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Tire Müzesi’nden Bazı Yeni Mezar Yazıtları
Some New Funerary Inscriptions from the Tire Museum
Hüseyin UZUNOĞLU 
Öz: Bu makalede Kaystros (Küçük Menderes) Vadisi’nin önemli yerleşimlerinden olan Tire’deki Arkeoloji
Müzesi’nde korunan ve Tire Müze Müdürlüğü tarafından verilen izinle 2017 yılında kopyalanan 7 adet eski
Hellence mezar yazıtı tanıtılmaktadır. Yazıtlardan ilk 6 tanesi yeni olup son yazıt I.Ephesos 3327 nolu yazıt için
bir addendum niteliğindedir. Bir numaralı yazıt Ammia’nın kızı ve Lucianus’un eşi tarafından Melitine isimli bir
kadın için, iki nolu yazıt C. Iulius Barnaios adında birisi tarafından Apollodotos için, üç numaralı yazıt Pythion,
dört numaralı yazıt Eudemos, beş numaralı yazıt Timokrates için ve altı numaralı yazıt olasılıkla Titus Diodoros
için diktirilen mezarlara aittir. 5 numaralı yazıtta geçen baba adı Morotimos ya da Morotimes/as ve 6 nolu
yazıtta geçen Hypohiethousa isimleri ilk kez belgeleniyor gözükmektedir. Yedi numaralı son yazıt, I.Ephesos
editörleri tarafından kısmen eksik okunmuş ve herhangi bir yorum yapılmadan bırakılmıştır. Marcus Aurelius
Metrodoros ve ailesi için yaptırılan bu mezar taşının burada yeni bir edisyonu sunulmakta ve ayrıntılı olarak
yorumlanmaktadır. Bölgede Pharsalos era’sının kullanılmasından ötürü 1 nolu yazıt kesin olarak MS 86 yılına
tarihlendirilebilmiştir, diğer yazıtlar ise Geç Hellenistik ve Roma İmparatorluk dönemlerindendir.
Anahtar sözcükler: Tire Müzesi; Hellence Mezar Yazıtları; Küçük Menderes Vadisi; Onomastik
Abstract: In this contribution are presented 7 Greek funerary inscriptions preserved today in the depot of
Tire Archaeological Museum located in the modern town of Tire, one of the most significant settlements in
the Cayster Valley. The inscriptions were copied in 2017 thanks to the permission of the museum
directorate. Six inscriptions are hitherto unpublished, while the last one (no.7) is an addendum to I.Ephesos
3327. No. 1 is the grave stone of Melitine, the daughter of Ammia and the wife of Lucianus; No. 2 is
inscribed for Apollodotos by a certain C. Iulius Barnaios; No. 3, 4, 5 and 6 are the funerary stelai of Pythion,
Eudemos, Timokrates and Titus Diodoros respectively. The personal names of Morotimos or Morotimes
attested in no. 5 and Hypohiethousa in no. 6 seem new. The last inscription (no. 7) was recorded partly
missing by the editors of I.Ephesos and is left with no commentary. In this paper, a new edition and a
detailed criticus apparatus are provided for this grave stone of Marcus Aurelius Metrodoros and his family.
Since it is known that the Pharsalos Era was commonly used in the region, we can date the inscription no. 1
to 86 AD with certainty, while the rest of them are from the Late Hellenistic and Roman Imperial Periods.
Keywords: Tire Museum; Greek Funerary Inscriptions; Cayster Valley; Onomastics
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Yerleşim tarihi Geç Kalkolithik Çağ’a kadar giden1 ve günümüze kadar da önemini koruyan Küçük
Menderes (Kaystros) Vadisi oldukça zengin kültür kalıntıları ile dikkat çekmektedir. Vadinin tartışmasız en önemli kenti olan Ephesos’un hinterlandında yer alan ve İzmir ilinin yak. 80 km güneydoğusuna konumlanan Tire ilçesindeki Arkeoloji Müzesi’nde başta modern yerleşime adını veren
Thyaira katoikia’sı2 olmak üzere söz konusu vadinin çeşitli antik yerleşimlerinden (Almoura, Bonitai,
Dideiphyta ya da Titeiphyta vs) getirilen çok sayıda epigrafik malzeme muhafaza edilmektedir. Bu
malzemelerin büyük bölümü I.Ephesos serisinde yayımlanmış3, o tarihten itibaren müzeye getirilen
yazıtlar ise 2007-2013 yılları arasında vadide ayrıntılı yüzey araştırmaları yürüten Prof. Dr. Marijana
Ricl tarafından kopyalanmış olup hazırlık aşamasında olan “Kaystros Vadisi Yazıt Corpus’unda”
yayımlanacaktır4. Bu tarihten itibaren müzeye getirilen ya da Ricl tarafından kaydedilmeyen
yazıtlar ise 2017 yılından itibaren tarafımızca çalışılmaya başlanmıştır5. Bu makalede müzenin
deposunda yer alan 6 tanesi yeni olmak üzere toplam 7 adet epigrafik belge tanıtılacaktır.
1. Melitine’nin Mezarı
Mermerden mezar steli. Env. No.: 79-7; Buluntu Yeri: Bilinmemektedir; Yük.: 60 cm; Gen.: 39 cm;
Kal.: 8 cm; Harf Yük.: 1,5-2,2 cm.
Stel üstten ve alttan hafif kırıktır. Sağ akroter kısmen görünse de sol akroterden hiçbir iz yoktur.
Stelin bezeme alanı sağ ve solu kırık dallarla süslü pilasterlere sahip olan kemerli niş şeklinde
oluşturulmuştur. Bezeme alanında yüzü ve gövdesi hafif aşınmış, khiton üzerine himation giyimli ve
sol eli göğsüne yaslı bir kadın figürü vardır. Kadın figürünün solunda kafası arkaya dönük bir köpek
resmedilmiştir. Figürün sağında bir ağaç dalı üzerinde güvercin görülmektedir. Bu hayvan betimleri,
kadının belki de genç bir yaşta hayata veda ettiğini işaret ediyor olabilir. Sahnenin altındaki silmede
yazıt başlamaktadır ancak sondaki iki harf haricinde bu satır tamamen tahrip olmuştur. Bu satırla
birlikte toplam 7 satırlık Hellence yazıt kazınmıştır. Stelin saplık veya zıvana kısmı yoktur.
Tarih: MS 86 (Pharsalos era’sına göre). Kaystros Vadisi
yerleşimlerinde ve özellikle Tire ve çevresinde bu era’nın
kullanımına ilişkin olarak bk. Leschhorn 1993, 289-290.
[ - - - - - - - - - - Ἀ]πολ
λώνιος Ἀμμιας ὁ πατὴρ
αὐτῆς καὶ Λουκίανος Λουκίου
4

ὁ ἀνὴρ αὐτῆς Μελιτίνης v

ἀνέστησαν ἐκ τῶν ἰδίων
αὐτῆς ἐτῶν ρλδ´ μνείας
χάριν.

Çeviri: “--- Babası, Ammia (?) oğlu Apollonios ve kocası Lucius
oğlu Lucianus Melitine’nin (mezarını?) onun kendi kesesinden
134 yılında anısı vesilesiyle diktirdiler”.
1

3
4

5

Meriç 2009, 24-25; 64-65; Külzer 2017, 196-197; Kirbihler 2018, 133-135.
Bu adlandırmaya ilişkin bk. Şahin 1979, 191-192. Tire ve çevresindeki yerleşimlerin yazılı belgeler ışığındaki bir
değerlendirmesi için bk. Uzunoğlu 2018.
Bk. I.Ephesos VII.1, no. 3292 ve 3335 arasındaki çeşitli yazıtlar.
M. Ricl’ın Kaystros Vadisi’ndeki araştırmaları sırasında topladığı yazıtlardan bazılarını çeşitli yerlerde yayımlamıştır, bk. Ricl
2010; 2013; 2015. Tire Müzesi’nde yaptığı çalışmaların ön raporları hakkında bk. Ricl 2009; 2010b.
Bk. Uzunoğlu 2019; 2019b.
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Str. 1: Kırık olan bu satırda bir olasılık rahmetli olan Melitine’nin annesinin ismi duruyor olabilirdi.
Eğer öyleyse bu satırlara [ἡ δεῖνα ἡ μήτηρ αὐτῆς καὶ] şeklinde bir tamamlama yapılabilir.
Str. 2: Ölenlerin ve mezarı yaptıranların kim olduğu ve aralarındaki ilişkiyi bu satır ve devamındaki
kötü Hellence sebebiyle kesin olarak saptamak güçtür. Çeviride de verdiğimiz ilk ve en yüksek
olasılığa göre ölen kadın Melitine olup annesinin ismiyle (Ammia) verilen babası Apollonios ve
kocası Lucianus ona bu mezarı diktirmiş olmalıdır. Ammias’ın burada masc. nom. olarak verilip
Apollonios’un ikinci bir adı olma olasılığı ise oldukça düşüktür. Bu durumda str. 4’de Melitine’nin
genetivus kullanımından sonra doğrudan fiile geçildiği için ismin ardından scilicet olarak “τὴν
στήλλην” şeklinde bir ifadenin var olduğunu düşünmemiz gerekecektir. Benzer bir kullanım için bk.
RECAM II, no. 267.
Diğer bir seçenek ise bu mezarın iki kişiye yani Ammia ve Melitine’ye ait olma olasılığıdır. Böyle
bir durumda bu ikisinin kardeş olduğunu ve Ammia henüz bekârken Melite’nin evli olduğunu ve
aynı anda öldüklerini düşünebiliriz. Ancak bu olasılığı zayıflatan en önemli faktör stel üzerinde tek
bir figürün resmedilmesi ve 5. ve 6. satırlardaki ἐκ τῶν ἰδίων αὐτῆς kalıbıdır. Aynı anda figürle
yazıtın tam uyuşmadığını ve αὐτῶν yerine hatalı olarak αὐτῆς kullanıldığını iddia etmek zordur,
ama tabi ki imkânsız değildir. Eğer durum yine de bu ise yazıtın çevirisi şöyle verilebilir :
“Ammia’nın babası Apollonios ve Melitine’nin kocası Lucianus oğlu Lucianus onların anısı vesilesiyle
(bu steli) 134 yılında kendi ceplerinden yaptırdılar”.
Yerel bir isim olan Ammia için bk. Zgusta 1964, §57-16.
Str. 4: Melitine ismi Ephesos teritoryumunda birkaç kez belgelenmiştir, bk. LGPN VA, 289 s.v.
Bunlardan I.Ephesos VII.1 3291 nolu yazıtta Tire’den çok da uzakta olmayan bir yerde belgelenen
ve oğluna Apollonios ismini veren Melitine’nin bizim yazıtımızdaki kişiyle olan bağı ya da özdeş
olması elbette kesin değildir ama küçük de olsa böyle bir olasılık vardır.
2- Apollodotos’un Mezarı
Mermerden mezar steli. Env. No. 99-3; Buluntu Yeri:
Bilinmemektedir. Yük.: 61 cm; Gen.: 42 cm; Kal.: 12 cm;
Harf Yük.: 2-2,2 cm.
Stel üstten kırık olup diğer yönlerden tam korunmuştur. Stelin betim alanında antik dönem mezar
taşlarında çok sık görülen bir kompozisyon olan ölü
ziyafet sahnesi bulunmaktadır6. Stelin solunda khiton
üstüne himation giymiş, ayaklarını dikdörtgen bir ayaklığa koymuş tabure üstünde oturan bir kadın resmedilmiştir. Sahnenin sağında bir kline üzerinde sol dirseklerini bir yastığa dayamış iki erkek figürü yer almaktadır.
Bu figürlerin yüzleri kırılmıştır. Kadın sağ eliyle
erkeklerden birinin elini sıkmakta7, sol eli ise belli
belirsiz yüzüne doğru uzanmaktadır. Klinenin altında
üzerinde meyveler bulunan üç ayaklı bir masa, masanın
sağında bir erkek hizmetkâr ve kadının oturduğu
taburenin altında elinde bir kutu taşıyan bir kız hizmetkâr görülmektedir. Sahnenin altında 4 satırlık bir yazıt
6

7

Ölü ziyafet sahneli mezar stelleri hakkında bk. Fabricius 1999, passim; Uzunoğlu 2015, 397-415. Tire Müzesi’ndeki
örnekleri için bk. Çekilmez 2015, kat. No. K. 2-17.
Kadının kline üzerinde yatan erkeğin elini sıktığı örnekler için bk. Pfuhl – Möbius 1979, 424-425.
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yer almaktadır. Stelin saplık kısmı kısa ve sağlamdır.
Tarih: MS II/III. yüzyıl
Ἀπολλόδοτε v
Çeviri: “Ey rahmetli iyi (insan)
Apollodotos, sağlıcakla. Gaius
ἥρως χρηστὲ χαῖρε·
oğlu Gaius Iulius Barnaios (bu
Γάϊος Ἰούλ[ι]ος Γαΐου
steli yaptırdı)”.
Βαρνα[ῖ]ος

Str. 2: ἥρως sözcüğünün mezar yazıtlarında ölen kişiler için kullanılması hakkında bk. Wypustek
2013, 65-95; ayrıca bk. aşağ. no. 4. χρηστός/ή ise ölüye yaşarken iyi bir insan olmasından kaynaklı
verilen ve mezar yazıtlarında sıkça kullanılan bir sıfattır; bk. Robert 1937, 369-370.
Str. 4: Βαρνα[ῖ]ος: Βάρνας, Βαρνέος, Βαρνίος gibi farklı versiyonlara sahip olan bu isim Semitiktir,
bk. SEG 41, no. 1503 (Germanikeia yazıtı); IGLS V, no. 2372 ve 2510; Edson 1963, 103. İsmin Küçük
Asya sınırları içindeki tek örneği tespit edebildiğimiz kadarıyla yukarıda bahsettiğimiz Germanikeia
yazıtıdır ve MÖ I. / MS I. yüzyıla tarihlendirilmektedir. LGPN’nin baskıya hazırlanan ve Syria,
Palestina ve Euphrates ötesi bölgelerdeki isimleri derleyen VI. cildinde isim toplam 46 defa
belgelenmiş gözükmektedir (bu sayının büyük çoğunluğu ise Syria’dandır)8. Mezopotamya ile
çevresinde yaygın olan isim onun dışındaki yerlerde yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla bizim
yazıtımızdaki kişinin Syria kökenli olma olasılığı mevcuttur.
Olasılıkla mezarı yaptıran kişi olan C. Iulius Barnaios’un rahmetli Apollodotos ile olan ilişkisi ise
yazıtta açık değildir.
3- Pythion’un Mezarı
Mermerden mezar steli. Env. No.: 89-517.
Buluntu Yeri: Bilinmemektedir; Yük.: 31-35 cm;
Gen.: 26-30 cm; Kal.: 6-8 cm; Harf Yük.: 0,6-1
cm.
Üçgen alınlıklı stelin basık alınlık kısmı zarar
görmüş ve hafif kırılmıştır. Alınlığın içinde bir
patera yer almaktadır. Alınlık ile bezeme alanı
arasında bir çelenk bulunmaktadır. Bezeme
alanında sağ eli mantosunun içinde bir erkek
figürü vardır. Bu figürün sağında bir kaide ve
üzerinde ise kratere benzer bir kap vardır. Stel
alttan kırıktır.
Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi
Alınlığın altındaki alanda çelenk içinde:
ὁ δῆμ[ος]
Çelengin altında:
Πυθίω[ν] v Πυθίωνος τοῦ Μηνοδότου.
Çeviri: “Menodotos’un torunu, Pythion’un oğlu Pythion (burada yatıyor)”.

8

Leksikon henüz yayımlanmamasına rağmen bu bilgiyi benimle paylaşan LGPN editörlerinden meslektaşım Dr. JeanSébastien Balzat’a çok teşekkür ederim.
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4- Eudemos’un Mezarı
Mermerden levha. Env. No.: 2003/89; Buluntu
Yeri: Bilinmemektedir; Yük.: 37 cm; Gen.: 44
cm; Kal.: 12 cm; Harf Yük.: 2 cm.
Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi
Levha sol kenarından ve sol üstten kırıktır.
Bezeme alanında sol ön ayağını küçük bir
altarcık üzerine koymuş olan bir at figürü
işlenmiştir9. At binicisi sağ elinde çelenk tutar
şekilde betimlenmiştir. Binicinin khlamys’ü hafif
arkaya sarkmış ve sol kolunu kapatmıştır.
Sahnenin sağında bir ağaç yer almaktadır. Bu
tasvirlerin altında ise tek satırlık Hellence yazıt
kazınmıştır.

Εὔδημος ρως

Çeviri: “Merhum Eudemos (burada yatıyor)”.
5- Timokrates’in Mezarı

Mermerden üçgen alınlıklı ve akroterli mezar steli. Env. No. 2003-118;
Buluntu Yeri: Bilinmemektedir. Yük.: 97 cm; Gen.: 43 cm; Kal.: 6 cm;
Harf Yük.: 2-2,5 cm.
Stelin üzerinde herhangi bir motif yoktur ve orta kısmından yatay
kırılarak iki parçaya ayrılmıştır. Saplık kısmı kısa ancak sağlamdır. Stel
Geç Hellenistik Dönemin tipik ince uzun ve basık alınlıklı stelleri tarzında
işlenmiştir. Yazıt gövdenin epeyce alt kısmına kazınmıştır. Yazıt ise yine
tipik Geç Hellenistik tarzda sadece iki sözcükten oluşmaktadır:
Nominativus haldeki ölü adı ile genetivus haldeki baba adı.
Tarih: Geç Hellenistik Dönem

Τιμοκράτης Μοροτίμου
Çeviri: “Morotimos (ya da Morotimes/as) oğlu Timokrates (burada yatıyor)”.

Morotimos ya da Morotimes/as olarak anlayabileceğimiz ve Hellence’de ὁ μόρος (kader, yazgı) ve
ἡ τίμη (onur) sözcüklerinin birleşiminden oluşan bu isim bugüne değin herhangi bir yerde belgelenmemiştir. İsmin ilk kısmı olan ve Helen mitolojisinde insanları ölümcül kaderlerine sürükleyen bir
figür olarak bilinen Moros, şahıs ismi olarak bir kez Aleksandreia Troas kentinde belgelenmiştir:
9

Benzer sahnelerin anlamı ve yorumlanması hakkında bk. Pfuhl – Möbius 1979, 310-314.
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LGPN VA, 321 s.v. Moros ve Morie’nin epikhorik bir isim mi yoksa Moros’un personifike
edilmesinden mi türetildiği konusunda bk. Zgusta 1964, § 964. İsim bir kez de Morios şeklinde
Syedra kentinde tespit edilmiştir: LGPN VB, 302 s.v.
Yazıtlı alan üzerine çok daha geç devirlerlerde
(olasılıkla Genç Antikçağ) taş ters çevrilerek 6-7 cm
yüksekliğe sahip bazı harflerin çiziktirildiği görülmektedir.
ΒΥΦ.ΑΝ
ΓΥΝ
İlk satırdaki Beta harfinden sonra Latince V harfi
gelmekte ve ikisinin altında bir ypsilon kazınmış
gözükmektedir. Taş, belki de okuma yazma öğrenmeye çalışan birinin alıştırma yapma aracı olarak
kullanılmıştı. Dolayısıyla bu harf kalıntılarından anlamlı bir şey çıkartmak mümkün görünmemektedir.
6- Titus Diodoros’un Mezarı
Mermerden levhanın sağ tarafı. Env. No.: Henüz verilmemiş; Buluntu Yeri: Kutu Han / Tire; Yük.: 30
cm; Gen.: 30 cm; Kal.: 11 cm; Harf Yük.: 1,3-2 cm.
Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi
Τ[ί]τον Δι δ [ρο]ν Διονυσίου δ [ου] πατρώου μνεί4

[α]ς ἕνεκα τὸ μνη[μ]εῖον ἐποίησεν
[vac?] ποιηθουσα.

Çeviri: “Hypohiethousa, bu mezarı yaptırdı (ve)
üvey babası Dionysios oğlu Titus Diodoros’u anısı
vesilesiyle (bu mezarla onurlandırdı)”.
Str. 1-2: Τίτον Διόδωρον: 5. satırda ἐποίησεν fiili kullanılmasına rağmen ölen şahsın isminin
dativus yerine accusativus casus’unda verilmesi ilginçtir. Ölünün onurlandırıldığı bu tip
durumlarda beklenti özellikle Lydia Bölgesi’nde yaygın olduğu üzere τιμάω fiilidir, bk. Robert –
Robert 1948, 92.
Str. 3: πατρωός sözcüğünün üvey baba anlamına gelmesi hakkında bk. LSJ, s.v.
Str. 6: Bu satırda mezarını kimin yaptırdığının yazılı olduğunu beklememiz gerektiği için mevcut
harf kalıntılarının bir şahıs ismine ait olması yüksek olasılıktır. Taşın ilk satırlarına bakılarak satır
başında en az 2-3 harf boşluk var olduğunu söyleyebiliriz, ama bir önceki satırla birlikte yazıtın
yavaştan içe kaymaya başladığı açıktır. Dolayısıyla burada ὑπο- ile başlayan bir ismin yer aldığını
söyleyebiliriz, ancak Ὑποιηθουσα diye bir isim bugüne kadar tespit edilmiş değildir.
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7- I.Ephesos VII.1, 3327 için Addendum
Mermerden tabula ansata şeklinde bir mezar steli. Env. No.: 122; Buluntu Yeri: Bilinmemektedir. 5
parça şeklinde müzede tespit edilen eser birleştirilerek fotoğraflanmıştır.
Ölçüleri: Yük.: 52 cm; Gen.: 62 cm; Kal.: 5 cm; Harf Yük.: 0,7-1,8 cm.
Ed. I.Ephesos VII.1, 3327 = SEG 31, 964.
Tarih: MS II./III. yüzyıl

8

12

Eski Edisyon:

Yeni Edisyon:

τοῦτο τὸ ἡρῷον κατε-

τοῦτο τὸ ἡρῷον κατε

σκεύασε Μ. Αὐ. [Μ]ητρόδωρος

σκεύασε Μ. Αὐ. [Μ]ητρόδωρος

Μενεκράτου ἑαυτῷ καὶ γυναικὶ

Μενεκράτου ἑαυτῷ καὶ γυναικὶ

Τρυφώσῃ Ἐφεσίᾳ καὶ τέκνοις

Τρυφώσῃ Ἐφεσίᾳ καὶ τέκνοις

καὶ ἐκγόνων αὐτων τῶν τέκ-

καὶ ἐκγόνων αὐτῶν τῶν τέκ-

νων ὧν ἀνατρεφει ὁ Μη-

νων ὧν ἀνατρέφει ὁ Μη-

τρόδωρος ἐκ τῆς Τρύφ-

τρόδωρος ἐκ τῆς Τρύφ-

ώσης· εἰ δέ τις ἐπανύξει

8

ωσης· εἰ δέ τις ἐπανύξει

ἀλλότριος [ἤ ….] ἐπὶ τὸ

ἀλλότριος [ἤ ἕτερον βάλ?]ῃ ἐπὶ τ{ῷ}ὸ

ναΐδιον, θήσι ε[ἰς τ]ὸ ταμεῖ-

ναΐδιον, θήσι ε[ἲς τ]ὸ ταμεῖ-

ον δηναρία χίλια καὶ τῇ

ον δηναρία χίλια καὶ τῇ

Μαγνιμηνῶν κατοικίᾳ

12

Μαγνιμηνῶν κατοικίᾳ

Ş πεντακόσια· τού-

Ş πεντακόσια· τού-

του ἀντίγραφον ἐτέθη

του ἀντίγραφον ἐτέθη

[εἰ]ς τὸ ἀρχεῖον

[ε]ἰς τὸ ἀρχεῖον
16

[ζῶ]σιν Ğ

Çeviri: “Bu mezarı Menekrates oğlu
Marcus Aurelius Metrodoros kendisi, karısı
Ephesoslu Tryphosa ve çocukları ve
Tryphosa’dan olma Metrodoros’un yetiştirdiği çocukların torunları için hayattalarken yaptırdı. Eğer başka bir kimse (bu
mezarı) açarsa ya da bu naidion’a (başka
birini gömerse?) (imparatorluk) kasasına
bin dinar ve Magnimena katoikia’sına beş
yüz dinar verecek. Bu (yazıtın) bir kopyası
arşive konuldu”.
Str. 5: Gen. Pl. ἐκγόνων yerine burada
beklenmesi gereken Dat. Pl. ἐκγόνοις’tur
ve taş ustasınca gramer hatası yapılmıştır.
Bir diğer casus hatası için krş. aşağ. str. 9.
Str. 6-8: Burada Marcus Aurelius Metrodoros ve eşi Tryphosa, hem kendi çocuklarının torunları için
hem de Tryphosa’nın başka bir adamdan olan Metrodoros isimli oğlunun beslemesi olan çocukların
torunları için bu mezarı yaptırmaktadır. Dolayısıyla str. 5’de αὐτῶν’un ardından scil. olarak bir καί
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durduğunu düşünebiliriz.
Str. 9: ἐπὶ τὸ: Taş üstünde son harf açıkça omega olarak görülmektedir. Ancak sonrasında gelen
sözcük neutrum singular olduğu için burada bir hata yapıldığı varsayılmalıdır.
Str. 10: ναΐδιον: Bu sözcük ναός’un dimünitifi olarak küçük tapınak, cella ve tanrı/tanrıça
heykelciklerinin konulduğu niş anlamına gelmektedir ve çoğunlukla Delos yazıtlarında
görülmektedir: ID 1416; 1417 vs. Terim için bk. Prêtre 1999, 392. Burada yüksek olasılıkla ölen
kişilerin mezarı anlamında kullanılmıştır ve ἀλλότριος’dan sonraki boşluk yeni edisyonda da
belirttiğimiz üzere eksik harf sayısı da dikkate alınarak bir ihtimal [ἤ ἕτερον βάλ]ῃ şeklinde
tamamlanabilmektedir.
Str. 12: Tire ve çevresinde bu yazıt haricinde Magnimena diye bir katoikia bilinmemektedir. Yazıtın
buluntu yeri belirsiz olduğu için bu yerleşim biriminin Ephesos’un mu yoksa bu bölge için bir diğer
alternatif olan Hypaipa’nın mı ya da Metropolis’in mi egemenlik sahasına girdiğini kesin olarak
söylemek zordur. Rahmetli olan şahıslardan Tryphosa’nın Ephesoslu olması bu açıdan bir göstergedir, ancak sadece ethnikon’a dayanarak bir polis’in teritoryal sınırlarını belirlemek sakıncalıdır ve
Tire çevresi özelinde detaylıca tarafımdan ele alınmıştır, bk. Uzunoğlu 2018, 54-55. Nitekim Chr.
Schuler (1998, 299, no. B.25), bu yazıtın kökeni için (Ionien: Ephesos?) diyerek bu bağlamda
çekincesini ortaya koymuştur. Buna karşın SEG editörleri yazıtı doğrudan Ephesos ile ilişkilendirmişlerdir. Daha da ilginç olarak F. Kirbihler (2009, 316), Ephesos teritoryumu üzerine yaptığı
çalışmasında Διαγυρενῶν κατοικία, Θυαιρηνῶν κώμη, Μαγνόλων κατοικία ve κατοικία τῶν
Ἀλινδηνῶν gibi pek çok yerleşimi kesin bir veri olmamasına rağmen Ephesos sınırlarına koyarken
Magnimena’yı dışarıda bırakmıştır.
Str. 16: Buradaki harf kalıntıları (ΣΙΝ) I.Ephesos editörlerince görülmemiştir, ancak açık bir şekilde
okunmaktadır. Mezarın, rahmetli olanların henüz hayattayken yaptırıldığı ifadesi Ephesos mezar
yazıtlarında yaygın olarak yazıtın sonunda yazılmaktadır. Buradaki gibi yazıtın bir kopyasının arşive
konulacağı bilgisinden hemen sonra ζῶσιν ifadesinin verildiği diğer örnekler için bk. I.Ephesos VI,
2246B; 2568.
Tabula ansata’nın ana gövdesindeki yazıt I.Ephesos editörlerince okunmuş ama daha sonraki bir
kullanıma ait olduğunu düşündüğümüz kulaklardaki yazılar ilk edisyonda verilmemiştir10. Çoğu yeri
silik ya da aşınmış olsa da ve bunun sonucu olarak anlamlı bir metin çıkmasa da aşağıda eserin bu
kısmındaki harf kalıntıları da verilmektedir.

10

İlginç bir şekilde I.Ephesos editörleri taşın sadece sağ kısmında bulunan bir bölümündeki yazıtın transkripsiyonunu
yaptıklalarını söyleyerek bunu ikinci kullanımla ilişkilendirmişlerdir. Bu bilgi taşı görme olanağı olmayan SEG editörlerince
de aynen kabul edilmiştir: “Limestone plaque with tabula ansata and inscription from a second use of the stone; only part
of the letters at the right side have been copied.” Oysa fotoğraftan da gayet net olarak görüldüğü üzere editio princeps’te
yayımlanan yazıt taşın ana gövdesine kazınmış olup taşı neredeyse bir bütün olarak kaplamaktadır. Editörler sadece
tabula’nın sol ve sağ kulağındaki yazıtları kopyalamamışlardır.
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(A) Tabula’nın sol
kulağı üzerindeki
yazıt:

(B) Tabula’nın sağ kulağı
üzerindeki yazıt:

Ν.ΕΩΙ
ΤöΡΟΧΙΛ

ΤΡΥ
ΒΑΝ

Ῥουφεῖ

[.] ΑΥΡ
4

ΑΡΟΥ

4

ΠöΗöΓΑ

ΕΤΕΝΩ

ΥΡΜ

ΝΤ.Ρ

ΥΡΟΙ

ΠΑΝ
8

[.] Ο [--]

8

ΟΡΩ
ΑΓΥ

Ι καὶ Ω

[--]

ΙΣΚΑΙΙΥ

Π

ΥΓ[--]
12 ΝΟ[--]

{φει}νου

12

ΑΙ
ΝΕ

A. Str. 3-4: Αὐρ(ήλιος)∙ Ἀρού(ντιος)?
B. Str. 2: Τροχίλ(ος)
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