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Kibyra Doğu Nekropolisi’nden Bir Grup Mezar Yazıtı - II 

A Group of Epitaphs from the Eastern Necropolis of Cibyra - II 

Elif ALTEN GÜLER   Mustafa ŞİMŞEK** 

Öz: 2010 yılından itibaren TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ta-

rafından Kibyra kazı çalışmaları Burdur ilinin Gölhisar ilçesinde sürdürülmektedir. Bu makalenin içeriğini 2013 

yılında Kibyra kentinin Doğu Nekropolis’inde yapılan kazılardan ele geçen bir grup Hellence mezar yazıtı, yeni 

fragmanlar ve daha önce yayımlanmış bazı yazıtların yeniden incelenmesi sonucu elde edilen addenda ve corri-

genda oluşturmaktadır. MS II. yüzyıla ait olan ilk iki yazıt, Cl. Neiketes ile ailesinin mezar yazıtıdır. MS 143-144 

yıllarına tarihlenen üçüncü yazıt, Tiberius Cl. Polyteimos ile eşi Nana’ya ait anıtsal mezara aittir. Dördüncü yazıt 

ise daha önce T. Corsten tarafından AST 22.1’de tanıtılmış olan Cl. Sagaris adlı kişinin kendisi, eşi ve oğlu için 

yaptırdığı bir mezar yazıtıdır. Beşinci yazıt, IKibyra’da 155 numaralı yazıta ait bir fragman olup Claudia Paulina 

için yaptırılmış mezar yazıtıdır. T. Corsten tarafından daha önce IKibyra cildinde 226 numaralı olarak yayımlan-

mış altıncı yazıt ise MS II-III. yüzyıla ait olup yeni bulunan bir fragman ışığında yeniden incelenmiş ve bunun 

Aphthonetos oğlu […] Cornutus’un mezar yazıtı olduğu anlaşılmıştır. Makalede son olarak Roma İmparatorluk 

Dönemi’ne tarihlenen ve Kallikles’in kızı Tatas anısına dikilen bir mezar yazıtı tanıtılmaktadır.  

Anahtar sözcükler: Kibyra, Doğu Nekropolis, Mezar Yazıtı, Roma İmparatorluk Dönemi 

Abstract: Cibyra excavations conducted by Mehmet Akif Ersoy University on behalf of the Ministry of Culture 

and Tourism since 2010 have been carried out in Gölhisar, Burdur. This article introduces some Greek grave 

inscriptions and new fragments found in the city's Eastern Necropolis excavations in 2013. It also re-examines 

some previously published inscriptions making addenda and corrigenda through new readings. First two in-

scriptions are on sarcophagus which belong to Neiketes and his family, dated to 2nd century A.D. The third in-

scription, dated 143-144 A.D., belongs to Tiberius Cl. Poyteimos, his wife Nana and the other people he de-

manded to be buried in the monumental podium. The fourth inscription is a door lintel fragment which was 

previously described by Corsten in AST 22.1. The inscription on the grave that Cl. Sagaris built for himself, his 

wife and his son has been examined in detail. As to the fifth, that is the left part of the inscription whose right 

part previously published within number 155 in IKibyra on the grave that Philetos built for granddaughter Clau-

dia Paulina. The next inscription was thought that it belonged to 2nd-3rd century and was previously read by 

Corsten at IKibyra 226. It is added addendum and corrigendum. The other piece of the inscription 226, seems 

to have been found during the excavations. It belongs to […] Cornutus, the son of Aphtonetos. Finally, a tomb 

stele dating to the Roman Imperial Period, erected in memory of Tatas, the daughter of Kallikles, is introduced. 
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Kibyralılar, erken dönem yerleşim alanı olarak isimlendirilen engebeli arazinin doğu yamaçlarını 

tercih etmiştir. Göl ve ova manzarasına nazır bu sektörün güneybatı düzlüklerinde izlenen sur 

kalıntıları söz konusu alanın MÖ III-II. yüzyılda bir akropolis (?) olarak işlevsellik kazandığına işa-

ret etmektedir1. Bu tepeliğin doğu yamaçlarında gerçekleştirilen arkeolojik araştırmalar sonu-

cunda erken dönem nekropolis yerleşimine ait güçlü verilere ulaşılmış ve böylece ilgili dönemde 

kent ve nekropolis bağlarının son derece güçlü olduğu anlaşılmıştır. Ağırlıklı olarak kremasyon 

definlerin uygulanması ve beraberinde gelen ergonomik mezar mimarileri ile şekillenen nekro-

polis MS I. yüzyıl yani, Erken Roma Dönemi’yle birlikte yapısal anlamda farklı bir karakter kazan-

maya başlamıştır. Özellikle, MS II. yüzyıl içinde sosyo-kültürel ve ekonomik şartların değişmesiyle 

bir metropolis kimliğine bürünen kentin nekropolis’leri de özellikle nüfusun artışına bağlı olarak 

kent merkezinden uzaklaşmış ve çok daha geniş alanlara yayılmıştır. Kremasyon definlerini terk 

ederek bütünüyle inhumasyon defin anlayışı benimseyen bu yenilikçi sosyal mantaliteye fiziki an-

lamda cevap vermek endişesi altında tasarlanan farklı mezar mimarilerinin oluşturulduğu nekro-

polis manzarasında özellikle bazı elit ailelerin mülkiyeti altında bulunan mezarlıklar oldukça dik-

kat çekici bir hal almıştır.  

2006 yılından günümüze değin farklı arkeolojik araştırma sezonlarında nekropolis sınırları 

dahilinde yapılan incelemeler neticesinde Roma İmparatorluk Dönemi’nde ünlü aileler tarafın-

dan kullanılmış mezarlara dair mevcut veriler yeraltı oda mezarlarının ağırlıklı bir yer edindiğini 

göstermektedir. Bu tür yapıların belirli aileler tarafından özel mülkiyet altına alındığı müstakil 

mezarlıklara ilişkin en belirgin örnekler kent stadion’unun doğu yamacında konuşlanmış olarak 

izlenir. İşaret edilen bu mezarlığa dair araştırmalar 2013-2014 ve 2016 yıllarında yapılan kazı ça-

lışmaları2 sonucunda bütünüyle sonlandırılmıştır. Alanda bulunan çok sayıda lahit ya da podyum-

lar üzerinde okunan Hellence yazıtlardan anlaşıldığı üzere bu mezarlığın, aralarında yakın akra-

balık bağları bulunan Kibyralı Claudii ve Flavii ailelerine ait olduğu anlaşılmıştır3.  

Kuzey-güney yönde uzanan plan aksı üzerinde disipline bir şekilde konuşlanan bu özel me-

zarlıkta oda mezarlar, lahitler ve khamosorion’lar olmak üzere üç farklı mezar türünün tercih 

edildiği tespit edilmiştir. Ağırlıklı olarak Claudii ailesi tarafından kullanım gören bu mezarlıktaki 

temel defin sınırlarını her aileye ayrıca tahsis edilen temenos’lar belirlemiştir. Bu noktada alanda 

iki adet temenos olduğu ifade edilmelidir. Bunların ilki tonozlu anıt mezarın hemen güneyinde 

bitişik nizamda konumlanan Claudii ailesine ait temenos’tur. Diğeri ise ilk temenos’un hemen 

güneyinde dördül planda inşa edilen Flavii Temenos’udur. Bu iki temenos’un hemen güneyinde 

konumlanan müşterek podyumlu lahitlerde ise söz konusu iki aile arasındaki ilişki epigrafik veri-

ler4 ve mimari rölöve ışığında daha açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu noktadan güneye doğru 

devam eden oda mezarlar ve serbest definlerden oluşan mezarlık sektörünün de büyük oranda 

Claudii ailesi tarafından kullanıldığını bu noktada vurgulamak gerekir. 

Kibyra antik kentinde 2006 yılında ilk olarak Burdur Müzesi tarafından başlatılan kazı çalış-

maları 2010 yılından itibaren ise Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Doç. Dr. 

Şükrü Özüdoğru tarafından sürdürülmektedir5. 2013 yılında kentin önemli alanlarından birisi 
                                                                        

1  Bean 1997, 168; Özüdoğru 2014a, 180.  
2  2013 Doğu Nekropolis Kazı çalışmaları için bk. Özüdoğru 2014b, 58-60; 2014-2016 yılları için bk. Özüdoğru 

2018c, 112-116.  
3  Burada Claudii ailesinin mezar yazıtları tanıtılırken Flavii ailesiyle ilgili evlilik bağları karşımıza çıkmamaktadır. 

Claudii ailesinin Flavii ailesiyle akrabalık ilişkileri için bk. Kileci 2019. 
4  Flavii ailesine ilişkin olarak bk. Kileci 2019. 
5  Yapılan kazı çalışmaları ve kazı geçmişi ile ilgili Ekinci et al. 2007, 22. 
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olan Doğu Nekropolis’te sürdürülen epigrafik araştırmalarda MS II. yüzyılda temelde oda mezar-

ların inşası ile meydana gelmiş bu aile mezarlıklarında okunabilen yazıtların tamamının lahitler, 

lahit podyumları ya da krepidoma’lar üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın içeriğini 

yalnızca Claudii ailesine mensup bireylerin defnedildiği mezarlar üzerinde mevcut olan yazıtlar 

ve 2 mezar taşı oluşturmaktadır.  

 

Fig. 1. Kibyra Kenti Genel Görünümü ve Doğu Nekropolis’in Yeri 

 

Fig. 2. Doğu Nekropolis Genel Görünüm 
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1. Cl. Neiketes’in Ailesi İçin Yaptırdığı Mezarlar 

a. Nikomedeia ve Indonios’un Lahdi (2 No.’lu Podyumlu Lahit)  

 Lahit, anıtsal oda mezarın hemen güneyinde konumlanan dikdörtgen planlı Claudii temenos’unda 

yer alır. Bu alanda bir adet oda mezar ve iki adet lahit görülür. Birincil defin alanı olarak kullanılan 

10 no’lu oda mezarın ilk odasına ait tavanın çökmesiyle ortaya çıkan alan ikinci bir tesviye ile 2 

no’lu podyumlu lahit için yeniden düzenlenmiştir6. Bu alana öncelikle kuzey-güney yönde krepis’ler 

üzerine oturtulan masif bir podyum inşa edilmiştir. Yerel kireç taşının kullanımıyla yapılan bu dik-

dörtgen podyum girlandlı bir lahit taşır. Tabanda üç basamaktan oluşan krepidoma en üst kısımda 

iç bükey formlu ve köşelerinde birer stilize taşıyıcı ayakların işlendiği eksedra sırasıyla sonlanır. Bu 

platform üzerinde yükselen podyum dikdörtgen prizma formunda tasarlanmıştır. Bütünüyle masif 

bir bünyeye sahip bu podyumun alt ve üst kısmında birer silme yer alır. Krepidoma’ya ait arka cep-

he kaba düz traşlı bırakılırken aynı durum podyumda yarım fabrikasyon profiller şeklinde görülür. 

Podyumun ön ve yan cephelerinde genel forma uygun özenli işçilikle yontulan birer dördül çerçeve 

görülür. Bu çerçevelerin yüzeyleri dış hatları çizen iç bükey profile sahip pervazlar ile derinleştiril-

miştir. Ana cephedeki dikdörtgen çerçeve içerisinde özenle işlenen ve kırmızı aşı boyasıyla renk-

lendirilerek daha da belirgin hale getirilen on satırlık Hellence yazıt dikkatleri çeker. Bu yazıtın dı-

şında lahit kapağının ön cephesinde yer alan konsolların alt kısmındaki düz satıhta konuya ilişkin iki 

satırlık ayrıca bir yazıt daha bulunur. Toplamda 12 satırdan oluşan yazıt aşağıdaki şekildedir. 

 

Fig 3. Anıt Mezarın Genel Görünümü 

                                                                        
6  Söz konusu podyumlu lahde ait tekne Kibyra Kazı Evi Eser Muhafaza Deposu’nda restore edilerek büyük 

oranda eski durumuna kavuşturulmuştur. Bk.; Özüdoğru 2018c, 139-142. Bu lahde ait tekne Erken Hristi-
yanlık Dönemi’nde zihinlerde güçlü bir şekilde beliren anti-paganist anlayıştan ötürü bilinçli olarak tümüyle 
tahrip edilmiştir. Lahit, köşelerde Nike’lerin ve merkezde bir Eros’un taşıdığı iki adet girlanda sahiptir. Ol-
dukça derin matkap işçiliğiyle cevherden soyutlanan akanthus yapraklı girlandların lünettelerinde ise birer 
adet Medusa başı betimlenmiştir. Dar yüzlerinde büyük oranda aynı şemaların tekrar edildiği teknenin arka 
yüzü bütünüyle yarı işli olarak bırakılmıştır. MS geç II. yüzyıl stil özelliklerini yansıtan lahitteki genel şemanın 
Aphrodisias atölyelerinden esinlenerek yapıldığı düşünülebilir. Daha detaylı bilgi için bk.: Koch 2001, 249. 
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Ölçüler: Yük.: 1.77 m; Gen.: 2.70 m; Der.: 1.20-1.60 m; Harf Yük.: 0.035-0.05 m. 

Tarih: ca. MS II. yüzyılın sonu. 

 

Lahit Kapağı:  Νεικητοῦ θυγατὴρ Νικομήδια ἔνθαδε κεῖται   
2 Ινδονιου μήτηρ οὕνομα ταῦτο δ’ ἔχει  

Anıt: 
 

 Ὠκύμορον νεὸν ἔρνος ἑαῖς παλάμαις κατέθηκενvac. 
4 Ινδονις Ινδονιον παίδα πάτηρ φιλίονvac. 
   vac. vac. vac. 

 Τίς δόμησε σορόν· Νεικητής· ποῖος· ὃς  Ἰνδὸν δὴ σὲ γεφυραῖσιν 
6 ζευξάμενος ποταμόν· ἐν οὕαροις ἐν οὕαροις · ὅθι ποῦ πῦρ ὁ 
 εἷς θεὸς ἐξανατέλλει· ὅθι ποῦ πῦρ ὁ εἳς θεὸς ἐξανατέλλει· 
8 κεῖνος, ὃ ταῖς ἐλάαις συσκιάσας ὄρεα· ’κεῖνος, ὃ ταῖς ἐλάαις συσκιά- 
 σας ὄρεα· εἶπε δέ μοι, τίς ἔγραψε σορῷ ἐπιτήδ’ ἐπίγραμμα· Ινδονις, 
10 ὃν πάππος τῷδε δομῷ δέχεται, oὗ γενέτης προσέταξεν ἑαῖς 
 δαπάναις τόδε  τοὔργον Ἀττικός· ὅν ποτε Νεικήτης εἰς ἃ τέ- 

12   ❦κνοις ἐφίλει❦ 
Çeviri:  
Lahit Kapağı:  Burada yatıyor Neiketes kızı Nikomedia 

 Indonios’un annesi de sahip bu isme. 

Anıt:  Vakitsiz ölen genç fidanı kendi elleriyle gömdü, 
 sevgili oğlu Indonios’u babası Indonis. 
 Kim yaptı bu lahdi? Neiketes! Nasıl biri? Sen Indos Nehri’ni  
 köprülerle donatan biri. 
 şarkılarda, şarkılarda... 
 Biricik tanrının ışığı yükselttiği yerde, 
 Biricik tanrının ışığı yükselttiği yerde, 
 Ki bu ışığı dağlar, zeytin ağaçlarıyla gölgeler; 
 Ki bu ışığı dağlar, zeytin ağaçlarıyla gölgeler; 
 söyle bana, bu lahte kim yazdı bu güzel şiiri? 
 Dede (Neiketes’in) bu haneye kabul ettiği Indonis;   
 atası olarak Atticus da üstlendi bu işi masraflarıyla birlikte. 
 o zamanlar Neiketes bunlara istinaden çocuklarıyla birlikte severdi onu da. 

 
Str. 1-4: Elegeia7 ölçüsünde yazılan ilk dört satırın tek mısraları heksametron, çift mısraları ise 
pentametron’dur. 
 

 ˉˉ|ˉ˘˘| ˉ˘˘|ˉ˘˘|ˉ˘˘|ˉˉ 

 ˉ˘˘|ˉˉ|ˉ ‖ˉ˘˘| ˉ˘˘ ‖ˉ 

 ˉˉ|ˉ˘˘| ˉ˘˘| ˉ˘˘| ˉ˘˘| ˉˉ 

  ˉ˘˘|ˉˉ|ˉ ‖ˉ˘˘|ˉ˘˘ ||ˉ 

 

                                                                        
7  Τό ἐλεγεῖον= Antik Yunan’da heksametron ve pentametron ölçülerini içeren beyitlere verilen isimdir. Bu 

ölçü, Arkhilokhos (MÖ 680-645), Tyrtaios (MÖ 680-600), diğer arkaik dönem ve MÖ V. yy yazarları tarafın-
dan kullanılmış, Mö VI. yyda ise şiirlerde popüler olmaya başlamıştır. Konu hakkında ayrıca bk. West 1987, 
24-25. 
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Str.1: Aslı Nικητής (=Niketes) olan Neiketes adının sondan üçüncü hecesinde /ι/ harfinin /ει/ 

diphtong’una uzadığı görülmektedir8. “Zafer” anlamına gelen νίκη [=nike] kelimesinden türemiş 

olan bu isim “kazanan kişi, galip” anlamında gelmektedir9. Söz konusu bu isim Kibyra kentinde ilk 

kez belgelenmiş olsa da, Pisidia Bölgesi’nde sıklıkla karşılaşılan bir addır10.  

Νικομήδης [=Nikomedes] isminden türeyen femininum Νικομήδια [=Nikomedia] adı da yine 

kentte ve bölgede ilk kez kaydedilirken11 burada Neiketes’in kızı olarak vurgulanmaktadır. Yazıtın 

genelinden Nikomedia’nın, babası Neiketes’ten önce öldüğü anlaşılmaktadır. 

Str. 2: Yazıtta belirtilen Indonios, Nikomedia’nın oğludur. Bu isim bölgede akan Indos Irma-

ğı’ndan12 (=Dalaman Çayı) türemiş olup kentte ve bölgede ilk kez kaydedilmiştir.  

Str. 3-4: Indonis, yazıtta Indonios’un babası olarak kaydedilirken bu iki ismin de Indos Irma-

ğı’nın13 isminden oluşturulduğu görülmektedir. Yazıttan anlaşıldığına göre baba Indonis, kendi-

sinden önce kaybettiği oğlu Indonios’u bu aile mezarlığına defnetmiştir. Bu durumda Indonis, 

hem eşi Nikomedia’yı hem de oğlu Indonios’u aile mezarlığına gömmüştür. 

Str. 5-6: Bu satırlarda ise mezarı14 kimin yaptırdığı şiirsel bir dille anlatılmaktadır. Indos Nehri’ni 

köprülerle donatan kişinin Neiketes olduğu vurgulanırken bunun ise şarkılara dahi konu olduğu 

ifade edilmektedir15. οὕαροις ifadesi ise ὁ ὄαρος kelimesinden dativus macsulinum pluralis cau-

susunda kullanılmış; “kısa ve basit şarkı, mani” anlamında geçmektedir.  

Str. 7: εἷς Θεός ifadesi yazıtta hıristiyanlıktaki “tek tanrı” ifadesini barındırmazken, çok tanrılı din-

lerde bazen “benzersiz, biricik” olarak tanımlanmaktadır16. Bu ifade farklı tanrı tapınımı olan yer-

lerde söz konusu tanrıyı yüceltmek ya da onurlandırmak için kullanılmış olarak da düşünülebilir17.  

Şiirde, ışığı yükselten tanrı ifadesi için Helios ya da Apollon’ u düşünmek mantıklıdır. Zira kentte 

Helios tapınımı, MS II. yy’a tarihlenen bir orakıl metninde belgelenirken18 Tanrı Apollon için ise 2 

                                                                        
8  Νεικήτης ismindeki “ι” harfinin “ει” diphtonguna uzaması konusunda bk. Gignac 1975, 189-191. 
9   Liddle – Scott 1996, 1176 s.v. νικάω; ayrıca bk. Beekes 2010, 1021 s.v. νίκη. 
10  Pisidia Bölgesi’ndeki Neiketes isimleri için bak. SEG LIII, 1607; Korkut-Tekoğlu 2003, 107, 5: Γάμος καὶ 

Νεικήτης καὶ Δόξα  οἱ Ἡγήμονος Ξάνθιοι Ἑρμαΐδα Κτήμονος Ξανθίαν τὴν μητέρα  μνήμης χάριν. Hardie 

1912, 141, 62: Φ. Νεικήτης Μηνὶ Ἀσκαηνῷ  μετὰ τέκνων εὐχήν.  
11  LGPN V5a-51484: Νικομήδεια: Attaleia, TAM V/2 843, 7; LGPN V5b-41660: Νικομήδεια: Myra, CIG 4303 h7 

& Maresch 1613 b, 6.  
12  Romalı tarihçi Titus Livius, Indos Nehri’nin bugünkü Kibyra/Gölhisar’a uzak olmadığını vurgular (XXXVIII. 14. 

2-3). Plinius (V. 103) ise Indus Nehri’nin, Kibyralıların yakınından yükseldiğini, yüzün üzerinde (dağdan akan) 
kaynak suyu ile 60 coşkun akan nehirle beslenip taştığını aktarır. Zira coğrafyacı Strabon (XIV. 2. c 651) ve 
Pomponius Mela (I. 16) da bu nehirden Kalbis adı ile bahseder. Nehir bugün, Dalaman Çayı olarak adlandırı-
lır ve Kibyra (Gölhisar) kentinin güneyindeki Yeşilgöl dağlarından doğar. Ortaca ve Dalaman ilçe sınırlarını çi-
zerek Akdeniz’e dökülür. Dalaman çayı, Akdeniz ve Ege bölgelerinin sınırını oluşturur ve yaklaşık 229 km 
uzunluğundadır. Konu ile ilgili ayrıca bk. Schmitz 1872, 53; Ruge 1916, 1373; Yılmaz 2009; Özüdoğru 2018a, 
14; 2018b, 745.  

13  Okeanus ve Thetis’ten doğan çocuklardandır bk. Ps.-Hyg. Fab. Preface. Nehir tanrısı olarak sikkelerde de yer 
almaktadır. BMC 142 no. 63; SNG München 24 no. 296. 

14  ἡ σορός kelimesi insan bedeninin konulduğu tekne anlamına gelen oda mezar türüdür. Ölü gömmenin in-
humasyon (ceset) ve kremasyon (yakma) olarak iki çeşit yapıldığı bilinirken, bu mezarda inhumasyon kulla-
nıldığı görülmektedir. Kentteki mezar gömü şekilleri için bk. Özüdoğru 2018c, 112-118. 

15  Doç. Dr. Eray Dökü tarafından Uylupınar ve territoryumunda yapılan yüzey araştırmalarında bölgenin batı 
kısmına yani nehir civarına henüz ulaşılmadığı için şiirdeki bilgiler henüz kesinlik kazanmamıştır. 

16  Chaniotis 2010, 119;  
17  Aelius Aristides Hieroi Logoi IV. 50. 
18  I.Kibyra 97: “…….ζάλην μεγίστην φεῦγε, μή τι καὶ βλ<α>β̣ῇς. ἥλιός σ’ εἰσορᾷ· ὁ λανπρ̣ὸς θεὸς τὰ πάντ̣α 
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epigrafik veri bulunmaktadır19. 

Str 8-9: Nehrin doğduğu yerde ve civarında bol zeytin ağaçları olduğu vurgulanmıştır. Günümüz-

de de bu bölge zeytin ağaçları ile bilinir. 

Str 9: Mezara şiiri yazan kişinin Indonis olduğu ve Neiketes’in onu aileye dahil ettiği belirtilmek-

tedir. Zira aile mezar yazıtlarının özelliği kişinin kendisine (erkek), eşine, çocuklarına ve kendin-

den sonra doğacak kişilere de bu mezarı bırakması antik dünyada bir gelenek oluşturmaktadır.  

Str 10-11: oὗ γενέτης ifadesi Indonis’e bağlı olup “onun atası” anlamında kullanılmıştır. Atasının 

adı ise onbirinci satırda Ἀττικός (=Atticus) olarak verilmektedir20. Yazıtta geçen ἑαῖς δαπάναις 

ifadesinden Atticus’un masrafları kendi cebinden karşıladığı anlaşılmaktadır. 

b. Claudius Zosimos’un Lahdi (1 No’lu Serbest Lahit) 

Claudii Temenos’unda in situ olarak yer alan iki lahitten biridir. 2 no’lu podyumlu lahdin hemen 

doğu yanına alçak ve kaba traşlı basit kesme bloklardan oluşturulan bir altlık üzerine doğu-batı 

eksende yerleştirilen söz konusu yarım fabrikasyon girlandlı lahit oldukça iyi korunmuş durum-

dadır. Yerel kalker taşından imal edilen bu lahit soygunlar esnasında doğu dar yüzünden açılan 

bir delik aracılığıyla tamamen talan edilmiştir.  

Teknenin alt kısmında dışa taşkın düz profilli basit bir silme bulunur. Ana şemada ise geniş 

yüzlerde üç, dar yüzlerde ise birer adet girland bulunmaktadır. Lahit üzerinde görülen tüm örge-

ler (girlandlar, girland taşıyıcıları ve lünettelerdeki daireler) şematik olarak kaba traşlı bırakılmış-

tır21. Girland salkımlarında görülen üzüm salkımları ise stilize özellikler arz eder. Daha kaba traşlı 

kapak ise kırma çatı formunda olup tüm akroterleri de yarı işli bırakılmıştır22. Lahdin kapağında 

dar yüzlerde birer, geniş yüzlerde ikişer adet konsol bulunur. Kuzey uzun yüzde bulunan kapak 

konsolu boyunca uzanan tek satırlık yazıtta harfler tamamen korunmuş olup sadece sol üst kö-

şesi kırılmıştır. 

Ölçüler: Yük.: 1.61 m; Gen.: 2.35 m; Der.: 0.77 m; Harf Yük.: 0.03-0.035 m. 

Tarih: ca. MS II. yüzyıl sonu. 

1 Κλ(αύδιος) Νεικήτης Κλ(αυδίῳ) vac. Ζωσίμῳ τῷ ἀδελφῷ τὴν σόρον vac. μνείας χάριν. 

Çeviri: Claudius Neiketes, kardeşi Claudius Zosimos anısına bu mezarı (yaptırdı). 

Neiketes’in, kızı Nikomedia için yaptırdığı lahdin yazıtında Claudius praenomen’i lahdin ön cep-

hesinin sol üst kısmındaki kırık olan akroterin altında (bk. Fig. 7) “Κλ” kısaltması şeklinde okunmak- 

                                                                        

ὁρ[ᾷ].θεοὺς ἀρ̣ωγοὺς καὶ παραστάτας ἔχεις…..” 
19  IKibyra 60: ὁ δῆμο[ς κ]αὶ οἱ πραγμα-τευόμενοι Ῥωμαῖοι ἐτείμ̣-η̣σαν καὶ ἐστεφάνωσα̣ν Καλ̣λ̣ικλέα̣ ̣

Μάγ̣αντος ἱε-ρῆ Ἀπόλλωνος μνήμῃ τῇ vacat ἀγαθῇ. vacat  IKibyra 81: Αὐρ(ήλιος) Τατας Ἀπόλλων- ει 
Χηρευσιειδεῖ. vacat 

20  Kibyra’da kaydedilen Atticus adı için bk. IKibyra 307. 
21  Kibyra nekropolis’lerinde izlenen bu tür şemalara sahip yarım fabrikasyon girlandlı lahitler Koch’un (2001, 

235-236) vurguladığı şekilde Aphrodisias atölyeleri etkisi altında uzak merkezlerde üretilen lahit grupları içi-
ne dahil edilebilir. 

22  Bu tip lahitler, Lydia (Efes), Karia (Aphrodisias) ve Marmara Adası civarında görülmektedir, Koch 2001, 228-
237. 
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Fig 6. Fig 7. 

tadır. Bu da bir tarih belirleyicisi olarak diğer yazıttan sonra yapıldığı ve en erken Claudii ailesin-

den sonraya tarihlenmesi gerektiğini açıkça göstermektedir. Ancak bir önceki lahitte Claudius 

praenomen’inin yer almaması, yazıtta daha çok şiirsel bir dil kullanımı olduğu için, bu düzeni 

bozmamak adına atlandığı da ön görülebilir. Ayrıca Zosimos’un23 da Neiketes ile kardeş olduğu 

ve onun da bu praenomen’den faydalandığı açıktır. Cl. Zosimos, kardeşi Cl. Neiketes’ten önce 

ölmüş ve buraya gömülmüştür.  

Neiketes, bu yazıtta Claudius praenomen’ini almıştır. Kardeşi Zosimos da yine bu ismi alarak 

Claudii ailesine mensup olmuştur. Ama Neiketes sayesinde mi Claudius praenomen’ini aldığı; 

yoksa kendisi de kent için önemli görevlerde bulunarak mı bu ismi aldığı konusu henüz kentte 

kendilerine ait başka bir epigrafik kayıt ele geçmediği için netlik kazanmamıştır. Yazıtlardan anla-

şıldığı kadarıyla bu temenos içerisinde Neiketes’in kardeşi Cl. Zosimos, kızı Nikomedia ve torunu 

Indonios yatmaktaydı. Buna istinaden ailenin soy çizelgesi aşağıdaki gibi olmalıdır (bk. Fig. 8): 

        n.n.   ∞   n.n. 

  

 Claudius Zosimos   Claudius Neiketes    ∞    n.n. 

               Atticus 

           Nikomedia   ∞ Indonis 

                                          

                      Indonios 

Fig. 8. Indonios’un Ata Soyu 

2. Tib. Cl. Polyteimos’un Kendisi ve Ailesi İçin Yapılan Lahit (9 No’lu Podyumlu Lahit) 

Doğu Nekropolis’in güney temenos’unda in situ olarak bulunan Flavii Temenos’unun güney du-

varına yaslandırılmak suretiyle güney yönde uzanan moloz örgü istinat duvarının ön kısmına inşa 

                                                                        
23  Zosimos ismi kentte daha önce iki kez kaydedilmiştir bk. IKibyra 358 ve 363. 
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edilen stylobat üzerinde her iki phyle’ye mensup bireylerin defnedildiği podyumlu lahitlerin var-

lığı söz konusudur. Bu podyumların güneyde olanı “11’’, kuzeyde olanı ise konuyla bağlantılı olan 

“9 no’lu podyumlu lahit”tir24 (bk. Fig. 9-12). Kireç taşından yapılmıştır. 

Kaçak kazılar sırasında olası hyposorion arayışlarıyla kısmen tahrip olan stylobat oldukça düzgün 

tıraşlanmış bloklarla meydana getirilen iki sıra krepis’ten oluşmaktadır. 9 no’lu podyum bu 

stylobatın kuzeyini işgal eder. 11 no’lu podyumla büyük oranda aynı ebatlara sahip olan bu pod-

yumun topuğunda ve üst silmesinde tam işli profiller izlenir. Üst profilin hemen altındaki düz sa-

tıhta ise tüm cephelerde ikişer adet olmak üzere kaba işli konsollar yer alır. Arka yüz ise tama-

men yarı işli bırakılmıştır. Podyumun tüm cephelerinde fazladan herhangi bir işçilik olmayıp bü-

tün yüzeyler düz tıraşlı bırakılmıştır. Yazıt içerisinde bomikos olarak zikredilen bu yüksek pod-

yum bir adet yivli lahit taşımaktadır (Fig. 9). Alandaki soygunlar esnasında büyük oranda tahrip 

edilen söz konusu bu lahit teknesinin yalnızca topuk kısmı korunabilmiştir. Dar ve geniş yüzey-

lerde düşeyde tasarlanan derin yivler bulunurken arka cephe tamamen yarı işli bırakılmıştır. Üze-

rinde tipik kırma çatı formlu kapak taşıyan bu lahit Roma Dönemi’nde eyaletlerde üretim yapan 

yerel atölyelerce sıklıkla tercih edilen bir tiptir25. Bu bomikos’lu yivli lahdin inşa edildiği zeminin 

alt kısmında anakaya içerisine doğu batı yönde açılan bir hypogeion yer alır. Özenle inşa edilen 

bir dromos aracılığıyla ulaşılan bu küçük yer altı oda mezarı tek odalıdır (Fig. 11-12). Kibyra 

Nekropolis’lerinde sıklıkla karşılaşılan bu mezar türüne Roma Dönemi boyunca Anadolu’nun 

birçok farklı bölgesinde tanıklık etmek mümkündür26. Cephe kısmında ise tamamı korunmuş on 

satırlık Helence bir yazıt mevcuttur. 

 

 

 

 

Fig. 9. Bomikos Fig. 10. Yivli Lahit Ön ve Yandan Görünüm 

                                                                        
24  Her iki podyum da birer adet yivli lahit taşır. Soygunlar esnasında büyük oranda tahrip edilen lahitler mevcut 

halleriyle gerekli tipolojik bilgileri sunarlar. Kapakları bütünüyle sağlam olan lahitler topuk üzerinden tekne üst 
sınırına kadar uzanan dikeyde işlenmiş çok sayıda derince yivle karakterize edilmiştir. Bu süsleme örgeleri 
Anadolu’da belirli bir lahit üretim ekolünden bağımsız faaliyet gösteren yerel atölyeler tarafından üretilmiş 
lahit tiplerinin tanınmasındaki belirleyici unsurlar arasında yer alır. Daha detaylı bilgi için bk. Koch 2001, 211. 

25  Koch 2001, 42-43. 
26  Geniş Bilgi için bkz. Şimşek 2013, 18-20, 27-34. 
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Fig. 11. Hyposorion Fig. 12. Hyposorion Girişi 

Ölçüler: Yük.: 1.07 m; Gen.: 2.21 m; Der.: 1.20 m; Harf Yük.: 0.025-0.045 m.  

Tarih: MS 143/44 (Kibyra Era’sına göre 120). 

 Τιβέριος Κλαύδιος Πολυτείμος τὴν σόρον σὺν 

2 τῷ ὑποκειμένῳ βωμίκῳ τῇ σόρῳ παντὶ ἑαυτῷ 

 ζῶν καὶ Νανᾷ Τ[ρ]ω[ΐ]λου τῇ γυναικὶ ζώσῃ κατεσκεύ- 

4 <α>σεν· Μηδενὸς ἑτέρ[ου] ἔχοντος ἐξουσία[ν ἐν] 

 τῇ σόρῷ ἀλλόν τινα καταθέσ{τ}<θ>αι· ἐπεὶ ἀπο[δώ]- 

6 σει τῇ βουλῇ δηνάρια δισχείλια πεντακόσια· 

 τούτου ἀντίγραφον ἐτέθη εἰς τὰ ἀρχεῖα· vac. ἔτο[υς] vac. κρʹ 

      vac. vac. vac. 

8 Ἐν τοῦτῳ τῷ ὑπογείῳ οἴκῳ {τετάπται} <τεθάφθαι> Τύχη καὶ Κλαύδις 

 Διογένης καὶ μονοῖς ἐξέσται θάπτειν τούς κατὰ 

10 ἰδιότητα Κλαυδίῳ Πολυτείμῳ. 

Çeviri: Tiberius Claudius Polyteimos, lahdi ve lahdin altında duran sunak biçimli (kaideyi) bir bü-

tün olarak henüz hayattayken kendisi ve hala yaşayan karısı Troilos kızı Nana için yaptırdı. Baş-

kasının diğer bir kimseyi bu mezara gömmeye izni yoktur. Aksi takdirde boule’ye 2500 denarii 

ödeyecektir. Bunun bir kopyası arşive konuldu. Yıl 120 (= MS 143/4). 

Bu yeraltı odasında (mezarda) Tykhe ve Claudi(u)s Diogenes gömülüdür ve yalnızca Claudius 

Polyteimos’a akraba olan kişilerin gömü yapmasına izin vardır. 

Str. 1: Polyteimos kelimesi “çok” anlamına gelen πολύς, πολλή, πολύ ve ün, onur, değer anlamı-

nı taşıyan ὁ τῖμος kelimesinin birleşiminden oluşmaktadır. Çok ünlü/oldukça saygıdeğer anlamı-

nı27 taşıyan bu isim, kentte ilk kez görülürken28 T. Corsten IKibyra cildinde Tiberii Claudii adını ta-

şıyan ailelerin kent için çok önemli olduğunu ve kitabının ikinci cildinde bu ailelerden bahsede-

                                                                        
27  Liddle-Scott 1883, 1250 s.v. πολύτιμος, ον; Bailly 1935, 1600 s.v. πολύτιμος, ον. 
28  LGPN Va, 573. Kentte ve bölgede bulunmayan isim Iulia Gordos: (Göcek) TAM V (1) 812; Kyzikos: IMT Kyz 

Kapu Dağ 1465; Phokaia: Ferrary 2014, 312; Pompeiopolis: Marek 1993, 168 o. 62; Miletos: IMilet VI.2, 533 
yazıtlarında geçmektedir. 
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ceğine değinmiştir29. İsim Polyteimos olarak karşımıza çıkmasına rağmen, aslında kullanım olarak 

Polytimos şeklinde tercüme edilmektedir30.  

Str 2: σὺν τῷ ὑποκειμένῳ βωμίκῳ kalıbının bir benzeri IKibyra 147 no’lu yazıtta geçmektedir: 

[Τι]β̣έριος Κλ(αύδιος) Φιλήμων τὴν σορὸν ἑαυτῷ καὶ Εὑρέτῃ τ[ῷ υἱῷ(?)][κατε]σ̣κ[̣εύα]σ̣εν σὺν 

τῷ ὑποκειμένῳ βωμικῷ. T. Corsten, bu yazıtta βωμικῷ kelimesinden sonra isim beklerken ἔργον 

kelimesini önermektedir. Buradaki yazıtta ise τῇ σόρῳ kelimesi ile birlikte kullanılması T. Cors-

ten’in isim kullanım savını doğrulamaktadır. παντὶ kelimesi ise “bir bütün olarak” çevrilerek gra-

matik olarak dativus modi şeklinde kullanılmıştır. 

Str 3: Νανα ismi kentte daha önce yer almış olup farklı çekimlerde geçmektedir31. Troilos ismi ise 

yine kentteki yayımlanmış olan yazıtlarda karşımıza çıkmaktadır32.  

Str 4-5: Μηδενὸς ἑτέρ[ου] ἔχοντος ἐξουσία[ν] ifadesi grammatik açıdan genetivus absolutus şek-

linde verilmiştir ve “başka kimsenin izni yoktur” anlamına gelmektedir. Kentte bu formatta kay-

dedilmiş bir ikaz barındıran yazıt daha önceden de bilinmektedir33. Καταθέσται34 ifadesi ise ao-

ristum infinitivus medio-passivum olarak anlaşılacağı için καταθέσθαι olarak düzeltilmelidir. 

Str 6: Mezara başkasının konulmasına (aile efradı hariç) cezai yaptırımlar uygulanması durumu 

bu yazıt taşıyıcısında 2500 denarii olarak belirlenmiştir. Yalnız bu ücretlerin nasıl ve neye göre 

belirlendiği konusu hala netlik kazanmamıştır35. Buradaki miktarın ise danışma meclisine (boule) 

ödenmesi vurgulanmaktadır36. 

Str 7: εἰς τὰ ἀρχεῖα ifadesi yazıtın bir kopyasının arşive de konulması ifadesini gütmektedir. T. 

Corsten (IKibyra 106 str. 24; 137) bu ifade ile ilgili yaptığı açıklamada mezar sahibinin hakkının 

taşta yazılmış olsa da kopya olarak bir de arşivleme ile korunması ve daha sonra herhangi bir du-

rum karşısında mağduriyet yaşamaması adına durumun kanıtlanmasının garanti edilmesi için ol-

duğunu vurgular37.  

Yazıttaki yıl, Kibyra era’sına göre 120 olarak kaydedilmiştir. Kibyra’da iki farklı era kullanıl-

                                                                        
29  Corsten 2002, 97; 166. Berns – Ekinci (2015, 156), T. Corsten’deki gladyatör yazıtlarına da istinaden bu aile-

lerin yerel imparator kültü bağlamında gladyatör oyunlarına da finansal destek sağlamış olma ihtimalini or-
taya sürmektedir. 

30  -ι (iota) harfinin -ει (ei) diphtonguna uzaması ile ilgili olarak bk. Gignac 1975, 190. 
31  IKibyra 192: Εὔτυχος δοῦλος Τρωΐλου Μουσαίου ἀνέστησεν ἑαυτὸν καὶ τὴν γυναῖκα Νανναν ζῶντας καὶ 

Εὔτυχον τὸν υἱὸν τελευτή {τη}σαντα ἐτῶν ιβʹ μνήμης καὶ φιλοστοργίας χάριν. 207: Μολης Ἑρμαίου καὶ οἱ 

ἀδελφοὶ Ἑρμαῖον Μολητος τὸν πατέρα καὶ Νανα ἡ γυνὴ αὐτοῦ μνήμης χάριν. 272: Μῆνις Ἀ̣πολωνί̣ου ἑαυτῷ 

ζῶν καὶ Νανᾳ τῇ γυναι|κὶ vac. ζώσῃ ❦ ἱερεὺς Δήμητρος κα̣ὶ Σαοάζου. 283: Ἐπαπρᾶς Νανᾳ τῇ γυναικὶ μνή μης 

ἕνεκα. 290: Μουσαῖς Νείκῃ τῇ γυναικὶ καὶ Νά νᾳ τῇ θυγ[α]τρὶ μνήμης ἕνεκα. 343: Θόας δὶς Μαροισα καὶ Νανα 

Κρατέρου ζῶντες ἑαυτοῖς κατεσκεύασαν τὸ ἡρῷον. 345: Νανα Ἱέρωνος ❦ Τίτῳ Νεμετωρίῳ τῷ ἀνδρὶ μνεί ας · 
ἕνεκεν. Ayrıca kentten diğer yazıtlar için bk. SEG XXVI, 1422-1423; SEG XXXII, 1304, Hansen 1982, 190.  

32  Troilos için bk IKibyra 39; 41; 42A-E; 44A-E; 47; 53; 87; 97; 112; 113; 115; 119; 183; 192; 203; 205; 209; 
238; 249; 254; 255; 274; 298; 346; 347; 348; 349; 350; 351; 359; 370.  

33  IKibyra 119. Ayrıca diğer ikaz formatları için bk. IKibyra 130, 133, 156, 166, 194, 209, 271, 291, 301, 317, 
349, 351, 354, 362, 363,372, 376, 382, 388, 390, 435. 

34  Καταθέσται kelimesinin Anadolu’daki kullanımları için Lydia’da bk. TAM V/3, 1749; Myisa’da bk. IMT Kyz Ka-
pu Dağ, 1577. 

35  Arkwright 1911, 269; Avcu 2014, 20 dn. 58. 
36  Gelir olarak katkı şeklinde görülen bu cezalar için bk. Avcu 2014, 24. Kibyra antik kentindeki para cezası ola-

rak 500-2500 denarii arasında ceza miktarı görülürken ayrıca kentteki diğer ceza tahsil kurumları için bk. 
Corsten 2002; Kileci 2019. 

37  εἰς τὰ ἀρχεῖα için bk. IKibyra 106, 133, 194, 209, 291, 335, 354, 362-363, 372, 376. 
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maktadır. İlki MÖ 191 yılına ait bir takvim başlangıcıyken38 diğeri kentin geçirmiş olduğu dokuz 

ile on bir şiddeti arasında ölçülen deprem39 dolayısıyla, MS 23 yılıdır40. Kentteki yazıtların birçoğu 

Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait olması nedeniyle tarihlemelerde MS 23 yılı era’sı kullanılmak-

tadır. Bu nedenle de Kibyra era’sında 120 yılı olarak verilen bu mezar MS 143-144 yılına tarih-

lendirilmektedir41. 

Str 8: τῷ ὑπογείῳ ifadesi kentte ilk kez geçerken Anadolu’da da sadece Ephesos’taki42 bir yazıtta 

bulunmaktadır. Ayrıca τετάπται kelimesinin (θάπτω=gömmek, cenaze ritüelleriyle onurlandır-

mak43) infinitivus perfectum medio-passivum olarak τεθάφθαι şeklinde yazılması gerekmektedir. 

Κλαύδις (=Claudis) nomen gentilicum’unda omikron harfinin olmadığı görülmektedir. Anado-

lu’da kaydedilen Latince kökenli isimlerin Hellenceye transkripsiyonu sırasında sondan ilk hecede 

bulunan /ιο/ seslerindeki omikron harfinin düştüğü görülmektedir44. Bu nedenle şahsın adı Clau-

dis değil Claudius olarak anılmalıdır. Tykhe ismi ise kentte üç kez kaydedilmiştir45. 

Str 9: Diogenes ismi kentte ikinci kez geçmektedir46. Claudius Diogenes olarak bahsedilen kişi Ti-

berius Claudius Polyteimos’un oğlu olmalıdır. Yazıttaki kadın isimlerinin Claudii nomen gentili-

cum’unu almaması başka bir aileden haneye katıldığının göstergesidir. Polyteimos’un eşi Na-

na’nın gentilicum’u olmadığı gibi Tykhe’nin de praenomen’i bulunmamaktadır. Öyle ki Claudius 

Diogenes ve Tykhe evli çift iken, Tykhe’nin ikinci bir isminin olmaması aileye evlilik yolu ile girdiği 

ihtimalini güçlendirmektedir. 

      Troilos    ∞   n.n 

     

  Tib. Cl. Polyteimos   ∞   Nana 

 

          Cl. Diogenes    ∞    Tykhe 

Fig. 13. Tib. Cl. Polyteimos’un ailesine ilişkin soyağacı 

3. Cl. Sagaris ve Eşi Stratonike İçin Mezar Yazıtı 

Kibyra Doğu-Güney Nekropolis sınırları içerisinde, günümüz Armutlu Mahallesinde tespit edilen 

bu mimari parça Kibyra kazı evi taş eserler sergi alanında yer almaktadır. Yerel kireç taşından 

üretilen bu kapı lentosunun sağ yanı eksiktir. Üzerinde dört satırlık Helence yazıt bulunan bu ka-

pı lentosu Kibyra nekropolis’lerinde inşa edilmiş bazı oda mezar örneklerinde karşılaşılan kapı 

mimarilerinden de bilinmektedir. Nekropolis’lerde farklı araştırma sezonları içerisinde yapılan 
                                                                        

38  Özüdoğru 2014a, 179. 
39  Yaltırak et al. 2015, 567. 
40  Tac. Ann. IV. 13. 11; ayrıca bk. Magie 1950, I 500; Özüdoğru 2018a, 19-20, dn. 28. 
41  Özüdoğru (2018c, 115) makalesinde bu tarihlemeye dikkat çekmiştir. 
42  McCabe 1991, no 2160: ἡ σορός ἐ<σ>τιν καὶ  ὁ περὶ αὐτὸ τόπος καὶ τὸ ὑπόγειον ἡρῶον Μ(άρκου)  

Ἀντωνίου Ἑρμεία  ἀργυροκόπου νεοποιοῦ καὶ Κλαυδίας  Ἐρ̣̣ωτίου γυναικὸς αὐτοῦ.  
43  Liddle-Scott 1883, 661 s.v. θάπτω; Bailly 1935, 916-917 s.v. θάπτω. Homeros’un İlyada ve Odysseia destan-

larında kahramanların ritüeller ile onurlandırılması bu fiil ile verilmektedir bk. Il. XXI. str. 323; Od. XII. str. 12; 
XXIV. str. 417).  

44  Gignac 1975, 227-228; Brixhe 1976, 49-50. 
45  IKibyra 157-158, 273. 
46  IKibyra 52: ὁ δῆμος καὶ οἱ πραγματευόμενοι ἐνταῦθα  Ῥωμαῖοι ἐτείμησαν  χρυσῷ στεφάνῳ Τατειν Διογένους, 

φύσει δὲ Ζωσᾶ, μνήμης ἕνεκα. 



Elif ALTEN GÜLER – Mustafa ŞİMŞEK  288 

bilimsel araştırmalar ya da kurtarma kazılarıyla belgelenen çok sayıdaki oda mezar örnekleri ara-

sında; malzeme, işçilik ve biçim açısından söz konusu parça ile nitelik olarak örtüşen kapı lentola-

rının kullanıldığı görülür47. Kibyra’da MS geç I. yüzyıl içerisinde kullanılmaya başlanan yeraltı oda 

mezarları arasındaki bazı örneklerin girişlerinde tasarlanmış düz ya da tonozlu cephe mimarisin-

de izlenen bu türden yazıtlar sosyo-arkeolojik açıdan son derece önemlidir. Öncelikle mezar sa-

hiplerinin künyeleri ile statüleri, bunun yanı sıra doğrudan mezarın kendisiyle ilgili kamusal hak-

ları, öngörülen cezaları ya da era’ları üzerine bilgiler sunan ilgili yazıt fragmanları bazı örneklerde 

kapı alınlıklarında, bazılarında kapı lentolarında okunurken kimi örneklerde ise kapı blokları üze-

rinde görülmektedir48.  

Aslında bu yazıt T. Corsten tarafından Araştırma Sonuçları Toplantısı’nda tanıtılmış; fakat de-

taylı bir çalışması yapılmamıştır49.  

Ölçüler: Yük.: 0.23 m; Gen.: 0. 71 m; Der.: 0. 34 m; Harf Yük.: 0.015-0.02 m.  

Tarih: MS II-III. yüzyıl (Köşeli ve C şeklinde sigma). 

 

 Κλ ~ Σάγαρις κατεσκεύασεν [ – – – – – – ἑαυτῷ] 

2 ζῶν καὶ τῇ γυναικὶ Στρατονείκῃ [καὶ – – – – τῷ τέ]- 

 κνῳ· ἑτέρῳ δὲ μηδενί· ἐὰν δὲ βιά[σηταί εἰσενεν]- 

4 κεῖν τινα δώσει τοῖς πατρώναι[ς– – – –  – – – – –] 

Çeviri: Cl(audius) Sagaris [bu mezarı] hayattayken [kendisi] ve karısı Stratonike ve [oğlu için] 

yaptırdı. Başka kimseye (izinli değildir). Eğer (biri) başka birini koymaya cüret ederse patronları-

na … (miktar ceza) ödeyecek. 

Str 1: Sagaris ismi kentte ilk kez geçerken şahsın Claudii gentilicum’u alması bu gens’e ait bir bağı 

olduğunu göstermektedir. T. Corsten (2005) yazıtta Sagaris ismi değil de Sagarios ismi olacağını 

vurgulamış ve bu kişinin azatlı biri olabileceğini öne sürmüştür. Zira bu fikir satır dörtte yer alan 

“patronlarına” ifadesinden açıkça anlaşılmaktadır. Sagaris ismi ise Anadolu’da mevcuttur50.  

                                                                        
47  Kibyra’dan ele geçen kapı lentoları hakkında genel bilgi için bk. Ekinci et al. 2009; Özüdoğru et al. 2011. 
48  Yazıtların mimari özelliklerine istinaden yazıtların yazıt taşıyıcısındaki yerlerini incelemek için genel bilgi hak-

kında bk. Şimşek 2013.  
49  Corsten 2005, 31-32; SEG LV. 1452.  
50  Anadolu’daki Sagaris isimleri için bk. Ankyra: Bosch 1967, 400 no. 344: Γ. Λονγείνῳ Παυλείνῳ Γ. Λονγεῖνος 

Σάγαρις καὶ  Γ. Λονγεῖνος  Κλαυδιανός,  πατρὶ μνήμης χάριν. Amorion: Walkens 1986, 559: [Σ]αγαρις 

Εὐτυχᾷ  [τ]έκνῳ γλυκυτάτῳ μνήμης χάριν. Apollonia: MAMA IV. 140: ……..γειαρότας δοιοὺς τούσδ’ 

ἐθέμην Σαγαρις  ἀντὶ βοῶν ζώντων τοὺς Δοκιμεῖς ἀρότας….Sinope: Garlan 2004, 323; 363; 374 (amphora 
üzerinde). 
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Kırık olan kısımda T. Corsten, τὸ μνημεῖον tamamlama önerisi yapmışken bu kelime kentte 

daha çok ποιέω=yapmak kelimesi ile kullanılmıştır51. Yazıtta inşa etmek anlamına gelen κατα-

σκευάζω ifadesi kentte ἡ σορός ile daha yaygın kullanılmaktadır. Τὴν σορόν ifadesi tamamlama 

için daha iyi bir seçenek olabilir. T. Corsten (2005) tarafından κατεσκεύασεν kelimesindeki ν (nü) 

harfi şüpheli olarak işaretlenirken söz konusu harfin τὸ ya da τὴν artikellerindeki tau (τ) harfinin 

olabileceği de göz önünde bulundurulabilir. 

Str 2: Cl. Sagaris’in bu mezarı yaptırdığı sırada hayatta olduğu ζῶν ifadesinden anlaşılmaktadır. 

Stratonike52 ismi ise Hellen dünyasında pek çok hanedanda kraliçe ismi53 olarak karşımıza çıkar-

ken bu isimden Küçük Asya’da Stratonikeia şeklinde bir kent adı türetilmiştir. Stratonike’nin adı-

nın ardından kendisinin babasının adı beklenebileceği gibi τῷ τέ]|κνῳ ifadesinden ötürü oğlunun 

adı da beklenebilir. Söz konusu kadının ismi Kibyra’da ilk kez kaydedilirken Anadolu’nun çeşitli 

yerlerinde çokça geçmektedir54.  

Str 3: Mezar yazıtlarında βιάω=zarar vermek, alıkoymak anlamına gelen kelime ἐὰν δὲ βιάσηται 

şeklindeki şart cümlesi kentte karşımıza çıkmamakla birlikte bu kalıp kullanım Pisidia, Lykia ve 

Attika’daki yazıtlardan bilinmektedir ve kullanım açısından doğrudur55. Buradaki yazıta Lykaonia 

Bölgesi’nde bulunan bir yazıttaki (SEG VI. 426) ἐὰν δέ τις ἐπιβι|άσηται εἰσενεν|κεῖν ifadesinden 

ötürü [εἰσενεν]|κεῖν tamamlaması önerilmiştir. 

Str 4: Ceza ödeme mercii olarak bir kurum/kişi ya da zümre beklenmesi muhtemeldir. Zira bura-

da τοῖς πατρῶναῖ[ς –]ifadesi yer almaktadır56. Söz konusu ifade patronlarına ödeme yapılacağını 

belirtmekteyse de yazıtın sağ tarafı günümüze ulaşmadığı için ödenecek miktar bilinememektedir. 

4. Tib. Cl. Philetos’un Torunu Cl. Paulina İçin Mezar (17 No’lu Krepidomalı Lahit) 

Beyaz mermerden platform. IKibyra 155’te sağ parçası yayınlı iken Doğu nekropol kazılarında sol 

bloğu da çıkmış57 ve T. Corsten’in tamamlaması doğru olmuştur.  

Tüm mezarlığın işgal ettiği alanın en güney sektöründe doğu-batı eksende uzanan istinat du-

varının genişlettiği terasta konumlanır. Alanda üç adet oda mezarın yanı sıra üç adet de krepi-

domalı lahit yer alır. Söz konusu üç krepidomalı lahitten biri olan bu definliğin lahit teknesine ya 

da kapağına ait herhangi bir kalıntı mevcut değildir. Ancak vuku bulan soygun ve talan faaliyetle-

rine rağmen krepidoma oldukça iyi korunmuş durumdadır. Kuzey-güney yönde inşa edilen bu 

kaide birbiri üzerine bindirilen üç adet basamak ile vücuda gelir. Bu alt yapıyı oluşturan ince tı-

raşlı blokların üstünde her cephede olmak üzere bosseler bırakılmıştır. En üst kısımda ise lahit 

için tasarlanan bir altlık bulunur. Bu kaidenin doğu cephesinde altta ve üstte dışa taşkın iki adet 

basit profil yer alır. Kaidenin doğu cephesinde ise mezar sahipleri ve adayanlarla ilgili bilgiler ak-

taran üç satırlık Hellence şu yazıt mevcuttur.  

                                                                        
51  IKibyra 226, 392, 349,  
52  Στρατονείκη ismindeki “ι” harfinin “ει” diphtonguna uzaması konusunda bk. Gignac 1975, 189-191. 
53  Stratonike isminin tarihte verildiği şahsiyetler için bk. Macurdy 1932, 70, 83; Seibert 1967, 56 vd.; Hopp 

1977, 27-29; Habicht 1970. 
54  Bölgede kadın ismi olarak tek yerde geçmektedir Antiokheia (Yalvaç): SEG XXXI. 1207. [․․․․․․ Στ]ρατονίκη 

Ἀπολλωνίου [․․․․․․․ ὑ]πὲ̣ρ Μενελέως τοῦ[υἱοῦ(?) Μηνὶ ] θεῷ εὐχήν. 
55  Pisidia: SEG LVII. 1432; Lykia: TAM II, 61; 969; 985, 995, 1033, 1144; 1165; 1166; Attika: SEG XXXI, 143; 

XXXII, 328.  
56  IKibyra 297 no’lu yazıtta geçen benzer kullanım için krş: — — δώ]σει τοῖς κοιρίοις {κυρίοις} μου 

πρ̣ο[στείμου — — —.  
57  Kazıdan çıkarılan parça için bk. Özüdoğru 2018c, 143.  
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Ölçüler: Yük.: 0.52 m; Gen.: 1.15 m; Der.: 0. 54-0.75 m; Harf Yük.: 0.035 m. 

Tarih: MS. II-III. yüzyıl. 

 

 Τιβέριος Κλαύδιος Φίλητος Κλαυδίᾳ Παυλείνῃ, 

2  τῇ Κλαυδίας Ἰουλίας θυγατρί, ἐκγόνῃ ἰδίᾳ 

    [μ]νήμης ἕνεκεν. 

Tiberius Claudius Philetos, Claudia Iulia’nın 

kızı ve kendisinin torunu olan Claudia 

Paulina için anısı vesilesiyle (bunu yaptırdı). 

T. Corsten (IKibyra 155) tarafından yayımlanmış olan ve Claudii ailesine mensup bir şahsa ait mezar 

yazıtının sol bloğu 2016 yılındaki Doğu Nekropolis Anıtsal Oda Mezar ve bağlı temenos’lar komp-

leksinin bulunduğu alanda yapılan kazılarda bulunmuştur58. IKibyra 155’te geçen ifade bloğun sağ ta-

rafına ait olup [–––]λητος Κλαυδίᾳ Παυλείνῃ, | [–––] θυγατρί, ἐκγόνῃ ἰδίᾳ | [–––]νεκεν şeklinde 

okunmuştur. T. Corsten, yazıtın Philetos olarak tamamlanacağını ön görmüşken bu tespiti doğru olup 

ikinci satırda θυγατρί ifadesinden önce kızın baba isminin geleceğini vurgulasa da59 ele geçen yazıtta 

Claudia Paulina’nın annesinin adı Claudia Iulia zikredilmektedir. Ayrıca T. Corsten’in IKibyra 231 no’lu 

yazıtında da Tib. Cl. Philetos’un ailesine ilişkin yazıtta şahsın ailesine ait bilgiler ile bağı üç kuşak orta-

ya çıkmaktadır: Τι(βέριος) Κλαύδιος Φίλητος  Καλλιόπῃ τῇ ἰδίᾳ γυναικὶ  σεμνῇ <μ>νείας ἕνεκα καὶ 

αὐτῷ  καὶ Ἐλπίδι ζῶν. Satır ikide geçen ἐκγόνη ifadesi, IKibyra 155 haricinde iki yazıtta daha kar-

şımıza torun anlamıyla çıkmaktadır60. Üçüncü satırda ise, T. Corsten’in ἕνεκεν kelimesine tamam-

lama olarak önerdiği μνήμης ifadesi doğru kullanılmıştır. Yazıtlarda geçen kişilerle ilgili soy bağı 

(Fig. 12) ise aşağıdaki şekilde oluşturulmaktadır: 

    Tib. Cl. Philetos       ∞      Kalliope 

  

     Elpis   Cl. Iulia   ∞   n.n. 

      

          Cl. Paulina 

Fig. 14. Tib. Cl. Philetos’un soy ağacı 

                                                                        
58  Özüdoğru 2018c, 143.  
59  Corsten 2002, 170.  
60  IKibyra 69: Μαρκίαν Τληπ̣ολεμίδα,  μάμμην συγκλητικῶν, · ἀρχιέρειαν τρίς, · ἐκγόνην Φλ(αβίου) · Κρατέρου 

ἀσιάρχου δὶς καὶ  ἀρχιερέως, θυγατέρα Μαρ̣κίου Δηιοτηριανοῦ λυκιάρχου, · Τιβ(έριος) · Κλ(αύδιος) · Πολέμων 

 vacat τὴν μητέρα. vac. IKibyra 71: Κλαυδίαν Τληπολεμίδα, τὴν κρατίστην  [θ]υγ̣ατέρα Κλ(αυδίου)· Ἰουλιανοῦ  

[συ]γ[κ]λητικοῦ, Κλ(αυδίου) · Ὀρέσ[τ]ο[υ] ὑ̣π̣α̣τικοῦ ἐκγόν[ην],  [ἀ]δελφὴν Κλ(αυδίου)· Ὀρέστου [συγ]κλη̣τ[ι]-

κοῦ, γυναῖκα Αὐ[ρ(ηλίου)]  Πολέμωνος συγκλητι̣κοῦ, μητέρα Ἀ̣ντ(ωνίου)· Ἰουλια̣ν̣οῦ συγκλητικοῦ,  [Κλ(αύδιος)] 

Πολέμων, ἀσιάρχη[ς], [ἱ]π̣πικός, τὴν γλυκυτάτην  vac. ἀνεψιάν. vacat 
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5. Aphthonetos Oğlu […] Cornutus ve Ailesi İçin Mezar (15 No’lu Podyumlu Lahit) 

Doğu Nekropolis’te ilk bloğu T. Corsten tarafından bulunan kireç taşından yapılma bloğun 2016 

yılındaki kazı çalışmalarında diğer bloğu ele geçmiştir. Sol tarafı kırık ve oldukça yıpranmıştır.  

14 no’lu lahdin güneyine bitişik bir şekilde konumlandırılan bu podyumlu lahit de büyük bir 

tahribat içindedir. Mezarı oluşturan mimari unsurların büyük bir çoğunluğu soygunlar esnasında 

özgün yerlerinden sökülerek alandan uzaklaştırılmıştır; hatta bunların bir kısmı kentte kazılar 

başlamadan önce Gölhisarlılar tarafından tekrar kullanılmak üzere alandan taşınmıştır. Podyum 

stylobatını oluşturan krepislere ait yalnızca batı alt sıra dışında in situ bir kalıntı yoktur. Dolayısıy-

la podyumun taşıdığı lahit ve kapağı araştırmalar esnasında tespit edilememiştir. Alanda sapta-

nan az sayıda mimari malzeme ile bu podyumun rekonstrüksiyonunu oluşturabilmek mümkün 

olmuştur. Stylobat düz yüzeylere sahip iki sıra krepisten oluşur. Bunun üzerine bindirilen dik-

dörtgen prizma formlu podyumun cephesinde ise bütün yüzeye yayılım gösteren dikdörtgen bir 

tabula işlenmiştir. Bu sınırlandırılmış fasadın merkezine dört satırlık bir Helence yazıt işlenmiştir. 

Gövdeye ait bloklardan biri zayi olduğu için yazıtın başlangıç kısmı bilinmemektedir. Mevcut yazı-

tın içeriği şöyledir;  

Ölçüler: Yük.: 0.76-0.77 m; Gen.: 1.29 m; Der.: 0. 85-87 m; Harf Yük.: 0. 04 m.  

Ed.: IKibyra 226’ya addenda. 

Tarih: MS II-III. yüzyıl. 

  

 [– – – τὸ μνη]μεῖον καὶ τὴν σορὸν . . . ΘΟ 

2  – – – – – – Ἀφθονήτου Κορν[οῦ]τος ἑαυ- 

 [τῷ καὶ τῇ γυναικὶ] Καλλικλείαι ΤΕΜ . . . Ω[–]Ο 

4  – – – – – – γι τῷ ἀδελφῷ κατεσκεύασεν. 

Bu anıtı ve lahti Aphtonetos oğlu […] 

Cornutus kendisi için,  

[eşi] TEM[…] kızı Kallikleia için ve kardeşi 

[…]ks için yaptırdı. 

ΙΚibyra 226 no’lu yazıtta T. Corsten’in okumasına bazı addendum ve corrigendum’lar yapılabilir. 

[– – – τὸ μνη]με̣ῖον καὶ τὴν σορὸ[ν – – – –] 

[– – – – – – –]Ο․Ι τοῦ Κορ̣ν[– – – – – – ] 

[– – – – – – –] Κ̣αλλικλείαι Τεμ[– – – – – –] 

[– – – – – – –]γ̣ι τῷ ἀδελφῷ κατε[σκεύασ–] 

2016 kazı sezonunda çıkarılan ikinci parçanın ölçüleri ve harf karakterleri ile T. Corsten’in ya-

yımlamış olduğu parça tamamlansa da yine eksiklikler yer alırken bazı öneriler getirilmiştir. 

Str 1: T. Corsten’in de ikinci kısımda σορόν kelimesini tamamlaması ikinci parça yazıt taşıyıcısın-
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da doğrulanmıştır. Ancak yazıtın devamı korozyona uğradığı için okunamamaktadır. Fakat bu kı-

sımda “ΘΟ” hecesini içeren bir isim beklenmektedir. 

Str 2: 226 no’lu yazıtta okuma tam olamamakla birlikte taş okumaları sonucu kelimenin bir isim 

olduğu anlaşılmaktadır. Aphthonetos ismi kentte ilk kez geçerken Asia Minor’da farklı kentlerde 

olduğu bilinmektedir61. 

T. Corsten’in ΚΟΡΝ ifadesi için Κορνηλίου ya da Κοΐντου isimlerini seçenek olarak sunmuş 

olsa da nominativus bir isim olan Κορνοῦτος62 ismi tamamlanmıştır. Bu durumda mezarı yaptıran 

kişinin Aphthonetos oğlu Cornutus olduğu aşikardır. Ancak Aphthonetos adının önünde Cornu-

tus’a bağlı bir praenomen beklenmektedir. IKibyra corpus’unda geçen Latin isimli yazıtlar baz 

alındığında baba adının genetivus halde praenomen ile nomen arasında bulunduğu görülmekte-

dir63. Bir Latin adı olan Cornutus için de bu durum beklenebilir.  

Str 3: ἑαυ[τῷ] ifadesi Καλλικλεῖ ismi gibi dativus singularis masculinum olarak kelime beklendiği 

için bu şekilde tamamlanması yapılmıştır. Kendinden sonra gelen Kallikleia adı eşine ait olabilir. 

Bu durumda ἑαυτῷ tamamlamasından sonra τῇ γυναικὶ ifadesi eklenebilir. Kallikleia isminden 

sonra ise ΤΕΜ ile başlayan bir baba adı beklenmektedir.  

Str 3-4: Kırık kısımda τῷ ἀδελφῷ’ya bağlı dativus çekimde ve nominativus’u guttural gövdeli olan 

bir isim beklenmektedir. 

6. Kallikles Kızı Tatas’ın Mezar Steli 

Kibyra kazı evi taş eserler sergi alanında koruma altında bulunan bu mezar stelinin özgün konu-

mu dokümantasyon eksikliği nedeniyle bilinememektedir. Yerel kireç taşından üretilen bu silindi-

rik stelin topuk ve üst profili bütünüyle kırılmıştır. Korunabilen gövde kısmında ise altı satırdan 

oluşan bir Helence yazıt yer alır. Özellikle kuzey, güney, doğu ve batı şeklinde dört ana sektöre 

ayrılan merkezi kent nekropolis’lerinde bu örneklere in situ ya da korunamamış vaziyette sıklıkla 

rastlanır. Kentin ana nekropolis’leri ve modern yerleşim içlerine kadar devam eden uzantıları içe-

risinde örnekleri izlenebilen silindirik stellerin niceliği ve lokasyonlarına dair ilk bilimsel kayıtlar 

2007 yılında yapılan haritalama çalışmaları esnasında oluşturulmuştur . Bunun yanında; T. Cors-

ten’in (2002) Kibyra nekropolis’lerinde çok farklı mezarlık unsurları üzerinde belgelediği epigrafik 

verileri  bir kitap halinde yayınlaması ve de D. Tarkan’ın kaleme aldığı tez çalışmasında  ilgili 

nekropolis materyallerini sunaklar adı altında tanımlayarak arkeolojik değerlendirmelere tabi 

tutmasının ötesinde mezar stellerine dair başkaca bir çalışma yapılmamıştır.  

Bilindiği üzere bir kült olgusu içerisinde sıklıkla karşılaşılan stellere kullanım amaçlarına göre 

çok farklı kavramsal nitelikler yüklenmiştir. Bazıları tanrı ya da tanrıçalara özel olarak tahsis edi-

len kült alanlarında insanlarca adak taşları olarak kullanılmış bazı örnekler de nekropolis’lerde 

bulunan mezarlara ilişkin bir belirteç olarak ya da mezar sahibi yakınlarınca defni gerçekleştirilen 

kişilere adanan adak taşı olarak kimlik kazanmıştır. Bu stellerin hangi amaçla kullanıldığı konu-

sunda net fikirleri sunacak birincil faktörler kullanım alanları ve üzerlerinde bulunan yazıtların 

                                                                        
61  Bazı kent örnekleri için bk. Kolophon: LGPN Va. 37771; Miletos: LGPN Vb. 16705; IG II2 9446; Stratonikeia: 

LGPN IV. 26177; SEG XXIV. 576. İasos: IIasos 54. 
62  Kentte ilk kez kayda geçirilen isim bölge olarak Termessos’ta kaydedilmiştir: TAM III/1. 564. 
63  IKibyra 40-41; 42A-E; 44; 55; 62; 130; 132; 196; 197. 
64  Bk. Ekinci et al. 2008. 
65  IKibyra 104-437 arasındaki yazıtlar mezar yazıtlarını içermektedir. 
66  Nekropolisteki sunaklar hakkında genel bilgi için bk. Tarkan 2013. 
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işaret ettiği anlamlardır. Kutsal alanlarda genellikle yerel insanların toponymos sıfatlar yükledik-

leri tanrı-tanrıçalarla olan manevi ilişkilerini düzenlemek, kuvvetlendirmek, duaların kabulünü 

sağlamak ya da şükranlarını sunmak amaçlı kullandıkları bu steller daha çok bir adak taşı niteliğine 

sahiptirler. Bu taşlar çok farklı formlarda olup kimi örnekler doğrudan bir sunak şeklinde tasarlanarak 

adak amaçlı kullanılmışlardır . Bu noktada önemle dikkate alınması gereken nokta taşlar üzerinde 

bulunan yazıtların bu işlemlerin hangi amaçla gerçekleştirildiği konusunda sundukları bilgilerdir.  

Konuyla doğrudan ilintili olan başka örnekler de nekropolis’lerde fazlaca karşılaşılan stellerdir. Bu 

taşların bir kısmı defnolunmuş mezar sahiplerine dair bilgilere işaret eden mezar stelleri iken bazı ör-

nekleri de aile bireylerince ya da farklı kimliklerce mezar sahiplerine anı yahut onurlandırma vesilesiy-

le sunulan adak stelleri olarak karşımıza çıkar. Bu ritüel, ölen ve hayatta olan insanlar arasındaki 

manevi bağların varlığını somutlaştırıp daimi hale getirmek isteyen insanı yaklaşımın bir metaya yük-

lediği kavramsal misyonun vurgulanması endişesini güder. Bu iki anlam farklılığını ortaya koyarak kul-

lanım amaçlarını belirgin kılan birincil unsur yine epigrafik verilerdir. Aşağıda metin içerisinde ele 

alınacak bir adet silindirik mezar steli üzerinde okunan epigrafik veri bu taşın temel kullanım işlevini 

ve kimliğini adak-onurlandırma amacı doğrultusunda kazandığını göstermektedir.  

Ölçüler: Yük.: 0.85 m; Çap: 0.62 m; Harf Yük.: 0.025-0.033 m. 

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi. 

 [τὴν στηλ]ὴν 

2 Ὀρθαγόρας 

 Σωκράτους 

4 Ταταδι Καλλικλέους 

 τῇ ἰδίᾳ γυναικὶ 

6 μνήμης ἕνεκεν. 

Çeviri: Bu steli Sokrates oğlu Orthagoras kendi eşi Kallikles 

kızı Tatas için anısı vesilesiyle (yaptırdı/dikti). 

Str. 2-3: Stelin dikimini sağlayan Sokrates oğlu Orthago-

ras’tır. Her iki isim de daha önce Kibyra antik kentinde bel-

gelenmiştir68. 

Str. 4-5: Söz konusu stel, dativus casus’ta verilen ve Orthagoras’ın eşi olan Kallikles kızı Tatas için 

dikilmiştir. Kallikles ve Tatas isimleri kentte daha önce kaydedilmişlerdir69. Bu isimlerden Tatas, 

üniseks bir isim olmakla birlikte70 bu yazıtta bir kadın için kullanılmıştır. Kentten bilinen ve bir er-

kek için kullanılan diğer Tatas adı için bk. IKibyra 81: Αὐρ(ήλιος) Τατας. Ayrıca bu stel üzerinde 

dental gövdeli çekime uğramış olan “Τατας, -δος” adının bir diğer genetivus hali olan Τατᾶ için 

bk. Robert 1946, 76 vd.  

                                                                        
67  Konuyla ilgili geniş bilgi için bk. Akyürek-Şahin 2006. 
68  Sokrates için bk. IKibyra 35b; 170; 245; 305; Orthagoras için bk. IKibyra 39; 109; 211; 245; 355. 
69  Tatas için bk. IKibyra 81; Kallikles için bk. IKibyra 42B; 42D; 44D; 51; 60; 80; 109; 112; 142; 145; 153; 173; 

227-230; 263; 271; 277; 281; 319; 341. 
70  Kadın örnekler için bk. SEG XXVII. 936; XXXVII 854; TAM V/1 703; 707; V/2 905; 1131; Erkek örnekler için bk. 

IPrusa 1022; IKlaud. 145; Robert – Robert 1954, 188 no. 92 B; 195 no. 111; IG II2 9475. 
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