşınma.  

Stel üzerinde kareye yakın resim alanı. Ortada, başında polos, göğüs altında ince kemerli 

khiton üzerine manto giyimli cepheden oturmuş, sağ elinde sunu tası ile tanrıça. Dizde 

toplanan kıvrımlar diogonal şekilde aşağı inmekte. Solda, yaklaşık dikdörtgen şeklinde sunak. 

Podyumda yazıt: 

 

 

Mãtrvn  Mhtr‹ Patr- 

≈i& Menãndrou eÈxÆn. 

 

 

 

*Meter Plakiane    

Kat. No:            : 188 
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Lev. No:            : 92, s. 129, 193 

Buluntu  yeri   : Ermeni Köy 

Bulunduğu yer: İstanbul Müzesi. Env. No: 3049. 

Ölçüler              : Y: 50 cm.      G: 163 cm        K: 31 cm. 

Tarih                 :  İ.Ö. 1. yy. sonu. 

Kaynakça       : Lolling 1882, 154 vd.; Mordtmann 1882, 251; Hasluck 1910, 264, I 9. 

Schwertheim 1978, 810. 

 

MÆthr PlakianÆ rahibesi adına dikilmesi istenen heykele izin verilmesine dair verilen 

kararnameyi içeren mermer tablet.  

Ortadan çatlak blok. Ön yüzde 15 satır yazıt.  

 

 

  ÉEp‹  Peis[idÆmou. - - - -  tet]rãdi f[y]¤nantow | ÖEd[oje]n [tª 

 boulª  ka‹ t“ dÆmƒ. ÉApoll≈niow Ye]of¤lou e‰pen:  |  ÉEpe‹  [ÉApol- 

l≈niow  ÉApollofãnou  fhs‹n  ka]teskeuasm°nou  |   p¤nakow  [efiko- 

5 nikoË  Kleid¤khw t∞w  ÉAsklhp]iãdou  éjioËn  doy∞||na[i t]Òpon  efiw 

 é[nãstasin aÈtoË]  §n  t“  fler“  [t]∞w   MhtrÚw  t∞w  Plaki|an∞w §n 

 t“ paryen«ni: dedÒxyai t“  d[Æ]mƒ: dedokimãsyai te tÚn  |  p¤naka 

 ka‹  sunkexvr∞syai  aÈt“ tÚn  tÒpo[n] kayãper éjio›, éje›nai d¢ |   

 aÈt“  ka‹  §pigrãcai  t«n  énatiy°ntvn  tå  Ùn[Ò]mata   patrÒyen |  

ka‹ ˜ti  kosmofulakÆsantew én°yhkan ÉApol[l]≈niow É Apollofã- 

10 nou,  ||  Praj¤aw  EÈyukrãtou,  ÉArtem¤dvrow  ÑHr≈dou,   [ÉA]pollo- 

 fãnhw ÉApollofãnou | toË Menekle¤o[uw],  Men°laow ÉApollvn¤ou, 

 Nikãnv[r]  ÉAristolÒxou,  M≈[r]uxow  |  ÉAgayãrxou,   Geront[¤]dhw 

 ÉAntiÒxou, NoumÆniow Men¤[sk]o[u], ÉAl°jandrow  ÉAskl[hp]iãdou |  

 toË   Strat¤ppou    Kleid¤khn    ÉAsklhpiãdou   flervm°nhn   MhtrÚw 

 Plakian∞w  |  ka‹  KÒrhw  ka‹   MetrÚw  ka‹  ÉArt°midow   Mounux¤aw 

15 [é]ret∞w ßneken ka‹  eÈsebe¤aw  ||  + yeo›w pçsi ka‹ yea›w. 
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Kat. No:            : 189 

Lev. No:            : -, s. 130 

Buluntu yeri     : Erdek 

Bulunduğu yer : Paris, Cabinet des medailles. 

Ölçüler              : Y: -           G: -            K: - 

Tarih                 : İ.Ö. 1. yy. sonu. 

Kaynakça       : Reinach 1882, 614 vd.; Lolling 1882, 151 vd.; Marquardt 1836, 99 vd.; CIG 

3657; Hasluck 1903, 89 vd.; a.y. 1910,  264, 18; Michel 1976,  no: 537; Schwertheim 1978, 

809. 

 

MÆthr PlakianÆ rahibesi adına dikilmesi istenen heykelin izin verilmesine dair verilen bir 

kararnameyi içeren mermer tablet.  

 

 

ÉEp‹ ÑHghs¤u: ÉArtemisi«now tetrãdi fy¤nontow. ÖEdojen tª 

boulª  ka‹ t“ dÆmƒ. | ÉAsklhp¤adhw  Diod≈rou  AfigikoreÁw  m°shw 

§p‹   Menesyevw   e‰pen:  ÉEpe‹   ÉAr¤standrow    | ı    ÉApollofãnou 

fhs‹n  tåw  sunteloÊsaw  toÁw  kÒsmouw  parå  tª  Mhtr‹  tª  Pla- 

kianª  |  ka‹  tåw  fleropoioÁ   tåw   prosagoreuom°naw   Yalass¤aw  

5 ka‹  tåw   sunoÊsaw  metÉ aÈt«n  ||  flere¤aw  boulom°naw  énaye›nai  

 efikÒna xalk∞n Kleid¤khw t∞w ÉAsklhpiãdou  éjioËn  |  sunxvrhy∞ 

 nai •auta›w tÒpon §n tª  éndrÆ&  égorò §p‹ toË progonikoË  aét∞w 

 sune|dr¤ou tÚn  épÚ  dÊsevw  toË  éndriãntow  toË  édelfoË  aËt∞w  

 Dionus¤ou  toË ÉAsklhpi|ãdou:  dedÒxyai  t“  dÆmƒ:  dedokimãsyai 

 te tØn efikÒna  ka‹  §je›nai  aÈta›w  éna|ye›nai  kayãper  éjioËsin, 

10 §ke›nai  d¢  aÈta›w ka‹  §pigrãcai §p‹ tØn bãsin:  Afl sunteloË|sai  

toÁw  kÒsmouw  parå tª Mhtr‹ tª  Plakianª  ka‹  fleropoio‹ afl pro- 

sagoreuÒmenai ya|lãssiai ka‹ sunoËsai metÉ  éut«n fl°reiai Klei- 

d¤khn  ÉAsklhpiãdou   flervm°nhn  MhtrÚw  |  tØw  §k  Plak¤aw   ka‹ 

proiervm°nhn ÉArt°midow  Mounux¤aw  §paggeilamenhn ka‹ §pidoË|- 
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san  •auta›w  dvreån  efiw tå  sunteloÊmena  ÍpÉ  éut«n  flerå §n tª 

sunÒdƒ   toË   Taure«now   |   tª   p°mpt   stat∞raw   •ptakow¤ouw, 

15 eÈsebe¤aw   ßneken t∞w  prÚw  toÁw   yeoÁw  ka‹   filostor||g¤aw  ka‹  

 eÈno¤aw  t∞w  efiw  •autåw  yeo›w  pçsi  ka‹  pãsaiw.   

 

 

 

*Meter Tolypianes      

Kat. No:            : 190 

Lev. No:            : 92, s. 131, 181 

Buluntu yeri     : Deble Köy/ Bandırma 

Bulunduğu yer : İstanbul Müzesi. Env. No:  676. 

Ölçüler              : Y: 144.5 cm.          G: 57.5 cm.  -  62.5 cm.          K: 15.5 cm 

Tarih                 : İ.Ö. 1. yy. 

Kaynakça        : Mordtmann 1885, 203 vd., no: 29; Hasluck 1910, 218 vd. Fig. 19, ve 270 no: 

IV 4; Kalinka 1933, Bbl. 103 vd. Michel 1976, no: 1226; Schwertheim 1978, 817, no: 11, 

Res. 27; Vermaseren, 1987, 95, no: 289. 

 

Mermer stel. İki resim alanlı. Üst kısım tamamen kırık. Kybele’nin başı ve sağ dizi kırık. 

Figürlerin yüzlerinde ve stel yüzeyinde yoğun aşınma.  

Kybele, bir niş içinde ayak taburesi ile birlikte taht üzerinde oturmakta. Uzun khiton giyimli. 

Sol elinde tympanon sağ elinde patera tutmakta. Tahtın her iki yanında birer aslan oturmakta.  

Alltaki resim alanında, ellerini havaya kaldırarak, üzerinde ateş yanan sunağa doğru ilerleyen 

sekiz erkek. Bir hizmetçi kurbanlık iki koçu sunağa doğru götürmekte.   

 

 

ÑIpparxoËntow ÉArista{go}gÒrou 

    toË ÉArign≈tou 

diok(h)tÆw:  

M°nippow ÉAsklhp¤adou 
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grammteÊw 

5 ÉAsklhpiãdhw ÉArtemid≈rou 

  diãkonoi 

  ÉApollofãnhw YaÊmvnow 

  ÉArtem¤dvrow Filon¤kou 

  M°nippow Meid¤ou 

10 Meid¤aw ÉAyhn¤vnow 

  Menekrãthw MÆnidow 

  ofinofÊlaj 

  GÒrdvn M°mnonow 

  Mhtr‹ Tolupianª xaristÆrion. 

 

 

*Thea Andeiris 

Kat. No:            : 191 

Lev. No:            : 93, s. 132, 193 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : Kayıp 

Ölçüler              : Y: 27 cm.             G: 25 cm.              K: - 

Tarih                 :   

Kaynakça   : Smith-Rustafjaell 1902, 190-191, no: 1, Lev.1; Hasluck 1910, 271, no: IV 5; 

Schwertheim 1978, 812-813, no: 4; ; Stauber 1986, no: 14; Vermaseren 1987, 93, no: 286, 

Lev.62. 

Alt kenarı kırık, üst kenarı oldukça sağlam yaklaşık kare şeklinde mermer adak levhası.  

Solda kısa khiton ve khalamys giyimli tanrı Hermes. Başında petatos, sol elinde kerykeion 

Sağ eli dirsekten bükülmüş kalçası üzerinde. Sağ tarafta kumaşla sarılmış, başında taştan bir 

taç ile tanrıça Andeiris. Saçlar alnında çevrili ve spiral kıvrımlar halinde iki bukle şeklinde her 

iki omzunun üzerine düşmekte. Cepheden tasvir edilen figürlerin üzerinde iki satır halinde 

yazıt yer almakta. 
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- - - lon  ye“  ÉAndeir¤di  

  P°rgamou 

 

 

 

*Meter Andeirene   

Kat. No:            : 192 

Lev. No:            : -, s. 132 

Buluntu yeri     : Boğaz Köy/Kara Dere 

Bulunduğu yer : Kayıp 

Ölçüler              : Y: -             G: -              K: - 

Tarih                 : -   

Kaynakça        : Smith-Rustafjaell 1902, 190 vd.; Hasluck 1905, 60, no:20; ay., 1910, 271, 

no: IV 6;  Schwertheim 1978, 817-8, no: 12; Stauber 1986, no: 15. 

Ana Tanrıça’ya adanmış küçük stel parçası. Stel üzerinde tanrıçaya ait büst. Üzerinde yazıt: 

 

 

   [Mhtr¤ ÉAndei? ] rhnª 

             MhtrÒdv[row] 

   [én°y[h]kan 

            [xa]ris[tÆrion]          

 

 

 

*Thea Sittene 

Kat. No:              : 193 

Lev. No:              : 93, s. 133 

Buluntu  yeri       : Kayabaşı (Arıklar’ın 2 km. kuzeybatısı) 

Bulunduğu yer    : Kayabaşı 

Ölçüler                 : Y: 110 cm.          G: 57 cm.      K: - 
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Tarih                    : İ.S. 160-161. 

Kaynakça            : Schwertheim 1987b, no: 131, Lev.23. 

 

Thea Sittene’ye adanmış alt ve üst profilli mermer sunak. Üst sağ köşe kırık. Ön yüzde, alt ve 

üst profil üzerinde yazıt: 

 

 

Yeçi Sitthn∞i 

ÉApollofãnhw ÉAt- 

tinç k¢ ÉAttinçw ı k¢ Dhmh- 

4 trianÚw k¢ T¤mvn ofl ufl- 

o‹ aÈtoË én°yhkan . 

ÖEtouw smeÄ .                           = 245 sull. Era 

 

 
*Demeter 

Kat. No:             : 194 

Lev. No:             : 94, s. 135 

Buluntu  yeri     : Sarısipahiler 

Bulunduğu yer  : Sarisipahiler’de H. Kaynak adlı kişinin ev duvarında. 

Ölçüler               : Y: 86 cm.          Ç: 48 cm.      K: - 

Tarih                  :  - 

Kaynakça          : Schwertheim 1987b, 90 vd. , no: 132, Lev. 23. 

 

İmparator Hadrianus ile Demeter’e adanmış silindir şeklinde mermer sunak. Üst ve alt 

kısımda yer yer aşınma ve kopma. 

BvmÚn perissÒteukton églaÒn yÉ ¶dow 

Dãmatrow ègnçw k° brot«n Ípertãtv 

junÚn geg«t É ênaktow ÑAdrian« y°to 

4 ı briyuergÚw Timokrãthw Mhnç gÒnow 

aÈtÒw tÉ édelfã tÉ ÖArtemiw k° pa›w ëma 



 393

DamatrianÒw: èm¢n érÆtira går  

yeçw §tÊxyh ,tÚu dÉ ¶yrecen è yeã: 

8 ényÉ œn égvnãrxaisi ktistik« g°neuw 

t« Zhlian« preum°nhw g¤gnou yeå 

Dãmaterœ ègnå k° sÁ pagkrãthw ênaj . 

 

 

 
*Kore 

Kat. No:            : 195 

Lev. No:            : 94, s. 140 

Buluntu yeri     : Kyzikos-Aşağıyapıcı 

Bulunduğu yer : Kyzikos-Aşağıyapıcı 

Ölçüler              : Y: 24 cm.         G: 55 cm.       K: - 

Tarih                 :   

Kaynakça         : Halfmann 1990, 21 vd., Lev. 2-3; SEG XL 1990,  no: 1128. 

Yazıtlı stel. 

 

 

[ -  - ?  N v ] n ¤ a w   K o u [a r t ] e ¤ n h w  t Ú  wÉ , fl ° r o  d ¢  d i [ å  b ¤ o u ? - - ] 

             AÈr.  PrÒklow  Afil.  ÉOnhs¤forow 

 ér]xiereÊw           G. ProklÆiow Satorne›now 

4        érxiereÊw          Fl.  Z≈purow  

     flereÁw]  Svte¤r. KÒrhw          Kl.  F¤lanyow 

     ]peiow            Sãlbiow Prei<s>kianÚw ÈmnƒdÚw ÉAs¤[aw] 

     ]w             ÉAtãniow ÑRoËfow ÈmnƒdÚw  ÉAs¤aw 

8 Ím]nƒdÚw ÉAs¤aw          AÈr.  Mãrkellow 

             AÈp.  ÉAgayÆme[row 
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Kat. No:            : 196 

Lev. No:            : -, s. 136 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -         G: -           K: - 

Tarih                 :   

Kaynakça          : CIG 3671; Lafaye 1927, 162, no: 164. 

 

 

  ÑH boulØ te¤m[h]sen égassam°nh tÚn éoidÚn 

       N°stora ka‹ molp∞w eneka ka‹ biÒtou: 

  E]fikÒna [dÉ] §ket°lesse ka‹ esato patr¤dow êrxvn 

      KornoËtow yaler∞w §n t[e]m°nessi[i] KÒrhw, 

5 ÖOfra ka‹ Ùc¤gon[o]¤ per §n êsteÛ pa›dew ¶xoien 

         S∞ma filojen¤[h]w ka‹ d°lear sof¤hw. 

  

 

Kat. No:            : 197 

Lev. No:            : -, s. 136 

Buluntu yeri     : Edincik 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -         G: -            K: - 

Tarih                 : - 

Kaynakça         : Mordtmann 1904, 130, no: 15. 

 

Tanrıçaya adanmış heykel kaidesi. 

 

 Yean ÑOmÒnoian tª patr¤di Fl(ãbiow) ÉAriwtagÒraw uflÚw ÉAri- 

 stagÒrou fler≈menos t∞w KÒrhw. 
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Kat. No:            : 198 

Lev. No:            : -, s. 136   

Buluntu yeri     : Kyzikos ? 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -        G:.-         K: - 

Tarih                 : - 

Kaynakça         : Robert 1978, 461; Robert 1987, 461. 

 

 

Ku[zikhn«n] 

ÑO yeÚw ¶x[rhse tãde : §peidØ] 

§pitetel°ka[ te tån yus¤an ka‹] 

 4 tå  SotÆria prçt[on tçi KÒrai] 

  tçi  Sote¤rai kal«[w ka‹  eÈsebe]- 

 6 vw ka‹ eÈtux«w, l≈Ûon [§sse›tai] 

  ka‹ êmeinon §paggellÚn[ tes]- 

  sin §w ényr≈pouw flerån tån p[Ò]- 

  lin oÔsan katå toÁw xr[h]smoÁw 

  ka‹ tånyus¤an tçw yeçw. 

 

 

 

*Artemis 

Kat. No:            : 199 

Lev. No:            : -, s. 142 

Buluntu yeri     : Kyzikos-Ermeniköy 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -             G: -               K: - 

Tarih                 : Roma Dönemi  

Kaynakça        : Mordtmann 1885, 207-8, no: 31. 
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Artemis için kurban töreni sahnesinin canlandırıldığı sunak. Sağ üst taraftan bir parça kırık. 

Solda, iki sıra halinde tapınan,  sağa profilden altı figür. Ortada sunak. Sunak önünde bir 

koyun ve köle. Sunak üstünde bir büst ile, bir aedicula. Sunağın sağında bir geyik  

Sağda, Artemis’in uzattığı sağ elinde tuttuğu tepsi.  

 

 

      GlÊkvn ÉApollvn¤ou ka‹ gun[Ø] aÈtoË Straton¤kh Menãndro[u]  

 ka‹ uflo‹ aÈtoË ÑHrmog°nhw Gl[Êkv]now ka‹ GlÊkvn GlÊkvno[w . . . . . 

 M]ãnhw trÒfimow, ÉArt[ .  .  .  .  ÉAr]t°midi [eÈxÆn].   

 

 

 

Kat. No:            : 200 

Lev. No:            : -, s. 140 

Buluntu yeri     : Emet 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -          G: -               K: - 

Tarih                 : Roma Dönemi  

Kaynakça         : Arthur-Munro 1897, 282, no: 40. 

 

Kare kireçtaşı kaide. 

Yazıtın altında tahrip olmuş, cepheden kadın figürü. Her iki elinde meşale tutmakta. Hekate 

veya Artemis tipinde. Üzerinde yazıt: 

 

   

   Íp¢r stomã- 

   -xou eÈxÆn. 
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Kat. No:            : 201 

Lev. No:            : -, s. 140, 193 

Buluntu yeri     : Panderma (Bandırma) 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -            G: -              K: - 

Tarih                 : Hellenistik Dönem  

Kaynakça         : Lolling 1884, 25; CIG 3699; Taşlıklıoğlu 1963, 125-6. 

 

Apollon ve Artemis için iki resim alanlı,  adak yazıtı. Kabartma yüzeyinde yoğun aşınma. 

 

 

  MÆniow  Mhn¤ou, 

  ÉApollÒdvrow ÉApollod≈rou, 

  MhtrÒbiow Menãndrou, 

  ÉIãsvn ÉIãsonow, 

   5 . . nnow Mh[n]ok  . . . . . , 

  ÉApoll≈niow Pa . . . . . , 

MhnÒd[o]tow ZvpÊrou, 

Poseid≈niow ÑHg‹ou, 

SvtØr Mhnod≈rou, 

 10 GÒrgippow Yeof¤lou, 

  [M]en¤skow ÉAlup[Æ]tou, 

  DiÒfantow Mnhsy[°ow], 

  ÉApÒllvni ka‹ ÉArt°[midi] 

   xaristÆrion.   

  

 

 

Kat. No:            : 202 

Lev. No:            : -, s. 140 
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Buluntu yeri     :Kütahya- Emet 

Bulunduğu yer : Emet ? 

Ölçüler              : Y: -            G: -              K: - 

Tarih                 :  Roma Dönemi 

Kaynakça         : Arthur-Munro 1897, 282, no: 41. 

 

Kaba işlenmiş mermer blok. Üst köşe kırık. Üzerinde yazıt: 

 

 

ÉArist]ofãnh]w k¢ Dh- 

-m]Ætriow ÉA[rt°midi 

            eÈxÆn.  

 

 

 

Kat. No:            : 203 

Lev. No:            : -, s. 140 

Buluntu yeri     : Büyük Tepeköy 

Bulunduğu yer :  

Ölçüler              : Y: -           G: -            K: - 

Tarih                 : -  

Kaynakça         : CIG 3695; Lafaye 1927, 84, no: 228. 

 

 

ÑUp¢r  t∞w  t«n  Sebast«n  svthr¤aw  ka[‹  afivn¤ou  diamon∞w]   

  Ti.  KlaÊdiow  SebastoË  épeleÊyerow  ÜAluw  k[a‹  ≤  gunØ  aÈtoË]  .....  

ka‹  tå  t°kna  aÈt«n  [Ti.  K]laÊdiow  Kur¤n&   ÉIoËs[t.....ka‹]..... 

ÉArtem¤di  Sebastª  Baiianª tÚn  naÚn  ka‹  tå  [balane›a]  .... 

§k  yemel¤vn  kataskeuãsantew  §[k   t«n fid¤n],   

§pimele¤&  T¤tou  Flaou¤ou  SebastoË  épel[euy°rou].... 
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*Artemis Pediane 

Kat. No:            : 204 

Lev. No:              : -, s. 143 

Buluntu yeri    : Peramo 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: 85 cm.       G: 40 cm.          K: - 

Tarih                 : -  

Kaynakça         : Hasluck 1904,  34, no: 51. 

 

Artemis için adak steli. 

Solda, kurbanlık hayvanı sunağa doğru götüren beş  rahip. Ortada, kısa khiton giyimli, sağ 

elinde patera, sol elinde meşale ile Artemis. Sağda, sol elinde kithara, sağ elinde patera ile 

Apollon Kitharodos.  

 

  

      DionÊsiow ÑHrodotu, 

   m]istvsãmenow ProyÊmou 

   ÉArt]emç, ÉArt°midi Pedianª 

                   eÈxÆn. 

 

 

 

*Artemis Orthosia 

Kat. No:            : 205 

Lev. No:            : -, s. 143 

Buluntu yeri     :Edremit-Bademli (Kane) 

Bulunduğu yer : - 
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Ölçüler              : Y: 33.5 cm.       G: 37.5 cm.       K: 33.5 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 4. yy. sonu 3. yy. başı.  

Kaynakça         : Schuchhardt 1899, 201, no: 3; Stauber 1986, no: 47. 

  

Küp şeklinde beyaz mermer blok. Artemis Orthosia için mermer sunak ve ya Artemis 

Orthosia Tapınağı’nın sınır taşı olabilir ki taşın ölçüleri de buna işaret etmektedir.  

 

 

  ÉArt°mid{i}ow ÉOryvs¤aw 

 

 

 

*Aphrodite 

Kat. No:            : 206 

Lev. No:            : -, s. 146 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer :  

Ölçüler              : Y: 20.5 cm.     U: 125 cm.      K: -  

Tarih                 : İ.S. 200 

Kaynakça         : Wiegand 1904, 297. 

 

Mermerden mezar taşı. 

 

  âV j°ne, MÊshw pa›da tØn êvron  

  BoËn fulãs< s >v, p«lon ÉAfrod¤thw 

 

 

 

Kat. No:            : 207 

Lev. No:            : -, s. 146 
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Buluntu yeri     : Kyzikos  

Bulunduğu yer :  

Ölçüler              : Y: -    U: -     K: - 

Tarih                 :  Lafaye 1927, 54, no: 145. 

 

 

ÉEp‹ Ga¤ou Ka‹sarow ¤ppãrxev<i>, Yarghli«now yÄ . ÖEdojen t«i dÆmvi, 

e‹shghsam°nvn t«n érxÒntvn pãntvn, grammateÁw boul∞w A‡olow AfiÒlou  

O‡noc m°shw §p‹ | Mhnof«ntow eÂpen : ÉEpe‹ ı n°ow ÜHliow Gãiow Ka›sar  

SebastÚw GermanixÚw sunanalãmcai ta›w fid¤aiw aÈga›w ka‹ | tåw dorufÒrouw 

t∞w gemon¤aw ±y°lhsen basilÆaw , na aÈtoË tÚ megale›on t∞w éyanas¤aw 

ka‹ §n  

toÊtvi semnÒte|ron ¬, basil°vn , kín pãnu §pino«sin, efiw eÈxarist¤an thlixoÊ- 

tou yeoË eÍre›n ‡saw émoibåw o‰w eÈhrg°thntai mØ du|nam°nvn, toÁw KÒtuow  

d¢ pa›daw ÑRoimhtãlkhn ka‹ Pol°mvna ka‹ KÒtun suntrÒfouw ka‹ •ta¤rouw  

§aut«i gego|nÒtaw e‹w tåw §k pa(t°r)vn ka‹ progÒnvn aÈto›w Ùfeilom°naw épo-

kay°staken basile¤aw : ofi (d¢) t∞w éyanãtou | xãritow tØn éfyon¤an karpoÊ- 

menoi taÊthi t«n pãlai me¤zonew, ˜ti ofl m¢n parå pat°rvn diadox∞w ¶sxon, 

o�toi | d É §(k) t∞w Ga¤ou Ka¤sarow xèritow efiw sunarxfian thlixoÊtvn ye«n 

gegÒnasi basile›w, ye«n d¢ xãritew toÊtƒ diaf°rou|sin ényrvp¤nvn diadox«n,  

⁄  nuktÚw liow ka‹ tÚ êfyarton ynht∞w fÊsevw: megãlvn oÔn gegonÒtew  

me¤zonew | ka‹ lampr«n yaumasi≈teroi efiw tØn met°ran parage¤nontai pÒlin 

ÑRoimhtãlkew ka‹ Pol°mvn, sunierorgÆson|tew ka‹ suneortãsontew t∞i mhtr‹, 

¢piteloÊs toÁw t∞w yeçw n°aw ÉAfrode¤thw  Drousfillhw ég«naw, oÈx …w | 

efiw 

f¤lhn mÒnon, éllå ka‹ …w efiw gnhs¤an patr¤da, ˆti ka‹  basil°vn m•n  

yugãthr, basil°vn d¢ mÆthr,  mÆthr | aÁt«n TrÊfaina taÊthn ±ghm°nh  

patr¤da, o‡xou te tÚ §f°stion ka‹ b¤ou tÚ eÈtux¢w énemesÆtoiw §neudaimo|nÆ- 

sousa t°xnvn basile¤aiw §ntaËya ›drutai ı d¢ d∞mow, d¤sten goÊmenow tØn 

§ndhm¤an aÈt«n, metå pãshw proyum¤aw pros°taje to›w ërxousi cÆrisma Ípan- 
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tÆsevw  efishgÆsasyai aÈto›w, dfi oÈ  eÁgaristÆsousi m¢n  §| p'  aÈt«n t∞i 

mhtr‹ aÈt«n Trufa¤nhi Êp¢r œn eÈergete›n beboÊlhtai tÆn pÒlin faner[å]n d¢ ka‹  

t±n toË dÆ|mou efiw aÈtoÁw poiÆsontai diãyesin dedÒxyai t«i dÆmvi §ph- 

n∞syai m¢n toÁw basile›w ÉRoimhtãlkhn ka‹ Po|l°mvna ka‹ KÒtun ka‹ tØn 

mht°ra aÈt«n TrÊfainan, ÍpÚ d¢ tØn e‡sodon aÈt«n toÁw m¢n flere›w ka‹  tåw  

flere¤aw, éno¤´jantaw tå tem°nh ka‹  proskosmhsantaw tå  jıana t«n ye«n, 

eËjasyai m¢n Íp¢r t∞w  Ga˝ou Ka¤sarow a‹vn¤ou  dia|mon∞w  ka‹ t∞w toÊtvn 

svthr¤aw: KuzikhnoÁw d¢ pãntaw §nd(e)iknumenouw tØn efiw aÈtoÁw eÎnoian, 

ËpantÆsantaw |  

metå t«n érxÒntvn ka‹ t«n stefanhfÒrvn éspãsasya¤ te ka‹ sunhsy∞nai ka‹ 

parakale›n aÈtoÁw fid¤an ±ge›syai patr¤da tØn | pÒlin ka‹ pantÚw afit¤ouw ge¤- 

nesyai aÈtª égayoË :  égage›n d¢ ¢p‹ tØn Ípãnthsin ka‹ tÚn §fÆbarxon toÁw  

§fÆbouw ka‹  tÚn | paidonÒmon toÁw  §leuy°rouw pa›daw : tÚ d¢ cÆfisma 

(eÂnai)  

per¤ tÉ eÈsebe¤aw t∞w e¤w tÚn SebastÚn ka‹ t∞w efiw toÁw ´ basil°aw teim∞w.  

 

 

 

*Athena 

Kat. No:            : 208 

Lev. No:            : -, s. 149 

Buluntu yeri     : Mustafakemalpaşa 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: 60 cm.           G: -               K: - 

Tarih                 : - 

Kaynakça     : Hasluck 1910, 275, no: 72; Perrot 1983, 102, no: 64; Schwertheim 1983a, no: 

6. 

 

Athena için adanmış dikdörtgen şeklinde mermer kaide. 
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   ÉAyhnçw 

 

 

 

Kat. No:            : 209 

Lev. No:            : -, s. 149 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -           G: -               K: - 

Tarih                 : - 

Kaynakça         : Reinach 1882, 612; Lafaye 1927, 53, no: 144. 

 

Mermer stel. 

 

 

ÉEp¤ Pausan¤ou toË EÈm°nouw ¤[pp]ãrxev, mhnÚw Kalanai«now, |  ¶dojen 

t∞i  

boul∞i ka‹ t«i dÆmvi. Pausan¤aw EÈm[°nouw] A‹gikoreÁw m°shw §p‹ 

Dhmhtr¤ou  

e‹pen. ÉEpe‹ | ÉAntvn¤a TrÊfaina basil°vw Pol°monow ka‹ b[asil¤s]shw puyo-

dvr¤dow yugãthr tÚn afl≈nion toË meg¤sto[u] | ye«n Tiber¤ou SebastoË 

Ka¤sarow o‰kon ka‹ tØn éyãn[aton g]emon¤an aÈtoË diå pantÚw eÈseboËsa 

sugkati°ros[e] | t∞i Poliãdi ÉAyhnò êgalma t∞w mhtrÚw aÈtoË [Sebastªw 

Nei]kh[f]Òrou  

ka‹ laboËsa parå t∞w pÒlevw flerhte¤an aÈtØ ¢n t∞i p°rsu ågom°n åtele¤&  

t«n Panathna¤vn, [¶dvken •k]ãstoiw pãnta m¢n tå prÚw eÈs°beian t«n ye«n 

 ka‹ [ka]|tã tÚ ¶yow aÈt∞w §kprep≈soton poll«n ¤erourg¤[an aÈtØ §je]plÆ- 

rvsen, t∞i d¢ §mfÊtvi filanyrvp¤& prÒw | te toÁw ¢nxor¤ouw ka‹ toÈw j•nouw 

§xrÆsato, …w Íp[¢r toË sitismoË] t«n j°nvn metå pãshw épodox∞w §p¤ te  

eÈse|be¤& ka‹ ısiÒthti ka‹ filodoj¤&, §n d¢ t“ kat ¶to[w ég«n]i ãpoÊshw m¢n 
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aÈt∞w, pãntvn d¢ suntetelesm°nvn | §kpl°vw katå tØn §ke¤nhw eÈs°beian, ka‹  

t«n épÚ t∞w [ÉAs¤aw ...]n •npÒrvn ka‹ j°nvn t«n §lhluyÒtvn e¤w tØn panÆ- 

gurin boulom°nvn ãnaye›nai aÈt∞w ˆplon e‹konikÚn §[n t“ na“] ka‹ diå toËto 

§pelhluyÒtvn §p¤ te tØn boulØn ka‹ tÚn | d∞mon ka‹ éjioÊntvn sugxvrhy∞nai  

aÈto›w poiÆsasyai tØn énãyesin. 

             DedÒxyai tª boulª ka‹ t“ dÆmƒ | sugkexvr∞syai aÈto›w énaye›nai tÒ  

˜plon §n t“ t∞w Poliãdow na“, §f ⁄ ka‹ §pigrãcai:  ofl épÚ t∞w ÉAs¤aw  

§rgasta‹ | éfeigm°noi e‹w tØn panÆgurin xa‹ ét°leian tØn égom°nhn ¢n Kuzik“  

to›w Sebasto›w ka‹ tª Poliãdi ÉAyhnò | ÉAntvn¤an TrÊfainan, basil°vw  

Pol°mvnow ka‹ basil¤sshw Puyodvr¤dow FilomÆtorow yugat°ra, fierÆan 

 sebaws|t∞w NeixhfÒrou, diã te tØn per‹ tÚn toË meg¤stou ye«n Tiber¤ou 

 SebastoË Ka¤sarow o‰kon eÈs°beian ka‹ diå tØn | §n pçsi semnÒthta ka‹ e‹w 

§autoÈw eÈerges¤an. 

 

 

 

*Hera 

Kat. No:            : 210 

Lev. No:            : -, s. 150 

Buluntu yeri     : Dikili 

Bulunduğu yer : 

Ölçüler              : Y: -           G: -           K: - 

Tarih                 : -  

Kaynakça         : Stauber 1986, no: 44; Schuchhardt 1899, 201, no: 2. 

 

 

1 HRA     1   ÜHra 

2 VIVINILL+      2 VIVINILL+  

3 VIVINIM+?      3 VIVINIM+? 
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*Hekate 

Kat. No:            : 211 

Lev. No:            : -, s. 119, 152, 193 

Buluntu yeri     : Emet-Asarlar  

Bulunduğu yer : Emet-Asarlar 

Ölçüler              : Y: -           G: -              K: - 

Tarih                 :  - 

Kaynakça         : Arthur-Munro 1897, 283, no: 48; Buresch 1898, 152; Lane 1971, 58. 

 

Hekate ve Men için adak. 

 

 

   K]untianØ Kuntian[oË 

Íp¢r t°keow én°yhke 

y]ò  ÑEkãt& ka‹ Man‹ tÚn  

u]fl°a t“ Paiçnow. 

 

 

 

Kat. No:              : 212 

Lev. No:            : -, s. 150 

Buluntu yeri     : Sarıköy- Zeleia 

Bulunduğu yer : Yeni Köy 

Ölçüler              :Y: 36 cm.          G: 22 cm. 

Tarih                 : -  

Kaynakça         : Hasluck 1903, 86-87, no: 38. 

 

Hekate’ye adak, küçük stel. Tahtta cepheden oturan Hekate. İbadet eden iki kişiye doğru 

uzattığı sağ elinde patera. İki kişinin yanında sunak ve kurbanlık hayvan. Arkada ağaç. 

Hekate’nin solunda oturan bir köpek.   
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  ÉAsklhpçw [Potãm ? ]v 

  now Íp°[r •autoË 

  ka‹ t∞w [gunaikow ? 

  Filo... 

 

 

 

*Tykhe 

Kat. No:            : 213 

Lev. No:            : 95, s. 155 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : Ankara Müzesi 

Ölçüler              : Y: 55 cm.      G: 37 cm.     K: - 

Tarih                 : İ.Ö. 2 yy. 

Kaynakça         : Peek 1931, 132 vd.; Pfuhl-Möbius 1977, no: 940, Lev. 141. 
 
Beyaz mermerden, basık dor başlıklı, naiskoslu, tek resim alanlı stel. Sağda yerde oturan 

kadının gövdesinin üst kısmı ve solda sandıklı taburede oturan kadının omzundan yukarısı 

kırık. Kenarlarda çarpma ve kopmalar. Sağda, sola profilden, bacaklarını dizden bükerek 

oturan ve kucağında bir çocuk taşıyan mantolu kadın. Solda, sandıklı bir tabure üzerinde sağa 

profilden oturan, khiton üzerine manto ve kalın tabanlı ayakkabı giyen  kadın. Sol alt köşede, 

sağa dönük küçük hizmetçi kız. 

 

 

  Maiandr¤hw t∞w Bakx¤ou, 

 

 

 FersefÒna, t¤ f¤lergon ép°spasew éndrÚw épÉ eÈn∞w  

 êkriton §w ynatoÁw èlik¤an yem°na  
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 efikos°tin; tò kãllow éf≈rise KÊpriw §n ésto›w, 

4 éllå TÊxh skolio›w dÒgmasin ±nt¤asen,  

 oÏneken éllodapån Maiandr¤h luye ga›an  

 éndr‹ filostÒrgouw deiknum°na xãritaw: 

 ényÉ œn moi tÚ mn∞ma pÒsiw kt¤sen, oÏnexÉ ëmÉ aÈt“  

8 ¶gdhmow genÒman patr¤da leipom°na. 

 FersefÒnaw d¢ éd¤aulon ÍpÚ stugerÚn dÒmon lyon  

 pausipÒnƒ Lãyaw lousam°na pÒmati. 

    

 

 

Kat. No:            : 214 

Lev. No:            : 96, s. 155 

Buluntu yeri     : Miletopolis-Kermasti 

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No: A - 3332     B- 3394     C- kayıp 

Ölçüler              : A: U: 64 cm.       B: U: 60 cm.     C: U: 33 cm.  

Tarih                 : İ.S. 1 / 2. yy. 

Kaynakça      : Hasluck 1907, 61 no: 2 A-B-C; Mendel 1909, 338 , no: 91 / 92 ; Hasluck 

1910, 292, no: 23; Schwertheim 1983a, no: 35, Res. 26 / 27. 

 

Kader Tanrıçası’na adanmış küçük bir tapınağının arşitravına ait beyaz  mermer parçalar. 

Tüm parçalar kırık. Çift arşitravlı. Epistil üzerinde yazıt, bunun üzerinde diş sırası ve bunun 

da üzerinde bukranion frizi.  

 

 

A-     B-   C- 

HTOPOLEITVNTHNAGAYHNTH   OLEVSTUXHNKAI    

TONNAONAUHSKATESKEUASE 

 EKTVNIDIVNEUSXHMVN ORFUROPVLHS 
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[ÑUp¢r toË dÆmou t«n Meil]htopoleit«n tØn égay¢n t∞[s p]Òlevw TÊxhn ka‹ 

                                                                            tÚn naÚn aÈt∞w kateskeÊase [n] 

§k t«n fid¤ovn EÈsxÆmon [p]orfurop≈lhw. 

*Nemesis 

Kat. No:            : 215 

Lev. No:            : -, s. 156, 193 

Buluntu yeri     : Balıkesir-Ömer Köy 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: 74 cm.       G: 34 cm.           K: 32 cm. 

Tarih                 : -  

Kaynakça          : Robert 1937, 216. 

 

Mermer sunak. 

 

   D¤khi 

   ka‹ Nem°sei 

   ÉAriste¤dhw 

 
 
 
Kat. No:            : 216 

Lev. No:            : -, s. 156 

Buluntu yeri     : Bursa’nın güney batısı 

Bulunduğu yer : Hagia Athanasios kilisesinin bahçesinde. 

Ölçüler              : Y: 40 cm.          U: 120 cm.          

Tarih                 : Roma Dönemi  

Kaynakça         : Wiegand 1904, 310-311. 
 
Mermerden arşitrav parçası. Bir kenarında, ön pençeleri ve yelesinin bir kısmı korunan 

başı eksik, aslan tasviri görülmekte.  

 



 409

 
  Yeò Nem°sei tÚ ê[gamla + 

  OÈalerianÚw PolÊgnvtow+ + 

    ka‹ Monomãxh[w ? + 

 

 

*Dike 

Kat. No:            : 217 

Lev. No:            : -, s. 157 

Buluntu yeri     : Balıkesir-Ömer Köy 

Bulunduğu yer : -, s. 158 

Ölçüler              : Y: 74 cm.       G: 34 cm.           K: 32 cm. 

Tarih                 :   

Kaynakça          :Robert 1937, 216. 

 

Mermer sunak. 

 

 

   D¤khi 

   ka‹ Nem°sei 

   ÉAriste¤dhw 

 

 

 

*Hestia 

Kat. No:            : 218 

Lev. No:            : -, s. 158 

Buluntu yeri     : Edremit civarı-Ören 

Bulunduğu yer : Andros, Arkeoloji Müzesi. 

Ölçüler              : Y: 114cm.            G: 50 cm.              K: 13 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 106 
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Kaynakça        : Stauber 1986 no: 16; Boeckh, CIG 2349 b; Hiller von Gaertringen , IG XII 

5, 722; Hiller von Gaertringen, IG XII Supll., 127-128;  Reger 1990, 2.  

 

Yazıtlı mermer stel. 

 

 

 

I 

 

  1  Timokr¤tou toË Svkl°ouw dikastoË ka‹ 

  2  ÉIfikrãtou toË ÉIsoxrÊsou grammat°vw 

  3 érxÒntvn gn≈mh per‹ œn proegrãcanto ka‹  boulØ proeboÊ- 

  4 leusen: §pe‹ t«n paragegonÒtvn dikast«n épÚ t∞w k°nhw de- 

  5 dikakÒtvn tãw te katå toÁw nÒmouw sunesthke¤aw d¤kaw ka‹ tå 

  6 énapemfy°nta kritÆria ÍpÚ Gna¤ou AÈfid¤ou  Gna¤ou ÍoË toË énti- 

  7 stratÆgou, kal«w ¶xon énestramm°nvn t«n andr«n §m pçsi[n] 

  8 ‡svw ka‹ dika¤v[w, épo]dox∞w éjivy∞nai tØn éretØn aÈt«n: dedÒ- 

  9 xyai t∞i bou[l∞i ka‹ t«]i d[Æmvi: §p]h[in∞sy]a‹ te aÈtoÁw §p‹ to›w pro- 

10 [g]egramm°no[i]w, ka‹ p[er‹ t«n doyhs]o[m°nv]n tim¤vn ta›w te patr¤sin aÈ- 

11 [t«]n ka‹ to›w §[j]apes[talm°noiw énd]rãsin pronoihy∞nai (sic) toÁw  

12 [êrx]ontaw §n to[›]w §nn[Òmoiw xr]Òn[oiw]: klhy∞nai d¢ aÈtoÁw ka‹ 

13 [§p]‹ jenismÚn efiw tÚ p[rutan]e›on §p‹ tØn boula¤an ÑEst¤an, me- 

14 [r¤s]antow ÉArx°o[u] toË tam¤ou efiw tØn §gdoxØn aÈt«n ˜son ín 

15 t«i dÆmvi dÒjhi: p°mcai d¢ tÚn ÉArx°an ka‹ •kãstvi t«n di- 

16 kast«n ka‹ t«n grammat°vn j°nia tå §k toË nÒmou: pronohy∞- 

17 nai d¢ toÁw êrxontaw ka‹ per‹ t∞w éfÒdou aÈt«n, ˜pvw diakomis- 

18 y[«sin ésf]al«w: na d¢ ka‹ ofl §japestalkÒtew d∞moi [para]ko- 

19 l[ouy«si] to›w §chfism°noiw, §pim°leian poiÆsasya[i toÁw êr]- 

20 xo[ntaw], ˜pvw énapemfyª prÚw •kãstouw tÚ ént¤gra[fon toËde] 

21 toË chf¤smatow: [e‰na]i d¢ tÚ cÆfisma efiw pÒlevw svthr[¤]- 

22 an: ¶dojen ka‹ §d[Òy]hsan draxma‹ x¤liai •ptakÒsiai 
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III 

 

45      [tim]a‹ parå ÉAdramuthn[«n]   

46 [érxÒnt]vn gn≈mh per‹ œn proegrãcanto [ka‹]  b[oulØ proeboÊleu]- 

47 [se]n: §peidØ TimÒkritow Svkl°ouw épostale‹w dikastØw [ÍpÚ toË dh]- 

48 [m]ou toË ÉAndr¤vn tØn te diadikas¤an §poiÆsato ‡shn ka‹ dika¤a[n ka‹] 

49 [t]Øn parepidhm¤an pr°pousan t∞i te met°rai pÒlei ka‹ t∞i •auto[Ë] 

50 patr¤di, ımo¤vw d¢ ka‹ ÉIfikrãthw ÉIsoxrÊsou ı grammateÁw aÈto[Ë] 

51 par°sxeto tØn kayÉ •autÚn xre¤an tayãper §p°ballen éndr‹ s[≈]- 

52 froni, kal«w d¢ ¶xontow t«i dÆmvi timçn toÁw kaloÁw ka‹ ag[a]- 

53 yoÊw, dedÒxtai t∞i flerçi §kklhs¤ai, §phin∞sya¤ te aÈtoÁw ka‹ st[e]- 

54 fan«sai tÚm m¢n dikastÆn xrus«i stefãnvi ka‹ efikÒni xalk∞i, tÚn 

55 d¢ grammat°a xrus«i stefãnvi ka‹ efikÒni grapt∞i §p‹ t«i énastr[a]- 

56 f°ntaw §m pçsin énegklÆtvw eÈergethk°nai tÚn d∞mon: toÁw d¢  

57 êrxontaw diap°mcasyai tÚ ént¤grafon toËde chf¤smatow 

58 efiw tØn patr¤da aÈt«n, ˜pvw toÊtvn oÏtvw suntelewy°ntvn ka- 

59 l«w ka‹ prepÒntvw ¶xhi t«i dÆmvi tåw éj¤aw épon°mvn (`) xãritaw 

60 t«n efiw •autÚn eÈergesi«n: ¶dojen 

   im Kranz      im Kranz    

61  ı d∞mow ı ÉAndramuthn«n   ı d∞mow ı 

ÉAndramuthn«n 

62  TimÒkriton Svkl°ouw      ÉIfikrãthn ÉIsoxrÊsou 

 

 

 

*Zephyros 

Kat. No:            : 219 

Lev. No:            : 97, s. 159 

Buluntu yeri     : Kyzikos 
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Bulunduğu yer : Erdek Müzesi 

Ölçüler              : Y: 76 cm.      G: 103 cm.     K: 10cm. 

Tarih                 : Hadrianus Dönemi 

Kaynakça         : Pfuhl-Möbius 1979, 504-505, no: 2098, Lev. 302. 

 

Gri-beyaz mermerden stel. Üst ve sol tarafı tamamen kırık. Figürlerin yüzlerinde, kol ve 

bacaklarda kırık ve kopma. Yüzeyde yoğun aşınma. 

 Geniş çerçevelendirilmiş bir metop içinde ince profillendirilmiş bir niş içinde yer alan beş 

figür. Ortada üç güzeller. Sağda ve solda büyük ve geniş kanatlarını her iki yana açmış çıplak 

iki genç figür. Soldaki, sağ kolunda bir boynuz taşıyor. Sağında sol elinde ince bir meşale ile 

Eros. Alttaki çerçeve üzerinde yazıt:  

 

  ÑOdÚn kalØn bãdize ka‹ m¢mnesÒ mou. 

 

 

 

*Enbeilos 

Kat. No:            : 220 

Lev. No:            : -, s. 160 

Buluntu yeri     : Alexa 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: 45 cm.            G: 25 cm.             K: - 

Tarih                 : Hellenistik Dönem 

Kaynakça          : Hasluck 1905, 60, no: 22. 

 

Üçgen alınlıklı küçük stel. Süvari kabartması ve sağda ağaç.  

 

 

Potam“ ÉEnbeilƒ 

ÑEr°nniow  Krispow 

        eÈxÆn. 
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Kat. No:            : 221 

Lev. No:            : -, s. 161 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -          G: -            K: -  

Tarih                 : Hellenistik Dönem 

Kaynakça          : CIG 3700. 

 

 

ÉAsklçw §rgostÒlow potam“ ÉEnbeilƒ eÈxÆn. 

 

 

 

*Atlı Tanrı  

Kat. No:            : 222 

Lev. No:            : 98, s. 161 

Buluntu yeri     : Balıkesir 

Bulunduğu yer : Ankara Kalesi Deposu. Env. No: 3392. 

Ölçüler              : Y: 32 cm.       G: 23cm.         K: 6 cm. 

Tarih                 : - 

Kaynakça         : Robert 1955, 153, no: 1, Lev. 28.1. 

 

Üçgen formlu kabartma. Stel üzerinde kırık ve kopmalar. Yüzeyde ve figürde aşınma.  

Bir niş içinde sağa profilden ve şaha kalkmış bir at üzerinde atlı. Atlının başı cepheden , kısa 

khiton ve pelerin giyimli. Sağ eli ile atın yularını tutmakta. Sol eli atın boynunun gerisinde 

kaybolmuş. Yazıt yok.   
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Kat. No:            : 223 

Lev. No:            : 98, s. 161 

Buluntu yeri     : Balıkesir 

Bulunduğu yer : Ankara Kalesi Deposu. Env. No: 3390. 

Ölçüler              : Y: 25 cm.       G: 20cm.         K: 4 cm. 

Tarih                 : - 

Kaynakça         : Robert 1955, 153, no: 2, Lev. 28.4. 

 

Yaklaşık dikdörtgen şeklinde  kabartmalı stel. Stelin üst kısmı ve sol köşe kırık. Alt kısımda 

kırık ve kopmalar. Yüzeyde ve figürde aşınma.  

Bir niş içinde sağa profilden ve sol ön bacağı yukarı kalkmış bir at üzerinde atlı. Atlının başı 

cepheden , kısa khiton ve pelerin giyimli. Sağ eli ile atın yularını tutmakta. Sol eli atın 

boynunun gerisinde kaybolmuş. Yazıtsız. 

 

 

 

*Atlı Tanrıça   

Kat. No:            : 224 

Lev. No:            : 99, s. 162 

Buluntu yeri     : Balıkesir 

Bulunduğu yer : Ankara Kalesi Deposu. Env. No: 3389. 

Ölçüler              : Y: 31 cm.       G: 22cm.         K: 3,5 cm. 

Tarih                 : - 

Kaynakça         : Robert 1955, 154, no: 3, Lev. 28.2. 

 

Yaklaşık dikdörtgen şeklinde  kabartmalı stel. Stelin sol kısmı, sol alt ve sağ alt köşe 

tamamen kırık. Sol köşe atın arka bacaklarından itibaren kırık. Yüzeyde ve figürde aşınma. 

 Bir niş içinde sağa profilden ve sol ön bacağı yukarı kalkmış bir at üzerinde oturan kadın 

(tanrıça). Kadın, atın üzerinde cepheden oturmuş. Göğüs altından kemerli, ayak bileklerine 
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kadar uzun elbise giyimli. Sol eliyle atın yularını tutmakta. Sağ eli atın sağrısı üzerinde. 

Yazıtsız.  

 

 

 

Kat. No:            : 225 

Lev. No:            : 99, s. 162 

Buluntu yeri     : Balıkesir 

Bulunduğu yer : Ankara Kalesi Deposu. Env. No: 3391. 

Ölçüler              : Y: 22 cm.       G: 19cm.         K: 4 cm. 

Tarih                 :  

Kaynakça         : Robert 1955, 154, no: 4, Lev. 28.3. 

Yaklaşık dikdörtgen şeklinde  kabartmalı stel. Stelin üst, sağ ve sol kısmı tamamen kırık. Üst 

kısım kadının başı ve atın boynu hizasından itibaren kırık. Yüzeyde ve figürde aşınma.  

Bir niş içinde sola profilden ve hareketsiz bir at üzerinde oturan kadın (tanrıça). Kadın, atın 

üzerinde cepheden oturmuş. Ayak bileklerine kadar uzun elbise giyimli. Sağ eliyle atın 

yularını tutmakta. Sol eli atın sağrısı üzerinde. Yazıtsız.  

 
 
 
*Theos Rodios 

Kat. No:            : 226 

Lev. No:            : 100, s. 163 

Buluntu yeri     : Simav-Bey Köy 

Bulunduğu yer : Bey Köy 

Ölçüler             : Y: 127 cm.   G: üst: 43 cm.   alt: 50 cm.   K: alt: 35.5 cm.  Üst: 42 cm. 

Tarih                 : İ.S. 221 / 212 (Sulla) 

Kaynakça         : MAMA  X  447 

 

Beyaz mermer sunak. Üst tarafı kırık. Ön yüzde bir çelenk içinde cepheden öküz başı 

görülmekte. Üzerindeki yazıt: 
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   [¶]ouw  twÄ  AÈre[-] 

   [.]ianÚw Blã<s>tou  

   [y]e“ ÑRod¤ƒ eÈxÆn. 

 

 

 

*Theos Epekoos  

Kat. No:            : 227 

Lev. No:            : -, s. 164 

Buluntu yeri     :Tiberiopolis- Hasanlar 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: 85 cm.           G: 48 cm.             K: 40 cm. 

Tarih                 : -  

Kaynakça         : MAMA  X  488 

Kireç taşına benzer koyu pembe ve beyaz renkte, mermer sunak.  Sunağın üstünde kabartma 

bir çelenk görülmekte. Üzerindeki yazıt: 

 

   

  y[e]“ §phkÒƒ 

  ÉIouli[- c. 5 -] 

  sÊn t[. . . . ]ƒ  

  ka‹ t“ purãmh 

 5     én°[y]hken 

    

 

 

 

Kat. No:            : 228 

Lev. No:            : -,  s. 164 

Buluntu yeri     : Gönüköy 
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Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -        G:.-          K: - 

Tarih                 : -  

Kaynakça         : Schwertheim 1983a, no: 14, Res. 17. 

 

 

- - -  

§phkÒvi 

TelesforianÚw 

ofikonomow. 

 

 

 

*Theos 

Kat. No:            : 229 

Lev. No:            : -, s. 164 

Buluntu yeri     : Emet 

Bulunduğu yer : Emet 

Ölçüler              : Y: -           G: -             K: - 

Tarih                 : Roma Dönemi. 

Kaynakça         : Arthur-Munro 1897, 283, no: 46. 

 

Kare şeklinde yazıtlı blok.  

 

 

  T°kna  patr‹ 

  ka‹ ye“ timÆn. 
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Kat. No:            : 230 

Lev. No:            : 100, s. 164 

Buluntu yeri     :Simav- Aşağı Yoncaağaç 

Bulunduğu yer : Aşağı Yoncaağaç 

Ölçüler              : Y: 47 cm.      G: üst: 53 cm. alt: -          K: üst: 50 cm.    alt: - 

Tarih                 : - 

Kaynakça         :  MAMA  X  440 

 

Beyaz mermer sunak. Üst taraf silmeli. Ön yüzde kabartma olarak bir çelenk motifi. 

 

 

   ÉAmm¤a Yãlen- 

   tow ye«i 

   eÈxÆn. 

*Thea Epekoos 

Kat. No:            : 231 

Lev. No:            : - s. 164 

Buluntu yeri     :Simav- Kurtluhallar 

Bulunduğu yer : Köyün eski mezarlığında. 

Ölçüler              : Y: 52 cm.  G: üst: 39.5 cm.   alt: 48 cm     K: üst: 39 cm. alt: 43.5 cm. 

Tarih                 : İ.S. 159 / 160 (Sulla) 

Kaynakça          : MAMA  X 430 

 

Beyaz mermer sunak. Yüzeyde yoğun aşınma.  

 

 

   ¶touw smdÄ 

   [D]hmÆ[tr]iow  ÉAl[k¤m-] 

   Ou ye& §phkÒƒ eÈxÆ[n]. 
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*Serapis 

Kat. No:             : 232 

Lev. No:             : -, s. 168 

Buluntu  yeri     : Dursunbey 

Bulunduğu yer  : Kayıp 

Ölçüler               : Y: 169 cm.          Ç: 39 cm.       

Tarih                  : İ.S. 170. 

Kaynakça         : LeBas-Waddigton 1972,  no: 1044; IGR IV 239; Schwertheim 1987b, 94 

vd. , no: 135; Takács 2005, 167, no: SIRIS 322. 

 

Serapis’e adanmış, silindir şeklinde yazıtlı sütun. 

 

 

ÉAgatª tÊx 

Yeo›w patr¤oiw 

k¢ AÈtokrãtori 

4 Ka¤sari Mãrkƒ AÈr(hl¤ƒ) 

[ [ ÉAntvne¤nƒ ] ] EÈ- 

sebe› [    S ] en pr≈ni (o)w 

EfidomeneÁw éstu- 

8 nÒmow tÚu S°rapi[n] 

§k t«n fid¤vn , stra- 

thg¤aw AÈr (hl¤ou) Teimokrã- 

touw { i } aÄ êrxontow, 

12 ¶touw yÄ ( mhnÚw )  Dai[ s¤ou ] 

- - - - 
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Kat. No:            : 233 

Lev. No:            : -, s. 165 

Buluntu yeri     : Balıkesir-Ömer Köy 

Bulunduğu yer : Vidman Koleksiyonu 

Ölçüler              : Y: -            G: -              K: - 

Tarih                 :  - 

Kaynakça          : Robert 1937, 218-219; Takács 2005, 166, no: SIRIS 316. 

 

Küçük kaide, üzerinde yazıt: 

 

 

   (k)a‹ Sarãpi- 

            di 

   ÉAriste¤dhw 

 

 

 

Kat. No:            : 234 

Lev. No:            : -, s. 165 

Buluntu yeri     : Kyzikos ? 

Bulunduğu yer : Vidman Koleksiyonu. 

Ölçüler              : Y: -            G: -              K: - 

Tarih                 : -   

Kaynakça        : Takács 2005, 167, SIRIS 323. 

 

 

  Sarãpi, ÖIsi k[a‹ to›w] 

  Êlloiw yeo[›w] 

  ÉEpikrãtew Fi . . . . . 

  tØn ÙpØn é[n°yhken].  
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*İsis 

Kat. No:            : 235 

Lev. No:            : -, s. 165 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : Vidman Koleksiyonu. 

Ölçüler              : Y: -            G: -               K: - 

Tarih                 : -  

Kaynakça        : Lolling 1884, 18; Takács 2005, 167, SIRIS 321. 

 

Mermer yazıtlı postament. 

 

 

  LÊgd]amiw 

  ÖIs]idi 

  e]ÈxÆn. 

Kat. No:            : 236 

Lev. No:            : -, s. 167 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : Vidman Koleksiyonu. 

Ölçüler              : Y: -            G: -              K: - 

Tarih                 :  İ.Ö. 1. yüzyıl. 

Kaynakça         : Takács 2005, 166, SIRIS 317. 

 

Tanrıçaya adanmış sunak. 

 

 

[ÉA]poll[Òdvrow- 

 ÖIsidi ka]rpofÒr[ƒ 
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katÉ §pi]tagÆ[n]. 

 

 

 

Kat. No:            : 237 

Lev. No:            : -, s. 167, 193 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : Vidman Koleksiyonu. 

Ölçüler              : Y: -            G: -              K: - 

Tarih                 : - 

Kaynakça         : Takács 2005, 166, SIRIS 318. 

 

 

 yerapeuta‹ ofl  metã ÉAndr°ou toË Menestrãtou: 

  . . . . . . 

  . . . . . . 

Sarãpidi, ÖIsidi. 

 

 

Kat. No:            : 238 

Lev. No:            : -, s. 167, 193 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : Vidman Koleksiyonu. 

Ölçüler              : Y:             G:               K: 

Tarih                 :   

Kaynakça        : Takács 2005, 166, SIRIS 319. 

 

 

Ofl yerapeuta‹ ofl  metã  

Yeof¤lou toË YeodÒtou 

Sarãpidi ka‹ ÖIsidi. 
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Kat. No:            : 239 

Lev. No:            : -, s. 165 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : Vidman Koleksiyonu. 

Ölçüler              : Y: -            G: -              K: - 

Tarih                 : -  

Kaynakça          : Takács 2005, 166, SIRIS 320-321. 

 

 

  ÑUc¤yro ne ko[¤r]ane kÒ[s]mou ka‹ xyonÒ[w, Sérap]pi, 

  ÙxoËsã te krat‹ selÆnhn émf¤kurto[n], ÖIsi, 

  Ím›n tãde ka¤ria t°xnhw xalkÚn efiw kamoÊshw 

  fldroÊsato t∞w Yeope¤youw efikÒnow tÊpana 

  ÉEnoual¤ou katÉ ¶noplon sx∞ma MhtrÒdvrow, 

  n°oisi tÚn êrsena t°knou y[um]Ún §kkalÊptvn, 

  ın ¶sxe §nn°a plÆyvn [t]oÁw §t«n ériymoÁw 

  pãtraw Ïper efiw fonÒessan dh¤vn fãlagga.   

*Moiralar 

Kat. No:            : 240 

Lev. No:            : 101, s. 170 

Buluntu yeri     : Gönen 

Bulunduğu yer : İstanbul Müzesi. Env. No: 1225. 

Ölçüleri             : Y: 126 cm.    G: 65 cm.     K: 15 cm.  

Tarih                 : İ.S.. 125 civarı. 

Kaynakça        : Hasluck,  1905, 61, no: 24; Hasluck 1910, Kat. No: V 219; Peek 1931, 129 

vd., no: 15; Mendel 1966, Kat no: 954; Schwertheim 1980, 227-8, no: 525, Lev. XXXVIII; 

Cremer 1991, 137, Kat. No: MiKSt 10; Şahin 2000, 159, TA 35, Lev. 18. 
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Mermerden tek resim alanlı, köşe akroterli üçgen alınlıklı, tympanon’u çelenk bezekli stel. 

Sağ akroter kırık. Alınlığın sağ yatay kirişinde, figürlerin yüzlerinde ve ellerde kopma.  

Resim alanının daha kalın olan sol çerçevesi üzerine kıvrık dallarla yapılmış süsleme. Resim 

alanında cepheden, khiton üzerine manto giysili biri kadın iki büst. Kadının başı manto ile 

örtülü. Erkeğin eli göğsü üzerinde. Podyumda yazıt: 

 

 

  ÑUpÒmnema 

[N]eikhfÒrou toË Mosx¤ou  [katewkeÊ-] 

asen •aut“ z«n ka‹ tª gunaik[‹ aÈtoË] 

4 Glukvn¤di: §ån d¢ tiw §pem[bãl pt«-] 

  må ti xvr‹w t∞w §m∞w sunxvrÆ[sevw, épod≈-] 

  sei tª pÒlei ...bfÄ ka‹ ÍpeÊyu [now ¶s-] 

 tv tw tunbvrux¤aw §nklÆ[matow.] 

8 ÉOkta°touw eËn∞w, eÈkãrpian tÉ §p°nhse 

      Mo›ra, tÚdÉ é¤dion mn∞må soi §rgas[ãm]hn,  

oÈ lÆy paradoÁw tå sã moi fil°onti [p]ã[re]isi  

    kãllow, ékmÆ, p¤stiw, svfrosÊnh, so[f¤]a, 

12 œn ¶sxon pe<›>ran Ne<i>khfÒrow …w <§n> Ùne¤ro[iw:] 

      da¤mvn går se xer«n ¥rpasen éer¤hn. 

Kat. No:            : 241 

Lev. No:            : 102, s. 170 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : Paris, Louvre. 

Ölçüler              : Y: 43 cm        G: 5 cm.       K: 4 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 2/1. yy. 

Kaynakça      : Pfuhl-Möbius 1979, no:1786, Lev.257; Schwertheim 1980, 230, no: 530. 

 

Beyaz mermer mezar steli. Üst kısım kline üzerinde yatan adamın boyun hizasından, diphros 

üzerinde oturan kadının başının üzerinden itibaren  kırık. Alt kısım yazıttan itibaren kırık. Sağ 

tarafta iki satır, solda ise dört satır yazıt. Figürlerin yüzlerinde yoğun aşınma.  
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Sağda, yüksek kline üzerinde, sol kolu ile yüksek yastıktan destek alarak sol tarafı üzerine 

uzanmış erkek, sol elinde derin kadeh tutmakta. Solda, ayak ucunda, diphros üzerinde 

profilden oturan, khiton giymiş, Protopudicitia tipinde kadın figürü. Sol alt köşede, profilden, 

manto giyimli, elinde kalathos tutan, hizmetçi kız. Ortada, üzerinde büyük iki elma arasında 

üzüm olan boğa ayaklı mensa tripes (üç ayaklı masa). Masanın sağında, cepheden, manto 

giyimli, sağ elini dirsekten kırıp göğüs hizasında tutan, sol eli mantosunun kenarından tutan, 

vucud ağırlığı sağ ayak üzerinde erkek. Mutemelen büyük oğul. Solda klinenin üzeinde ayak 

ucunda ¾ cepheden oturan, sağ elini dirsekten kırıp göğüs hizasında tutan bir erkek. 

Muhtemelen küçük oğul. Mensa tripesin sağında, cepheden, hafif sağa dönük, kısa khiton 

giyimli sağ elini masanın üzerine uzatan erkek hizmetçi. Üzerinde yazıt: 

 

 

Sosy°nhi ÉAsklhpiodÒtou, xa›re. 

M°nippe ÉAsklhpiodÒtou, xa›re. 

 oÈ  tÚ  yane›n élge[inÒn, §p]e‹ [tÚ ge Mo›-] 

 rÉ §p°klvse, é[llå pr‹n lik¤hw ka‹ gon°vn prÒteron.] 

 

 

Kat. No:            : 242 

Lev. No:            : 103, s. 170 

Buluntu yeri     : Abrettene-Tafak 

Bulunduğu yer : Tafak 

Ölçüler              : Y: 93 cm        G: 45-59 cm.       K: 46-59cm. 

Tarih                 :  - 

Kaynakça     : Arthur-Munra 1901, 231; Schwertheim 1987, 116, no:185, Lev. 29.       

 

Dikdörtgen prizma şeklinde mermer mezar altarı. Alt ve üstü profilli. Yüzeyde yoğun aşınma 

ve kopma. Üzerinde yazıt: 

 

 

Xa¤roite ofl pariÒnte[ w ] 
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                 §g d¢ ıdÚn po[  ] 

                              Mo›ra . 

4 ÉEpiyumhtÚw Ya¤di 

             glukutãt sunb¤ƒ 

                 mnÆmhw xãrin . 

 

 

 

Kat. No:            : 243 

Lev. No:            : -, s. 169 

Buluntu yeri     : Edincik 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -            G: -              K: - 

Tarih                 : İ.S. 1. yy.  

Kaynakça      : Lechat-Radet 1893, 532, no: 34;  Hasluck 1910, Kat. No: V 6; Robert, 1946a, 

148 (dize 1-4); Robert 1959, 15 (=OpMin. 1653-54); Pfuhl- Möbius 1979, no: 1499; 

Schwertheim 1980, 203, no: 492. 

 

Ayrıntıları tanımlanamayan mezar steli parçası. Stel üzerinde bir ölü yemeği sahnesi 

görülmekte.  

Kline üzerine oturan erkek. Üzerinde yazıt: 

 

 

  ÉAl°jandre ÉAlejandrou xa›re. 

 oÈ noÊsƒ dmaye‹w ¶lipon b¤o[n, oÈdÉ ] §p‹ pãtraw,  

 ghraiÚw Lãyaw luyon efiw l[i]m°naw,  

4 [a]llå me pneËma bÒreion §pigÒmenon pos‹ kr[aipno›w] 

      [¶]ktane sÁn pukina›w oÈranÒyen [ni]fãs[in.] 

 [MØ] yrhne›te gÒoiw, proskhd°ew, oÈ g[å]r [¶]n[e]s[t]i 

      dãkrusi tØn ÙloØn Mo›ran Ípekprofu [g]e›[n.]  

8 Efim‹ dÉ ÉAlejandreÊw tÚ g°now, ka‹ toÎnoma taÈ[tÒ.] 
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     Xa›rete ka‹ tÊmbƒ taÈtÚ prose[¤]pate ¶pow. 

 

 

 

Kat. No:            : 244 

Lev. No:            : 103, s. 169 

Buluntu yeri    : Simav-Kurtluhallar  

Bulunduğu yer  : Kurtluhallar 

Ölçüler               : Y: 87 cm.           G: 39 cm.           K: 33 cm. 

Tarih                  : İ. S. 3. yy. 

Kaynakça          : MAMA X 434 Pl. XLVII 

 

Kireçtaşı ve beyaz mermer karışımından dikdörtgen prizma şeklinde muhtemelen bir sunak. 

Üst taraf ve kaide kare şeklinde. Sağ taraf kırık ve yıpranmış. Üzerindeki yazıt: 

 

 

[   -   -   -   -   -   -   ] 

KI%  parãdojoi  EN[.]MI 

E%XADE  dÊo  t°kna  

Kãrpon éfeillã[to] 

5 Mo¤ra TOMECO[.. 

.]JI  fÊsevw  Markian[ . . ] 

ˆnomÉ %I [ - -  

.] OHTON[ - - 

.]EPAREU.ENE[.] 

10 nãndrv  IIIOLL[.] 

   BEITONANAL% 

   o]Înom[a] 

[D]iog°nhw  k[atå]  

tÚn  trÒpon  …  ye[on] 
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15 eÂnai: ofl  tÚ  parÉ ±el[¤-] 

   [ou] te fãow  pro°lon- 

[tew] êvroi: MarkianÚ[.] 

[    -    -    -    -    -    -    ]  

 

 

 

*Hades 

Kat. No:            : 245 

Lev. No:            : 104, s. 171 

Buluntu  yeri     : Mustafakemalpaşa- Koşu Boğazı Köyü   

Bulunduğu yer   : Mustafakemalpaşa- Koşu Boğazı Köyü   

Ölçüler                : Y: 43 cm.         G: 50 cm.             K: - 

Tarih                 : İ.S. 2. yy. 

Kaynakça        : Cirio 1984, 99-100, Lev. 11; SEG XXXIV 1984 no: 1247; Peek 1985, 157 

vd. , no: 7; Cremer 1991, 193-4, Kat. No: UMİS 11, Lev. 28. 

 

İki parça halinde üçgen alınlıklı, tek resim alanlı mezar steli. Üst parçada, kare şeklinde niş 

içinde ölü ziyafeti sahnesi; alt parçada yazıt. Stelin alınlık kısmında kopmalar. Alt parçanın 

sol üst ve alt köşesinde kopma. Alt kısmında kopma ve yoğun aşınma.  

Ölü yemeğinin işlenmiş olduğu resim alanında ortada, yüksek kline üzerinde, sol kolu ile 

yüksek yastıktan destek alarak solu üzerine uzanan erkek, sol elinde derin kadeh tutmakta. 

Solda, ayak ucunda, diphros üzerinde profilden oturan, khiton giymiş, Protopudicitia tipinde 

kadın figürü. Sol alt köşede, sola dönük, khiton giymiş, elinde kalathos tutan hizmetçi kız. 

Sağ alt köşede, üzerinde yiyecekler olan mensa tripes (üç ayaklı masa). Masanın sağında, kısa 

khiton giyimli, vucud ağırlığı sol bacak üzerinde, sağ bacak, sol bacak üzerine çarpraz olarak 

atan erkek hizmetçi. Mensa tripes ile erkek hizmetçi arasında situla. Kırık olan alt parçada 

yazıt: 

 

 

[ı t]Êmbow ¥ te b«low ¥  tÉ §jesm°n[h] 
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[st]Ælh dakrutå le¤canÉ Ùst°vn ¶xe[i]. 

toËtÉ n  moxyu (1. moxye› ? ) , mur¤on d¢ dãkrusi (? ) 

4 Mhnçw édelfÚw p°nyesin t (e) ¤r(e) i fr°na. 

   ÉArist¤vn dÊsmoire , so‹ dÉ §pÉ  ÉA¤dhw 

   Markån §pÉ Ùfyalmo›si nÊktÉ §yÆkato. 

   Î tl∞mon , ‡w , ka‹ n°kuw gevmÒrow  

8 e‡hw , ée‹ d¢ koËfon ofikÆsaiw tãfon.    

 

 

 

Kat. No:            : 246 

Lev. No:            : 105, s. 171 

Buluntu  yeri   : Miletopolis 

Bulunduğu yer: Bursa Müzesi. Env. No: 1003 ve 1006. 

Ölçüler              : Y: 166 cm.     G: 55 cm.        K: 13 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 2/1. yy. 

Kaynakça      : Peek 1941, 82 vd.; Pfuhl-Möbius 1977, no: 717; Merkelbach 1977, 281; SEG 

XXVII 1977, no: 1231; Mette 1984, 13 vd.; SEG XXXV 1985, no: 1283; Schwertheim 

1985a, 80-81, no: 5; Cremer 1991, 191, Kat. No: UMİS 4; Şahin 2000, 194-195, KA 8, Lev. 

49. 

 

Mermerden, çerçeveli, üçgen alınlıklı, akroterli,  üç resim alanlı mezar steli. Stel, en alt resim 

alanında ayakta duran erkek figürlerin başları sağdaki kadının ise karnı hizasında kırık. Sağ ve 

sol  akroterde figürlerin yüzlerinde, orta resim alanında oturan kadının sağ kolunda, alt 

sahnede soldan üçüncü erkeğin sağ kolunda, kadının sağ ve sol kollarında kopmalar. Stel 

genelinde aşınma.  

İki resim alanının korunduğu üst parçada, birbirinin aynı olan ölü ziyafeti sahnesi görülmekte. 

Üst resim alanında ortada, örtülü ve yüksek kline üzerinde, sol kolu ile yüksek yastıktan 

destek alarak sol tarafı üzerine uzanan erkek, sol elinde derin kadeh tutmakta. Solda, ayak 

ucunda, diphros üzerinde profilden oturan, khiton giymiş, Protopudicitia tipinde kadın figürü. 

Sol alt köşede, cepheden, khiton giymiş, elinde kalathos tutan, vücut ağırlığı sol ayak 
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üzerinde, sağ ayağı geride hizmetçi kız. Ortada, üzeri boş mensa tripes (üç ayaklı masa). 

Masanın sağında, hafif sağa dönük, kısa khiton giyimli, sağ eli ile yastığa dokunan sol eli 

göbek üzerinde, vucud ağırlığı sağ ayak üzerinde, saki. Sağ alt köşede krater.  

Ortadaki resim alanında da üstteki resim alanında görülen ölü ziyafeti sahnesinin aynısı 

görülmekte. 

Üçüncü resim alanında cepheden, sola bakan, manto giysili, Palliatus tipinde üç erkek. Sağ 

baştaki erkek hafif sağına dönmüş, sol eli ile göğsü üzerinde mantonun ucunu tutmakta ve sağ 

eli ile yanındaki kadın ile tokalaşmakta. Sağ köşede cepheden, sağ eli ile kadının mantosunu 

tutan bir çocuk. Podyumda yazıt:  

 

 

   Relief  

Manik«n Timoy°ou ka‹ gunØ Mhniãw: uflo‹ Diofã[nhw ka‹ ] ÉAsklhpiÒ- 

dvrow, yugãthr Loud¤ma: 

   Relief 

M°niskow Manik«ntow ka‹ gunØ Man¤a   

   Relief 

4 ofl d¢ §pistÆsantew M°niskow ka‹ Mh[ . . ]ivn 

 uflo‹  Manik«ntow  

 oÂon §n ≤r≈essi pan°joxon ¶draken ÉH≈w 

 Neil°a, to›on ¶sv Ga›a k°keuye muxoË 

8 êrti geneiãzonta, kalÚn kt°ar: éllå nin ÜAidhw 

 sÊn lhsta›w mãrcaw aÈtÚw ¶xei sfãgion, 

 ÉAsklçn, ˘n ka‹ n°rye patØr nekÊessi metÒnta  

ManikÒvn §seid≈n dãkruon ∏ken êliw. 

 
 
 

Kat. No:            : 247 

Lev. No:            : -, s. 172 

Buluntu yeri     : Kyzikos 



 431

Bulunduğu yer : İstanbul Müzesi. Env. No: 3306. 

Ölçüler              : Y: 82 cm.         G: 55 cm.         K: 9 cm.  

Tarih                 : İ.Ö. 1. yy. 

Kaynakça       : Hasluck 1910, Kat. No: V 25; Peek 1931, 130 vd., no: 16; Mansel 1933, 128; 

Pfuhl-Möbius 1977, no: 1021 ; Schwertheim 1980, 204, no: 493; Cremer 1991, 125, Kat. No: 

KS 7. 

 

İki resim alanlı mezar steli. Üst resim alanının yaklaşık ortasından itibaren kırık. Sağ köşedeki 

kadının omzundan başlayan kırık kline üzerinde yatan erkeklerin baş hizasından devam 

etmekte ve sol köşedeki kadının oturduğu diphros’a inmekte. Üst resim alanında yoğun 

aşınma. Alt resim alanının ayakta duran erkek figürünün yüzü kırık.  

Dikdörtgen pencere şeklinde üst resim alanında cenaze ziyafeti sahnesi görülmekte. Ortada, 

yüksek yastıklı, uzun kline üzerine uzanan  sol ellerinde kadeh tutan iki erkek. Sağ ve sol 

köşede diphros üzerinde oturan iki kadın. 

Ortada; kline önünde, üzerinde yiyeceklerle mensa tripes. Sağ ve sol alt köşede uzun khiton 

giyimli hizmetçi kızlar. Sağda oturan kadın ile mensa tripes arasında kısa khiton giyimli erkek 

hizmetçi. 

Attaki resim alnında, ortada cepheden, ayakta duran, uzun khiton üzerine manto giyimli, sol 

eliyle mantosunu tutan, sağ elini kadına doğru uzatan erkek. Solda, göğüs altından kemerli 

khiton giyimli, ¾ profilden sağ bacağını yukarıda, dizden bükerek oturan kadın. Sağ eli dizi 

üzerinde. Sol eli ile, sağ kolunu kadına doğru uzatan erkeğin elini tutmakta. İki resim alanı 

arasında ve podyumda yazıt:  

 

 

   ÉApollÒdvre  

   YÊrsou xa›re. 

ÑO pçsi ynhto›w êkritow b¤ou brabeÊw, 

4 ı pikrÚw ÜAdew, ˜w tå semnå baska¤nei,   

 ÉApollÒdvron §g dÒmvn énarpãsaw  

 ¶krucen §n tãfoisi ka‹ goneËsi m¢n  

yrÆnouw ¶leipen, §g d¢ ımhl¤kvn xoroË 
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8 dakrutÚn ÜAdhn efiw ép°steilen b¤&. 

 

 

 

Kat. No:            : 248 

Lev. No:            : -, s. 172 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : İstanbul Müzesi. Env. No: 3040. 

Ölçüler              : G: 51 cm. 

Tarih                 : İ.S. 1/ 2. yy.  

Kaynakça     : Mordtmann 1904, 123 no: 5; Hasluck 1910, Kat. No: V 26; Schwertheim 

1980, 205, no: 494, Lev: 34-35.  

 

Figürsüz mermer levha. Sağ alt köşe kırık. Sağ kenarda yer yer kopma. Yüzeyde aşınma. 

Üzerinde yazıt: 

 

 

ÑA kÊrbiw pot‹ s∞ma xrÒnou mnhmÆiÒn §st[i] 

pçsi ka‹ efiw mçw a‰now ÙfeilÒmenow. 

 oÈ går efiw moi z«nti [xÒ]lon yumalg°a [p°ssen,] 

4 lv¤terow går ¶fun front¤si Kardia[n«n] 

 la«n yÉ˜ssoi ¶asin §p‹ xyonÚw, n p[er‹ pçsan] 

 »keanÚw kÒlpoiw §nd°detai =od¤oi[w.] 

 nv¤teron d¢, je›[n]e, ka‹ oÎnoma prÒsy[e xaraxy¢n]  

8 ‡sti ka‹ eÍrÆseiw §ntÚw ékrostix¤d[ow:] 

 dØ går moi geneØ m¢n éfÉamatow o[Èrani≈nvn,] 

 ¥kv dÉ efiw ÉA¤dhn Ùgdoãths dekã[dow.] 

 

 

 

Kat. No:            : 249 
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Lev. No:            : 106, s. 172 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : Ankara Arkeoloji Müzesi. 

Ölçüler              : Y: Sağ 36 cm. - Sol 28 cm.        G: 26 cm.    K: - 

Tarih                 :  İ.Ö. 2. yy. 

Kaynakça       : Mordtmann 1904, 128 vd., no: 13 ; Hasluck 1910, Kat. No: V 161; Zingerle 

1926, Beibl. 406 vd.;  Robert 1955, 73, Anm.3;  Pfuhl-Möbius 1977, no:1007, Lev. 152; 

Schwertheim 1980, 215, no: 508; Cremer 1991, 131, Kat. No: KN 17. 

 

Beyaz mermerden mezar steli. Dikdörtgen pencere şeklinde metop içinde kabartma.  

Sağda oturan kadının başı hizasından itibaren kırık. Figürlerde ve tüm yüzeyde yoğun aşınma. 

Alçak kabartma. Solda, pudicitia tipinde oturan kadın. Ortada, khiton giyimli, sağ ayağını 

altına alan, sol ayağını ise dizden kırıp yukarı gövdesine doğru çekerek, zeminde sola dönük 

oturan çocuk. Sağda, belden aşağısı cepheden, belden yukarısı ¾ cepheden verilen, khiton 

giysili ve sağ elini oturan çocuğa uzatan erkek. Üzerindeki yazıt: 

 

 

[ÑV]w  ¯felÉ §n se gona›w aÈyÆmeron ±[d¢]  

 épÚ mhtrÚw | ÜAdhw efiw not¤ouw da[¤-] 

 monaw ±gãgeto, | ÑErmÒkratew, nËn [dÉ ¶-] 

4 sxe triploËn êxow ¥ se teknoËsa, | 

 prÒste trof∞w, mÒxyou, nËn te gÒouw  

 yanãtou. | ÉEn mikrª går ¶lusew ékmª  

 fãow,  d¢ §pim°mpth | Mo›rã se ÍpÚ  

8 skierò krÊce kamÒnta kÒni. | 

 ÑEpmokrãth xa›re: ka‹  sÊ  ge,  Œ  paro- 

 de›ta.  
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Kat. No:            : 250 

Lev. No:            : -, s. 172 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y:             G:               K: 

Tarih                 : İ.S. 2 / 3. yy 

Kaynakça         : Hasluck 1910, Kat. No: V 148; Schwertheim 1980, 232-3, no: 534. 

 

Mezar steli. 

 

 

Nhle¢w Œ da›mvn, t¤ d° moi ka‹ f°ggow ¶deijaw  

efiw Ùl¤gon §t°vn m°tra minunyãdia:  

 na lupÆsw diÉ §mØn biÒtoio teleutØn  

4 m°tera deila¤hn dãkrusi ka‹ stonaxa›w,  

 ¥ mÉ ¶texÉ , ¥ mÉ ét¤thle ka‹ ¥ polÁ me¤zona patrÚw 

 front¤da paide¤hw ¶nusen met°rhw; 

 w m¢n går tutyÒn te ka‹ ÙrfanÚn §n megãroisi 

8 kãllipen,  dÉ §pÉ §mo‹ pãntaw ¶tlh kamãtouw: 

  m¢n §mo‹ f¤lon en §fÉ ègn«n gemonÆvn  

 §mprep°men mÊyoiw émf‹ dikaspol¤aiw: 

 éllå moi oÈ genÊvn Íped°jato koÊrimon ênyow 

12 lik¤hw §rat∞w, oÈ gãmon, oÈ dadaw, 

 oÈx Ím°naion êeise periklutÒn, oÈ t°kow e‰de 

 dÊspotmow §k gene∞w le¤canon met°rhw  

 t∞w poluyrhnÆyou: lupe› d° me ka‹ teyne«ta 

16 mhtrÚw Pvl¤tthw p°nyow éejÒmenon  

 FrÒntvnow goera›w §p‹ front¤sin,  t°ke pa›da  

 »kÊmoron, keneÚn xãrma f¤lhw patr¤dow, 
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 Pvl¤tta, tl∞yi p°nyow, eÏnason dãkru: 

20 polla‹ yanÒntaw e‰don ufle›w mht°rew. 

 éllÉ oÈ toioÊtow tÚn trÒpon ka‹ tÚn b¤on, 

 oÈ mht°rvn s°bontaw d¤sthn y°an. 

 t¤ perisså yrhne›w, t¤ d° mãthn ÙdÊreai; 

24 efiw koinÚn ÜAidhn pãntew ¥jousi broto¤.    

 
 

 

Kat. No:            : 251 

Lev. No:            : 106, s. 172 

Buluntu yeri     : Bakırköy 

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No: 3165. 

Ölçüler              :Y: 95 cm.         G: 51 cm.           K: 10 cm. 

Tarih                 : İ.S. 3 yy. 

Kaynakça         : SEG XXVIII 1978, no: 948; Pfuhl-Möbius 1979, no: 1930, Lev. 278; 

Schwertheim 1980, no:496, Lev. XXXV; Schwertheim 1983a, no: 61; Cremer 1991, 137, Kat. 

No: KH 8; Şahin, 2000, 201, KA 18, Lev. 55. 

 

Beyaz mermerden, çerçeveli ortası bezekli alınlıklı, mezar steli. Figürlerin yüzlerinde kopma.  

Tympanon ve alınlık altından başlayan, dikdörtgen şeklindeki resim alanının sağ ve sol kenarı 

kıvrık dal motifi ile bezeli. Kline üzerinde, sol kolları ile yüksek yastıktan destek alarak 

uzanmış iki erkek. Sol ellerinde kadeh, sağ ellerinde yiyecek; Sol köşede, minderli diphros 

üzerinde sağa profilden oturan Pudicitia Braccio Nuovo tipinde kadın. Sol alt köşede, sağa 

profilden hizmetçi kız. Ortada, üzerinde yiyeceklerle, geniş mensa tripes. Sağ köşede 

cepheden, sağına bakan erkek hizmetçi. Podyumda, yazıtın ortasında küçük resim alanında 

sağa giden ve sol bacağını dirsekten kırarak yukarı kaldıran bir at üzerinde, kısa khiton ve 

khlamys giyimli ve atın dizginlerini tutan binici. Üzerinde yazıt: 

 

 

MØ seigª parode›ta, fidÉ énãgno- 



 436

 Yi t‹w t¤now fim¤: Rvma¤vn tÚ g°n{i}ow 

ÉAsklçw oÎn-          oma, Louk¤- 

4 ou uflÒw, mh-          trÚw Logg¤- 

nhw, e‡kosi          ka‹ tri«n  

e t ° v n          tØn mo¤ra- 

n §m°mca-          to: taËta 

8 dÉ  ¶leja: oÈ          nÊmfhn ‡- 

don oÈ pos-          gvn ? éllÉ  

ÉAfidan: <g>um-          nÚw ke›m- 

ai prÚw ÜAid-          an mo›ra- 

12 n  §mØn  tel°sai:  mhk°ti  kla›e  p- 

  Ãter  m°de  sÁ  m∞ter: koinå  tå  y- 

 nht«n: oÈde‹w går profuge›n 

 mo›ra brot«n dÊnatai. 

 

 

 

Kat. No:            : 252 

Lev. No:            : 107, s. 172 

Buluntu yeri     : Manyas-Yeniköy 

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No: 2012. (alt) 

Ölçüler              : Y: 68 cm.      G: 60 cm.     K: 12 cm. 

Tarih                 : İ.S. 2 / 3. yy. 

Kaynakça         : Pfuhl-Möbius 1977, no: 1033, Lev. 155; Schwertheim 1980, 228, no: 526, 

Lev. XL. 

 

Beyaz mermerden tek resim alanlı mezar steli. Kabartmalar dikdörtgen niş içinde. Ortada 

duran adamın göğüs hizasından itibaren kırık ve eksik. Stel üzerinde dikey olarak ortadan 

başlayan kırık aşağıya doğru gitmekte. Figürlerde ve tüm yüzeyde yoğun aşınma.  

Sağda , cepheden ayakta duran ve oldukça tahrip olmuş erkek. Ortada, cepheden ayakta duran 

ve vücut ağırlığını sol bacak üzerine veren, sağ bacağını dizden bükerek geriye atan mantolu 
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erkek. Sağında mantolu çocuk. Solda, yüksek bir koltukta sağa profilden oturan kadın. 

Podyumda yazıt: 

 

 

D°rkeo p°nyow êpauston §[m]«n tok°on, parode›ta, 

    lan°aisi glufa›w gu›a tupvsam°nvn: 

Mo›ra går efiw ÉAdhn §t°vn me kat°sxe d‹w Ùkt≈, 

4      éylofÒrvn stad¤vn pa›da diaulodrÒmon: 

 toË xãrin ofiktrå patØr NeikhfÒrow ±d¢ tekoËsa 

    EÈtuxianØ p°mpei p°nyimã moi dãkrua. 

 

 

 

Kat. No:            : 253 

Lev. No:            : 107, s. 172 

Buluntu yeri     : Demirkapı 

Bulunduğu yer : Demirkapı 

Ölçüler              : Y: 128 cm.       G: 58 cm.  

Tarih                 : İ.S. 2. yy.  

Kaynakça       : Wiegand 1904, 302; Hasluck 1910, Kat. No: V 308; Robert 1959, 23; J. u. L. 

Robert, BullÉp. 1962, 278; Pfuhl-Möbius 1979, no: 2176; Schwertheim 1980, 235, no: 538, 

Lev. XLIV; Cremer 1991, 167, Kat. No: KB 11. 

 

Küçük alınlıklı ve çan kraterli kırık stel. 

Ölü ziyafeti sahnesi canlandırılmakta. Bir kline üzerine uzanan erkek. Solda kızı ile beraber 

oturan kadın. Sağda bir saki. Üzerinde yazıt: 

 

 

PoË sof¤ew §rat∞w éganÚn sy°now, 

¶gnome Klvy≈, | poË moi Peier¤dvn mou- 



 438

sopÒlow mel°th; | dvdek°thw ¶ti pou 

4 går ÍpÚ xyÒna ka‹ barÁn ÜAdhn | ke›mai, 

 tåw gon°vn ceusãmenow xãritaw. | ént‹  

 d° moi yalãmoio ka‹ eÈi°rvn Ímena¤vn |  

 tÊmbow ka‹ stÆllh ka‹ kÒniw §kxyrotãte. | 

8 pho‹ m¢n tÒde s∞ma ka‹ ˜ssÉ  §dÊnanto yanÒn- 

 ti   |  teËjan §mo¤, Moir«n nÆmasi peiyÒmenoi. | 

 éllÉ  dh dakrÊvn èliw, Œ pãter, Œ panÒ[dur-] 

 te | ÖAmmion, ‡sxÉ  §pÉ  §mo‹ yr∞non éeik°lio[n.] 

 
 
 
Kat. No:            : 254 

Lev. No:            : 108, s. 172 

Buluntu yeri     : Güllüce 

Bulunduğu yer : Güllüce 

Ölçüler              : Y: 100 cm.        G: 58 cm.          K: 12-15 cm. 

Tarih                 : İ.S. 1. yüzyılın 3. çeyreği.  

Kaynakça         : J. u. L. Robert, BullEp. 1980, 418; Schwertheim 1980, 228, no: 543; 

Schwertheim 1983a, no: 124; Cremer 1991, 157, Kat. No: KSt 39, Lev. 15; Şahin, 2000, 201, 

TA 18, Lev. 9. 

 

Mermerden, üçgen alınlıklı, tek resim alanlı mezar steli. Kenarlarda ve figürlerin yüzlerinde 

kopma. Stel üzerinde yoğun aşınma.  

Ölü yemeğinin işlendiği resim alanında, kline üzerinde, sol kolları ile yüksek yastıktan destek 

alarak uzanmış, sol ellerinde kadeh tutan iki erkek. Sağ köşede, diphros üzerinde ¾ cepheden 

oturan Pudicitia Saufeia tipinde kadın. Ortada, üzerinde yiyeceklerle, yüksek ve geniş mensa 

tripes. Sol köşede, diphros üzerinde ¾ cepheden oturan Philista tipinde kadın. Sağ köşede 

oturan kadın ile mensa tripes arasında cepheden kısa khiton giyimli erkek hizmetçi. Solda 

oturan kadın ile mensa tripes arasında muhtemelen çan krater şeklinde bir kap. Sağ alt köşede, 

sola profilden hizmetçi kız. Podyumda yazıt: 
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efi ti]w §n ényr≈poiw §l°ou lÒgow §st¤n, êkouson[ 

s∞ma] paraste¤xvn gn«yi mÒron tÚn §me[›o 

 ]ka‹ pr≈tou fËn ˆnta me énØr pçw [ 

4 [¬den ÉArist ? ]ofãvou patrÚw ±<d>¢ tekoÊshw [ 

    ] prol°loipa dÒmoiw penyãdÉ êthn[ 

     ¥t]iw   édelfÚn ¶yrece Filoj°non ±d¢ [§mautÚn  

      t«]n  dÊo  dÉ  oÈd¢n ¶xei pl∞n spodÚn ±d¢ [kÒnin] 

8  ] . .  ıpÒssow §sti pÒnow  Filoj°nou, ˜ssow [§me›o?] 

    [ynÆ]skv yãnatv kunhges¤hw ßneken  . . .[ 

    [aÈt]Úw  §mautÚn  tr≈saw  n°wmai dÒmon ÉAfidow  [e‡sv.]     

 

 

 
Kat. No:            : 255 

Lev. No:            : 109-110, s. 98, 172 

Buluntu yeri     : Balıkesir-Ayşebacı Köyü  

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No: 2866 

Ölçüler              : Y: 93 cm.         G: 57 cm.            K: 5 cm. 

Tarih                 : İ.Ö.2. yy. sonu 

Kaynakça      : SEG XLI 1991, no: 1068; Cremer 1991, 193, UMiS 10, Taf. 27; Corsten 

1993b, 125-128, Lev. 15 . 

 

Üçgen alınlıklı, köşe akroterli, iki resim alanlı, aşağı doğru genişleyen mezar steli. Alttaki 

resim alanından daha büyük olan üstteki resim alanında ölü ziyafeti sahnesi görülmekte. 

Sağda, yüksek kline üzerinde, sol kolu ile yüksek yastıktan destek alarak soluna uzanan erkek, 

sol elinde derin kadeh; solda, ayak ucunda, yüksek bir iskemle  üzerinde profilden oturan, 

khiton üzerine palto giymiş, Protopudicitia tipinde kadın figürü. Sol alt köşede, ayakta, 

profilden, uzun elbiseli hizmetçi kız. Ortada, üzeri yiyecekle dolu, boğa ayaklı mensa tripes 

(üç ayaklı masa).  
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Alttaki resim alanında; ölen kadın, yükek bir iskemle üzerinde sağa profilden oturmakta. 

Khiton üzerine palto giyimli. Karşısında, ayakta, sola profilden, uzun giysili hizmetçi kız. 

Üzerinde yazıt: 

 

  

 A: [- ca. 8-12 -] êloxow k›tai prÚw sÆmati 

  [ -  -  -  -  -  ]AMA oÏneka nın  xa¤rei pa˝w 

 

 B: [ -  -  -  -  -  -  ]OI  m¢n eÈmenØw §p¤royow 

  [ -  -  -  -p°m]poiyÉ ıdhgÒw : ≤ d¢ dØ kÒniw  

  [ -  -  -  ]O .  .  Xarm¤dou guna›ka Loud¤man 

4 [ -  -  -  -  -  ]eusan ±d¢ tim¤en §pi[2-3]N 

[ -  -  -  ]NEFOISIN oÈk ¶yhke d°mnia 

[ -  -  -  -  -  -  ]TOS går ÜAidhw §sylo›sin 

[ -  -  -]ai : xa›re ka‹ parej¤yi 

 
 
 
Kat. No:            : 256 

Lev. No:            :110, s. 172 

Buluntu yeri     : Edincik 

Bulunduğu yer : Wiyena, Sanat Tarihi Müzesi. Env. No: III 97. 

Ölçüler              : Y: 60 cm.      G: 52 cm.     K: 8 cm.  

Tarih                 : İ.S 2. yy. 

Kaynakça      : Hamilton 1842, no: 311; Mordtmann 1881b, 130 vd. , no: 16; Hasluck 1910, 

Kat. No: V 93; Lafaye 1927, 64, no: 165; Noll 1962, 27; Robert, 1950b, 40, no: 328; 141; 

Robert 1971, 228, no: 293; LeBas- Waddington 1972,  no: 1757; Pfuhl- Möbius 1979, no: 

1267, Lev. 188; Schwertheim 1980, 60, no: 144.  

 

Gri damarlı beyaz mermerden üçgen alınlıklı, basit anteli ve üstü kalkan süslemeli, naiskoslu, 

tek resim alanlı mezar steli. Figürlerde kırılma, kopma ve aşınma. Yüzeyde aşınma.  
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Anteler üzerinde birbirinin altına sıralı dörder çelenk; sağdaki desteğin altında tepelikli ve 

yanaklıklı gladyatör miğferi ve dikdörtgen şeklinde kalkan. Ortadaki niş içinde cenaze 

ziyafeti sahnesi canlandırılmakta. Kline üzerinde, sol kolları ile yastıktan destek alarak 

uzanmış iki erkek. Sağdaki sakallı ve başında taç olan erkek elini, yanındaki daha genç olan 

erkeğin sağ omuzu üzerinde. Genç olan erkeğin belden aşağısı bir kumaşla örtülü. Yaşlı 

olanın sol omzunda kumaş tomarı; ortada aslan ayaklı bacaklara sahip üzerinde meyve veya 

çöreklerin bulunduğu mensa tripes. Sağ köşede, bir koltuk üzerinde profilden oturan kadın. 

Solda arka bacakları üzerine oturan ve başını yukarı kaldıran bir köpek. Podyumda yazıt:  

  

 

ÉEortØ  gunØ aÈtoË ka› ÉAsklh- 

piãdhw ı uflÚw aÈtoË Danãƒ deu- 

t°rƒ pãlƒ Yr&k«n mne¤aw 

4       xãrin.   

   [ÉE]nneakiw pukteÊsaw ’xeto efiw  

                  Adhn. 

   

 

 

Kat. No:            : 257 

Lev. No:            : 111, s. 172 

Buluntu yeri     : Eğrigöz 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: 115 cm.      G: 99 cm.     K: -  

Tarih                 : - 

Kaynakça        : Wiegand 1904, 323, Res. 40; Pfuhl- Möbius 1977, no: 477, Res. 37. 

 

Niş içinde ayakta duran oldukça tahrip olmuş kadın figürü. Kemerin üst kısmında köşe ve 

tepe akroterleri şeklinde palmet motifleri arada ayna cımbız ve tarak. Nişin sağ ve sol tarafı 
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kıvrık dal bezemeleri ile, kıvrık dalların bittiği ante başlıkları üzeri akanthuslarla süslenmiş. 

Sağ ve soldaki köşe palmetleri altında yazıt:  

 

 

Mçrkow tÉ  édelfÚw ka‹  

TrÒfimow sÚw eÈn° 

thw so‹ tÒnde tÊm- 

bon, Œ kalØ Koriny¤a, 

lãÛnon ¶teujan »  

[ku]mÒrƒ mnÆmhw 

[xãr]in. mÒnouw fidoË[san] 

e‡kosi §nia[ut«n] 

kÊklouw 

ÜAidhw k°[keu]  

ye tØn ka[lØn] Koriny[¤an]  ( Peek 1933). 

 
 

 

Kat. No:            : 258 

Lev. No:            : -, s. 171 

Buluntu yeri     : Bandırma 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -         G: -           K: - 

Tarih                 : - 

Kaynakça          : Hasluck 1905, 56, no: 3. 

 

Üzerinde, uzun saçları ışın şeklinde yayılmış tanrının büstünün bulunduğu alınlık.   

 

 

ÉAgayª TÊx˙ 

*Heros 
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Kat. No:            : 259 

Lev. No:            : 112, s. 136, 174 

Buluntu yeri      : Bey Köy 

Bulunduğu yer  : Bursa Müzesi . Env. No: 6772. 

Ölçüler               : Y: 67 cm          G: 67 cm.           K: 11 cm. 

Tarih                  : İ.S. 2. yüzyıl 

Kaynakça         : Schwertheim 1980, 172, no: 422, Lev. XXX; Cremer 1991, 192, Kat. No: 

UMiS 7. 

 

(Ru)fus ve Firmus için mezar steli. Stelin üst kısmı ve sağ tarafı tamamen kırık. Sağdaki atlı 

figür, ortada ayakta duran figür ve soldaki atlı figürün atın kuyruğuna kadar olan kısmı ve 

binicisinin belden aşağısı korunmuş. Figürlerin yüzlerinde kopma ve yüzeyde yer yer aşınma.  

Solda, sağ ön bacağını dizden kırıp yukarı kaldıran at, sola doğru; atın dizginlerini tutan kısa 

khiton giyimli binici; Khlamys’i aşağı sarkmakta. Ortada cepheden, uzun elbise üzerine 

manto giyimli kadın. Dirsekten kırıp yukarı kaldırdığı sağ eli göğsü üzerinde. Manto içindeki 

sol eli aşağıda bacağı üzerinde durmakta. Solda, ön sol bacağını dizden  kırıp yukarı kaldıran 

at, sağa doğru gitmekte. Binici kısa khiton giyimli. Podyumda yazıt: 

 

 

   [ÑRo]Ëfe ka‹ F›rme ofl Bãssou  

   [ufl]o‹ ¥rvew xa¤rete 

 

 

 

Kat. No:            : 260 

Lev. No:            : 112, s. 136, 174 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : Varşova, National Museum. Env. No: 198855. 

Ölçüler              : Y: 75 cm.        G: -         K: 2 cm. 

Tarih                 : İ.S. 1. yy. 
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Kaynakça      : Mordtmann 1879, 14 vd.; Hasluck 1910, Kat. No: V 184; Pfuhl-Möbius 1979,  

no: 1301, Lev. 192; Schwertheim 1980, 222-223, no: 518;  Cremer 1991, 136, Kat. No: KH 6. 

 

Gri mermerden kırık mezar steli. Sağ üst köşeden başlayan kırık atın yüzünü izleyerek sol 

bacağından aşağıya inmekte. Kabartma kare plaka içinde. At üzerindeki erkeğin yüzü, kolu ve 

bacağı kırık.  

Ortada, at üzerindeki süvari kısa khiton giyimli, khlamys’i omzundan aşağı sarkmakta. 

Bukleler şeklinde kısa saçı var. Koldaki kırık izlerinden anlaşılacağı üzere, atın dizginlerini 

tutmakta. At, diş sırası şeklinde yeleye sahip. Kuyruk, uzun dalgalar halinde aşağı inmekte. 

Sağ bacağını dizden kırarak yukarı kaldıran at, sağa doğru gitmekte. Atın arkasında, kısa 

khiton giyimli küçük işlenmiş hizmetçi. İki eliyle tuttuğu iki mızrağı  omzuna dayamakta. 

Sırtında yuvarlak bir kalkan.  

Anlatımlı sahnenin yanında bağlanmış bir zeytin çelengi var. Üzerinde yazıt: 

 

 

   M°nandre Menãndrou 

   KamÒlh xa›re. 

 Paidokomhsam°nh Posid≈nion  talap°nyhw 

4       ndrvsÉ efiw ÉAdhn MÒsxion uÂa f¤lon,  

 §lp¤daw §nyem°nh pur‹ ka‹ tãfƒ:  dÉ §p‹ t°knoi  

      ÍchlØ tÚ pãrow ka‹ fron°ousa m°ga  

 nËn Ùl¤gh ka‹ êpaiw §n‹ p°nyesin. âV b¤e yvht«n 

8      êstatÉ, §n‹ pthnª ke¤mene lupr¢ tÊx¢. 

 

 Mo›ra lugrå mØpo me b¤ou sxedÚn ¶ndoyi bãnta  

       efiw éparaitÆtouw gÉ ÉA¤dao dÒmouw, 

 pikrån dÉ émf‹ tãfoisin §yÆkato mht°ra p°nyei, 

12     kvfå l¤yoiw kvfo›w dakrua murom°nhn. 

 Kouf¤zv d¢ tãlainan, ˜son xrÒnon efiw ˆnar ¥kvi, 

         ±w dÉ ént‹ xarçw dãkrua porsÊetai. 
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  oÎpote ghyÒsunow nekÊvn tãfow, oÈdÉ ı prÚ mo¤rhw  

16       ynÆskvn mhtr‹ f¤l terpnå d¤dvsin êxhi. 

 [Di]plå dÉ åpÚ st°rnvn ±m°ljato pikrå trofÆvn  

     p°nyea ka‹ stonaxåw MÒsxion afinotãth: 

 ±r°ma kvkÊsei parÉ §mÚn dÒmon, o‡, épÚ moÊnou  

20      leipom°nh t°knou: ke¤somÉ §g d¢ t°frhi. 

  

 Thlug°tƒ §p‹ paid‹ panãlgea kvkÊsasa  

      mÆthr efinod¤hn tÆndÉ én°yhke l¤yon, 

 t°rma dÉ éneihrÚn gÆrvw ‡den:  =a M°nandrow  

24     ˆlbiow, w to¤ou pr«tow ¶ynhske y°knou. 

 Tasvirin altındaki kitabe: 

 

 

 Poseid≈nie Menãndrou  

¥rvw  xa›re. 

 

 

 

Kat. No:            : 261 

Lev. No:            : -, s. 172 

Buluntu yeri     : Mihaliç 

Bulunduğu yer : 

Ölçüler              : Y: -           G: -              K: - 

Tarih                 : - 

Kaynakça         : Lechat-Radet 1888, 192-3,  no: 3; Lafaye 1927, 49, no: 130. 

 

 

 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

 .   .   .   .   .   a]Èt“  r«on  §n  t“   tÒ[pƒ 

 .   .   .   .   .   ˜n  aÈt“    pÒliw  d°[dvken 
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§fÉ ]  oË  §pigraf∞nai. 

ÑH  boulØ] ka‹  ı  d∞mow  §te¤m[hsan 

  5 .   .   .   .   .   migion ÖAspron ¥r[va 

 efirhn[aexÆsanta  ka‹  tet  .   .   .   .   .   .  

ka‹  sitv]nÆsanta  ka‹  d¤w gum[nasiar- 

xÆsant]a  ka‹ tª  êll  éretª .   .   .   .    

.   .   .   .   .   xrhsãmenon efiw t[Øn pÒlin 

10 ka‹  ÉIououent¤an  t[Øn 

 gun]a›ka aÈtoË. 

   

  

 

Kat. No:            : 262 

Lev. No:            : -, s. 174 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : 

Ölçüler              : Y: -            G: -              K: - 

Tarih                 : -  

Kaynakça         : Wiegand 1901, 19; Lafaye 1927, 60, no: 153. 

 

 

 ÑIpparxoËntow Kl Xair°ou ∂rvow tÚ ia Ä ,   

 grammateÊontow d¢ t∞w  boul∞w OÈlp¤ou  

 Pamf¤lou érxier¢vw d¢ t∞w  ÉAsfiaw naoË t[oË]  

 §n Kuzfikƒ  Afibout¤ou Flãkkou, êrxont[ow]   

 toË kall¤ou  G.  Beib¤ou   ÉApolaÊstou,  a‡de 

 §prutãneusan m∞na ÉApatouri«n[a]  

 k§kall¤asan m∞na   Poseide«na.   

  Sebaste›w   É Ioule›w  
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Kat. No:            : 263 

Lev. No:            : -, s. 174 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : 

Ölçüler              : Y: -            G: -              K: - 

Tarih                 : -  

Kaynakça         : Wiegand 1881a, 41; Lafaye 1927, 60, no: 154. 

 

 
 Ñ IpparxoËntow Kl.  Xair°ou rvow tÒ zÄ,  

 érxier°vw d¢ t∞w ÉAs¤aw naoË toË §n  Kuz¤kƒ  G.   

 Orf¤ou  FlaouianoË  Filogrãfou ka‹  érxiere¤aw  

 OÈib¤aw P≈llhw, grammat°vw  d¢ t∞w nevkÒrou  

 boul[∞w] P.  Afil¤ou PrÒklou  ÑEl°nou,  prutãneiw  o¤   

 [prutaneÊ]santew  m∞na   tÚn  yarghli«na  Sebaste›w   

 

 

 

Kat. No:             : 264 

Lev. No:             : -, s. 174 

Buluntu  yeri     : Simav-Balat arası/Taşköy 

Bulunduğu yer  : Kayıp. 

Ölçüler               : Y: -          G: -          K: - 

Tarih                  :  - 

Kaynakça         : Arthur-Munro 1897, 289, no: 65; Schwertheim 1987b, 111, no: 174 

 

Mermer kaide.  
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   Olumpiod≈- 

           -rvi 

   ÉAlej§ndrou 

           ¥rvi. 

 

 

 

Kat. No:            : 265 

Lev. No:            : -, s. 36, 172 

Buluntu yeri     : Erdek 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y:-             G: -              K: - 

Tarih                 :  - 

Kaynakça         : Mordtmann 1904, 129-130, no: 14. 

 

 

  ÑHr≈vn kl°a pollå ka‹ ÉIliakoË pol°moio 

  kosmÆsaw ı yeo›w ‰sow ÜOmhrow ˜de. 

 

 

 

Kat. No:            : 266 

Lev. No:            : 113, s. 36, 174 

Buluntu yeri     : Mustafakemalpaşa - Kavaklı 

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No: 3234 (272 alt) 

Ölçüler              : Y: 46 cm.      G: 39 cm.        K: 10 cm. 

Tarih                 :  İ.S. 100 

Kaynakça        : Mendel 1909, 300, 54 mit. Res. 25; Hasluck 1910, 284, no: 221 ; Pfuhl-

Möbius 1979, no: 1284; Schwertheim 1980, 157, no: 383, Lev. XLIII. 
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Alt ve üst bölümü kırık, yukarıdan aşağıya genişleyen mezar kabartması. Yüzeyde yoğun 

aşınma.  

Ortada bir metop içinde atlı süvari. Süvarinin başı cepheden, khlamys ve kısa khiton giyimli, 

atın dizginlerini tutmakta. Sağ ön bacağı dizden kırıp yukarı kaldırarak sağa gitmekte; 

üzerinde yazıt: 

   ÉOnhs¤mƒ Pergamhn“ 

    ¥rvi 

 

 

 

Kat. No:            : 267 

Lev. No:            : 113, s. 36, 174 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : İstanbul Müzesi. Env. No: 263. 

Ölçüler              : Y: 53 cm.           G: 43 cm.           K: 10 cm. 

Tarih                 : İ.S. 1. yy. 

Kaynakça      : Hasluck 1910, Kat. no: V 304;  Pfuhl-Möbius 1977,  no: 1311, Lev. 193; 

Schwertheim 1980, 193, no: 475.  

 

İri kristalli mermerden  mezar kabartması. Sağ alt köşe kırık. Figürlerin yüzlerinde kopma. 

Yüzeyde yer yer aşınma. Tek resim alanlı.  

Sağda diphros üzerine oturan kadın. Uzun khiton  üstüne manto giyimli. Yukarı kaldırdığı sağ 

elini başına koymakta. Dizinin üstüne koyduğu sol elinde ise bir nesne (kap?) tutmakta. Sağ 

alt köşede uzun elbiseli, sağ elini dirsekten kırıp karın üzerine koyan hizmetçi kız.  

Ortada, uzun khiton giyimli, Sağ elini dirsekten kırıp omzuna koyan, aşağıya uzattığı sol eli 

ile elbisesinin kenarını tutan erkek çocuk. 

Solda, at ve üzerinde kısa khiton ve khlamys ile binicisi. Khlamys arkaya doğru 

dalgalanmakta. İki eliyle atın dizginlerini tutmakta. Podyumda yazıt: 
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[ÜHrvw - -]now F¤lhtow  

 

 

 

 

Kat. No:            : 268 

Lev. No:            : 114, s. 36, 174 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : Çanakkale Müzesi.  

Ölçüler              :Y: 32 cm.          G: 53 cm.      K: - 

Tarih                 : İ.S. 2 yy.  

Kaynakça       : Hasluck 1910,  Kat. no: V 269; J. u. L. Robert, BullÉp. 1972, 368; Pfuhl-

Möbius 1979,  no: 1390, Lev. 202; Schwertheim 1980, 179, no: 440; Cremer 1991, 135, Kat. 

No: KH 4. 

 

Mermerden tek resim alanlı mezar steli. Resim alanı dikdörtgen  bir niş içinde. Sol alt köşesi 

kırık. Soldaki atlının başının üzerinden başlayan kırık ortadaki ve sağdaki atlının boyun 

hizasında devam ederek sağ köşedeki kadının hemen başının üzerinde son bulmakta. Sağdaki 

atlı figürde yoğun tahrip görülmekte. Ortadaki ve soldaki  atlı figürlerin; atların sağ ön ve arka 

bacakları ile süvarilerin sağ bacak ve sağ kolları kırık.  

Arka arkaya sağa doğru giden üç atlı. Süvariler kısa khiton giyimli. Omuzlarındaki khlamys 

arkaya doğru dalgalanmakta.  

Sağda cepheden, uzun elbiseli kadın. Göğüs hizasında dirsekten kırdığı sol elinde yuvarlak bir 

kutu taşımakta. Sağ elini önündeki sunağa doğru uzatmakta. Köşeli ve üzeri bir koç figürü ile 

süslenmiş olan sunak yukarıdan aşağıya doğru genişlemekte. Sunağın arkasında; cepheden, 

meyvelerle dolu düz bir sepeti her iki eliyle başının üzerinde taşıyan küçük hizmetçi; onun 

arkasında, bir yılanın dolandığı ağaç gövdesi. Resim alanı altında yazıt:     

 

 

  [Svt]Ærikh  ¥rvw, ÉArt°mon  ¥rvw,  Meid¤aw  ¥rvw. 
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Kat. No:            : 269 

Lev. No:            : 115, s. 36, 174 

Buluntu yeri     : Zeleia 

Bulunduğu yer : Berlin, Pergamon Müz. Env. No: SK 835. 

Ölçüler              : Y: 78, 5 cm.         G: 53 cm.         K: 10 cm.  

Tarih                 : İmparatorluk Dönemi 

Kaynakça       : Hasluck 1910, Kat. No: V 26 A;  LeBas-Waddington 1972, no: 1534; Pfuhl-

Möbius 1979, no:1305, Lev. 192 ; Schwertheim 1980, 20, no: 47; Cremer 1991, 141, Kat. No: 

KH 19. 

Gri damarlı, iri taneli beyaz mermerden mezar steli. Sağda kline üzerinde yatan erkeklerin 

boyun hizasından başlayan kırık solda oturan kadının bacak hizasında aşağı inerek son 

bulmakta. Kırık parça kayıp. İki resim alanlı. Üstteki, resim alanı dikdörtgen pencere 

şeklinde. Ölü ziyafeti sahnesi görülmekte. Alttaki, kare plaka içindeki resim alanı atlı süvari 

ve hizmetçi. Alçak kabartma. 

Üstteki resim alanında, yüksek kline üzerinde, sol kolu ile yüksek yastıktan destek alarak sol 

tarafı üzerine yan yana uzanan üç erkek; sol ellerinde birer kadeh tutmaktalar. Solda bir 

diphros üzerinde oturan uzun elbiseli kadın. Sağ alt köşede kısa khiton giyimli erkek 

hizmetçi. Sol kolunu dirsekten kırarak göbek hizasında tutmakta.  

Sol alt köşede, sağa profilden elinde kalathos taşıyan hizmetçi. Ortada, üzeri yemekle dolu  

boğa ayaklı mensa tripes. Sağ alt köşede, kısa khiton giyimli erkek hizmetçi.  

Altta, kare plaka şeklindeki resim alanında atlı süvari. Kısa khiton ve khlamys’li. Eliyle atın 

dizginlerini tutmakta. Sol bacağını dizden kırarak yukarı kaldıran at, sağa doğru gitmekte. 

Atın önünde; vücudu cepheden, başı sola profilden yukarı kaldırdığı sağ eliyle atın başını 

tutan erkek hizmetçi. 

Kare plaka şeklindeki resim alanının sağında ve solunda  bağlanmış zeytin çelengi. 

İki resim alanı arasında yazıt: 

 

 

ÉApollvn¤dhw ÉAsklhpiodÒ[tou] 



 452

              ¥rvw filÒpatriw  

Ofl xvr›te ofl Zeleit«n stefanoËsin  

[ée]id¤ƒ. Ofl kvm∞te ofl Sukhn«<n> stefan[oËsin] 

  éeid¤ƒ stefãnƒ. 

 

 

Kat. No:            : 270 

Lev. No:            : -, s. 36, 174 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : Paris, Louvre 

Ölçüler              : Y: 40 cm.      G: 20 cm.        K: - 

Tarih                 :   

Kaynakça       : Hasluck 1910, Kat No: V 256; Schwertheim 1980, 172, no: 423; Pfuhl-

Möbius 1979, no: 1466. 

 

Kabartmalı stel parçası. Atlı süvarinin sadece yukarı kaldırdığı bacağı korunmuş. Sağda 

küçük bir hizmetçi ve örtülü bir kadın. Podyumda yazıt: 

 

 

[- - -]row ¥rvw 

 

 

 

Kat. No:            : 271 

Lev. No:            : 116, s. 174 

Buluntu yeri     : Tiberiopolis-Hisarcık 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: 64 cm.      G: 58 cm.        K: 9 cm. 

Tarih                 : - 

Kaynakça         : MAMA X 503 Pl. VII 
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Dört kenarı kare şeklinde kesilmiş gri-beyaz mermerden eşiği oluşturan taş (kapı taşı). 

Metoplar üç kat pervazlı, tabula ansata içinde yazıt:  

 

 

¥rvw 

xa›re 

 

Kat. No:            : 272 

Lev. No:            : 116, s. 174 

Buluntu  yeri     :Balıkesir-Ovaköy 

Bulunduğu yer  : Balıkesir-Ovaköy 

Ölçüler               : Y: -             G: -              K: - 

Tarih                  : İ.S. 129 / 130.  

Kaynakça         : Tanrıver 1991, 192-193, no: 3, Res. 3; SEG XLI 1994, no: 1069. 

 

Üstten ve alttan profillendirilmiş, dikdörtgen prizma şeklinde mezar altarı.  

 

 

Mhnog°nhw 

   Menãndrou 

   ka‹ AÔkta 

4 Mhnofãntƒ  

   t“ t°knƒ ka‹ •- 

   au<t>o›w mnÆmhw xãrin 

8 ¶t(ouw) sidÄ , m(hnÚw) L≈ou 

¥rvei. 

 

 

 

Kat. No:            : 273 
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Lev. No:            : 117, s. 36, 174 

Buluntu yeri     : Yenice 

Bulunduğu yer : İstanbul Müzesi. Env. No: 5366. 

Ölçüler              : Y: -             G: -              K: -   

Tarih                 : İ.Ö. 100 

Kaynakça      : İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı 8, 1958, 55; Pfuhl- Möbius 1979,  no: 

1170, Lev. 175; Schwertheim 1980, 97, no: 232, Lev. XVI; Cremer 1991, 128, Kat. No: KN 

7;  

 

İki resim alanlı, dikdörtgen mezar steli. Stelin alt kısımlarında kırılma ve aşınma. Üstteki 

resim alanı yüksek kabartma. Alttaki resim alanı alçak kabartma.  

Üstteki resim alanında, sağda, sade bir platform üstünde sol kolu ile yüksek yastıktan destek 

alarak sol tarafı üzerine yan yana uzanan sakallı iki erkek. Sol ellerinde birer kadeh 

tutmaktalar. Solda bir diphros üzerinde protopudicitia tipinde oturan uzun elbiseli kadın. Sağ 

alt köşede kısa khiton giyimli, ¾ cepheden tasvir edilen erkek hizmetçi. Sağ  eli ile masayı 

tutmakta.  

Sol alt köşede, sağa profilden elinde kalathos taşıyan hizmetçi kız.  Ortada, üzerinde büyük iki 

elma arasında üzüm olan boğa ayaklı, alçak ve geniş mensa tripes (üç ayaklı masa). 

Altta sol taraftaki kare plaka şeklindeki resim alanında bir tabure üzerine oturan, sağa dönmüş 

ve kısa khiton giyimli demirci. Sağ elinde çift taraflı çekiç, sol elinde tuttuğu maşa ile örs 

üzerinde ham bir metali dövmekte. İki resim alanı arasında yazıt:   

 

 

ÑHfaist¤vn Papç ¥rvw  

   xa›re.   

 

 

 

Kat. No:            : 274 

Lev. No:            : 118, s. 36, 173 
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Buluntu yeri     : Bandırma 

Bulunduğu yer : Bursa Müzesi. Env. No: 2007 

Ölçüler              : Y: 86 cm.            G: 57 cm              K: 15 cm. 

Tarih                 : İ.S. 2. yy. 

Kaynakça     : Pfuhl- Möbius 1977, no: 1042, Res. 69; SEG XXVII 1977, no: 803; 

Schwertheim 1980, 36, no: 88, Lev. VIII; Cremer 1991, 135, Kat. No: KH 3. 

 

Asklas’ın mezar steli. Stelin üst resim alanının ortasından başlayan kırık, sol alt köşesinde 

sonlanmakta. Stel yüzeyinde yoğun aşınma. Alt kısımda yer yer kopma.  

Stel üzerinde dikdörtgen şeklinde iki resim alanı. Üst resim alanında, sağda oturan kadın ve 

kadının sağ alt köşesinde hizmetçi. Solda, iki erkek figürünün sadece ayakları görünmekte. 

Alttaki resim alanında; sağda, üzerine yılan dolanmış bir ağaç ve sunak. Ortada, at üzerinde 

bir erkek figürü. Solda bir erkek hizmetçi. İki resim alanı arasında ve podyumda yazıt: 

 

 

[Di]agÒraw DiagÒrou ka‹ YeodÒth  

Yeof¤kou ka‹ Y°vn DiagÒrou z«ntew  

tØn stÆllhn kateskeÊasan. 

 

ÉAsklçw DiagÒrou ¥row  

                   xa›re.   

 

 

 

Kat. No:            : 275 

Lev. No:            : 119, s. 36, 174 

Buluntu yeri     : Mustafakemalpaşa 

Bulunduğu yer :Bursa Müzesi. Env. No: 3183 (4291 alt). 

Ölçüler              : Y: 42 cm.      G: 61 cm.        K: 10 cm.   

Tarih                 : İ.Ö. 3 yüzyıl.  
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Kaynakça     : Pfuhl-Möbius 1979, no: 1377, Lev. 200; SEG XXIX 1979, no: 1259; 

Schwertheim 1980, no: 410, Lev. XXX; Schwertheim 1983, no: 112; Cremer 1991, 134, Kat. 

No: KH 1; Şahin 2000, 184, TB 44, Lev. XL. 

 

Posides için yapılmış beyaz mermer levha. Levhanın hemen hemen tamamını kaplayan resim 

alanı. Atın ön ve arka sağ bacakları ile süvarinin sağ bacağı kırık. Sağda, khiton giyimli, başı 

manto ile örtülü, cepheden ayakta duran bir kadın. Sunağın üzerine doğru uzattığı sağ elinde 

ompholos (sunu tası) tutmakta. Sol elinde ve karnı üzerinde bir çanak tutmakta. Kadının 

sağında, bir koç kabartması ile süslenmiş, köşeli ve aşağı doğru genişleyen bir sunak. Sunak 

üzerinde bir Herme, arkasında dallarına yılan sarılmış bir ağaç. Solda, bir at ve üzerinde, 

khiton ve khlamys giyimli binici. Sol eli ile atın yularını tutmakta. Poyumda yazıt: 

 

 

   Posid∞ Posid°ou ¥rvw 

 

 

 

Kat. No:            : 276 

Lev. No:            : 119, s. 36, 174 

Buluntu yeri       : Mustafakemalpaşa  

Bulunduğu yer   : Karacabey’de depoda. 

Ölçüler                : Y: 77 cm.           G: 51 cm.            K: 11 cm 

Tarih                   :  İ.S. 1 yüzyılın 2. çeyreği 

Kaynakça         : Schwertheim 1980, no: 451, Lev. XXXII; Schwertheim 1983a, no: 119; 

Cremer 1991, 137, Kat. No: KH 7, Lev. 6; Şahin, 2000, 219, KB 13, Lev. 69. 

 

Mermerden, basık dor başlıklı, naiskoslu, iki resim alanlı stel. Stel genelinde yoğun aşınma. 

Kenarlarda çarpma. Üstteki resim alanında ölü ziyafeti sahnesi. Alttaki kare plaka içinde 

süvari.  
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Üstteki resim alanında, ortada, yaklaşık kare seklinde kaba bir kline üstünde uzanan erkek. 

Sol kolunu üzerine dayadığı yastıktan destek almakta. Sol elinde kadeh. Sağ eli dizleri 

üzerinde.  

Solda, diphros üzerinde Pudicitia Braccio Nuova tipinde oturan kadın. Sol alt köşede, uzun 

elbiseli, sağa profilden, elinde kalathos ile hizmetçi kız. Ortada, üzeri yiyeceklerle dolu mensa 

tripes. Sağ alt köşede, cepheden, kısa khiton giyimli erkek hizmetçi.   

Altta kare plaka içindeki resim alanında, sağa giden at üzerinde, kısa khiton ve uçuşan 

khlamys ile binici. Eliyle atın dizginini tutmakta. At sol ön bacağını dizden kırarak yukarı 

kaldırmakta. Her iki resim alanı arasında yazıt: 

 

  

TeimÒyh ÉApol<l>vn¤ou 

¥rvw 

xa›re.   

 

 

 

Kat. No:            : 277 

Lev. No:            : 120, s. 174 

Buluntu  yeri     : Miletupolis-Karasu Köyü   

Bulunduğu yer  : Bursa Müzesi. Env. No: 10006. 

Ölçüler               : Y: 84 cm.      G: 108 cm.       K: 27 cm. 

Tarih                  : İ.Ö. 150 

Kaynakça         : Tanrıver 1995b, 108-109, no: 6; Polat 1995, 111 vd., Lev. XV, Res. 1; SEG 

XLV 1995, no: 1671. 

 

Naiskos tipinde mermer stel. Üstte profillendirilmiş arşitrav. Yanlarda dikdörtgen şekilli ve 

silmeli başlıklar taşıyan anta duvarları. Sağ alt köşesi kırık. Ortadaki kadının yüzü ve sol kolu 

kırık. Soldaki kadının yüzünde yoğun aşınma.  

Sağda, aslan pençesi ayak profiline sahip bir koltuk üzerinde, ¾ cepheden, kıvırcık saçlı, 

kabarık sakallı, kısa kollu, zengin kıvrımlara sahip khiton üzerine sağ üst omzunu açıkta 
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bırakan manto giyimli yaşlı bir erkek figürü. Sağ eli sağ bacağı üzerinde, sol eli ise oturduğu 

koltuğun kenarını tutmakta. Khiton’un altından görünen ayakları alçak bir tabure üzerinde. 

Ortada; bir koltuk üzerinde cepheden oturan, zengin kıvrımlı khiton giyimli, başı bir manto ile 

örtülü, Penelope tipinde kadın figürü. Mantonun içindeki sağ eli ile oturduğu koltuğa 

dayanmakta. Khiton’un altından görünen ayakları alçak bir tabure üzerinde.  

Solda ve ortadaki kadın arasında başı profilden, vücudu cepheden gösterilen kız çocuğu.  

Solda; üzerine ince bir kumaş örtülü, arkalıksız tabureye oturan, zengin kıvrımlı khiton 

giyimli, başı bir manto ile örtülü, Pudicitia tipinde kadın figürü. Yukarı kaldırdığı sol eli ile 

baş örtüsünü tutmakta. Mantonun içindeki sağ eli ise bacakları üzerinde. Khiton’un altından 

görünen ayağı alçak bir tabure üzerinde.  Sol alt köşede, khiton giyimli küçük bir hizmetçi. 

Ortadaki kadının sağında ve solunda, arka fonda, dikdörtgen ve silmeli başlıklı payeler 

üzerinde, alçak kabartma sol tarafta lyra, sağ tarafta aulos çalan sirenler. Üzerinde yazıt:  

 

 

   Mosxãreion  ka‹ Sun°te, gunØ   

   ÉAfobØtou toË ÑHr≈dou, rvw    

             xa›re   

 

 

 

Kat. No:            : 278 

Lev. No:            : -, s. 174 

Buluntu yeri     : Karacabey 

Bulunduğu yer : Kayıp 

Ölçüler              : Y: -            G: -              K: - 

Tarih                 : İ.S. 1. yüzyılın 2. yarısı. 

Kaynakça        : Lechat-Radet 1888, 193, no:3; Hasluck 1910,  279, no: 60; IGR IV 130; 

Schwertheim 1983a, no: 25. 

 

[   ]migius Asper için onur yazıtı.  
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-  -  -  -  - 

 doËnai ] aÈt«i r“on §n t“ tÒ[pƒ 

   ] n aÈt«i  pÒliw d°d[vken 

        §fÉ ]o  §pigraf∞vai [tÚ cÆfisma? 

4 ÑH boul]Ø ka‹ ı d∞mow §te¤m[hsan] 

   ]migion ÖAspron ¥r[va 

    efirhn] arxÆsanta ka‹ tetr[ãkiw 

     sitv]nÆsanta ka‹ d‹w gum[nasiar- 

8 x°sant]a ka‹ tª êll éretª p[ãs 

  ]xrhsãmenon efiw t[Øn pÒlin] 

  ]ka‹ ÉIououent¤an t[Øn] 

       gun]a›ka aÈtoË. 

   

 

 

Kat. No:            : 279 

Lev. No:            : -, s. 174 

Buluntu yeri     : Poemanenon 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: 108 cm.     G: 60 cm.    K: - 

Tarih                 :   

Kaynakça          : Hasluck 1906, 26, no: 5. 

 

Üzerinde ziyafet sahnesi olan kırık stel. Altta kabartma. Sağ tarafta basamak üstünde herme 

kabartması. Üzerinde yazıt: 

 

 

   MhnÒfile Mhnoy°midow 

   ¥rv filÒpatri, xa›re. 
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Kat. No:            : 280 

Lev. No:            : 120, s. 172 

Buluntu yeri     : Edremit-Ören 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: 118 cm.           Ç: 60 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 1. yy. 

Kaynakça         : Stauber 1986, no: 19; Schwertheim 1992, 126-28, no: 1,  Lev.20. 

 

Onur yazıtı içeren silindir şeklinde mermer kaide. Üst tarafı kırık. 

 

 

1 ı d∞mow ka‹ ofl pragmateu- 

2        Òmenoi ÉRvma›oi  

3              §te¤mhsan 

4 ÉAlkipp¤dhn Jenokl°ouw 

5    Falhr°a filÒpatrin, 

6         ¥rva, eÈerg°thn: 

7 §pimelhy°ntow Dhmhtr¤ou 

8             St¤lbvnow 

 

 

 

Kat. No:            : 281 

Lev. No:            : -, s. 172 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : 

Ölçüler              : Y: -            G: -              K: - 
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Tarih                 : -  

Kaynakça          : CIG 3665; Lafaye 1927, 61, no: 154. 

 

 

    ÉAgayª tÊx 

ÑIpparxo¤shw AÈrhl‹aw ÉIoul¤aw Meneladow 

rvdow, yugatrÚw AÈr. Menelãou, ÉAsiãrxou, 

égom°nou ég«now ÑAdrian«n ÉOlump¤vn,  

5 §fhbarxoËntow t∞w lanprotãthw mhtro- 

  pÒlevw t∞w ÉAs¤aw ÉAdrian∞w nevkÒrou filo- 

sebãstou Kuzikhn«n pÒlevw Mãrkou 

AÈr. ÉAmer¤mnou, ÍpefhbarxoËntow toË 

 édelfoË aÈtoË Mãrkou AÈr. Fauste¤nou, 

10                        ode §fÆbeusan: 

 ÉIoÊliow LÒlliow ÉIgnatiow EÈ°lpistow AfigikoreÊw, b ¶fhbow, 

 M. AÈr. EÈtÊxhw, dioiketÆw, BvreÊw. 

 … 

 … 

 … 

 

 

 

Kat. No:            : 282 

Lev. No:            : 121-122, s. 172 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : Erdek Belediye Binası Deposu 

Ölçüler              : Y: 96 cm.      G: 49 cm.       K: 8.5 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 2. yüzyıl ortaları 

Kaynakça         : Yaylalı 2007, 123 vd. 
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Altı parçadan oluşan mezar steli. Sağ üst köşe akroter kırık ve kayıp. Kabartma alanının sağ 

ve sol tarafında üçgen şeklinde iki parça kırık ve kayıp. İnce uzun dikdörtgen şeklinde aşağı 

doğru genişlemekte. Üçgen alınlıklı, tepe ve köşe akroterli.  

Tek resim alanı içinde ortada kline üzerine yatan ve sol kolu iki kline yastığı üzerine yaslayan 

erkek figürü. Sol elinde bir tas tutmakta. Sağ kolu aşağı doğru uzanmakta ve iki bacağı 

arasında. Sağ bacak dizden bükülerek hafifçe sol bacak üzerine atılı. Kısa kollu khiton ve bol 

dökümlü bir himation giyimli. Ayaklara kadar inen manto vücudun sağ üst yarısını ve sağ 

kolu açıkta bırakmakta. Kabartmanın sağ alt köşesinde kısa tunikli sağ elinde oinokhoe tutan 

saki. Stelin solunda, dallarına yılan dolanan bir ağaç. Klinenin önünde üzerinde çeşitli 

yiyeceklerle masa, masanın sağında bir krater. Kabartmanın sağ üst köşesinde ise at protomu. 

Kabartmanın altında yazıt: 

 

 

  MhtrÒdvrow DeioÊanaj 

   

*Hadrianus 

Kat. No:             : 283 

Lev. No:             : 123, s. 177 

Buluntu yeri      : Yatağan (Nakrasan-Nakrasos) 

Bulunduğu yer  : - 

Ölçüler               : Y: 48cm.      G: 50 cm.        K: 23 cm.  

Tarih                  : İ.S. 129 

Kaynakça          : SEG XLIX 1999, no: 1765; Malay 1999, 31, no: 14, Fig. 13. 

 

Mermer kaidenin üst tarafı. Üzerinde yazıt: 

 

 

[AÈ]tokrãtora  [Ka¤sara] 

[Tr]aianÚn ÑAdria[nÚn] 

SebastÚn ÉOlÊm[pion] 

4 tÚn t∞w pãlevw s[vt∞ra] 
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              ka‹ kt¤sthn 

   [Na]krasit«n Make[dÒnvn] 

   [ b]oulØ  vac  ka‹ ı d[∞mow]. 

 

 

 

Kat. No:            : 284 

Lev. No:            : -, s. 177 

Buluntu yeri     : Apollonia 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -          G: -           K: - 

Tarih                 : - 

Kaynakça         : Wiegand 1904, 310; Hasluck 1904,  26, no: 18; Lafaye 1927, 47, no: 123. 

 

Küçük yazıtlı kaide.  

 

 

ÉAgay∞i TÊxhi 

   AÈtokrãtori Ka¤- 

   sari ÑAdrian«i 

   ÉOlump¤vi svt∞- 

ri ka‹ kt¤st.  

 

 

 

Kat. No:            : 285 

Lev. No:            : -, s. 177 

Buluntu yeri     : Apollonia 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: 65 cm.          G: 35 cm           K: - 
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Tarih                 : - 

Kaynakça         : Arthur-Munro 1897, 270, no: 11; Lafaye 1927, 47, no: 122. 

 

Adanın güney sahilinde bir duvar içinde bulunan küçük dikdörtgen şeklinde alt ve üstü silmeli 

mermer kaide. Sol tarafı kırık. 

 

 

ÉAgay∞i TÊxhi 

   AÈtokrãtori  

Ka¤]sari ÑAdrian«i 

   ÉOlu]mp¤vi svt∞r[i 

       ka‹ kt¤sth[i.   

 

 

 

Kat. No:            : 286 

Lev. No:            : -,  s. 175 

Buluntu yeri     :Kyzikos 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -          G: -           K: - 

Tarih                 : - 

Kaynakça         : Reinach 1898, 540, no: 6; Lafaye 1927, 47, no: 138. 

 

 

AÈtoxrãto- 

ri Traiãnƒ  

ÑAdrian“ Ka[¤-] 

sari Sebas- 

t“ ÉOlunp¤ƒ svt∞rika[‹]  

kt¤st. 
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Kat. No:            : 287 

Lev. No:            : -,  s. 175 

Buluntu yeri     : Erdek 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -            G: -              K: - 

Tarih                 : -  

Kaynakça         : Lolling 1884, 20. 

 

 

   AÈtokr(a)tori 

   Traian« ÉAdri- 

   an« Ka¤sari 

   Sebast« (ÉO)lum[p¤v. 

 

 

 

Kat. No:            : 288 

Lev. No:            : -, s. 177 

Buluntu yeri     : Soma  

Bulunduğu yer : 

Ölçüler              : Y: -            G: -              K: - 

Tarih                 : -  

Kaynakça         : Robert 1978, 437 vd. 

 

 

   n    diå kunhg°sion   n 

   [AÈ]tokrãtora Ka¤sara 

   [Tr]ainÚn ÑAdrianÚn ÉO- 

4 [l]Êmpion ı d∞mow ı St[ra]- 
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   [t]oneik°vn ÑAdrianop[o]- 

   [le]it«n, tÚn ‡dion kt¤sth[n] 

   [ka‹] ofikistØn, §k t«n fid¤v[n], 

8 [§pi]mhly[°]nt[o]w ktl.  

  

 

 

Kat. No:            : 289 

Lev. No:            : -, s. 175 

Buluntu yeri     : Simav 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              : Y: -         G: -            K: - 

Tarih                 : -  

Kaynakça         : Wiegand 1904, 318. 

 

 

  AÈtokrãtor[a TraÛanÚn ÉAdrianÚn Ka¤sara SebastÚn 

  ÉOlÈmpion] PanellÆnion yeoË TraÛanoË uflÚn ye- 

oË N°]rou[a] uflvnÚn  

 filos°bastow Goloihn«n gerous¤a 

§pimelhy°ntow t∞w énastésevw Dhmosy°[n- 

ou]w ÉApollofãnouw KossoutianoË, ényÉ ∏w Íp°sx- 

eto [ÉAn]yim¤aw Íp¢r toË ufloË ÉApollofãnouw.  

 

 

 

Kat. No:            : 290 

Lev. No:            : -, s. 175 

Buluntu yeri     : Simav 

Bulunduğu yer : 

Ölçüler              : Y: 100 cm.    G: -          K: - 
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Tarih                 : -  

Kaynakça         : Wiegand 1904, 325. 

 

 

AÈtokrãtor[a Ka¤sara yeoË TraÛanoË ÉAdrianoË] 

  uflÚn yeoË TraÛan]oË  Paryi[koË  ufl]vnÚn  yeoË  

 N°roua [¶kgon]on T. A‡lion yeÚn [ÉAdrian]Ún  

ÉAntvne›on [Sebast]Ún 

 boulØ [ka‹ ı d∞]mow §pimelh[y°ntvn  t]∞w 

énasté[sevw Me]néndrou ÉAsk[lhpiãdou ka‹  

Menekl°ow Pr≈tou 

 

 

 

Kat. No:            : 291 

Lev. No:            : -, s. 175 

Buluntu yeri     : Apollonia 

Bulunduğu yer : 

Ölçüler              : Y: -       G: -          K: - 

Tarih                 : -  

Kaynakça         : Lafaye 1927, 47, no: 121; Le Bas Waddington, 1972, 238, no: 1068.  

 

Beyaz mermerden friz parçası, üzerindeki yazıt: 

 

 

[AÈtokrãtvr Ka]›sar Trai[anÚw ÑAdri]anÚw AÎ[gou]stow YeoË [TraianoË 

u¤]Úw YeoË N°[roua u¤vnÚw tØn stoån ?]  tª pÒlei ka[teskeÊasen] 
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Kat. No:            : 292 

Lev. No:            : -, s. 177 

Buluntu yeri     : Karacabey  

Bulunduğu yer : Kayıp  

Ölçüler              : Y: 64 cm.           G: 26 cm.               K: - 

Tarih                 : İ.S. 123. 

Kaynakça        : Hasluck 1910, 267, no: 6; IGR IV 129; Schwertheim 1983a, no: 27 a; 

Perrot-Guillaime-Delbet 1983, 98, no: 59; Hasluck 1910, 267, no:6; IGR IV 129.  

 

Ktistes ve soter olarak imparator Hadrianus için onurlandırma. Olympia’lı veya Zeus 

Olympios ifadesi yazıtta eksiktir.   

 

 

  [ÉAga ]y∞i tÊxei: 

  AÈtokrãto- 

  ri ÑAdrian«i 

  svt∞ri ka‹ 

  {a} k[t¤sthi. 

 

 

 

Kat. No:              : 293 

Lev. No:              : 124, s. 177 

Buluntu yeri       : Melde 

Bulunduğu yer   : Bursa Müzesi.  Env. No: 2623. 

Ölçüler                : Y: 37 cm.          G: 23 cm. – 26 cm.          K: 9.5 cm. 

Tarih                   : İ.S. 123. 

Kaynakça          : Wiegand 1904, 306; Mendel 1909, 404, no: 402; Hasluck 1910,  267, no:7; 

IGR IV 128; Schwertheim 1983a, no: 27 b, Res. 23. 
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Ktistes, soter ve Zeus Olympios olarak imparator Hadrianus’a adanmış alt ve üst tarafı profilli 

levha. Sağ üst köşe kırık. Yer yer aşınma. Kabartma yok.  

  AÈtokrãto 

ri ÑAdrianƒ 

  ÉOlump¤v sv- 

t∞ri ka‹ 

  kt¤sth. 

 

 

 

Kat. No:            : 294 

Lev. No:            : -, s. 177 

Buluntu yeri      : Melde 

Bulunduğu yer : Varşova- Braunsberg Eski Kraliyet Akademisi Koleksiyonu. Env. No: 

      910.  

Ölçüler               : Y: -          G: -               K: - 

Tarih                  : İ.S. 123. 

Kaynakça           : Schwertheim 1983a, no: 27 c. 

 

Ktistes, soter ve Zeus Olympios olarak imparator Hadrianus için onurlandırma. 

 

 

AÈtokrãtori  

ÑAdrian«i Di‹ 

  Éolump¤vi sv- 

t∞ri ka‹ kt¤s- 

thi. 
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Kat. No:            : 295 

Lev. No:            : 125, s. 177 

Buluntu yeri      : Mustafakemalpaşa- Karaca bey arası 

Bulunduğu yer  : Bursa Müzesi. Env. No: 7584. 

Ölçüler               : Y: 35 cm.           G: 25 cm.               K: 13.2 cm. 

Tarih                  : İ.S. 123. 

Kaynakça         : Akat 1977, 5 vd.;  Schwertheim 1983a, no: 27 d, Res. 24. 

 

Ktistes, soter ve Zeus Olympios olarak imparator Hadrianus’a adanmış, alt ve üst yüzü profilli 

levha. Alt ve üst tarafta kopmalar. Yüzeyde yer yer aşınma.  

  

 

Di‹ Svt∞ri Éo 

lump¤v ÑAdri- 

an« aÈto- 

krãtori  

 

 

 

Kat. No:            : 296 

Lev. No:            : -, s. 181 

Buluntu yeri     : Gölyazı-Apollania am Rhyndakos 

Bulunduğu yer : - 

Ölçüler              :  Y: 77 cm.    G: 88cm.   K: 3 cm. 

Tarih                 : - 

Kaynakça     : Wiegand 1904, 310; Hasluck 1910, Kat. No: V 19; Schwertheim 1980, 13, no: 

29. 

 

 

ÉAyeË GaÊrou 
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flereË xa›re. 

 

 

 

Kat. No:            : 297 

Lev. No:            : 126, s. 181 

Buluntu yeri     : Simav-Aşağı Yoncaağaç 

Bulunduğu yer : Simav-Aşağı Yoncaağaç 

Ölçüler              :  Y: 97 cm.    G: üst: 36.5cm.   alt:39 cm.   K: 36 cm. 

Tarih                 : - 

Kaynakça         : MAMA  X  437 Pl. XLVII 

 

Yarısı toprağa gömülü sunak. Kalitesiz mermerden. Gövdenin üst kısmında harfler kaba fakat 

açık. Ön ve arka yüz bezemesiz. Üzerinde yazıt: 

 

 

 

  ÉAnikhtÚw 

  édelf“ fler“   

 

 

 

Kat. No:            : 298 

Lev. No:            : 127, s. 181 

Buluntu yeri     : Simav-Aşağı Yoncaağaç 

Bulunduğu yer : Simav-Aşağı Yoncaağaç 

Ölçüler              :  Y: 97 cm.    G: üst: 36.5cm.   alt: 39 cm.   K: 36 cm. 

Tarih                 : - 

Kaynakça         : MAMA  X  439 
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Kırmızı çizgili beyaz taştan sunak. Kaba ve pürüzlü. Gövdesinde çelenk motifi. Harfler 

arasında düzensiz boşluklar. Üzerinde yazıt: 

 

 

  Diogenhw k¢ Domn¤vn  

  mhtr‹ k¢ patr‹ flere[Ëw-] 

  in én°sthsan ÉAp[¤a k¢] 

  Menemãx[ƒ] 

 

 

 

Kat. No:            : 299 

Lev. No:            : 128, s. 181 

Buluntu yeri     : Balıkesir-Pamukçu Köyü 

Bulunduğu yer : Manisa Müzesi 

Ölçüler              :  Y: 160 cm.    G: Üst: 50 cm.    Alt: 39 cm.   K: 19-21 cm. 

Tarih                 : İ.Ö. 209 

Kaynakça         : Malay 1987, 7, Taf. 4-5. 

 

İnce uzun dikdörtgen şeklinde blok. Üst kısmı apsisili. Üzerinde yazıt:  

 

   

  . . . . . . . . 

BasileÁw  ÉAnt¤oxow           vac. 

  ZeÊjidi  x[a¤rein]: Nikãnora 

  tÚn §p‹ toË  koit[«now] ˆnta t«n  

 20 f¤[lvn d]iå tÚ [    ]n[    ]r¤nein §n tim∞i 

  [ka‹ p¤ste]i T[  ]N[           ] sunte- 

  [yra]mm°non ≤m›n [pepoi]∞syai épode¤- 

  [j]eiw §kteveiw [t]∞w aÍtoË p¤ste- 

 24 {v]w ka‹  eÈno¤aw, [±boulÒ]meya m¢n 
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  épolËsai [     ]n[      ]na éj¤vw 

 

 

 

Kat. No:            : 300 

Lev. No:            : 129, s. 185 

Buluntu yeri     : Kyzikos 

Bulunduğu yer : N. Tolunay Koleksiyonu 

Ölçüler              :  Y: 213 cm.    G: 87 cm.   K: 11 cm. 

Tarih                 : - 

Kaynakça      : Merkelbach-Schwertheim 1983, 147 vd., Lev. 9-10; SEG XXXIII 1983, no: 

1056 ; SEG XXXIX 1992 no: 1326. 

  

Parçalar halinde. İnce uzun dikdörtgen şeklindeki taşın üst kısmı apsisli. Apsis ortasında 

yüksek kabartma Ammon’un büstü.  

 

 

A    ÉAgayª tÊx˙: xrhsmÒ[w] 

    ÑIpparxoËntow AÈtokrãtorow TraianoË ÑAd[rianoË Ka¤sarow] 

  SebastoË tÚ b Ä tr¤t˙ épiÒntow ÉArtemeisi«[vow xrhsmÚw ko- 

4 misye‹w ÖAmmvnow poioum°nou tØn énadeij[in toË stefãnou ] 

  toË ÖAmvmow ÍpÚ kl. OÈãrou EÈm°nouw. 

 

B  oÈk  ên  deima¤nousa yeoÊw, Œ KÊzike, lupªw  

êtaiw [boufon¤on ¶sei e‡ne]ken §n yal¤aisin, 

oÈdÉ  ín  keuyÒmenon L¤buow ste[fãnoiw yhsaurÚn] 

 4 ÑHel¤ƒ   fÆn<a>sa palinfrosÊn˙ ékãxoio: 

  aÔyiw gå[r   -   ]  yeoË ékt¤nessin 

  foibÒteron sfet°r˙ yÆs˙ o[   -   - -] 

  éllå yuhpol¤hw  Nasa[n]mvn¤dow §mpasmo›s[ın] 
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 8 [eÈseb°essi fãei] propoleÊ<e>men ÑHel¤oio, 

  ˆfra ¶khyÉ fl<r>∞w m[   -   -  - ]s˙w: 

  ka‹ dÉ §m°ye{i}n mn∞sin yem°nh Klãron e[fiw égakleitÆn] 

  [Ímnh]t∞raw ‡h{do}lon ımoË yu°essi yevroÊw 

 12 o[  -   -], ˆfrÉ ¶mpedon ˆlbon ¶leai  

  frasye›w§k y[   -     -]ti dam∞nai 

 

C  ÉArtem¤dvrow TÊxhw   D°know Aim‹ 

  ÉAndr°aw ÉArtemid≈rou  Dom°tiw [ 

  ÉAlej¤vn ÉAristÒjou   DhmÆt[riow 

 4 ÉAmãrantow ÉAristoj°nou 

  ÉAnt¤oxow b Ä 

  ÉAnt≈niow Öffou 

ÉAndr°aw Flãbi(o)w 

8 Afie¤liow EfiolianÚw Levnçw 

  ÖAtiow DiomÆdhw   ÉEp¤kthtow Bãsou 

  ÉArx°dhmow ÉArxedÆmou  ÉEpafrÒdeitow ÉArtemid≈rou 

  ÉArx°stratow ÉAntipãtrou  ÉEp¤kthtow Domit¤ou 

 12 ÉAnt≈niow ÖAffou   EÎodow ÉVre¤vnow 

       Z≈simow NhikhfÒrou 

       ÉIoÊliow <S>ekoËndow 

       ÉIoÊliow Z≈simow 

16      ÉIoÊliow Xar¤tvn 

      KÒÛntow ÉAstudãmantow 

      Kt∞saw Meid¤ou K. Serbe¤liow 

PrÒklow 

      KÒÛntow FoibianoË Kl. ÉOnhs¤forow 

20      K°kina DhmÆtri(o)w Kl. ÉAnt¤oxow  

LoÊkiow GlÊkvnow 

L. Serbe¤liow PrÒklow 

LoÊkiow Dhmosy°nou 
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 24      M. Lik¤nniow Bãrullow  

       Meid¤aw ÉAsklhp¤adou 

       M°nÒdotow b Ä 

       P. LÒlliow ÉAlkibiãdhw 

 28      TrÒfimow Menekl°ow 

  B¤kkiow Kap¤yvn   Yi. Kl. ÉEpafrÒdei tow  

ÉOnhs¤forow ForÆtou 

  G. Petr≈niow Flãb. Dhmfitri(ow) 

 32 G. Praik¤liow LibanÚw 

  G. ÖOkkiow MÒdestow 

  [G.   ÖO]kkiow MÒdestow ne (≈terow) 

  [. . . ]vdiow Yr°ptow 

 36 [. . . . ]ow FilabianÚw 

  G. B°ttiow ÉAsiatikÚw 

  G. B°ttiow [St]ãxuw 

  G. ÉIoÊliow ÑRoËfow 

 

D  ÉIpparxoËntow Kl. Kure›na LoukianoË T[ib°r]iow Foundã- 

  Niow Bãssow dioi«n én°sthsa tÚ[n te]lam«na 

§k t«n fid¤vn k¢ §xar¤samhn to›w ne[v]kÒroiw 

ka‹ eÈsebe›sin k¢ filosebãstoiw ÉAmmvne›taiw.   

 

 

 

Kat. No:            : 301 

Lev. No:            : -, s. 196 

Buluntu yeri     : Marmara adası-Topağaç 

Bulunduğu yer :  

Ölçüler              :  Y: -    G: -..   K: - 

Tarih                 : - 

Kaynakça         : Hasluck 1910, Kat. No: V, 331; Schwertheim 1980, 249, no: 566. 
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Mezar steli. 

 

 

[- - -]d≈sei prost[¤mou - -] 

       ]=od¤zousin toËt[o - 

        

 

 

Kat. No:            : 302 

Lev. No:            : 130, s. 196 

Buluntu yeri     : Mustafakemalpaşa 

Bulunduğu yer :  

Ölçüler              :  Y: 121 cm.    G: 70 cm. cm.   K: 13 cm. 

Tarih                 : İ. S. 148-149. 

Kaynakça         : Schwertheim 1985a, 83, no: 7, Taf. 15. 

 

Üst kısmı resim alanı boyunca oturan kadınların üst gövdelerinden itibaren kırık, stel. 

Figürlerde yoğun aşınma ve kopma.  

İki resim alanlı dikdörtgen şeklindeki stel. Üstteki resim alanında ölü ziyafeti sahnesi 

görülmekte. Sağ ve sol tarafta ¾ cepheden oturan iki kadın figürü. Arkada bir kline ve 

üzerinde yatan bir figürün kalıntıları. Ortada, üzerinde meyve ve pastaların bulunduğu üç 

ayaklı sehpa. Masanın sağında ve solunda yer alan iki küçük hizmetçi. Alttaki resim alanında,  

karşılıklı duran iki atlı figür ve ortada cepheden tasvir edilen ve her iki atın yularından tutan 

erkek hizmetçi. İki resim alanı arasında bir satır ve kabartmaların altında podyumda beş satır 

yazıt:  

 

 

   "Etouw slg Ä                             (233 sull.  Era = İ.S.148/9) 

    ofl  per‹  Armatha  ka‹  .......  AN katoiko[Ën-] 

  tew  én°sthsan  stÆllhn  lãbontew  a[f Ä]  
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  parå  Filoj°nouÉ Asklç  ka‹  Mosx¤o[u] 

  [E]ÈboÊlou  émp°louw, ·na kay É ßto[w] 

  [=] od¤zvsi   mnÆmhw  xãrin 

 

 
   

Kat. No:            : 303 

Lev. No:            : - 

Buluntu yeri     : Mudanya-Yaylacık Köyü 

Bulunduğu yer : Mudanya 

Ölçüler              : Y: 65 cm.      G: 99 cm.      K: 56-69 cm. 

Tarih                 : İ.S. 180/93-212 

Kaynakça          : Corsten 1990, 34, no: 1 

 

Köşe akroterli mermer kaide. Üzerinde yazıt:  

 

  TatianÚw Mhtrofanouw : KaisareÁw ka‹ 

  ÉE[f°]siow ka‹ PergamhnÚw ka‹ KuzikhnÚw : 

  ka‹ NikomhdeÁw : ka‹ TrallianÚw : flerone¤- 

 4 khw parãdojow, neikÆsaw ég«naw : toÁw  

  Ípogegramm°nouw : N°an PÒlin Sebas- 

  tå pa¤d[vn] dÒlixon : ÖEfeson ÑAdri[ãneia] 

 8  pa¤dvn dÒlixon : P°rgamon Traiã[neia] 

  pa¤dvn dÒlixon : KoinÚn Beiyun¤[aw Neiko]- 

  mØdeian pa¤dvn dÒlixon : KÊz[ikon ÑAdri]- 

  [a]nå ÉOlÊmpia pa¤dvn dÒlixon : [ 

 12 [ ]^LAIA pa¤dvn dÒlixon [  

  [ P°rg]amon pa¤dvn dÒli[xon 

  [             ]LA  pa¤dvn dÒli[xon 

  [   é]ndr«n  dÒli[xon 

 16 [   P°rgamon [éndr«n dÒlixon  ? 



 478

  -  -  -  -  -  - 
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LEVHA  1 
 

 
 

 
 
Kat. No: 2 

 
     Zeus 

 
 

 
 

       
    

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 8 
 

Zeus 
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LEVHA 2 
 
 
 

 
 

Kat. No: 11 
 

Zeus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 486

LEVHA 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kat. No: 12 
 

Zeus Agoraios 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 487

LEVHA 4 
 
 
 
    
                        

 
 

Kat. No: 13 
 

Zeus Aithrios 



 488

 
LEVHA 5 

 
 
                      
 

 

 

 

    

 
     Kat. No: 14  
  
 Zeus Beudenos 
           

 

 

 

 

 

 

 



 489

 

LEVHA 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kat. No: 16 

Zeus Bronton 

 

 

 

 

 

 



 490

 

LEVHA 7 

 

 

 

 

 

 

Kat. No: 17  

Zeus Hypsistos 



 491

 

LEVHA 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                               Kat. No: 22 
 

             Theos Hypsistos 
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 LEVHA 9  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
   

 
                                                             Kat. No: 23 
      
                                                         Theos Hypsistos      
 

 
 
 
 

 
 
 



 493

LEVHA 10 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kat. No: 26 

 
Zeus Hypsistos Brontaios 

 
 



 494

LEVHA 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
     Kat. No: 27  
 

      Zeus Khalazios Sozon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 495

LEVHA 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kat. No: 35  
 
Zeus Olbios  
 

 
 



 496

 
 

LEVHA 13
  
  
  
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kat. No: 35  
 

Zeus Olbios 
 

 
 



 497

LEVHA 14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kat. No: 37 
 

Zeus Olbios 
 

 
 
 

 



 498

LEVHA 15 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kat. No: 38 
 

Zeus Olbios 
 

 



 499

 
LEVHA 16 

 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kat. No: 39 
 

Theos Olbios 
 
 
 
 
 



 500

LEVHA 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 42 
 

Zeus Olbios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 501

 
LEVHA 18   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kat. No: 44 
 

Zeus Olympios 
 
 
 
 
 



 502

 
 
 

LEVHA 19 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kat No: 46 
 

Zeus Orneos 
 

 



 503

LEVHA 20 
 

     
 

Kat. No: 47 a 
 

Zeus Pandemos 
 

 
 

 
Kat. No: 47 b 

 
Zeus Pandemos 

 



 504

 
 
LEVHA 21 

 
 
 

 

 
 
                  Kat No: 48 
 
               Zeus Pandemos 

 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kat. No: 50 
 

         Zeus Pandemos 
 



 505

LEVHA 22 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kat. No: 51 
 

Zeus Polieus 
 
 
 
 
 
 



 506

            
           LEVHA 23 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 52 
 
Zeus Poteus 

                                                                                   

 
 

Kat. No: 53 
 

Zeus Sabazios 



 507

 
LEVHA 24 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 57 
 

Zeus Soteros 
 
 
 



 508

 
 
 

LEVHA 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 58 
 

Zeus Thimenos 
 
 
 
 

 
 



 509

 
 

 
LEVHA 26 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Kat. no: 59 
 

Zeus Trosou 
 
 
 

 



 510

 
LEVHA 27 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Kat. No: 63 
 

Apollon 
 
 
 

 



 511

 
LEVHA 28 

 
 

 
 
 

 
 

Kat. No: 66 
 

Apollon 



 512

 
LEVHA 29 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 69 
 

Apollon 
 
 
 

 



 513

 
LEVHA 30 

 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 70 
 

Apollon 
 



 514

 
LEVHA 31 
 

 
 
 

 
 

Kat. No: 73 
 

Apollon 
 

 



 515

LEVHA 32 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
              Kat. No: 74 (ön yüz)  
 
            Apollon Bathylimenites   

 
 

              Kat. No:  74 (arka yüz) 
 
              Apollon Bathylimenites 
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LEVHA 33 

     
 
 

 

 
 

Kat. No: 75 a 
 

Apollon Bathylimenites       
 

 



 517

LEVHA 34 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 75 b (ayrıntı) 
 

Apollon Bathylimenites       
 



 518

 
LEVHA 35 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Kat. No: 76 

 
Apollon Daphnousios 

 



 519

LEVHA 36 
 

 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 77 
 

Apollon Daphnousios 
 
 

 



 520

 
 

LEVHA 37 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 78 
 

Apollon Daphnousios 
 
 
 
 

 



 521

 
LEVHA 38 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 79 
 

Apollon Daphnousios 
 
 
 
 
 
 

 



 522

LEVHA39 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kat. No: 80 
 

Apollon Daphnousios 
 
 
 

 
 



 523

LEVHA 40 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 81 
 

Apollon Daphnousios 
 
 
 
 

 



 524

LEVHA 41 
 
 

 
 

 
 

Kat. No: 82 
 

Apollon Deonteios 
 
 



 525

LEVHA 42 
 
 
 

 
 

 
 

Kat. No: 83 
 

Apollon Germenos 



 526

 
LEVHA 43 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 84 
 

Apollon Karneios 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 527

LEVHA 44 
 

 
 

 
 

Kat. No: 85 
 

Apollon Kitharodos 
 
 

 



 528

LEVHA 45 
 

 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 86 
 

Apollon Kitharodos 
 
 
 
 
 
 

 



 529

LEVHA 46 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                  
 

Kat. No: 87 
 

Apollon Kitharodos 
 
 



 530

LEVHA 47 
 

 

 
                                                                                              

                                                                                                           Kat. No: 88 
Apollon Kitharodos 

           
  
 Kat. No: 89 
 

        Apollon Kitharodos  



 531

 
LEVHA 48 
 

   
 
                   Kat. No: 90  
 
           Apollon Kitharodos 
    
 

 
 

                              Kat. No: 91  
                         

      Apollon Kitharodos  
 



 532

 
LEVHA 49 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 92 
 

Apollon Kitharodos  
 

 
 
 



 533

 
LEVHA 50 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kat. No: 93 
 

Apollon Kitharodos  
 
 
 



 534

 
 

 
LEVHA 51 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 94 
 

Apollon Kitharodos  
 
 



 535

 
 
LEVHA 52 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 97 
 

Apollon Krateanos 
 
 

 



 536

 
 
LEVHA 53 
 
 
 

 
 

Kat. No: 100 
 

Apollon Krateanos 
 



 537

 
LEVHA 54 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 101 
 

Apollon Krateanos 
 
 

 



 538

 
LEVHA 55 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 102 
 

Apollon Krateanos 
 
 
 



 539

 
LEVHA 56 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kat. No: 103 
 

Apollon Krateanos 
 



 540

 
LEVHA  57 
 
 
 

 
 
 

Kat. No: 107 
 

Apollon Krateanos 
 



 541

LEVHA 58 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 109 
 

Apollon Krateanos 
 

 



 542

 
 
LEVHA 59 
 
 
 

 

 
 

Kat. No: 111 
 

Apollon Libotenos 



 543

 
LEVHA 60 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 113 
 

Apollon Phoibos 
 
 
 
 



 544

 
LEVHA 61 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Kat. No: 118 

 
Poseidon  



 545

 
 

LEVHA 62 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Kat. No: 119 
 

Poseidon Isthmios 
 
 
 

 



 546

LEVHA 63 
 
 

 
 

 
 

Kat. No: 120 
 

Poseidon Kaseos 



 547

LEVHA 64 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 127 
 

Dionysos 
 
 
 
 
 



 548

 
 

LEVHA 65 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 128 
 

Dionysos Attu Heliou 



 549

 
LEVHA 66 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 130 
 

Hermes 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 550

 
LEVHA 67 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Kat. No: 132 
 

Hermes ve Kybele 
 

 



 551

LEVHA 68 
 
 

                            
 
 

Kat. No: 133       Kat. No: 135 
 
                 Hermes            Hermes 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 552

LEVHA 69 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 136 
 

Hermes Meletenos 
 

 



 553

 
LEVHA 70 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 137 
 

Herakles 
 
 
 
 
 

 



 554

LEVHA 71 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 138 
 

Herakles 



 555

LEVHA 72 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 146 
 

Ares 
 
 
 
 
 
 
 



 556

LEVHA 73 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 147 
 

Ares ve Tykhe 
 
 
 

 



 557

LEVHA 74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 150 
 

Hosios kai Dikaios 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 558

LEVHA 75 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 151 
 

Helios Mithras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 559

LEVHA 76 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 152 
 

Kybele ve Attis 
 

 



 560

LEVHA 77 
 
 
 

 
 

Kat. No: 153 
 
        Men 

  
 

 
 

Kat. No: 156 
 
     Kybele 



 561

 
LEVHA 78 

 
 

   
 
              Kat. No: 157 
 
                 Kybele 
 
 

 
 

                                      Kat. No: 158 
 

                                 Kybele 



 562

LEVHA 79 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 159 
 

Kybele 
 
 



 563

LEVHA 80 
 

 
 
                                               
              Kat. No: 160 
 
         Kybele ve Hermes 

                           
 
                 Kat. No: 161 

 
Kybele 



 564

LEVHA 81 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 163 
 

Kybele 



 565

LEVHA 82 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 166 
 

Kybele 
 
 

 



 566

LEVHA 83 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 169 
 

Kybele 
 
 

 
 



 567

LEVHA 84 
 
 

 
 

Kat. No: 170 
 

Ana Tanrıça 
 

 
 

K
a
t
.
 
N
o
:
 
1
7
1 

 
A

n
a
 
T
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r
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Kat. No: 171 
 
Ana Tanrıça 



 568

LEVHA 85 
 
 
 

 
 

Kat. No: 172 
 

Ana Tanrıça 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 173 
 

Ana Tanrıça 
 



 569

 
LEVHA 86 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 174 
 

Ana Tanrıça 
 
 
 
 
 

 
 



 570

LEVHA 87 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 175 
 

Ana Tanrıça 
 
 
 
 
 



 571

LEVHA 88 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kat. No: 176  
 

Ana Tanrıça 
 
 
 
 
 
 
 



 572

 
LEVHA 89 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

   Kat. No: 178 
 
   Ana Tanrıça 
 
 
 
 
 
 
 
 



 573

 
LEVHA 90 
 

 
 

 
 
                 Kat. No: 179 
 
                 Ana Tanrıça 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                        Kat. No: 181 
 
                                                                                                    Meter Dindymene 



 574

 
LEVHA 91 
 

 
 
                    Kat. No: 184         
 
                Meter Kotuana   

                                                                                           
 
Kat. No: 187 
 
Meter Patroia 

 



 575

LEVHA 92 
 
 

 
 

Kat. No: 188 
 

Meter Plakiane    
 
 

 
 

Kat. No: 190 
 

Meter Tolypianes  



 576

LEVHA 93  
 
 

  
 
              Kat. No: 191 
 
             Thea Andeiris 

                                                                               
 

Kat. No: 193 
 

                                               Thea Sittene 



 577

LEVHA 94 
 
 

 
 

Kat. No: 194 
 

Demeter 
 

 
 
 

Kat. No: 195 
 

Kore 



 578

LEVHA 95 
 
 
 

 
 

Kat.  No: 213 
 

Tykhe 



 579

 
LEVHA 96 

 
 

 
 

    Kat. No: 214 a       
 

         Tykhe     
 
 

 
 

Kat. No: 214 b 
 

     Tykhe 
 



 580

LEVHA 97 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Kat. No: 219 
 

Zephyros 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 581

LEVHA 98 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                          
                                              
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 Kat. No: 222 
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