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ADALYA XVII, 2014

Pisidia’dan Plouton-Kore Betimli Bir Adak Steli 
ve Yöre Kültü Hakkında Düşündürdükleri

B. Ayça POLAT BECKS* – Hüseyin METİN**

Makalenin konusunu oluşturan adak steli, Burdur İli, Bucak İlçesi sınırları içerisindeki Keçili 
Köyü’nde bulunmuş ve satın alma yoluyla Burdur Müzesi’ne kazandırılmıştır1. Keçili Köyü, 
Kestel Dağı’nın güneydoğuya açılan eteklerinde, günümüzde kurutulmuş Kestel (Paludes) ile 
Anbahan Gölleri arasında kalan Kilde Boğazı mevkiinde yer almaktadır (Res. 1). Antik Pisidia 
coğrafyasının güneybatı kesimlerinde kalır. Çevresinde Komama ve Kremna gibi antik kentlerin 
yanı sıra, başta Kuşbaba yakınlarındaki Gavurini (Kolbassa)2 ve Kaynarkalesi3 olmak üzere, 
güneyde Akpınar mevkiindeki Roma yerleşimi (Kretopolis?), Çomaklı yakınında Pogla, Yelten 
yakınında Andeda, Boğazköy yakınlarındaki Panemoteikhos ve Verbe gibi aralarında kırsal 
niteliklilerinde yer aldığı pek çok küçük yerleşim bulunmaktadır (Res. 1). 

Keçili’deki ilk tespitler 1800’lerin sonlarında bölgeye gelen seyyahlarca yapılmıştır ve 
çalışmaların çoğu, güneyinde kalan Komama ve çevresindeki kalıntıları, özellikle yazıtları 
belgelemeye yönelik olmuştur4. Keçili’nin ilk kez gerçek anlamda bilim dünyasına tanıtıl-
ması Bean tarafından, köy mezarlığında devşirme malzemelerin tespiti ve yayınlanması ile 
gerçekleşir5. Mitchell’in Keçili’ye birebir değinmemekle birlikte, hemen güneyindeki yerleşi-
mi Kretopolis olarak adlandırdığı çalışmasıyla; adak stelinin bulunduğu kutsal alan civarın-
daki yerleşimlerin sayıca fazlalığı ve çeşitliliği bir kez daha gözler önüne serilmiştir6. Özsait, 
Burdur-Isparta-Antalya illerini kapsayan yüzey araştırmaları sırasında Keçili’de de çalışmalar 
yapmıştır7. Yakınlardaki yerleşimleri belgelemenin yanı sıra, Keçili Köyü’nün yaklaşık 2 km. 

 * Yrd. Doç. Dr. B. Ayça Polat Becks, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, İstiklal 
Yerleşkesi, Burdur. E-posta: aycapolt@hotmail.com

** Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Metin, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, İstiklal 
Yerleşkesi, Burdur. E-posta: arkeologmetin@hotmail.com

 1 Söz konusu adak stelini çalışmamıza olanak sağlayan Burdur Müzesi müdürü Sayın H. A. Ekinci’ye ve müze uzman-
larından Sayın A. Küçükçoban’a çok teşekkür ederiz. 

 2 Bean 1960, 47 (Burada Ramsay ve Kiepert’in önerileri sıralanarak Kolbassa veya Kodrulla diye geçer), Mitchell 1988, 
106-108 (Bulunan latince yazıtta kentin adı Kolbassa olarak okunmaktadır); Mitchell 1991, 13-139. 

 3 Bean 1960, 44. 
 4 Ramsay 1884, 581-582; Ramsay 1885, 342; Ramsay 1888, 263 vd.; Woodward - Ormerod 1909/10, 86, 128 vd.
 5 Bean 1960. 
 6 İlk kez Bean tarafından Yüreğil mezarlığında bulunan yazıt üzerinde isminin okunmasıyla lokalizasyonu tartışılır 

(Bean 1960, 51-53). Mitchell yazıtlardan yola çıkarak Yüreğil yakınlarındaki Akpınar mevkiine Mitchell 1994, 129 
v.d., 131, Fig. 1. Kretopolis daha önce Özsait tarafından antik kaynaklardaki anlatımlardan yola çıkarak İncirhan 
yakınlarındaki Sivritepe’ye atfedilmiştir. Özsait 1985, 114-115. 

 7 Özsait 1986, 394; Özsait 1990, 98; Özsait 1991, 65; Özsait 1993, 198; Özsait - Özsait 1996, 369. 
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kuzeybatısında, kayalık arazide konumlanan “Yanıktaş” kutsal alanındaki kayaya oygu adak 
kabartmalarını ve bunlar üzerinde betimlenen tanrı ve tanrıçaları değerlendirmiştir8. 

Tanım 
Çalışmanın konusunu oluşturan adak steli Keçili-Ova yolu civarında bulunmuştur9. Tüm du-
rumdaki adak stelinin yapımında sarımtırak gri renkte yerel kireçtaşı kullanılmıştır. Stelin alt 
kısmı düz bırakılmış, yuvaya yerleştirme için kama eklenmemiştir. Ön yüzünde naiskosu sı-
nırlayan sol taşıyıcının ortasında, sağ akroter ve eğik geison üzerinde yüzeyde ufak zedeler 
mevcuttur (Res. 2). 32 cm. yüksekliğindeki stelin genişliği alt kısımda 31 cm. olarak ölçülürken, 
üste doğru 30 cm.’ye kadar daralır. Kalınlık alt kesimde 11 cm. olup, üstte akroter kısmında 4 
cm.’ye kadar incelmektedir. Ön yüzde detaylı işçiliğe sahip yüksekçe kabartma gözlenirken, 
yan yüzler mimari forma uygun olarak düzeltilmiş, arka yüz ise kaba bırakılmıştır (Res. 3). Üst 
yüzün kısmen düzeltildiği ve arkaya doğru eğik olarak işlendiği görülür. Figürlü sahnede ka-
bartma derinliği 2 cm.’dir. 

Ön yüzünde naiskos içinde figürlü sahne betimlenmiştir. Naiskosun, bölgeden bilinen 
steller ve kaya kabartmaları ile karşılaştırıldığında, mimari detaylarının işlendiği söylenebilir10. 
Üçgen alınlıklı naiskosta yanlardaki payeler Dor düzenine benzer şemaya sahiptir (Res. 2). 
Paye başlıkları yan yüzlerde, merkezden uzaklaştıkça detayı azalan biçimde, kısmen işlenmiştir. 
Payeler, başlıklarla ayna tersi formda kaideler üzerinde durmaktadır (Res. 2-3). Soldaki kaide, 
diğerinden daha yüksek gösterilmiştir. Kaideler figürlerin üzerinde durdukları, 1 cm. dışa çekik 
stylobat düzlemine oturur. 

Paye başlıkları üzerinde, etrafı tek bir düz silme ile çerçevelenmiş alınlık yükselir. Alınlığı 
altta sınırlayan yatay geison ile paye başlıkları arasının düz bir hat halinde yaklaşık 3 mm. 
yüksekliğinde çukurlaştırılarak, arada adeta boşluk bırakıldığı görülür (Res. 2). Bu nedenle 
alınlık başlıklar üzerine tam oturmaz ve havada asılı izlenimi yaratır. Tympanon hafif çukur-
laştırılmış ve ortasına kabartma halinde Gorgo Medusa başı işlenmiştir (Res. 2, 6). Alınlığın alt 
düzleminden farklı olarak, eğik geisonlardan tympanona geçiş 45 derecelik açıyla yapılmıştır. 
Alınlık üstünde köşelerde dış yüzleri dik, merkeze bakan yüzleri kavisli işlenmiş, üçgene yakın 
formlu akroterler bulunmaktadır. Üçgen çatının merkezinde, yanlardakine oranla daha alçak 
bırakılmış, tepe akroteri mevcuttur. Akroterlerin olduğu kısımlarda eğik geisonların üst sınırı 
çizilmemiştir.

İki yanda payeler, üstte yatay geison, altta stylobatla sınırlanan figürlü sahne alanı 18 cm. 
yüksekliktedir. Sahne cepheden betimlenmiş iki insan figürü içerir (Res. 2). Aralarında atribü 
nitelikli karışık yaratık Kerberos yer alır. Aynı düzlem üzerinde duran, vücut oranları anatomiye 
uyumlu figürler, sahne alanına düzgün biçimde sığdırılmıştır.

Sahnenin sağında, oturur halde sakallı erkek figürü betimlenmiştir. 17,9 cm. yüksekliğiyle 
diğer figüre oranla daha büyüktür. Khiton üzerine manto giyen figür, sol elinde yere dayalı 
asa tutarken, sağ eli Kerberos’un üç başından, kendine yakın olanı üzerindedir (Res. 2, 4). 

  8 Özsait - Özsait 1998, 619-632; Özsait - Labarre - Özsait 2004, 61-82.
  9 Burdur Müzesi’nde K.115.18.12 envanter numarası ile korunmaktadır. 
10 Benzer naiskos tiplerine bölgede Kakasbos; Dioskurlar ve tanrıça gibi yerel kültlerle ilişkili adak stellerinde veya 

kaya kabartmalarında da rastlanmaktadır. Delemen’in bölgedeki yerel atlı tanrı ve herosları incelediği çalışmasında 
I B 1 a olarak nitelediği aedicula tipi ile benzerdir. Ancak buradaki örneklere bakıldığında gerek aedicula’nın 
gerekse figürlerin işleniş detayları ve oranlarının makalede ele alınan örnekten farklı olduğu açıkça görülmektedir 
(Delemen 1999, 16-17). 



147Pisidia’dan Plouton-Kore Betimli Bir Adak Steli ve Yöre Kültü Hakkında Düşündürdükleri

Cepheden betimlenen figürde sol bacak taşıyıcı olarak düz yere basarken, sağ bacak dizden 
kıvrılarak, ayak geriye atılmıştır. Figürün oturduğu vücut hareketinden ve manto işlenişinden 
anlaşılmakla birlikte, oturduğu iskemle veya taht kabartma ile belirtilmemiştir. 

Erkek figürü uzun saçlı ve sakallıdır (Res. 4). Ortadan bir çatalla ayrılan saçlar alın etrafında 
aslan yelesi gibi düzenlenmiştir. Bukleler kütlevi işlenmiş, özellikle alın üzerindeki ucu geri dö-
nüşlü anastole mevcuttur. Kaş kavisi yay biçimli çizilmiş ve burun köküyle birleşmiştir. Gözler 
göz çukuruna derinleşir. Sakal yumuşak geçişli lüleler halinde, kabarık ve kütlevidir. Yüzey 
aşındığı için işleniş detayları siliktir. Başın üzerinde ince, kabarık bir kısmının yer aldığı görü-
lür. Kaba işli bırakılan bu kısım muhtemel bir başlık alanıdır, ancak tam işlenmeden, sadece 
tıraşlanarak bırakılmıştır. 

İki omuz üzerinde birleştirilmiş khiton, bilekle diz arasında uzunluğa sahiptir (Res. 4). Yarım 
kollu khitonun pazunun üst kısmını örttüğü her iki kolda net biçimde izlenmektedir. Khitonun 
kıvrımları göğüs üzerinde V formunda düzenlenmiştir (Res. 4). Mantosu, solda bel hizasından 
başlayıp, sağa doğru yukarı devam eder ve sırttan dolaşarak, sol omuz üzerinde hafif aşağı 
sarkan bir toplanma yaptıktan sonra, sol kolun gerisinden aşağı sarkar. Geri planda verilen, 
ucu zigzagla bitirilen bu kısım, perspektife uygun olarak alçak kabartma halindedir. Mantonun 
diğer ucu sol diz üzerinden dönerek, kucakta toplanmış ve iki bacak arasından khitonun bitim 
hizasına dek sarkıtılmıştır. Kıvrımları her ne kadar doğal görünüm sağlamak amacıyla dağınık 
hatlarla işlenmeye çalışılmışsa da, özellikle sol bacak üstündeki kütlevi görünüm ve ışınsal açı-
lan hatlar doğallıktan uzaktır (Res. 4). Buna rağmen mantonun kucak üstündeki işleniş biçimi, 
oturma pozisyonunu betimlemede başarılıdır. Hareket, sağ alt bacağın dış kısmında, ters kıv-
rımların oluşturulması ile daha da vurgulanmıştır. İşlenişinde anatomik detayların göze çarptığı 
parmaklar ayağın hareketiyle uyumlu olarak kıvrıktır. 

Erkek figürünün solunda, onun atribüsü olarak üç başlı köpek Kerberos betimlenmiştir 
(Res. 2, 4). Diğer figürlere oranla detay işçiliği daha azdır. Gövde iki ön bacak ve üst gövde 
ile temsil edilir. Vücudu cepheden betimlenen karışık varlığın kalınca boynu üzerinde üç başı 
yükselir. Başlardan ortadaki cepheden, sağdaki 3/4 profilden, soldaki ise tam profilden gös-
terilmiştir (Res. 2, 4). Sol başını, burnuyla erkek figürüne dayamıştır. Aşınan yüzey nedeniyle 
işleniş özellikleri anlaşılmamaktadır. 

Sahnenin solunda ayakta duran kadın figürü yer alır (Res. 2, 5). 17,7 cm. yüksekliktedir ve 
cepheden betimlenmiştir. Sol bacak taşıyıcı, sağ bacak dizden hafifçe kırılarak geriye doğru 
uzatılmıştır. Yüksek polos - kalathos tipinde başlık taşır (Res. 5). Yuvarlak hatlara sahip çehre 
oldukça aşınmıştır. Saçlar kabarık topuz halinde arkada toplanmıştır. Başını örten manto iki 
yandan diz arkasına dek aşağı sarkar. Kolları mantodan sıyrılmış, sol kolu vücuda bitişiktir. Sağ 
kolu dirsekten kırılarak, avuç içi dışa bakacak şekilde döndürülerek el bele konmuştur (Res. 5). 
Ayakları üstüne dek inen uzun khitonu iki omuz üzerinde birleşir. Göğüs arasında dağılan V 
formlu kıvrımlar göze çarpar. Merkez, taşıyıcı sol ayak üstünde olmak üzere, solda dik, sağda 
geriye doğru yelpaze biçimli açılan pili düzenlemesi vardır. 

Khiton üzerine sol omuz üzerinde birleşen, uzunluğu diz altına varan diyagonal himation 
giymiştir (Res. 5). Himationun kıvrımları özellikle göğüs hizasında vurgulanmış, alt kısımda ise 
hareketini belli edecek şekilde sağ diz üzerinde döndürülmüştür. Ağırlığı taşıyan sol tarafta, 
kıvrımlar yukarıdan aşağıya dik çizgilerle iner. 

Alınlık içerisindeki Gorgo Medusa başı, ana sahnedeki figürlere oranla alçak kabartma işlen-
miştir (Res. 2, 6). Yuvarlak hatlı yüzde, dolgun elmacık kemikleri hafif dışa çıkıktır. Kaşlar açık 
yay biçimli, burun ince, burunla aynı genişliğe sahip ağız küçüktür. Saçları düzensiz dalgalar 
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oluşturan kütlevi bukleler halindedir. Alın ortasında bir çatalla ayrılarak başın etrafında, tıpkı 
erkek figüründe olduğu gibi, aslan yelesi biçimli düzenlenmiştir (Res. 6). 

Analoji 
Oturan erkek figürü elinde hakimiyet asası ve yanında Kerberos gibi atribülerle betimlenmiştir. 
Söz konusu atribüler Hades Plouton/Pluto ve Sarapis ikonografisine uymaktadır. Bunlar içeri-
sinde tahtta oturan, sol elinde hakimiyet asası tutarken sağ eli Kerberos’un başında gösterilen 
tip Sarapis’in Aleksandreia tipi ile benzeşir11. Özellikle giysilerde kendini tekrarlayan yarım kol-
lu khiton, üzerine kucaktan sırta dolaşan manto tipiktir ve Keçili steliyle uyuşmaktadır. Ancak 
hem bu tipte hem de Sarapis’in diğer tiplerinde izlenen, başın üstünde kalathos kullanımı ve 
saçların alına dökülen lüleler halinde düzenlenişi Keçili stelinde gözlenmez.

Günümüzde Pamukkale Müzesi’nde korunmakta olan, Hierapolis tiyatrosunda bulun-
muş, Severuslar dönemine tarihlenen serbest plastik Hades Plouton, genel hatları ile Sarapis 
Aleksandreia tipinde betimlenmiştir12 (Res. 7). Özellikle mantonun kucaktaki hareketi ve 
sol omuz üzerinde toplanma biçimi Keçili örneği ile birebir benzerdir13 (Res. 4, 7). Sarapis 
Aleksandreia tipinin, Hades Plouton betimleri için kullanılması alışıla gelmiş bir uygulamadır14. 
Giysi düzenlenişi ile Keçili steline en yakın örnek Hierapolis heykelidir. 

Saç tuvaleti açısından bakıldığında Sarapis tüm betimlerinde alnı, lülelerle kapalı olarak gös-
terilir15. Keçili örneğinde ise alın açık olup, saç ortadan ayrılmış ve anastole ile iki yanda aslan 
yelesi biçimli düzenlenmiştir (Res. 4). Bu saç modeli Sarapis’te görülmezken, Pluto’nun M.S. 2. 
yy. kabartma sanatındaki betimlerinde, özellikle İtalya’dan gelen Hadrianus dönemi örneklerin-
de kendini tekrarlar16. 

Sarapis’in kutsal tanrı çifti olarak İsis’le birlikte betimlerinde genellikle ikisi birlikte ayakta 
ya da tahtta oturur gösterilirler17. Çıplak veya göğüs altında düğümlü khiton giyerken betimle-
nen İsis, elinde situla ve/veya sistrum tutar18. Hemen tüm betimlerinde cornucopia, lotus çiçe-
ği, boynuz, güneş diski, hilal, buğday başağı gibi Keçili stelinde gözlenmeyen çeşitli atribülerle 
karşımıza çıkar19. 

Genel olarak bakıldığında tanrı tipi Sarapis Aleksandreia kült betimiyle uyumlu olmakla 
birlikte, saç biçimi, giysi düzenlenişi, başlığın olmaması gibi detaylarda Hades Plouton’a yakın 

11 Clerc - Leclant 1994, 504. “Sarapis Tronant - Tahtta Oturan Sarapis” olarak adlandırılan Tip 8c, 9, 10b-c’de serbest 
plastik; 14b’de ise pişmiş toprak figürine uygulanmıştır. 

12 Ruth v.d. 1988, 371, Hades 8. 
13 Diğer örneklerde manto ucu genelde sol bacaktan sarkıtılır veya bacak üzerine uzatılırken, Pamukkale örneğinde 

Keçili stelinde olduğu gibi geri dönüş yaparak iki bacak arasından khiton hizasına dek sarkıtılmıştır. Özellikle sol 
omuz üzerinde torba biçimli toplanma stelde tekrarlanmıştır. 

14 Ruth v.d. 1988, 389. Aleksandreia’daki tipin kökeni olarak Ptolemaios tarafından Sinope’den getirtilen ve aslen 
Plouton’u betimleyen kült heykeli gösterilmektedir. Bu tip Aleksandreia dışında Hades-Plouton olarak kullanılmaya 
devam edilir. 

15 Clerc - Leclant 1994, 666-692. 
16 Ruth 1988, 403 vd. Geç Hadrianus Dönemi’ne tarihlenen Velletri’de kent Roma tipinde bir lahit üzerinde 

Persephone/Proserpina’nın kaçırılışı sahnesinde saç düzenlenişi Keçili örneğiyle birebir aynıdır (Pluto 40). Yine 
Velletri’deki bir başka lahit üzerinde Keçili ile benzer, tahtta oturan Pluto gözlenir (Pluto 56). Ostia’da bulunmuş bir 
mezar kabartmasında saç biçimi, manto kıvrımları ve elinin asayı tutuş biçimi birebir paralellik sergiler (Pluto 54). 

17 Clerc - Leclant 1994, 511 (Nr. 128); Tinh 1990, 716-779. 
18 Tinh 1990, 716-779. Kremna’nın Gordianus dönemi sikkelerinde benzer bir ikonografi içindedir (Karayaka 2007, 

211).
19 Karayaka 2007, 210-14. 
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betimlenmiştir (Res. 4, 7). Aynı durum kadın figüründe daha da öne çıkar. Keçili örneğinde 
uzun khiton üzerine diyagonal himationdan oluşan giysi ve yüksek polos başlığın yanı sıra, 
manto veya duvağın varlığı, İsis’in hiçbir tipine uymamaktadır ve Persephone/Kore’nin kıya-
fetini tekrarlar (Res. 5). Ayrıca İsis’e atfedilebilecek hiçbir atribünün gösterilmemiş oluşu, be-
timlenen figürün Kore olduğu düşüncesini desteklemektedir20. İsis’in tipleri arasında sadece iki 
örnekte gözlenen, avuç içi dışa bakacak şekilde elini beline koyma hareketi Keçili steli ile ben-
zerlik sergiler21. Steldeki detay işçiliği düşünüldüğünde, istenildiği takdirde polos üstüne lotus, 
boynuz, güneş diski gibi İsis’le özdeş atribü yerleştirilebileceği, ancak bunun yapılmadığı gö-
rülmektedir. Bütün bu veriler göz önüne alındığında betimlenen tanrı çiftinin Plouton-Kore’ye 
daha yakın olduğu anlaşılmaktadır. 

Pisidia Bölgesi’ndeki benzerleri
Keçili stelinin şekillendirilmesindeki yerel üslup, onun Pisidia’daki atölyelerde üretilmiş, detay 
işçiliği ile ön plana çıkan, özenli bir örnek olduğunu düşündürmektedir. Analoji kısmında fi-
gürün kimliğini tanımlama amaçlı uzak coğrafyalardaki benzer örneklere yer verilse de, gerek 
işleniş gerekse ikonografik açıdan Keçili stelinin en yakın paralelleri Pisidia ve komşu bölgeler-
den gelmektedir. Özellikle Roma Dönemi’ne tarihlenen, açık hava kutsal alanlarındaki kaya ka-
bartmaları ve adak stellerinde benzer betimler gözlenir. Başta Kakasbos, Herakles, Dioskurlar 
ve tanrıça, Men ve Sozon olmak üzere çeşitli tanrı, heros ve onların yerel çeşitlemelerine 
adak kabartmaları içeren bu alanlar Kızılbel, Teke Kozağacı, Çıvgalar, Kayabaş, Ilyağ, Çaltılar, 
Kırkpınar, Alifahrettin, Yazır, Macun Arası, Kaynar Alanı gibi pek çok örnekle temsil edilirler22.

Açık hava kaya kutsal alanlarında birden fazla tanrısal figürün tapım gördüğü anlaşılmakta-
dır ki bunlardan birisi Keçili’nin kuzeybatısındaki Yanıktaş kutsal alanıdır23. Naiskos içerisinde 
Men, Dioskurlar ve tanrıça, Atlı tanrı - Kakasbos’u betimleyen kabartmalar M.S. 2-3. yy.’lara 
tarihlenmiştir24. 

Stel için en yakın karşılaştırma örneği Keçili’de, mezarlık yolu üzerindeki eski bir evin 
duvarına örülü, iki parça halinde bulunan bir diğer adak stelidir25. Burada naiskos içerisin-
de, solda tahtta oturan, sağ elini Kerberos’a dayamış erkek figürü, sağda ayakta kadın figürü 
betimlenmiştir (Res. 8). Sahnenin düzenlenişi ele alınan stelle birebir aynıdır, ancak diğerinde 
naiskosta alınlığa rastlanmaz (Res. 2, 8). Farklı olarak buradaki erkek figür başı üzerinde kalat-
hos taşımaktadır. Diğer stel detayların işleniş kalitesi ve oranlar açısından özensiz işçilik sergiler 
(Res. 8). Çerçevesini dolaşan yazıtı kısmen koruna gelmiştir. Yazıt karakteri ile M.S. 2-3. yy.’lara 
tarihlenen stelde tanrı ve tanrıçanın adının olduğu kısım eksiktir26. Söz konusu stel, yazıtında 
geçen “κατά κέλευσιν” ifadesi27, Keçili’nin kuşuçumu 17 km. güneybatısındaki Pogla’da bulunan 
“Sarapis onuruna düzenlenen festival”le ilgili yazıt28 ve tipin Sarapis Aleksandreia ile ilişkisi 

20 İsis’in atribüleri için bk.: Tinh 1990, 761-796; Karayaka 2007, 210-11. 
21 Tinh 1990, 775, 511. 
22 Delemen 1995, 297 v.d. 
23 Özsait - Özsait 1998, 619-632; Özsait - Labarre - Özsait 2004, 61-82.
24 Özsait - Özsait 1998, 625-626; Özsait - Labarre - Özsait 2004, 78, 82. 
25 Özsait - Labarre - Özsait 2004, 76. 
26 Özsait - Labarre - Özsait 2004, 78. 
27 Özsait - Labarre - Özsait 2004, 78. Bu ifade Roma’da bulunan ve Sarapis’le birlikte kullanılan yazıt nedeniyle 

yazarlar tarafında Sarapis’e aidiyetin bir kanıtı olarak kabul edilmiştir. 
28 Bean 1960, 61-62.
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nedeniyle; Plouton-Kore’ye değinilmeksizin, doğrudan Sarapis-İsis olarak yorumlanmıştır29. 
Ancak Sarapis Aleksandreia tipinin, Aleksandreia dışındaki yerlerde Hades Plouton için kullanı-
mının yaygın olduğu bilinmektedir. Ayrıca emir uyarınca anlamı taşıyan “κατά κέλευσιν” ifadesi 
Zeus ve Athena başta olmak üzere başka tanrılara ve hatta Herakles gibi heros/tanrılara yapılan 
adaklarda karşımıza çıkmaktadır30. En yakın örneği Pisidia’da, Keçili’nin kuzeydoğusundaki 
Keraitai’da bulunmuştur ve Men adağıyla ilgilidir31. 

Her ne kadar Pogla Keçili’ye yakın yerleşimlerden olsa da, ondan daha yakın konuma sahip 
9 km. kuzeydoğusunda, Kolbassa ile özdeşleştirilen Gavurini’nde bulunan bir yazıtta Plouton-
Kore tapımı tespit edilmiştir32. Plouton-Kore ilgili bir diğer yazıt, Kaynar Kalesi’nden gelmek-
tedir33. M.S. 2. yy.’a tarihlenen yazıt ile yerleşimin güneyindeki kutsal alanın Plouton-Kore’ye 
aidiyeti kesinlik kazanmıştır34. Kaynarkalesi yerleşimi, Keçili’nin üst kısmındaki Yanıktaş kutsal 
alanının yaklaşık 6 km. kuzeybatısında, Kestel Dağı’nın doğuya bakan yamaçlarında, 1500 
m. yüksekliğe konumlanmıştır (Res. 1). İlk olarak 1955 yılında Levick tarafından ziyaret edi-
len, kutsal alan Bean tarafından 1957’deki ziyareti sonrası yayınlanmıştır35. Söz konusu kutsal 
alan tıpkı Yanıktaş’ta olduğu gibi dik kaya kesitine açılan oygu nişlerin yanı sıra, varlığı geç 
Hellenistik Dönem’e dek geri gittiği düşünülen, Dor düzeninde prostylos planda bir tapınağı 
içermektedir36. 

Dönemsel değişen kültlerin bir yansıması olarak bölge sikkeleri üzerindeki betimler Keçili 
stelinin gerek kimliklendirilmesi gerekse tarihlemesi açısından önemlidir. Plouton’a M.S. 
2-3. yy.’larda Sagalassos, Olbasa, Kremna, Amblada, Seleukeia Sidera sikkelerinde rastlanır. 
Genellikle tahtta oturur, bir elinde hakimiyet asası veya buğday başağı, diğer eli Kerberos’a 
uzanmış halde betimlenir37. Panemoteikhos’un Caracalla dönemine tarihlenen sikkelerinde ise 
Persephone’nin kaçırılışı sahnesi kullanılmıştır38. Olbasa sikkeleri hariç hepsinde başı üzerinde 
kalathos taşır. Sarapis Aleksandreia ile uyumlu bu tip Keçili stelindeki ile aynıdır. Kremna’nın 
III. Gordianus ve Aurelianus sikkelerinde Aleksandreia tipini tekrarlayan Plouton gözlenir39. 

Diğer yandan Sarapis’in gözlendiği sikkelerde çoğunlukla sadece baş betimlenmiş olup, 
Adada’da Aleksandreia tipinde40, Pogla’nın Caracalla sikkesinde ayaktadır41. İsis’in betimleri 
genelde büst veya baş şeklinde olup, Sarapis ve Harpokrates’le birlikte gösterildiği tek örnek 
Apollonia’dandır42. Sarapis her örnekte başında kalathos taşır. Bu yönüyle Keçili stelinden 
farklıdır.

29 Özsait - Labarre - Özsait 2004, 76-80. 
30 Zeus - Şahin 1981, 1063; Athena - SEG 37, 1299; Herakles - SEG 54, 323.
31 Horsley - Mitchell 2000, 95, nr. 83.
32 Ramsay 1985, 339, No: 188; Bean 1960, 49. Yakınlarda bulunan yazıtlarda tanrı çifti Plouton-Kore isimleriyle 

aktarılır. Yöredeki külte uygun olarak makalede bu isimlerin kullanılması tercih edilmiştir. 
33 Bean 1960, 48-49, Insc. nr. 95-96.
34 Bean tarafından yazı karakteri ve ifadelerden yola çıkarak kesin olarak M.S. 2. yy.’a tarihlenmiştir. Hierodoule/

tapınak kölesi olarak nitelenen iki kızın adağını içermektedir (Bean 1960, 48-49 Insc. Nr. 95-96).
35 Bean 1960, 47 vd.
36 Mitchell 1991, 137.
37 Karayaka 2007, 169-172.
38 Aulock 1977, Taf. 28, 1128-1131. 
39 Aulock 1979, 1351-56 (III. Gordianus), 1710-1720 (Aurelianus). 
40 Aulock 1977, 71-74.
41 Aulock 1977, 1304. 
42 Hill 1987, 202, nr. 3. 
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Sikkeler üzerindeki İsis betimlerine bakıldığında, gerek atribüleri, gerek kıyafeti gerekse 
duruşuyla Keçili stelinden farklı gösterilir. Kremna III. Gordianus sikkelerinde giyimli olarak at-
ribüleri ile betimlenen İsis, çoğunlukla çıplak betimlenen Harpokrates’le birlikte karşımıza çıkar 
ve Keçili stelindeki kadın figüründen tamamen farklıdır43. 

Sonuç
Yazıtlar ve sikkelerde Plouton-Kore ve/veya Sarapis-İsis’e M.S. 2-3. yy.’larda bölgede, özellikle 
güneybatı Pisidia özelinde sıklıkla rastlanmaktadır. Stelin buluntu yeri yakınlarında ele geçmiş 
Plouton-Kore kültüyle ilgili iki yazıt bunun en güzel kanıtıdır. Plouton ve Sarapis’in aktarılma-
sında ortak tip olarak Sarapis Aleksandreia’nın tercih edildiği ve her iki tanrının da toprağa 
bereket getiren khthonik yönleri ile tapım gördüğü anlaşılmaktadır44. Özellikle Plouton hemen 
her betiminde Aleksandreia tipi ile ön plana çıkarken saç biçimi ve başlıksız betimlenmesi ile 
Sarapis’ten ayrılır. Buna karşın Sarapis bazen ayakta, bazen İsis ve Harpokrates’le üçlü olarak 
karşımıza çıkar. Her örnekte başında yüksek kalathosu vardır. Yanındaki tanrıça İsis genellikle 
boynuz, güneş diski, hilal, lotus, cornucopia gibi tipik atribüleri ile tasvir edilir. Keçili steli bu 
anlamda Pisidia’daki Sarapis ve İsis betimleri ile çelişir ve Plouton-Kore’ye saç tuvaleti, giysi 
düzenlenişi ve atribüleri ile daha yakın durur. Keçili stelinin sahne açısından en yakın karşı-
laştırma örneği olan diğer adak stelinde ise bu durum farklıdır. Özensiz işlenişi ile diğer stel 
Yanıktaş’taki kaya kabartmalarında farklı tanrı ve heroslarda karşımıza çıkan M.S. 3. yy. örnek-
leri ile benzeşmektedir (Res. 8).

Keçili’nin kuzeybatısında bulunan ve yazıtları ile Plouton-Kore’ye aidiyeti kesinlik kazanan 
kutsal alanda tapım, yukarıda da değinildiği gibi, olasılıkla Hellenistik Dönem’den itibaren 
başlamıştır. Burada tapınak içinde yer alan, mahzen benzeri yer altı odası, khthonik kültün en 
güzel kanıtıdır ve benzerleri farklı bölgelerdeki Demeter-Persephone kutsal alanlarından bilin-
mektedir45. Kutsal alanın nişlerle temsil edilen evresi, yazıtlar yardımıyla M.S. 2. yy.’a tarihlenir. 
Stel özenli ve detaylı işçiliği ile yöreden bilinen adak kabartmaları ve stellerden ayrılmaktadır. 
Başın gövdeye oranı Kore figüründe 1/6,5 olarak ölçülürken, Plouton daha büyük boylarda 
betimlenmiştir (Res. 2). Çehrelerde yuvarlağa yakın oval form gözlenir (Res. 2). Gerek Yanıktaş 
kutsal alanındaki kaya kabartmaları gerekse Keçili’de bulunan diğer stel yerel atölyeyi vur-
gulayan, donuk hareketleri, çizgisel katı elbise kıvrımları ve 1/5’in altına inebilen baş-gövde 
oranları ile ele alınan stelden farklıdır ve daha geç olmalıdır. Bu örnekler yayınlarda M.S. 2-3. 
yy. olarak değerlendirilmişlerse de46 işleniş özellikleri ile daha çok M.S. 3. yy.’ı işaret ederler. 
Plouton-Kore stelinde kaliteli işçilik, doğal görünüm, saçlardaki anastole içeren bukleler, kıya-
fetlerdeki hareketle uyumlu kıvrımlar, çehrenin yuvarlağa yakın işlenişi M.S. 2. yy. ortalarını 
düşündürmektedir. Bu tarihleme Kaynarkale’de Pluto-Kore kutsal alanında bulunan yazıtla ör-
tüşmektedir ve muhtemelen bu dönemde kültte bir yükseliş yaşandığına işaret eder.

43 Aulock 1979, 1357-1373 (İsis), 1383-1397 (Harpokrates).

44 Karayaka 2007, 169-172, 212-217. 

45 Bean 1960, 48-50; Karayaka 2007, 170. 

46 İlk yayında adak kabartmaları için M.S. 3. yy.’ın 2. yarısı verilmiştir (Özsait - Özsait 1998, 626). Sonraki yayında 
daha genel bir çerçeve seçilmiş M.S. 2-3. yy.’lara tarihlenmiştir (Özsait - Labarre - Özsait 2004, 70).
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Abstract

A Votive Stele with Plouton-Kore Depiction from Pisidia 
and Some Remarks on the Local Cult

The votive stele presented in this article was found in the village of Keçili on the border of the 
Bucak district of Burdur and is currently housed at the Burdur Museum. The Keçili village is 
located on the southeast foot of Kestel Dağı, in the Kilde Boğazı Mevkii between the lakes of 
Kestel (Paludes) and Anbahan. This location corresponds to southwest fringe of ancient Pisidia 
(Fig. 1). The site was presented to the academic world by G. E. Bean, who published the ma-
terials reused in the village cemetery. The Yanıktaş sanctuary located about 2 km. northwest of 
the village was identified by Özsait during his longitudinal surveys across the region and was 
evaluated in his publications.

The stele of yellowish grey limestone measures 31 cm. wide and 32 cm. tall. On its front 
side is the figural scene in high relief placed within a naiskos, which has a triangular pediment 
supported by somewhat-Doric piers (Fig. 2). The high pediment is framed with a moulding. 
The recessed tympanum features the head of Medusa in the middle (Fig. 2, 6).

The scene is composed of two human figures depicted frontally (Fig. 2). Between them is 
the Cerberus given as an attribute (Fig. 2, 4). On the right is a seated figure of a bearded male. 
He is dressed with a mantle over chiton and holding a sceptre with his left hand; his right hand 
is resting on the head of Cerberus. The figure’s left leg carries his weight, and he is depicted 
with long hair (Fig. 4). On the left is a female figure standing (Fig. 2, 5). Her left leg carries 
her weight while the right leg is slightly bent at the knee and stretched backward. She carries 
a high polos-kalathos-type headgear over her hair which is tied in a bun. Her veil hangs from 
her head down to her knees. Over her chiton is a diagonal himation fastened on the left shoul-
der (Fig. 5).

The seated male figure conforms to the iconography of Hades, Plouton and Sarapis with 
his attributes of the sceptre of dominion and Cerberus. This is the type of Sarapis Alexandria, 
which was frequently used for Hades Plouton outside Alexandria. A beautiful example is found 
at Pamukkale Museum: the freestanding figure from the Hierapolis theatre dated to the Severan 
period (Fig. 7). Particularly the motion of the mantle on the lap and the way it is fastened on 
the left shoulder is the same as the example from Keçili (Figs. 4, 7).

Although the Keçili example conforms to the Sarapis Alexandria cultic depictions, the coif-
fure, the composition of the costume and absence of headgear indicate a depiction closer to 
Hades Plouton (Figs. 4, 7). The same is also valid for the female figure. The long chiton and 
diagonal himation, high polos on the head, and long veil or mantle do not conform to any 
depiction of Isis but rather repeats that of Persephone/Kore (Fig. 5). Furthermore, lack of any 
attributes indicating Isis supports her identification as Kore.



155Pisidia’dan Plouton-Kore Betimli Bir Adak Steli ve Yöre Kültü Hakkında Düşündürdükleri

The careful local style observed on the Keçili stele suggests its production at Pisidian work-
shops. The closest parallel is found in two pieces embedded in the wall of an old house again 
at Keçili (Fig. 8). In spite of similarity in composition, this example differs from the example 
presented here with respect to some details such as the lack of a pediment over the naiskos 
and the male figure wearing a kalathos.

Depictions on coins are of importance for the identification and dating of the Keçili stele as 
a reflection of seasonally changing cults in the region. Plouton types are found on the coins of 
Sagalassos, Olbasa, Cremna, Amblada and Seleucia Pieria from the 2nd and 3rd centuries A.D. 
Plouton is depicted usually enthroned, holding a sceptre of dominion or ear of wheat and the 
other hand on Cerberus. On the other hand, Sarapis is usually depicted as a head on the coins. 
It is seen as an Alexandria type at Adada, while he is depicted standing on a coin of Caracalla 
from Pogla. Depictions of Isis are usually busts or heads, and only at Apollonia is she given to-
gether with Sarapis and Harpocrates. On each example Sarapis wears a kalathos, thus moving 
away from the Keçili stele.

Plouton/Kore and/or Sarapis/Isis are frequently encountered in the inscriptions or coins in 
Pisidia, especially in southwest Pisidia during the 2nd-3rd centuries A.D. The best example is 
two inscriptions on Plouton-Kore worship from near the find-spot of the stele. It is observed 
that for Plouton and Sarapis the common type preferred is Sarapis Alexandria and that their 
chthonic aspects bringing fertility to the soil were venerated. Plouton is especially rendered in 
Alexandria type almost each time but differentiating himself from Sarapis through his coiffure 
and lack of headgear. On the other hand, Sarapis is seen sometimes standing or sometimes 
together with Isis and Harpocrates, and he always wears his high kalathos. Isis can be 
identified with her typical attributes such as horn, sun disk, crescent, lotus or cornucopia. In 
this context the Keçili stele does not conform to the depictions of Sarapis and Isis in Pisidia 
and approaches more to Plouton-Kore with its coiffure, costume arrangement and attributes. 
The closest parallel stele from Keçili also differs because it has a less careful rendering, and it 
is closer to various deity and heros depictions of the 3rd century AD in rock reliefs at Yanıktaş 
(Fig. 8).

The sanctuary located northwest of Keçili was dedicated to Plouton-Kore as is clearly un-
derstood from the inscriptions and it probably came into use during the Hellenistic period. The 
subterranean chamber inside the temple is a perfect example for a chthonic cult, and similar 
chambers are known from other Demeter-Persephone sanctuaries in other regions. The niched 
phase of the sanctuary is dated to the 2nd century A.D. The Keçili stele differs from other votive 
stelae and reliefs in the region because of its high quality and detailed workmanship. The Kore 
figure features a ratio of 1/6.5 for head/body while Plouton is rendered bigger (Fig. 1). The 
faces are given a roundish ovoid. The rock reliefs at Yanıktaş and the other stele from Keçili 
feature local workshops, frozen motion, drapes of cloth that are linear and hard, and head/
body ratios under 1/5. Thus they differ the from the stele presented here, and they should be 
dated later. These examples are dated to the 2nd-3rd centuries A.D in publications, but their 
rendering favours the third century. The high-quality workmanship, naturalistic look, hair in 
anastole style, drapes reflecting the motion and faces almost round observed on the Plouton-
Kore stele suggest, on the other hand, the mid-2nd century A.D. This dating also conforms to 
the inscription from Plouton-Kore sanctuary at Kaynarkale and probably indicates a rise in the 
cult during this period.
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Res. 1  
Keçili civarındaki 
Roma Dönemi 
buluntu yerleri

Res. 2   Keçili’de bulunan adak steli cepheden Res. 3   Stelin yandan ve  
üstten görünümü
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Res. 5   Kore, başında  
polos-kalathosuyla

Res. 6   Alınlık ortasında işlenmiş Medusa başı

Res. 4   Plouton, yanında Kerberos’la birlikte
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Res. 7  
Hierapolis Tiyatrosunda 
bulunmuş Severuslar 
dönemine tarihlenen 
Hades/Plouton heykeli 
(Ruth 1988, Hades 8)

Res. 8 
Keçili’de evin duvar 
örgüsü içinde 
kullanılmış, Sarapis-İsis 
olarak nitelenen stel  
(Özsait – Labarre –  
Özsait 2004, 80, fig. 22)


