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ÖZET 

 

M.Ö. 8. Yüzyılda Gordion‟ da kendi medeniyetlerini kurmaya baĢlayan 

Frigler, yaĢadıkları bölgenin bin yıl sonra bile Frigya olarak anılmasını 

sağlamıĢlardır.  

Son derece gizemli olmalarıyla dikkat çeken adak levhaları, Roma'nın Frig 

eyaleti adını verdikleri coğrafyada M.Ö.2. ve 3. yüzyıllarda dikkat çeken 

eserlerindendir. 

ÇalıĢmamda, Roma Dönemi‟ nde Frigya Bölgesi‟nde yapıldıkları bilinen, bu 

bölgeye özgü olan, Zeus'a farklı epithetlerle ithaf edilen ve Ģu an Anadolu 

Medeniyetleri Müzesi‟ nde bulunan adak stelleri incelenmiĢtir. Diğer kültür ve 

inançlarda farklı uygulama alanı bulan adama geleneği üzerinde durularak, stellerin 

yapıldıkları bölge, bölgenin araĢtırma tarihçesi, coğrafi özellikleri, tarihi, yönetim 

biçimi de incelenmiĢtir. 

Yapıldıkları dönemi bütün özellikleriyle yansıtması bakımından çok büyük 

öneme sahip olan adak stelleri önce buluntu yerlerine göre, sonra adandıkları tanrının 

epithetlerine göre sınıflandırılmıĢ ve buna göre bir katalog oluĢturulmuĢtur. 

Yapıldıkları dönemi bütün özellikleriyle yansıtması bakımından çok büyük öneme 

sahip olan adak stelleri, öncelikle buluntu yerlerine göre, sonra da adandıkları 

tanrının epithetlerine göre sınıflandırılarak katalog Ģeklinde hazırlanmıĢtır. 

ÇalıĢmanın sonunda, yaĢadıkları her dönemde insanoğlunun adak adamaya ihtiyaç 

duyduğu sonucuna ulaĢılmıĢ ve tarihleme yapılmaya çalıĢılmıĢtır. 
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SUMMARY 

 

Phyrigian‟s, where is the began to establish their own civilization in Gordion 

in the 8. Century B.C., even after a thousand years of their region of Phyrgia were 

referred to as follows.  

Draws attention to be extremely mysterious votive plates, they gave the name 

of the Roman province of Phrygia geography noticeable artifacts in the second and 

third centuries B.C. 

In my study, they are known to do in Phrygia during the Roman Period, 

which is unique to this region, which was dedicated to Zeus, with different epithets 

and currently located in the Museum of Anatolian Civilizations votive steles were 

examined. Other cultures and beliefs in the different application areas with an 

emphasis on finding the dedicate traditions, they are made of steles region, the 

region's research history, geographical features, history, polity were also 

investigated. 

Votive steles, which has great significance With all the features of their time, 

prior to in terms of reflecting findspots, according to the epithet of the god then 

classified according to their dedicated and accordingly has created a catalog. At the 

end of the study, they live in each period mankind has reached the conclusion that 

they need to make amends and dating have been studied. 
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1. GĠRĠġ 

Anadolu, birçok medeniyet tarafından yurt edinilmiĢ, inanç ve kültür 

bakımından çok zengin bir bölgedir. Çok eski dönemlerden günümüze kadar çok 

sayıda tanrıya tapınılmıĢ, insanlar daha önceki dönemlerde inanılan tanrılara saygı 

göstermiĢ, kendi inançlarını yaĢamaya da devam etmiĢlerdir. Büyük Ġskender‟in 

Anadolu‟yu Pers istilasından kurtarmasından sonra Anadolu, Yunan kültürü ile 

tanıĢmıĢ,  Yunan kültürünü etkilemiĢ, Yunan kültüründen etkilenmiĢtir. Roma 

döneminde ise barıĢ ve huzur ortamında bölge halkı refaha ulaĢmıĢ, tanrılarına 

sundukları adakların sayısında ve çeĢidinde artıĢ olmuĢtur. Bu dönemde, 

Anadolu‟nun her yerinde yerel tanrı kültlerinin olduğu görülmüĢtür. 

Ġnsanların, ilk çağlardan beri tapındıkları tanrılara adak sunduğu bilinmektedir. 

Bu adak geleneğinin Frigya Bölgesinde Roma Döneminde adak stelleriyle 

gerçekleĢtirildiği görülür.  

Tez konusunu oluĢturan ve Anadolu Medeniyetleri Müzesine 1964 – 66 

yıllarında satın alma yoluyla kazandırılan adak stellerinin büyük çoğunluğu Afyon 

Emirdağ ilçesi Kurudere Köyü ile Kütahya AltıntaĢ ilçesi Pınarcık Köyü‟nden 

getirilmiĢtir. Bu adak stellerinin köylüler tarafından yaptırıldığı düĢünülmektedir.  

“Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Figürlü Adak Stelleri IĢığında Adak ve 

Ġnanç ĠliĢkisi” adlı yüksek lisans tezinde Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde 

bulunan figürlü adak stelleri incelenecek, insanların varlığından beri her türlü inanç 

sisteminde yer alan ve bazen de kurbanla karıĢtırılan adak adama inancı üzerinde 

durulacaktır.  

Tez konusunu oluĢturan adak stellerinin Frigya bölgesi içerisinde yer alması 

nedeniyle Frigya bölgesi, coğrafyası, tarihi ve yönetim sistemi ile insanların kültürel 

ve sosyal hayatlarına da değinilecektir. Ayrıca çok tanrılı dinlerde görülen adak 

inancının, tek tanrılı dinlerde nasıl uygulama alanı bulduğu da incelenecektir. Steller, 

müzede sergilenen figürlü steller ile 1999 yılında yayınlanan ve müzenin deposunda 

bulunan figürlü adak stellerinden oluĢmaktadır.  
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ÇalıĢma sırasında Anadolu Medeniyetleri Müzesinin yayınlamıĢ olduğu “The 

Phrygian Votive Steles” isimli katalogdan yararlanılmıĢ, Anadolu Medeniyetleri 

Müzesinde bulunan ve Afyon Kurudere ile Kütahya AltıntaĢ civarından çıkarılan 

adak stellerinin yalnızca figürlü olanları incelenmiĢ ve bir katalog oluĢturulmuĢtur
1
. 

Eserlerin malzemesi, boyutları, durumları, betime iliĢkin tanımları, yazıta dair ve 

steller üzerinde iĢlenen figürlere dair ayrıntılı değerlendirmeler yapılmıĢtır. Adak 

stellerinin Zeus‟un farklı epitetlerine adandığı görülmüĢ, katalog hazırlanırken, önce 

steller, alfabetik sırayla Zeus‟un epithetlerine göre sınıflandırılmıĢ, sadece Zeus‟a 

adananlar, ya da tanrının hangi epithetine adandığı belli olmayanlar bir grup altında 

toplanmıĢ, en son yazıtsız olan steller ele alınmıĢtır.  

Resimlerin bir kısmı müze çalıĢması ile çekilmiĢ, daha büyük çoğunluğu, 

yaĢanan imkânsızlıklardan dolayı adı geçen katalogdan yararlanılarak 

oluĢturulmuĢtur.  

2. ADAK ĠNANCI 

2.1. Adak 

“Adamak” fiilinin çekimli hali olan ve “ad ya da at” kökünden türeyen adak 

kelimesi, adı ile sorumluluk almak veya adını vermek manasına gelir. Türk 

coğrafyasında “azah ve adah” gibi farklı Ģekillerde de kullanılan adak kelimesi, 

kiĢinin kendi adı üzerine yemin etmesi manasına da gelir. En basit anlatımla adak; 

herhangi bir isteğin Tanrı tarafından yerine getirilmesi için kiĢinin kendini Tanrı‟ya 

karĢı yükümlü kılmasıdır. KiĢi istediği herhangi bir Ģeyin gerçekleĢmesi halinde 

Tanrı için bir harekette bulanacağına yemin eder. Bu durum herhangi bir malın 

verilmesi olabileceği gibi, bir iĢin yapılması da olabilir. Burada kiĢinin adayacağı 

“adak”, tamamen kiĢinin Tanrı‟ya karĢı vereceği söze bağlıdır.  

Farklı kültürlerde de olsa adak adamanın çok büyük bir sorumluluk olduğu 

düĢünülür ve kiĢinin dilediğinin yerine gelmesi halinde sözünde durmaması büyük 

bir olumsuzluk olarak görülür. Adak Heykeli olarak bilinen figürlerin de bulunduğu 

                                                      
1 Stel sayısındaki fazlalık nedeniyle, yazıtlı steller ve tabula ansatalar ele alınmamıĢtır.  
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geçmiĢ medeniyetlerde de adak adamanın sosyal yaĢamın bir parçası olduğu 

bilinmektedir
2
. 

2.2. Adak Steli  

Bir mermer ya da taĢ bloğun dikdörtgen kesilip, tüm yüzeylerinin 

perdahlanarak düzeltilmesi ile elde edilen, üzerilerinde bulunan betim ve yazıtlarla 

bir anlamda ölümsüzleĢmeyi simgeleyen, adak stelleri ilk kez M.Ö. 7. Yüzyılın 

sonlarında Paros‟ta (mezar stelleriyle birlikte) görülür.  

M.Ö.  7. Yüzyıl örneklerinden sonra, Atina ve Attika‟da Parthenon Dönemine 

kadar kesintisiz izlenebilen mezar steli ve adak levhası geleneği, Parthenon‟un yapım 

yılları sırasında (M.Ö. 448 – 432) kesintiye uğrar. 

Parthenon‟un yapım döneminden sonra, mezar stellerinde üst bitiĢ olarak 

alınlığın kullanılması, her ne kadar ilk örneklerine Arkaik Dönemde rastlıyorsak da 

bir kural olur. Resim alanlarının kenarlarını sınırlayan silmeler, M.Ö. 420 yılından 

baĢlayarak, alınlığı taĢımak için kullanılırlar. Böylece alınlık stelin üst bölümünü 

sınırlamak görünümünden kurtularak esere bir naiskos havası kazandırır. Mezar 

stellerindeki bu zenginliğe karĢı, çağdaĢı adak levhalarında henüz alınlık 

kullanılmaz. Ancak resim alanı yükseltilen kenar silmeleri ile bunlarda da 

sınırlanmıĢtır. 

Adak levhaları üzerinde erken dönemlerde tek olan tapınan kiĢi sayısı, M.Ö. 4. 

Yüzyılın ortalarında baĢlayarak artar ve aile adağı Ģekline dönüĢür. En sık görülen 

form tüm aile üyelerinin bir sıra Ģeklinde dizilmesidir. En önde duran Ģahıs kurban 

adayandır. M.Ö. 4. Yüzyılın ortalarından itibaren görülen diğer önemli bir özellik ise 

tanrının artık cepheden verilmesidir. Böylece profilden iĢlenen ölümlülere karĢı, 

tanrının görünümü daha etkili bir hava kazanmıĢtır
3
.  

Hellenistik adak kabartması örnekleri biçim ve ikonografik açıdan Klasik 

Dönemdeki benzerlerinden çok az farklılık gösterirler. Genellikle tapınan küçük 

figürler, profilden, uzun bir tanrı veya tanrılar grubuna (tanrılar ölümlülerin yaklaĢık 

iki katı büyüklükte olurlar) yaklaĢır Ģekilde gösterilmiĢlerdir. Genelde önden 

gösterilen tanrı, onun bir tasviri değil, ta kendisi olarak algılanmıĢtır. Çoğunlukla 

                                                      
2 www.merakname.com/adak-nedir (Gör. Tarihi 17/09/2013)  
3 ġAHĠN, 2000, 1-2.  
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kültle ilgili bir sunak veya kurban, bazen de çevre ile ilgili bir detay konulmuĢtur. 

Tanrılara ve tapınanlara ayrılan yer ve önem, değiĢiklik göstermektedir. Hatta 

tapınanlar bazen tamamen sahneden çıkarılmıĢlardır. Öyküsel anlatım ikonografik 

açıdan, yüksekliğinden daha fazla uzunluğa sahip olan bir panoya gereksinim 

doğurmuĢtur. Kabartmalar da genellikle mimari bir çerçeveyle yapılır veya ayrı bir 

Ģekilde yapılan birinin içine sonradan konulurdu. Bunların kendi baĢlarına birer anıt 

olduğu düĢünülür ve büyük bir olasılıkla göz hizasındaki payeler üzerinde kutsal 

alanlara yerleĢtirilirdi. 

Hellenistik dönemden sonraki dönemlerde adak steli, mezar stellerinin 

üretildiği atölyelerde, heykeltıraĢlar tarafından kopya olarak üretilmiĢlerdir.  

Çoğunlukla kabartmalar ve adak stelleri orta dereceli adaklardır. PiĢmiĢ toprak 

ve küçük bronzlardan daha önemli ancak, heykellerden daha önemsiz eserlerdir.  

Kabartmalar, masraf olarak küçük mermer bir figüre veya küçük bir bronza eĢittir. 

Tanrının veya adakta bulunanın bir tasviri yerine, kültün öyküsel bir anlatımıdır. 

Bazı durumlarda gerçek bir kurbanın görsel kayıtları olarak da yapılmıĢlardır. Bir 

kurban ve bununla ilgili bir kabartma, bazıları için bir adak heykelinden daha hayırlı 

görülmüĢtür.  

Kabartmalardaki güçlü devamlılık dördüncü ve üçüncü yüzyıllarda yapılanları 

ayırt etmekteki büyük güçlükte kendini gösterir. Daha az zenginler için, daha basitçe 

yapılmıĢ, tek bir tanrıyı gösteren ve içinde tapınan veya kurban olayının 

sahnelenmediği ve mimari bir çerçevesi olmayan kabartmalar yapılmıĢtır
4
.  

2.3. Adakla Ġlgili Terimler 

2.3.1. Aparkhe (ἀπαπσή / (çoğ.) ἀπαπσαί; baĢlangıç) : Ġlk meyve sunusu 

(first fruit offerings), genel anlamıyla, avcılık, balıkçılık ya da tarım yoluyla elde 

edilen ilk ürünün bir kısmının tanrıya adanmasıdır. Bu, ürünün tümünden ayrılan ilk 

kısmının, insanlardan önde olan tanrıya verilmesidir. Bu genellikle tüm ürünü temsil 

eden sembolik bir orandadır. Dindar bir insan, o dönem elde ettiği ürünlerden küçük 

bir kısmını, buğday basakları, un, incir, zeytin, üzüm, Ģarap ya da sütün bir kısmını 

belki bir kurban töreni eĢliğinde tanrılara sunmaktadır. 

                                                      
4 SMĠTH, 2002, 190. 
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2.3.2. Dekate (δεκάηη = onda bir):  Bir üreticinin ürününün bir kısmını 

karĢılığı olarak sunduğu adak, dekate olarak adlandırılırken, bazen de anlık 

nedenlerle dekate sunulduğu görülmektedir. Örneğin bir savaĢın ganimetinden 

(akrothinion olarak) ya da Ģans eseri bulunan bir Ģeyden dolayı dekate 

sunulmaktadır. “Onda bir” anlamına gelen bu sözcüğün aparkhe ile birlikte adak 

eĢyası için birbirinin yerini alarak kullanıldığı görülmektedir. Bu iki terim de dindeki 

toplumsal ritüelin daha iyi anlaĢılmasını sağlayan özel adak sunularıyla doğrudan 

iliĢkilidir ve iki terim de tanrıya verilmiĢ bir sözün (adağın) yerine getirilmesinin 

yansımasıdır. 

2.3.3.  Agalma (ἄγαλμα) : Memnuniyet verici (hoĢa giden) olma kalitesine 

ya da zevk ve keyif sağlama kabiliyetine sahip bir objedir. Kavramsal olarak tüm 

adak eĢyaları agalmata olarak kabul edilmeleri umuduyla tanrılara sunulmuĢlardır.  

M.Ö. 5. yüzyılda Herodotos, agalma‟yı özellikle heykeller için kullanır. 

Heykeller hem agalmata hem de bir kosmos, yani temenos ve tapınağı dekore eden 

süs olarak iĢlev görmektedir. 

2.3.4. Anathema (ἀνάθημα): Ġnsan elinden çıkma adaklara, bunlar tapınaklara 

ya da kutsal alanlara yerleĢtirildikleri için (anathema) ismi verilmektedir. Her ne 

kadar bu, tanrılara onlara tapınanlar tarafından sunulan asıl hediyeyi kastetse de, bu 

terim ve onunla iliĢkili olan fiil, gösterme/teĢhir etme idealini de ortaya koymaktadır. 

Bu Ģekilde yerleĢtirilmiĢ bir obje (anathema) kalıcı ve görülebilir bir hediyedir. Bu 

hareket aynı zamanda kiĢinin tanrıya bağlılığını gösteren en yalın ifade biçimidir ve 

o karĢılığında tanrının da kendisini ödüllendirmesini bekler. 

2.3.5. Eukhe (εύσήν): Antik dönemde, adak sunma yüksek sesli, törensel ve 

olabildiğince çok Ģahit huzurunda yapılırdı. Yunanca “kelimesi yüksek sesle ağlayan, 

dua eden ve adak adayan anlamına gelmektedir. Adağın yerine getirilmesi kadar 

birçok tanrı ve insan huzurunda gerçekleĢtirilmesi de önem taĢımaktadır. Tapınan 

kiĢi tipik olarak tanrıdan herhangi bir menfaat (kharis) almayı ümit ederek bir adak 

sunmaya önceden söz vermektedir. Önce “sunu” tapınan tarafından adanır, eğer tanrı 

kabul ederse, adak amacına ulaĢmıĢ olur. Ya da kiĢi önce bir istediğinin olması 
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durumunda tanrıya bir Ģey adayacağı sözünü (eukhe) verir; tanrı karĢılık verdiğinde 

de bu sözünün gereğini yerine getirir (kat’eukhen / ex vota). Bazı durumlarda, tanrıya 

verilen söz bu kiĢi tarafından değil onun ölümünden sonra bir yakını tarafından 

yerine getirilmektedir
5
. Yazıtlardan tanrıya verilen sözle onu yerine getirme arasında 

ne kadar bir zaman geçtiği öğrenilememektedir. Bu farkın bazı durumlarda bir nesil 

ömrü kadar olduğu anlaĢılmaktadır. Adağı adayacak kiĢinin tek bir heykel adamak 

için gerekli parayı aylar, yıllar belki bir ömür boyunca biriktirmesi gerekmiĢtir. 

Bronz ya da mermer adaklar adağı adayanın karĢılayabileceğinden büyük bir meblağ 

tuttuğu için, bu kiĢi tanrıya belirli ya da belirsiz bir zaman için bu adağı yaptıracağı 

sözünü vermiĢ olmalıdır. 

 Hediyelerin türü zaman zaman onların hangi amaçla adandıklarını 

gösterebilir. En erken adakların en yaygın olanı saç sunusudur
6
. Birçok yerde erkek 

ve kız çocuklar saçlarını keserek bunu bazı tanrılara, bir nehre ya da bir yerel 

kahramana atıyorlardı. Sunumun en gösteriĢli sekli ise Delphoi‟a kadar giderek bunu 

yapmaktı. Saçını adamakla insan kendinin bir kısmını yüksek bir güce verdiğine 

inanmaktadır. Hiç acı çekmeden bir parçası kaybolmuĢtur; ancak bu kısım daha 

sonra yenilenecektir. Bu, pars pro toto “tümü için parça” prensibi olarak 

adlandırılmaktadır; yani bütünün korunması için bir parçayı feda etme, adama. 

Adak adayan her zaman adağından tanrının mutlu olmasını, onu bir agalma 

olarak kabul etmesini ve tabii ki bu mutluluğunu kendisine geri verecekleri ile 

göstermesini beklemektedir
7
. 

Eski Yunan'da bazı doğal afetlerden, fırtınadan, salgın hastalıklardan adak 

verilmekle kurtulunacağına inanılırdı. Yine bazı anlayıĢlara göre; insanların tanrıların 

hoĢnutluğunu kazanmaları ve onlardan gelecek gazaplardan korunmak için 

fedakarlıklarda bulunmaları gerekiyordu. Bu nedenle de hayvan, insan ve hatta öz 

evladın kurban edilmesi bile görülmüĢtür. Adağın felsefesinde bir dileğin Tanrı 

                                                      
5 Ayağından cezalandırılan ve iyileĢtiği taktirde tanrıya adak levhası dikmek için söz veren Menophila isimli 

kadın, bu adağı yerine getirmemiĢ, onun yerine kız kardeĢi adağı yerine getirmiĢtir. Bkz. MALAY – SAYAR, 

2004, 183. 
6 Yunanistan ve Küçük Asya‟da uygulanan bu gelenek, bir erkek çocuğun, çocukluktan erkekliğe geçiĢ süreci 

olan 17 yaĢına basması, bir genç kızın evlenmesi gibi iki önemli durumda gerçekleĢirdi. Atina‟da Argos‟ta 

evlenecek gençler, saçlarını Hera Teleia‟ya, Artemis‟e ve Moiralara adarlardı. Phokis bölgesinde, Delphoi‟de, 

Sikyon‟da, Arkadia bölgesi kentlerinden Phigalia‟da ve daha birçok bölgede saç adağı yapıldığı bilinmektedir. 

( Ayrıntılı bilgi için Bkz. SĠNA, 2003, 127.)  
7 AKAR TANRIVER, 2009, 113-121. 
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tarafından yerine getirilmesini sağlamak veya yerine gelmesinden sonra ona Ģükran 

ifadesi göstermek yatar
8
. 

2.4. Adak Adama 

Adak; herhangi bir isteğin Tanrı tarafından yerine getirilmesi için kiĢinin 

kendini Tanrı‟ya karĢı yükümlü kılmasıdır. KiĢi istediği herhangi bir Ģeyin 

gerçekleĢmesi halinde Tanrı için bir harekette bulanacağına yemin eder. Bu durum 

herhangi bir malın verilmesi olabileceği gibi, bir iĢin yapılması da olabilir. Burada 

kiĢinin adayacağı “adak”, tamamen kiĢinin Tanrı‟ya karĢı vereceği söze bağlıdır
9
. 

Adak tavrıyla insanlar, adı ne olursa olsun; kendinden yüce olan bir varlığa 

sığınma ve onun hoĢnutluğunu kazanma gibi bir davranıĢın gerekliliğini fark 

etmiĢlerdir. Aynı zamanda, kendilerinden gelen bir fedakârlığın o yüce kudreti 

memnun edeceğini de kavramıĢlardır. Bu haliyle adak, insandaki inancın 

köklülüğünü göstermektedir
10

. 

Ġnsanlar tarih boyunca inançlarında çeĢitli sebeplerle adağa baĢvurmuĢ ve adak 

konusu hemen hemen bütün inançlarda yer almıĢtır. Ġnsanları adak yapmaya iten 

sebepler genellikle bir sıkıntıdan kurtulma ümidi veya bir isteğin yerine gelme 

arzusu, bir nimete kavuĢtuktan sonra sevincini kutlama ve Ģükür, bir nimet ve fayda 

söz konusu olmaksızın sırf kulluk ve dindarlığını gösterme arzusudur.  

Adakta bulunmak tüm medeniyetlerde yaygın olduğu gibi onun sorumluluk 

doğurduğu da kabul edilmekteydi. Adak yapılması ve yapılan adakların bağlayıcı 

kabul edilmesi dini inanıĢlardan ve genel bir kural mahiyetindeki sözünde durma 

prensibinden kaynaklanmaktadır. Adak, insan gücünün üstündeki bir ya da birden 

çok güç tarafından kontrol edildiği inancının bir sonucudur. Bundan dolayı kurban ve 

adak, tarihin çok eski dönemlerine kadar giden bir geçmiĢe sahiptir. Aynı Ģekilde 

doğanın kontrolü ile iliĢkili olmasından dolayı da hemen her tarihsel toplumda farklı 

uygulama biçimleriyle yaĢanmıĢtır, yaĢanmaktadır. 

Ġnsanların adaklarını ve kurbanlarını tapınaklarda ya da sunaklarda
11

 tanrıya 

ulaĢtırdıkları bilinmektedir. Antik Çağ kültürünün anıtsal binaları arasında olan 

                                                      
8 http://www.enfal.de/sosyalbilimler ( Gör. Tar. 09/02/2014) 
9 www.merakname.com/adak-nedir/   (Gör. Tar. 17/09/2013) 
10 http://www.enfal.de/sosyalbilimler ( Gör. Tar. 09/02/2014)  
11 Üzerinde kurban kesilen ve tanrıya sunu yapılan masaya benzer, yüksekçe olan, genellikle taĢtan ve yuvarlak 

http://www.enfal.de/sosyalbilimler
http://www.enfal.de/sosyalbilimler
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tapınakların hemen önünde sunaklar yer alırdı. Bazen de tapınaklardan ayrı, bağımsız 

bir yapı olarak inĢa edilen sunaklarda tapınaklara girmesi yasak olan halk kurban ve 

adak ibadetlerini yapar ve dualar ederdi
12

. 

2.4.1. Çok Tanrılı Dinlerde Adak Adama 

Ġncelediğimiz dönemde Hıristiyanlık yeni bir din olarak doğmuĢ, insanlar 

arasında kabul görmeye baĢlamıĢ, bu noktada “pagan” terimi ortaya çıkmıĢtır. 

Kırsalda yaĢayan, köylü, taĢralı anlamlarına gelen pagan terimi, erken dönemlerden 

itibaren Hıristiyan geleneğinde dinsel anlamda (ötekini) ifade etmede kullanılmıĢ, bu 

yüzden Hıristiyan inancının dıĢında kalanlar da pagan olarak itham edilmiĢlerdir.  

Din bilimlerinin bilimsel bir disiplin haline gelmesiyle birlikte, Pagan terimi, 

dünya genelindeki tüm putperest toplumlar için kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Geleneksel puta tapıcılığı ifade eden pagan terimi, çok tanrıcılık ve atalar kültü ile 

yakından bağı olan doğa tapıcılığı ve animizm (ruhculuk) ile de ilgilidir. Babil, Asur, 

Mezopotamya, Eski Mısır ve Ġran gibi birçok eski Ortadoğu dinsel geleneği ve Eski 

Avrupa dinleriyle Hinduizm, Tibet Budizmi ve benzeri günümüz inanç sistemleri 

pagan gelenekleri olarak incelenmektedir
13

. 

Eskiçağ‟da insanlar afet gibi tabiat olaylarını, tabiattan elde ettikleri ürün, 

doğum ve ölüm gibi durumları kendilerine izah edemediklerinde, ayrıca dileklerinin 

gerçekleĢmesini istedikleri durumlarda ve buna benzer hallerde çaresiz kalarak 

insanüstü güçlere inanmaya ihtiyaç duymuĢlardır. Böylece “politeizm” yani çok 

tanrıcılık ortaya çıkmıĢtır.  

Eskiçağ insanının yaĢamıyla bütünleĢen bu inanç Ģekli, birçok dünya 

toplumunda tek tanrılı kutsal dinlerin doğuĢuna kadar devam etmiĢtir. Eskiçağ 

dünyasının birçok toplumunda inanç sistemi çok tanrılı idi
14

.  

Ġlkel toplumlarda elde edilen ilk ürün ya da ilk av, doğaüstü güçlerin hakkıdır. 

Bu ilk ürün ve ilk avları, doğaüstü güçlerden sonra, toplumun Ģef ya da rahipleri 

                                                                                                                                                      
veya dörtgen Ģekilde yapılan, kurban kanlarının akmasına mahsus bir deliği olan mimari ögeye sunak denir. 

Genellikle temenosun içinde, tapınakta ya da yakınında (genelde tapınağın doğusunda), tiyatro yapılarında 

orkestrada, agorada, evlerde yer alırdı. Altarların üst taraflarında kurbanın  kanının akması için tekne gibi bir 

oyuk ve bir delik bulunur. (Saltuk, 1997, s.20.) 
12 http://www.manisahabergazetesi.com.tr/v2/koseyazisi-37-TARIHSEL-BIR-GELENEK-OLARAK-KURBAN-

VE-ADAK.html  (Gör. Tar. 17.09.2013)  
13 DURUTÜRK, 2010, 45. 
14 KILIÇ – UNCU, 2011, 184. 

http://www.manisahabergazetesi.com.tr/v2/koseyazisi-37-TARIHSEL-BIR-GELENEK-OLARAK-KURBAN-VE-ADAK.html
http://www.manisahabergazetesi.com.tr/v2/koseyazisi-37-TARIHSEL-BIR-GELENEK-OLARAK-KURBAN-VE-ADAK.html
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tüketirler. Avcılık ve çobanlık yapan ilkel toplumlarda ise, yeni doğan ilk yavru 

hayvanlar veya bunların bir parçaları ile süt ve sütten yapılma yiyecekler, tanrılara ve 

Ģeflere sunulur. Bu bir değiĢ tokuĢ olup “ben veriyorum, sen de ver” anlamına 

gelmektedir.  

Eski uygarlıklarda, adak ve kurban kavramlarının iç içe olduğu ve birbirinin 

yerine kullanıldığı görülmüĢtür. Örneğin Mezopotamya uygarlıklarından olan 

Babil‟de haftanın yedinci günü olan cumartesi uğursuz sayılır ve bu uğursuzluktan 

kaçınmak için adaklar adanıp kurbanlar kesilirdi. Asurlularda ise kurbanlık hayvanı 

kesip tanrılara sunmak gereklidir. Yoksa tanrılar insanın kendisini yiyeceklerdir. Eski 

Mısır uygarlığında özellikle Nil Nehri‟nde insan kurban edilmesi çok yaygındır. Eski 

Hindistan‟da tanrılara sunulan kurbanlar, ölenlerin ruhlarını kurtuluĢa eriĢtirir. 

Kurban kesilmediği taktirde, ölenlerin korkunç devlerin arasında ıstırap içinde 

kalacaklarına inanılır. Bunun dıĢında, tanrıların öfkesini yatıĢtırmak amacıyla 

sunulan kurbanlar ve özel armağanlar da vardır.  

Eski Ġran Uygarlığının dini olan ZerdüĢtlük‟‟ün kutsal kitabı olan “Zend-

Avesta” ya göre yalvarıĢ, ibadet ve kurban af dilemeye yarar. Hititlerde ise kurban 

ayinleri, adak, kefaret ödeme, gönül alma, Ģükran gibi amaçlarla gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Eski Çin uygarlığında mevsim döngülerinde tanrılara çeĢitli kurbanlar ve adaklar 

sunulmuĢtur. Eski Amerika uygarlıkları olan Maya, Aztek ve Ġnka‟larda tanrılara 

kurban olarak insanların sunulduğu bilinmektedir. Fenike, Yunan ve Roma 

uygarlıklarında da tanrılara kanlı ya da kansız kurbanlar sunulmuĢ, tanrıların öfkesi 

yatıĢtırılmıĢ, daha bol ürün vermesi beklenmiĢtir
15

. Bu kurbanlar da bir nevi adaktır. 

Eski Mısırda adak adama uygulaması, tanrıya bağlılığın basit bir göstergesiydi. 

Tanrıdan istediklerini belirten insanlar, kendilerini tanrıya karĢı ifade ediyorlardı. 

Tanrı ve adak adayan arasında, kalıcı ve kiĢisel iletiĢim kurmak için adak adama 

uygulanmıĢtır. Erken Hanedanlık dönemine ait çok sayıda adak eĢyası bulunmuĢtur. 

Orta Krallık döneminde tapınaklara adak adamak bir adet haline geldi. Yeni Krallık 

döneminde tapınaklara ya da tapınakların dıĢına bireysel adaklar adamaya devlet 

tarafından izin verildi
16

. Geç ve Ptolemaioslar döneminde birçok stel, ayin nesnesi, 

                                                      
15 ARMUTAK, 2004, 169-180. 
16  Mısır‟da tapınaklara yalnızca rahipler girebiliyorlardı. Bu nedenle tapınağa ulaĢımı kısıtlı olan halk için 

tapınak dıĢında halka açık küçük kült merkezleri yapılmıĢtır. Adaklar, tapınağın dıĢ duvarında ya da kapı 

giriĢlerinde bulunmuĢtur. Buradaki amaç, tanrıyla fiziksel yakınlıktı. 
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tanrı figürinleri ve hayvan figürleri kutsal alanlardan ele geçmiĢtir. Adak nesnelerinin 

çoğu, külte yönelik olarak atölyeler tarafından yapılmıĢtır. Bu eĢyalar, tanrılar için 

tapınak içinde kullanılan eĢyalar, doğurganlıkla iliĢkili nesneler, kadın ve erkeklerin 

dualarını güçlendirmek için ya da ibadete katılımlarını sürdürmeleri için adanmıĢ 

nesnelerden oluĢur
17

. Adaklar arasında iki kulak figürü dikkat çeker
18

. 

Mezopotamya‟da 45 cm x 48 cm boyutlarında, dikdörtgen levhalardan oluĢan, 

bazıları kazıma çizgilerle oluĢturulmuĢ yazıtlı, adak stelleri ele geçmiĢtir. Geneli 

kireçtaĢından yapılmıĢtır ve figürlü alan çerçeve içine alınmıĢtır. Çoğu plaka 

üzerinde, tanrılar, ziyafet sahnesi, hayvanlar, müzisyenler, dansçılar gibi figürler 

betimlenmiĢtir
19

.  

Sümerler din konusu ve din meselelerine de hayat meseleleri kadar önem 

vermiĢlerdir ki, çeĢitli kurbanlar sunup, dualar ederek, ayin ve törenler düzenleyerek 

maddi ve manevi olarak tanrılarını tatmin etmeyi en önemli vazifeleri saymıĢlardır. 

Sümerler‟in yarattığı bu din anlayıĢı ve panteon sistemi uzun zaman sürecinde 

Mezopotamya‟da Akkadlılar‟dan baĢlayarak, Babil ve Asurlular ile Suriye‟nin eski 

sakinleri ve Anadolu toplumları arasında bütünüyle veya kısmen yayılmıĢ ve 

yerleĢmiĢtir.  M.Ö. 3. Binyılda her büyük kentin tapınağında hayvansal ve bitkisel 

yiyecekler, su, Ģarap ve bira saçılarında bulunulmuĢ, tütsüler yakılıp, kurbanlar 

sunulmuĢtur. 

Doğu dinlerinin etkisiyle biçimlenen Yunan dini, Roma diniyle bütünleĢmiĢ, 

Yunan tanrıları, Roma tanrılarına Latince adlarla geçmiĢtir.  

Herodotos‟a göre; Yunanlılar‟ın tanrılar sistemini yaratan Homeros ve 

Hesiodos‟dur. Onlar Yunanlılar için tanrıların soy zincirlerini tertipleyip, tanrıların 

sıfatlarını, görevlerini, kendilerine özgü niteliklerini ve görünüĢlerini anlatmıĢlardır.  

Yunanlılar, tanrıları o çağın aristokratlarını örnek alarak teĢkilatlandırmıĢlar, 

aristokrat ailelerin krallar etrafında toplanması gibi, tanrıları da baĢ tanrı Zeus‟un 

etrafında toplamıĢlardır. Bu suretle tanrılar ilk önce aristokrat çevrede yayılmıĢ, daha 

                                                                                                                                                      
(http://www.birmingham.ac.uk/research/activity/connections/Essays/GHeffernan.aspx, Gör. Tar. 11/02/2014)  

17 PĠNCH – WARAKSA, 2009, 1. 
18 Ayrıntılı bilgi için bkz. PĠNCH-WARAKSA, AGE, Fig. 3, Fig. 4. 
19 ROMANO, 2010, 973-981. 

http://www.birmingham.ac.uk/research/activity/connections/Essays/GHeffernan.aspx
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sonraları aĢağı sınıflar tarafından kabul edilerek bütün Yunan dünyasının tanrıları 

haline gelmiĢlerdir
20

.  

Hellenler bütünüyle dünyevi ögelerle biçimlenen tanrılarının, yaĢadıkları 

sürece kendilerine bolluk, bereket, zafer, sağlık, güzellik gibi elle tutulur kazançlar 

sağladıkları düĢüncesindeydiler. Bu bağlamda tanrılarla iletiĢim kurmanın ve onların 

yardımına eriĢmenin adak sunma, kurban kesme ve belli dönemlerde onu çeĢitli 

gösterilerle hatırlama gibi çeĢitli yolları vardı. Örneğin salgın hastalıklar gibi 

tehlikeli durumlardan kurtulmalarının karĢılığı olarak tanrılara adak sunmuĢlar ya da 

kurban kesmiĢlerdir
21

.  

Tarihin erken evrelerinde yaĢamı, bulunduğu doğal çevreye bağlı olan 

toplumlarda öncelikle sel, fırtına, kıtlık gibi doğal kaynaklı olumsuzluklara karĢı 

alınan bir önlem olarak uygulanan kurban ve adak ritüeli zamanla kültürel ve sosyal 

anlamında bazı küçük değiĢiklikler göstermiĢtir. Ġnsanlığın kültürel evriminin bir 

sonucu olarak doğaya bağlı yaĢam koĢullarından uzaklaĢtıkça kurban ve adak 

“Ģükür” anlamı ile geleneği sürdürmüĢ; yaĢam koĢullarının bozulmasını istemeyen 

insanoğlunun, bu koĢulları sağladığına inanılan üstün güce “teĢekkür” ediĢi olarak 

algılanmıĢtır
22

. 

2.4.2.   Tek Tanrılı Dinlerde Adak Adama 

Kutsal güçlerin olduğuna ve insan hayatındaki olayların bu kutsal güçler 

tarafından idare edildiğine inanan toplumlardan tek tanrılı dinlere kadar farklı 

kültürlerde adak inancı bulunmaktadır. Musevilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık 

kapsamında adak, kiĢinin Tanrı‟dan bir Ģey istemesi ve bu dileğinin yerine gelmesi 

karĢılığında Tanrı adına bir eylemde bulunacağına taahhüt vermesidir. Farklı 

kültürlerde de olsa adak adamanın çok büyük bir sorumluluk olduğu düĢünülür ve 

kiĢinin dilediğinin yerine gelmesi halinde sözünde durmaması büyük bir olumsuzluk 

olarak görülür
23

. 

2.4.2.1. Ġslamiyete Göre Adak Adama  

                                                      
20 KILIÇ, UNCU 2011, 184. 
21 SĠNA, 2003, 125-134;  Burkert, W, 1987, s.44 
22 http://www.manisahabergazetesi.com.tr/v2/koseyazisi-37-TARIHSEL-BIR-GELENEK-OLARAK-KURBAN-

VE-ADAK.html  (Gör. Tar. 17/09/2013) 
23 http://www.merakname.com/adak-nedir/   ( Gör. Tar.17/09/2013)  

http://www.manisahabergazetesi.com.tr/v2/koseyazisi-37-TARIHSEL-BIR-GELENEK-OLARAK-KURBAN-VE-ADAK.html
http://www.manisahabergazetesi.com.tr/v2/koseyazisi-37-TARIHSEL-BIR-GELENEK-OLARAK-KURBAN-VE-ADAK.html
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Adak, adakta bulunan kimse ile ilahi güçler arasında münasebet kurar ve bir 

ahit gerçekleĢmiĢ olur. Türkçe sözlüklerde adak; bir dileğin gerçekleĢmesi amacıyla 

kurban kesip yoksullara dağıtmak veya kutsal bir güce yönelik bir niyette bulunmak, 

ant niteliğinde söz vermek anlamlarında kullanılır. Türk kültüründe adak; ıduk 

(mukaddes) kelimesi ile ifade edilir. Kutlu, mübarek olan her nesne, bırakılan her 

hayvana bu ad verilir. Söz konusu hayvana yük vurulmaz, sütü sağılmaz, yünü 

kırkılmaz. 

Türkçe adak kelimesinin Arapça karĢılığı “Nezr”dir
24

. Eski Arap örf ve 

adetlerinden Ġslamiyet' e geçmiĢ olan adak; Ġbrani-Arami ve kısmen Asuri dillerinden 

Arapça'ya geçen ''n- z- r" kökünden türemiĢtir. Adamak, takdis ve tahsis etmek 

anlamlarına gelir
25

. Ġnsanın yerine getirmeyi kendisine borç (vâcip) kıldığı, vaâd 

ettiği Ģey manasına gelmektedir. Bir fıkıh terimi olan nezr, dinen mükellef olmadığı 

halde kiĢinin farz veya vacip türünden bir ibadeti yapacağına dair Allah‟a söz 

vermesi Ģeklinde tarif edilmiĢtir. 

Adak-nezr Allah‟ın rızasının elde edilmesi veya bir isteğin yerine gelmesi veya 

bir belâ ve musibetin giderilmesi maksadıyla Allah için oruç tutmak, kurban kesmek 

gibi baĢlı baĢına bir ibadet olan Ģeyi kendisine vâcib kabul etmektir. Nezr yani adak 

ibadettir. Adak ancak Allah için yapılır. Kul için yapılmaz. 

Adak bir Ģarta bağlanıp bağlanmamasına göre ikiye ayrılır: 

Mutlak Adak: Herhangi bir Ģarta bağlanmadan Allah rızası için yapılan 

adaktır.  

Muallâk (Mukayyed) Adak: ġarta bağlı olan adaktır. Murat edilen Ģart 

oluĢunca, adağı yerine getirmesi lâzım olur. Bir nimete kavuĢmak, bir felâketi 

savmak, “hastam iyileĢirse”, “sınıfı geçersem” gibi Ģart koĢularak yapılan adaktır.  

Ġslamiyete göre, adak bir sözle adanır, bu sözü baĢkalarının duymasına gerek 

yoktur. Allah‟a verilen sözün sonrasında kiĢi bu sözü yerine getirerek inancını ve 

samimiyetini kanıtlar. KarĢılığında kiĢi adak steli gibi kalıcı, insan elinden çıkmıĢ bir 

eĢya değil, ibadet ederek Allah‟a teĢekkür eder.  

                                                      
24 ERDENK, 2001, 19. 
25 OYMAK, 2002, 170. 
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2.4.2.2.  Hristiyanlığa Göre Adak Adama 

 Yahudilerin "Mesih" dediklerine Grekler "Christ" demiĢler ve Christ'e 

inananlara "christiens" veya '''chretiens'' denmiĢtir
26

. 

 Hıristiyanlık Ġmparator Augustus‟tan sonra Hz. Ġsa tarafından kurulmuĢtur. 

MS 1. ve 2. yüzyıllarda özellikle fakir halk arasında gizlice bütün Roma 

Ġmparatorluğu sınırları içerisinde hızla yayılmıĢtır. Ancak Hıristiyanlar Roma'nın 

diğer kültlerine ve özellikle tanrılaĢtırılmıĢ Roma Ġmparatorlarına inanmadıkları için 

Roma devletinin düĢmanı sayılarak Ģiddetli bir baskı altına alındılar. Buna rağmen bu 

dinin popülerliği sonucu M.S. 4. yüzyılda Ġmp. I. Constantinus zamanında 

Hıristiyanlık önce serbest bırakıldı. Sonra da Roma Ġmparatorluğu'nun resmi dini 

oldu. Hatta M.S. 4. yüzyıl sonu M.S. 5. yüzyıl baĢında paganlık yasaklanmıĢ, pagan 

tapınakları ve diğer mülkleri kiliseye devredilmiĢtir. Bu nedenle pek çok antik 

tapınak kiliseye dönüĢtürülmüĢtür
27

. 

Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta adak, normal dinî vazifeler dıĢında, bir kimsenin 

ya samimi dindarlığın bir niĢanesi olarak veya tanrının yardımını temin maksadıyla 

belli bir Ģeyi yapma veya terketme hususunda Allah'a söz vermesi Ģeklinde 

görülmektedir. Kilise hukuku, alelade adak ile merasimli adak arasında, ikincisinin 

değistirilememe özelliğine sahip olması bakımından fark gözetir. Ortaçağ'da adak, 

çok defa varlıklı kimselerce kilise veya bir azizin türbesinin yaptırılması, onarılması 

yahut tezyini Ģeklinde görülmektedir. Hıristiyan dünyasında rastlanan sayısız adak 

türleri arasında haccetmek, sadaka vermek, hastalar için azizlerin kabirlerinden 

toprak almak, kilisede mum yakmak, kilise parmaklıklarına bez bağlamak gibi fiiller 

en çok görülenleridir. Katoliklik'te adakla ilgili hüküm ve düzenlemelerin varlığına 

karĢılık Protestanlık adağı resmen tanımamıĢtır; buna rağmen halk arasında adak 

yaygın Ģekilde görülmektedir
28

. 

Hıristiyanlıkta Katolik kilisesi tarikat adağı olan fakirlik, Ġsmet ve itaat da 

dahil, açık adakla ferdi adağı birbirinden ayırır. Zamana bağlı adak yalnızca papa, 

piskopos veya manastır baĢkanı tarafından kaldırılabilir. Protestan kilisesinde ise 

                                                      
26 ERDENK, 2001, 19. 
27 TEK, 2012, 187.  
28 ÖZEL, 1988, 338. 
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adak yoktur
29

. 

Hristiyan dinine mensup olan Ermenilerin bir efsanesinde “Atalarımın 

günahlarından arınmak için ateĢsiz yaĢamaya adak adayalı üç kere onuncu kıĢ geçti 

artık” Ģeklinde bir ibare geçmektedir
30

. Bu da gösteriyor ki, Hristiyanlıkta da adak 

adamanın yolu, tanrıyla insan arasındaki sözle ilgilidir. Ġnsan tanrısına söz verir ve 

sözünü yerine getirerek tanrıya olan inancını ve samimiyetini kanıtlamıĢ olur.  

2.4.2.3.  Yahudiliğe Göre Adak Adama 

Yahudilik, Ġslam ve Hristiyanlıktakine benzer bir teolojisi bulunmayan, yazılı 

(Tanah), sözlü ( Talmud) kutsal metinlerde açıklanan ve Yahudilerin dini ve tarihi 

tecrübelerine dayanarak zaman içinde geliĢerek oluĢturulan bir dini sistemdir. 

Yaptırım gücünü Yahudi Ģeraitinden alır. Diğer dinlerden, hem dini, hem de milli 

ögeleri bünyesinde barındırmasıyla ayrılır.  Yahudiler yaĢadığı sürece Yahudilik 

süregelmiĢ, Yahudilerin zaman içinde değiĢen tecrübeleri ve ihtiyaçları 

doğrultusunda değiĢime ve bölünmelere uğramıĢtır.  

Yahudilikte Adak‟ın çok önemli bir yeri vardır. Tora‟da
31

, adak konusunda 

Ģöyle denmektedir: “Rab Ģöyle buyurdu: Eğer bir adam Rabbe adak adar ya da and 

içerek kendini yükümlülük altına sokarsa, verdiği sözü bozmayacak, ağzından her 

çıkanı yerine getirecek”. Bu ifadelere göre, bir yahudi, bir adakta veya yeminde 

bulunduğunda verdiği sözü tutacaktır.  

Yahudi kutsal kitabında birçok adak türü dikkat çekmektedir. Yahudiliğin ilk 

dönemlerinde adak‟ta en çok yapılan uygulama, kurban kesmedir. Yahudilikte adak 

değiĢik maksatlarla yapılabiliyordu: Meselâ Hanna, erkek bir çocuğu olursa, onu 

tanrının hizmetine sunacağını adamıĢtı.  

Yahudilikte adak konusunda üç kelime kullanılmaktadır: Neder, Nedava, 

ġevua, en çok kullanılan Neder‟dir: Nedava, gönüllü olarak Allah‟a sunulan 

sunulardır. ġevua, belirli yemin kurallarını düzenleyen bir adak türüdür, Yahudiler 

nezdinde Bet ha-MikdaĢ
32

‟ın yıkılıĢından sonra Neder ve Nedava uygulanmaz 

                                                      
29 http://pozitifyasam.biz/ansiklopedik-dinler-sozlugu-a.html,  (Gör. Tarihi 13/11/2013) 
30 TOSUNOĞLU-MELANLIOĞLU, 2007, 171. 
31 Tora, dört kutsal kitaptan, Hz. Musa‟ya indirilen, Allah‟ın emirlerini kapsayan kitaptır.  
32 Bu günkü adıyla Mescid-i Aksa, en kutsal sayılan üç mescidden biridir. Asıl adı Aramice Beth MakdeĢa, 

http://pozitifyasam.biz/ansiklopedik-dinler-sozlugu-a.html,%20%20(G�r.%20Tarihi
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olmuĢtur. Bu konuda MiĢna‟nın KodaĢim bölümünde bilgi verilmektedir. 

Adaklarının iptali konusu, Nedarim bölümüne girmektedir. Talmud alimleri adak‟ın 

yerine getirilmesindeki zorluğu bildikleri için, adakta bulunmayı pek tavsiye 

etmezler. Öyleki Samuel bu konuda Ģöyle demiĢtir:  

“Adağını yerine getiren dahi günahkâr sayılır.  

Talmud‟un adak tutma konusunda takındığı olumsuz tavır nedeniyle, adak 

uygulaması halk arasında çok yayılmamıĢtır. Ancak ġulhan Aruh, bu uygulamayı ki-

Ģinin kötü alıĢkanlıklardan kurtulması için caiz görmüĢtür. Yahudilikte görülen diğer 

bir uygulama, her yıl RoĢ Ha ġana arefesinde “Adakların iptali” ile ilgili uy-

gulamadır. Bu merasimde, üç kiĢilik bir komisyon önünde, yıl boyunca yapılacak 

olan adakların kasıtlı olarak veya istemiyerek yerine getirilemiyeceğine dair duyulan 

üzüntü belirtilir, bunun üzerine bu üç kiĢi adakların iptal edildiğini ilan ederler
33

.  

Görüldüğü gibi, Yahudilik‟te de adak inancı uygulanmıĢ, ancak tanrıyla insan 

arasındaki sözle ve oruç tutmak, kurban kesmek gibi ibadetlerle yerine getirilmiĢtir. 

Kutsal bir kitabı olan tek tanrılı dinlerin kutsal mekanları da vardır. Ancak bu kutsal 

mekanlar, insanların belli zamanlarda toplanıp bir araya geldikleri, tanrıya dua 

ettikleri mekanlardır. Kurbanlar ve adaklar bu dinlerin kutsal mekanlarında değil, 

kutsal mekanların dıĢında tanrıya sunulmuĢtur. Çünkü bu dinlerde, tanrı kutsal kitap 

ile insanlardan ne istediğini ve insanların nasıl yaĢamaları gerektiğini açıkça 

belirtmiĢtir. Dolayısıyla, adak inancı ibadet olarak devam etmiĢ; ancak adak steli, 

adak heykeli gibi objeler sunulmamıĢtır. 

3. ADAK STELLERĠNĠN BULUNDUĞU BÖLGE 

3.1. Bölgenin AraĢtırma Tarihçesi 

Strabon( M.Ö 1 – M.S. 1. yy.) , Geographica
34

 adlı eserinde Frigya‟nın 

bölgelerinden ayrıntılı olarak söz etmiĢtir. Ptolemiaos, M.S. 2. Yüzyılda yaĢamıĢtır 

ve o da Geographica adlı eserinde Phrygia‟nin bölgelerinden bahsetmiĢtir
35

. Romalı 

                                                                                                                                                      
Ġbranice Beth ha-mikdaĢ ve Arapça Beytülmakdis olup "mukaddes ev" demektir. Ġlk kurulusundan beri 

taĢıdığı bu ad sonradan Ģehrin tamamını kapsamına almıĢtır (BOZKURT,2004, 268) 
33 http : //pozitifyasam.biz/ansiklopedik-dinler-sozlugu-a.html ( Gör. Tar.  13/11/2013)  
34 STRABON, XII, Çev. A. Pekman. 2000. 
35 PTOLEMAĠOS, VII, 22-23 (Aktaran ĠZNĠK, 2006, 17-30). 

http://pozitifyasam.biz/ansiklopedik-dinler-sozlugu-a.html%20(%20G�r.%20Tar.%20%2013/11/2013
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tarihçi Titus Livius ( M.Ö. I. – M.S. I. ) da “Ab Urbe Condita” adlı eserinde 

Phrygia‟dan bahsetmiĢ, Phrygia‟nın Roma‟nın bir eyaleti olduğundan ilk kez 

bahsetmiĢtir
36

.  Plinius, ( M.S. 1. yy ) Frigya‟nın tarihsel coğrafyası hakkında bilgi 

vermiĢtir ve eserinde Frigya‟nın sınırları ve kentleri hakkında bilgi vermiĢtir
37

.  

M.S. II. Yüzyılın sonlarında yaĢamıĢ olan coğrafyacı yazar Pausanias da 

Phrygia bölgesi hakkında bilgi vermiĢ, Aezani kentinin kuruluĢunu aktarmıĢtır
38

. 

M.S. II.-III. yüzyıllarda yasamıĢ olan Porphyrius Tyrius
39

, Frigya‟nın 

bölgelerini, Hellenistik Dönem‟deki yönetim ve siyasi tarihini, III. yüzyılda yaĢamıĢ 

olan Iustinus da, Hellenistik dönemde bölgede yaĢanan politik geliĢmeleri 

anlatmıĢtır. 

 Bölge araĢtırmaları XVI. Yüzyılda Avrupalı gezginlerle birlikte baĢlamıĢ ve 

XIX. Yüzyılın yarısına kadar devam etmiĢ, bundan sonra ise ilk ciddi keĢifler 

yapılmıĢtır.    

Özellikle arkeoloji enstitüleri‟nin kurulmasıyla birlikte Doğu dünyasında 

bilimsel çalıĢmalar da baĢlamıĢtır. Bölgede yüzey araĢtırmalarının ve gözlemlerin 

artması ile birlikte de, farklı disiplinler ve bilim insanları incelemelerde bulunmaya 

baĢlamıĢtır. Bunlar arasında en önemlileri, Charles William Wilsons, ve özellikle 

William Mitchell Ramsay‟dir. Ramsay, Anadolu‟nun tarihsel coğrafyası ile ilgili ilk 

önemli çalıĢmaları yapan bilim insanıdır. Buna ilaveten, Ramsay, Frigya bölgesinin 

tamamını; bölgenin topografyasını ve coğrafyasını yazıtlara dayanarak açıklamaya 

çalıĢan ve ilk olarak bir bütün halinde araĢtıran kiĢi olmuĢtur. Arslan TaĢ Anıtı, Mal 

TaĢ Anıtı, Yılan TaĢ Anıtı, Ayazin mezar odası gibi birçok eser bizzat Ramsay 

tarafından bulunmuĢtur. Aynı zamanda Midas Anıtı‟nın bulunduğu alana ilk kez 

Midas Kent deyiĢini de o kullanmıĢtır. 

 XIX. yüzyılın sonlarına doğru bölgede ortaya çıkan demiryolu inĢaatından 

sonra bölgeye birçok araĢtırmacı da gelmiĢ, Anadolu‟nun yüksek iç kesimlerine de 

ulaĢılmıĢ ve arkeolojik alanların da incelenme Ģansı doğmuĢtur. Demiryolu ile 

bölgede ciddi bir Ģekilde envanter çıkarma olayı baĢlamıĢtır. Üstelik fotoğraf 

                                                      
36 TĠTUS LĠVĠUS, XXXVIII, 14-15-39 (Aktaran ĠZNĠK, 2006, 17-30). 
37 PLĠNĠUS V; 28, 102 ( Aktaran ĠZNĠK, 2006, 17-30) 
38 PAUSANĠAS, 2002, 67. 
39PORPHYRIUS TYRIUS F.G.H., III; 694,1 ( Aktaran ĠZNĠK, 2006, 17-30) 
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teknolojisinin yaygınlaĢmaya baĢlaması da yine bu dönemde olmuĢ, böylelikle 

birçok eserin görüntüsü de tarihsel kayıtlara geçmiĢtir.  

Atina‟daki Alman Arkeoloji Enstitüsü‟nün uzantısı Botho Graef ve ardından 

Alfred Körte kuzey Frigya‟da arkeoloji ve epigrafi çalıĢmalarını baĢlatmıĢtır. 

Demiryolu ile bölgeye gelip, 1893 yılında Frigya bölgesinde araĢtırmalarda bulunan 

bir diğer önemli kiĢi Georges Radet adlı Fransız araĢtırmacıdır. Radet, gerek 

epigrafik çalıĢmaları ve gerekse topografik çalıĢmaları ile bölge araĢtırmalarında 

önemli bir yere sahiptir. Radet ile birlikte bir diğer Fransız G. Fougeres, Frig 

arkeolojisi ile ilgili kayıtlar tutmuĢlardır. 

Birinci Dünya SavaĢı ve KurtuluĢ SavaĢı sırasında kesintiye uğrayan bölge 

çalıĢmaları yeni Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yeniden hız kazanmıĢtır. 

1930‟lardan sonra bölgedeki merkezlerde daha ayrıntılı çalıĢmalar yapılmıĢtır. 1936 

yılında Fransız ekip, Albert Gabriel yönetimi altında en önemli Frig anıtlarından biri 

olan Yazılıkaya‟da araĢtırmalara baĢlamıĢtır. Ardından Hollandalı arkeolog C. H. 

Emilie Haspels, bölgenin güneyinde 1946‟dan 1958 yılına kadar sistematik 

araĢtırmalar yapmıĢtır. Haspels, bölgede arkeolojik, topografik ve epigrafik 

araĢtırmalarda bulunmuĢtur. Yine bölgedeki önemli araĢtırmalardan biri Belçikalı 

araĢtırmacı Pieter Lambrechts tarafından 1967 yılında Pessinus kalıntıları arasında 

Ballıhisar‟da baĢlatılan çalıĢmalardır. Bu bölgedeki çalıĢmalar bir süre sonra Pierre 

Lambrecht tarafından devam ettirilmeye baĢlanmıĢtır.  

Prof. Dr. Thomas Drew-Bear, Afyon, Kütahya, Denizli, UĢak ve EskiĢehir 

illerini kapsayan geniĢ çaplı araĢtırmalarda bulunmuĢ, 1968 yılından itibaren 

bölgedeki çok sayıda Grekçe ve Latince yazıtın derlenmesini sağlamıĢtır. Drew-Bear, 

bölgede yaptığı çalıĢmalarda, Frig döneminden baĢlayıp Bizans dönemine kadar 

birçok epigrafik ve arkeolojik malzeme gruplamıĢtır.  

Drew-Bear özellikle, Roma dönemi yazıtlarının bazılarında Latince kökenli 

olmayan birçok yer ve köy adlarına iĢaret ederek, Roma egemenliği öncesinde, halk 

tarafından kullanılan birçok yer adını ilk kez ortaya çıkarması ile bölgenin tarihsel 

coğrafyası için en ciddi verileri hazırlamıĢtır
40

. 

Bölgede yapılan çalıĢmalar MAMA (Monumenta Asiae Minoris Antiqua) adı 

altında bir katalogta toplanmıĢtır. C.W.M. Cox‟un, 1924 – 1931 yılları arasında 
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Anadolu‟da yaptıgı arastırma gezilerinde, Cotiaeum, merkez Phrygia, Yukarı 

Tembris ve Aezani taranmıĢtır. Cotiaeum bölgesinde yapılan çalıĢmalar sonucunda 

ortaya çıkan eserler MAMA X da toplanmıĢtır.  

M.Richl
41

 ve N.Eda Akyürek ġahin, bölgeden ele geçen adak stellerini çeĢitli 

yayınlarla tanıtmıĢlardır
42

.  EskiĢehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Ankara 

kentlerindeki müzelerde bulunan eserlerle ilgili çok sayıda bilimsel araĢtırma 

yapılmıĢ, çok sayıda tez hazırlanmıĢtır. 

Bölge, tarihi eser açısından zengin olduğu için, bölgeden çıkan eserlerle ilgili 

bilimsel çalıĢmaların devam edeceği açıktır. 

3.2. Coğrafi Özellikler ve Ġklim 

“Bölge adını Küçük Asia, Thrakia ve Boğazlar üzerinden girmiĢ bir Thrak 

boyu olan Phrygler‟den almıĢtır”
43

. Phrygia, Phryg kökenli ve Phrygce konuĢan 

hakların yoğun olarak yaĢadığı Ġç Batı Anadolu bölgesi için söylenen coğrafi bir 

tanımlamadır
44

.  

“Frigya bölgesi günümüzde, yaklaĢık olarak Ankara, Afyonkarahisar ve 

EskiĢehir illerinin tümünü, Konya, Isparta ve Burdur illerinin kuzey, Kütahya ilinin 

ise batı bölümünü kapsıyordu”
45

. Anadolu‟nun ortası ile batısı arasındaki bu geniĢ 

bölgeye, Helenler, M.Ö. 8. Yüzyılda bölgenin egemen devleti olan Phrygler‟den 

dolayı “Phrygia” adını vermiĢler, bu coğrafi tanımlama, Bizans Dönemi‟nin sonuna 

kadar kullanılmıĢtır
46

. 

Bölge, coğrafi Ģartları itibariyle, tamamen Ġç Anadolu karakteri taĢır. Arazi 

yapısı yüksektir. Afyon‟da doğan akarsuların büyük bir kısmı, Büyük Menderes 

Nehri ile Ege‟ye, Emir Dağları‟nın kuzeyinde kalan sular da Sakarya Nehri 

aracılığıyla Karadeniz‟e dökülür.  

Phrygia Bölgesi coğrafi olarak Orta Anadolu Platosu‟nda yer almaktadır. 

Bölgeye genel olarak step bitki örtüsü hakimdir. Bölgenin genelde az yağmur alan, 

sert kara iklimi vardır. Ancak, yörede ilkbaharda ve yaz baĢlangıcında çok Ģiddetli 

                                                                                                                                                      
40 ĠZNĠK, 2006, 17-30. 
41 M. Richl, 1991; M. Richl, 2001.  
42 AKYÜREK ġAHĠN, 2005, AKYÜREK ġAHĠN, 2006, AKYÜREK ġAHĠN, 2007. 
43 SEVĠN, 2001, 195. 
44 ÜSKÜDAR, 2008, 1. 
45  Bkz. Lev. 1, Res. 1 
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yağmur ve fırtınalar görülmekte, bu sırada Ģiddetli gök gürültüleri ve ĢimĢekler 

oluĢmaktadır. Trakya üzerinden Kuzeybatı Anadolu‟nun içlerine kadar gelen karasal 

kutup havası çok sık kasırgalara neden olmaktadır. Phrygia Bölgesinin de yer aldığı 

Orta Anadolu Platosu‟nun üzerindeki ısınmıĢ hava ile karĢılaĢan soğuk kutup havası, 

hava katmanlarında büyük düzensizlik yaratmakta ve dikey hava akımları özellikle 

ilkbahar ve yaz baĢlangıcında aĢırı yağıĢlara neden olmaktadır.  

Frigya bölgesi iklimsel olarak geçiĢ bölgesidir. Özellikle bahar aylarında ve 

yaz baĢlangıcında yoğun ve Ģiddetli hava hareketleriyle sürekli değiĢkenlik gösteren 

iklim, bölge halklarını derinden etkilemiĢ ve bu etki çok eski dönemlerden itibaren 

iklimden sorumlu bir tanrıya tapınımda ifadesini bulmuĢtur. 

Phrygia Bölgesinde doğa felaketleri antik dönemden bu yana yöre halkının 

yakasını bırakmamıĢtır. Bölgede kuraklık ve Ģiddetli yağmurlar sonrası su baskınları 

eksik değildir. Dolu da çok sık görülmektedir. Her durumda çiftçinin ekininin yok 

olması söz konusudur. Antik Dönem‟de kuraklık zamanında, yörenin yüksek bir 

tepesine çıkarılarak dinsel törenler düzenlenip dualar edildiği bilinmektedir. Bunun 

sebebi, yağmur getiren Zeus‟un orada oturduğuna inanılmasıdır. Bu, çok eski çiftçi 

inancı, bugün Anadolu‟nun birçok bölgesinde hala yaĢanmaktadır. Anadolu 

çiftçisinin yağmuru rahmet olarak adlandırması ve yağmadığı zaman yörenin yüksek 

bir yerinde yağmur duasına çıkması yüzlerce yıllık bir gelenektir. Zor iklim koĢulları 

yöre halkını aĢırı dindar yapmıĢ ve bu özellik, hangi dinde olursa olsun, bu güne 

kadar hiç değiĢmemiĢtir
47

.  

3.3. Bölgenin Tarihçesi 

Frigya bölgesi, konum olarak Anadolu‟nun ortasında yer aldığından ve doğu 

ile batı arasında bir geçiĢ noktasında olduğundan insanlığın çok eski dönemlerinden 

beri yerleĢim görmüĢtür. Paleolitik (M.Ö. 400.000 – 12.000) ve Mezolitik ( M.Ö. 

12.000 – 10.000) dönemlerinde yerleĢim gördüğüne dayalı arkeolojik kalıntılar 

bulunmaktadır. Neolitik Çağ ( M.Ö. 10.000 – 5.500) ve onu takip eden Kalkolitik 

                                                                                                                                                      
46 ÜSKÜDAR, 2008, 1. 
47 AKYÜREK ġAHĠN, 2001, 163-182. 
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Çağ‟da ( M.Ö. 5.500 – 3.200/3.000) ise, Demircihöyük, Kalkanlıhöyük ve Orman 

Fidanlığı gibi yerleĢim merkezlerinin varlığı tespit edilmiĢtir
48

.  

M.Ö. XII. yüzyılın baĢlarında yaĢanan Ege Göçlerinden sonra Trak 

kavimleriyle birlikte Frigler, KaĢki ve MuĢki‟ler Anadolu‟ya gelmiĢler uzun bir 

zaman sonra aralarında birleĢerek Orta Anadolu‟da Frig devletini kurmuĢlardır
49

. 

Frig devleti M.Ö. VII. Yüzyılın baĢlarında göçebe Kimmer boylarının 

saldırılarına sahne olmuĢ, Gordion yakılıp yıkılmıĢtır. Midas‟ın ölümünden sonra 

Phryg Krallığı çökmüĢ olmakla birlikte, tarih sahnesinden tümüyle silinmemiĢtir. 

Uzun bir zaman geçmeden Gordion yeniden yerleĢmelere sahne olmuĢtur. 

Kimmerler‟den canını kurtarabilen kral ailesinin önde gelen üyeleri Yukarı Sakarya 

vadisine, kimileriyse Kızılırmak‟ın doğusundaki HattuĢaĢ (Boğazköy) ve Pazarlı gibi 

merkezlere çekilerek, burada M.Ö. 547 yıllarına değin bağımsız yaĢamıĢlardır. 

Xenophon bu tarihte Lydia ile Ġranlılar arasında yapılan savaĢta Büyük Phrygia kralı 

Artakamas‟ın Kroisos‟un ( M.Ö. 547 / 546) yanında yer aldığından söz 

etmektedir”
50

. Bu savaĢ sonucunda Lidya Krallığı yıkılmıĢ, Frigya toprakları iki 

yüzyılı aĢkın bir süre boyunca Pers Ġmparatorluğu‟na geçmiĢtir. Topraklar 

Kappadokia, Paflagonia ve Hellespontes ile birlikte Büyük Frigya satraplığına 

bağlanmıĢtır
51

. 

Phrygia, bundan sonra Perslerin yönetimi altına girmiĢtir. YaklaĢık iki yüzyıl 

süren Anadolu‟daki Pers egemenliği, Büyük Ġskender‟in M.Ö. 334 yılında Persleri 

yenerek, Gordion‟u ele geçirmesine kadar devam etmiĢ, bundan sonra bölgede 

Hellenistik Dönem baĢlamıĢtır. Büyük Ġskender‟in ölümünden sonra toprakları 

komutanları arasında paylaĢılmıĢ ve Phrygia topraklarına Antigonos sahip olmuĢtur. 

Aynı zamanda Küçük Asia‟ya da sahip olan Antigonos‟un kendini kral ilan etmesi ve 

Büyük Ġskender‟in tüm topraklarına tek baĢına hakim olmak istemesi, diğer 

komutanların birleĢmesine yol açmıĢtır. Phrygia Bölgesi, bu geliĢmelerin sonucunda 

M.Ö. 301 yılında Lysimachos‟un, M.Ö. 281 yılında ise, Seleukos‟un eline 

geçmiĢtir
52

.  

                                                      
48 ÜSKÜDAR, 2008, 1.  
49 MANSEL,  1999. s. 92 
50 SEVĠN, AGE 194. 
51 DĠNARLI, 2011, 4.   
52 ÜSKÜDAR, 2008, 1. 
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M.Ö. 277 tarihinde Anadolu, bir Kelt Boyu olan ve Anadolu‟ya Balkanlar‟dan 

gelen Galatlar‟ın istilalarına sahne olmuĢtur
53

. M.Ö. 277-274 yıllarında Ege bölgesi 

yağmalanmıĢ, M.Ö. 274'te Bergama kralı Eumenes ve Seleukos 

kralı Antiokhos komutasındaki ordu Galatları ağır bir yenilgiye uğratarak Orta 

Anadolu'ya sürmüĢlerdir
54

. M.Ö. 228 tarihinden sonra Bergama Kralı 1. Attalos‟un 

(M.Ö 241 – 197) denetimine giren bölgenin batı kesimi, M.Ö 190 yılında Manisa 

yakınlarında yapılan savaĢtan sonra, Roma ile Seleukos kralı III. Antiokhos ( M.Ö. 

223 – 187) arasında M.Ö. 188‟de imzalanan Apameia BarıĢı ile, savaĢın galibi 

Romalılar‟ca Bergama Krallığının egemenliğine verilmiĢtir
55

.  

M.Ö. 133 yılında ölen Pergamon kralı III. Attalos, çocuğu olmadığı için, 

ölmeden önce hazırlamıĢ olduğu bir vasiyetname ile krallık topraklarının ve 

hazinesinin varisi olarak Roma halkını tayin etmiĢti. Bunun üzerine, M.Ö. 129 

yılında, bu yılın consullerinden birisi olan M. Aquilius baĢkanlığındaki on kiĢilik bir 

heyet, Anadolu'ya gelmiĢ ve Anadolu'nun batısında, Pergamon Krallığı toprakları 

üzerindeki ilk Roma eyaletini kurma çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. Anadolu'daki bu ilk 

Roma eyaletine, "Asia Eyaleti"
56

 adı verilmiĢtir
57

. 

M.Ö.129 yılı consulü Manius Aquillius‟un baĢında bulunduğu senato 

komisyonu tarafından takip eden tarihlerde Asia eyaletine dair bazı düzenlemeler 

yapılmıĢtır. Bir kopyası da Apameia‟da bulunan bir “Senatum Consultum (senato 

kararı)” dan anlaĢıldığına göre M.Ö. 116 yılında Phrygia eyaleti Asya eyaletinin 

yönetim bölgesi içinde bulunmaktadır
58

.  

Strabon‟da, M.S. I. yy‟da, Frigya‟nın bir kısmı Büyük Frigya, yani (Phrygia 

Magna) olarak geçer
59

; burası erken dönemde Midas‟ın hüküm sürdüğü ve daha 

sonra bir kısmı Galatlar tarafından iĢgal edilen topraklardır. Hellespontos üzerindeki 

                                                      
53 SEVĠN, AGE, 194.  
54  http://tr.wikipedia.org/wiki/Galatlar, (Gör. Tar. 14/02/2014) 
55 SEVĠN, AGE, 194. 
56 Asya Eyaleti baĢlangıçta Misya, Troas, Aiolis, Lidya, Ġyonya, Karya, ve Pisidya'dan Pamfilya'ya kadar uzanan 

bir bölgeden oluĢuyordu. Frigya'nın bir bölümü MÖ 116 yılında eyalet topraklarına dahil edilmeden önce, 5. 

Mithridates Euergetes'e verilmiĢti. Lycaonia M.Ö. 100 civarında, Kibyra ise MÖ 82 yılı civarında eyalet 

topraklarına dahil edildi. Asya'nın güneydoğu bölgesi daha sonra Kilikya adıyla yeni bir eyalet olarak 

düzenlendi. Ġmparatorluk döneminde eyaletin sınırları kuzeyde Bithynia, güneyde Likya ve doğuda Galatya ile 

çizilmiĢti (The Oxford Classical Dictionary, s. 189-90). 
57  KAYA, 2005, 11-30.   
58  TEKĠN, 2008, 19. 
59  Strabon, Geographika, (çeviren: Adnan Pekman, Ġstanbul: 1993), XII. VIII. 1  
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ve Olympos‟un etrafındaki kısım ise Küçük Frigya, yani (Phrygia Epiktetos) olarak 

geçer.  

Phrygia Epiktetos, “ilaveten kazanılmıĢ, ilaveten fethedilmiĢ Phrygia” 

anlamına gelir. Phrygia‟nın Pergamon krallarınca kurtarılıp kendi ülkelerine katılan 

kuzeybatı bölümüne denmiĢtir. Aezanis, Nakoleia, Kotiaeum, Midaeium ve 

Dorylaeum Phrygia Epiktetos‟un baĢlıca kentleridir. Ayrıca, Mysia‟ya ait olduğu 

kabul edilen Kadoi‟yi de Strabon bu kentler arasında göstermiĢtir
60

. 

Phrygia Epiktetos içinde yer alan ve Phrygia Paroreia olarak adlandırılan 

kısımda, Phrygia‟nın Pisidia boyunca uzanan parçası ile Amorium dolayındaki 

kısımları, Eumeneia, Synnada ve Phrygia kentlerinin en büyükleri olan Laodikeia ile 

Apameia bulunur. Bunlara komĢu olarak kasabalar yer alır ve diğer kentler arasında 

Aphrodisias, Kolossae, Themisonium, Synaos, Metropolis ve Apollonias; bunlardan 

daha uzakta ise Peltae, Tabai, Eukarpeia ve Lysias kentleri bulunur
61

. 

Phrygia-Karia Eyaleti, Roma'nın Anadolu'da kurmuĢ olduğu son eyalettir. M.S. 

3. yüzyılda kurulan bu eyalet, Roma'nın Anadolu'da kurmuĢ olduğu ilk eyaleti'nin 

sınırlarını küçülttü. Bu eyaletin Phrygia kesimi, büyük Phrygia bölgesiyle sınırlıydı. 

Eyalet bu haliyle, sınırları daha sonra değiĢtirilmeden Diocletianus zamanına kadar 

muhafaza edildi
62

. 

M.S. 400 yılından önce, kısa bir süre için, Phrygia Romalılar tarafından ikiye 

bölünmüĢ, birine Phrygia Prima (Birinci Phrygia), diğerine Phrygia Secunda (Ġkinci 

Phrygia) denmiĢti. M.S. 400‟den sonra birincisine Pacatiana, ikincisine Saluratis 

denmiĢtir. Afyon ili güney yarımını, Denizli ili kuzey yarımını içeren bölüme 

“Phrygia Pacatiana” adı verilmiĢtir. Geriye kalan bölüme “Phrygia Salutaris” 

deniyordu. Burası Afyon ilinin kuzey yarısı ile Kütahya ilinin yakın çevresini 

içeriyordu
63

.  

Phrygia bölgesindeki Roma egemenliği M.S. 395 yılında Roma‟nın doğu ve 

batı olmak üzere ikiye ayrılmasına kadar devam etmiĢtir. Bu tarihten itibaren Phrygia 

Bölgesinde Doğu Roma = Bizans Ġmparatorluğu‟nun egemenliği baĢlamıĢtır. Daha 

                                                      
60 Strabon, AGE, XII.VIII. 2. 
61 W.M. Ramsay, 1897,  16.   
62 KAYA, 2005, 11-30. 
63 RAMSAY, AGE, 16.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Romal%C4%B1lar
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sonra uzun yıllar Selçuklu ve Osmanlı egemenliği altında kalan bölge, günümüzde 

Türkiye Cumhuriyeti topraklarının önemli bir parçasını oluĢturmaktadır
64

.  

3.4. Kutsal Alanlar 

Hellenistik Dönemden itibaren Anadolu‟da tanrıların adları değiĢmiĢ ve baba 

tanrı düĢüncesi egemen olmuĢtur. Afyon‟da da bu düĢüncenin egemen olduğu, Ana 

Tanrıça Kybele tapınımı devam etmekle birlikte, yerini baba tanrı Zeus‟a bıraktığı 

görülmektedir. Her kentin bir tanrı veya tanrıçası bulunmaktadır. Ya da bir tanrı veya 

tanrıçanın özelliğini koruduğu bir kült merkezi vardır
65

.  

Ġlkçağda Anadolu‟daki önemli tapınaklar özellikle anayollar ve sıcak su 

kaynaklarına yakın yerlerde kurulmuĢtur. Ġnsanlar, bu dinsel merkezlere tapınım, Ģifa 

isteme veya kehanete danıĢma gibi çeĢitli nedenlerle geliyorlardı. Bu yörelerde 

büyük harcamalar yaparak yöreye ekonomik, sosyal ve kültürel yönden katkıda 

bulunuyorlardı. Bu merkezler, giderek birer emporion haline gelmiĢ ve refaha 

ulaĢmıĢtır. Bu büyük tapınakların sahip oldukları kutsal ve dokunulmaz araziler ile 

buralarda çalıĢtırılan tapınak köleleri bu kutsal merkezlerin günlük yaĢamda ne kadar 

etkin olduklarını göstermektedir. Yöredeki canlılık, tüccarların ve sanatçıların da 

bazı mesleki örgütleri kurmalarına yol açmıĢtı. 

Phrygia bölgesi dinsel yapısı incelendiğinde burada iyi tanınan Yunan 

tanrılarından baĢka birçok yerli tanrı ve tanrıçaların ortaya çıkmıĢ olduğu görülür. 

Kimi yörelerde de Apollon ve Zeus gibi Yunan tanrıları yerel sıfatlarla 

nitelendirilmiĢ ya da bir yer adı ile birlikte anılmıĢlardır.  

Yerel tanrıların çoğu kez birlikte tapınım görebildiği anlaĢılır. Çoğunluğu 

köylü halkça oluĢturulmuĢ olan bölge halkı için bu tanrılar daha çok bereket ve 

esenlik anlamına gelmekteydiler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Phryiga‟da yerel tanrıların tapınım gördüğü bazı yerler belirlenmiĢtir. Kütahya 

yakınında Zeus Andreas, Zeus Ampeleites, Zeus Bennikos ve Zeus Thallos kutsal 

alanları yer alır. Zeus Ampeleites ve Zeus Thallos kutsal alanının Yukarı Tembris 

Ovasında, Akça AltıntaĢ bölgesindeki Erikli mevkiinde olduğu belirlenmiĢtir.  

                                                      
64 ÜSKÜDAR, 2008, 1.   
65 ĠLĠASLI, 2004,  58-61. 
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Yerel tanrılardan Zeus Alsenos, Zeus Petarenos ve Zeus Orokhoreites‟in 

birlikte tapınım gördükleri bir yer de Afyon ili, Emirdağ ilçesi, Kurudere Köyü 

yakınında Yanal Mevkiinde tespit edilmiĢtir. Kurudere çevresinde tespit edilen 

Arkeolojik eserler geniĢ bir alana yayılmıĢtır. Kurudere‟nin 2.5 km. güneyindeki 

Çağıllıburun‟da ise antik izler vardır
66

.  

4.  STELLERĠN YAPILDIKLARI DÖNEM 

4.1.  Yönetim Sistemi 

Stellerin yapıldıkları dönemde Anadolu Roma‟nın egemenliği altındaydı ve 

eyalet sistemiyle yönetiliyordu. Eyaletin Latince‟si “Provincia” dır. Roma‟lılar 

provincia ile magistratus (=magistrat) denilen yüksek kamu görevlilerinin görev ve 

eylem alanını, özellikle praetor
67

 ve consüllerin
68

 savaĢ ve hareket alanını 

kastediyorlardı
69

.  

Küçük Asia‟da kentleĢme olgusu, Roma egemenliğinden çok daha köklü bir 

geçmiĢe sahipti ve buralarda toplumun Roma yönetimine uyumu, yani 

“RomalılaĢma” amaçlanmıĢtı. Roma‟nın öncelikli amacı, halkları kent kültürüne 

kavuĢturmak anlamına gelen “RomalılaĢtırma” dır. Bu iki amaca ulaĢmak için, önce 

eyaletleĢtirme yoluna gidilmiĢtir. Yol ağları, Roma vatandaĢlık hakkı verilmesi
70

, 

Latince‟nin kullanımı, imparator kültünün teĢviki, kamusal yapıların Roma örneğine 

göre inĢası, imparator portresi ve sikke darbı, bölgede takip edilen diğer yollardır
71

.  

Provincia, bir görev, bir kiĢiye emanet edilen mal anlamına geliyordu ve 

“providentia” sözcüğünün kısaltılmıĢ haliydi. Sözcük eyalet sistemi kurulmadan 

                                                      
66 ASAL, 2002, 6-7. 
67 Bu kelime prae-itor =«önden giden kimse» den gelir. Memuriyetin baĢlangıç noktası askerî komuta 

olduğundan, general demektir. Roma‟da Medenî hukuk alanındaki iĢlemlerin çok artması, özel bir memurun 

bulunmasını zorunlu kıldı. VatandaĢ olmayanlar (perigrinus) hakkında yargısal ve istiĢari iĢlemlerin artması, 

milâttan önce 242 yılında bir Praetor peregrinus'un (yabancılar praetoru) ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu ana 

kadar mevcut olan praetor artık yalnız vatandaĢların iĢlerine bakıyordu. Ġsmi de Praetor urabanus (Ģehir 

praetörü) olmuĢtu. Diğer Roma magistrat'ları gibi her sene yeniden seçilen Praetor mahkemenin yüksek mercii 

ve mahkemeye hâkim olan insan idi. Kural olarak hüküm vermez, buna mukabil yeni hukuk yaratabilirdi 

(Koschaker – Ayiter, 1977, 13.).  
68 Antik Roma medeniyetinin cumhuriyet ile yönetildiği dönemdeki en üst düzey yöneticileri. (http://tr. 

wikipedia. org/wiki/Kons%C3%BCl ( Gör. Tar. 14/02/2014) 
69 KAYA, 2003, 83 – 84. 
70 Roma VatandaĢlık Hakkı, Severuslar döneminde (M.S. 193-235),  Caracalla (MS 211-217) döneminde kaleme 

alınan bir emirname ile Roma Ġmparatorluğu içinde yaĢayan herkesin Roma vatandaĢı yapılmasıdır. Böylece 

Romalı ve vatandaĢlık hakkı olmayan eyaletli arasındaki farklar ortadan kaldırılmıĢtır. (TEK, 2012, 201) 
71 ÜRETEN, 2012, 272-273. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Antik_Roma
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önce bu anlamında kullanılmıĢtır. Ġlk olarak M.Ö. 241‟de Sicilia bir Roma eyaleti 

olarak düzenlenmiĢ, ardından M.Ö. 235‟te Sardunia Roma eyaleti olmuĢ ve buralara 

görev süresi bir yıl olan özel eyalet praetörleri gönderilmiĢtir.  

Roma eyalet yönetiminde bir ülke, Senato tarafından onaylanmıĢ bir Roma‟lı 

komutan ve bir komisyon tarafından eyalet olarak organize ediliyordu. Buralarda 

toprakların 1/3 ü devlet arazisi olarak ayırlıyordu. Ancak tüm Roma eyaletlerinde bu 

model uygulanmamıĢtır. Anadolu, medeniyet ve kültür bakımından Romalılar‟dan 

üstün olduğu için Anadolu‟daki eyaletlerde Roma‟lı yöneticiler kendilerinden önce 

bilinen ve uygulanan siyasi ve hukuki geleneksel yapıyı dikkate almıĢlardır. Ayrıca 

Roma, Ģehirlerin iç iĢlerine fazla müdahale etmemiĢtir.  

Romalılar eyaletleri Roma halkının çiftlikleri olarak görmüĢ, öncelikli gelir 

kaynağı olarak düĢünmüĢlerdir. Ġstisnasız bütün eyaletlerden vergi toplanmıĢtır. 

Eyaletlerin bir kısmı devlet arazisi yapılarak doğrudan eyalet valilerine bırakılmıĢtır.  

Vergi toplamada iki yöntem kullanılmıĢtır. Bazı eyaletlerde üründen belli 

oranda alınan vergi toplama yetkisi, bu iĢi devletten ihale yoluyla alan publicanilere 

bırakılmıĢtır. Çoğunlukla eyaletlerdeki Ģehirlerin her biri için belirli bir vergi tespit 

edilmiĢ ve bu vergilerin toplama iĢi Ģehirlerdeki yerel idarelere bırakılmıĢtır
72

.  

Eyaletler senatonun ya da imparatorlarının atadığı valiler tarafından 

yönetiliyordu. Eyalet valilerinin adli ve askeri olmak üzere iki önemli görevi vardı. 

Ancak ikincisi, yani askeri görevi daha çok sınır eyaletleri için geçerliydi. Eğer barıĢı 

tehdit eden bir isyan yoksa valinin sınırdan uzak eyaletlerdeki askeri görevi 

iĢlevsizdi. Bu nedenle Anadolu, Galatya – Kapadokya Eyaleti istisna, daima 

karargâhı olan lejyonlara sahip olmadı
73

. 

Eyaletin düzgün bir biçimde idare edilmesi, vergilerin toplanması ve Roma‟dan 

gelen emirlerin uygulanmasından vali sorumluydu. Vali, eyaleti içinde mutlak 

imperium yetkisine sahipti. Ancak Roma Senatosu‟nun izni olmadan provincia‟sının 

dıĢına çıkamazdı. Senatoya karĢı sorumluydu. Vali eyalet yönetiminde yetkisini 

kötüye kullanıyorsa, eyalette yaĢayanlar tarafından Roma senatosuna baĢvururlardı. 

                                                      
72 DOĞANCI, 2007, 43-58. 
73  KAYA, 2003, 83 – 94. 
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Valiler memuriyetleri sırasında yargılanamıyorlar, memuriyetten sonra da ancak 

haklarında Ģikayet olduğunda mahkemeye çıkarılabiliyorlardı
74

. 

Eyalet yönetimi fetihten çok Roma yurttaĢlarının adaletle yönetilmesi ve güven 

içinde yaĢamalarıyla, gelirlerin belli bir mevzuata göre sağlanmasıyla (vergiler ya da 

gayrı menkul gelirleri, madenler, taĢ ocakları), kurulu düzenin sağlıklı biçimde 

iĢlemesiyle ve farklı özerk bölgelerin uyum içinde yaĢamlarını sürdürmelerini 

amaçlıyordu
75

. 

4.2. Sosyal ve Ekonomik Durum 

Roma dönemi Küçük Asya‟sı, Yunan kökenli olsun ya da olmasın tüm 

Ģehirlerinde Yunancanın konuĢulduğu ve Hellen kültürüne uygun bir yaĢamın devam 

ettiği bir coğrafya olarak karĢımıza çıkmaktadır. Kırsal kesimler ve iç bölgeler ise, 

çoğunlukla Hellen kültürüyle daha geç ve daha dolaylı olarak karĢılaĢmıĢ alanlar 

olarak, halkının, geleneksel yaĢam tarzını, dilini, dinini ve kültürünü belli oranlarda 

koruduğu ve Roma döneminde aslında halen Hellenizasyon sürecini yaĢamakta olan 

bölgelerdi
76

. 

Merkezlerde, siyasi gücün temsilcileri bulunmakla birlikte, genelde kentler 

kurulan yerel yönetimler tarafından yönetilmiĢtir. Bunun için Boule denilen meclis 

vardır. Kentler bir plan dahilinde kurulmuĢ, imarlaĢmıĢtır. Surla çevrelenmiĢ kent 

içinde, düzgün sokaklar, pazar yerleri, tapınakları, meclis yapısı, tiyatro, stadyum ve 

evler bulunmaktadır. Mezarlıklar ise kent dıĢında yapılmıĢtır
77

.  

Kazı yapılan her yerde, M.S. 2. Yüzyılın ortasında büyük ekonomik geliĢmeler 

yaĢandığı görülmüĢtür. Bu dönemde konutlar değiĢmiĢ ve artmıĢ, yeni kentler 

doğmuĢ ya da mevcut kentler geliĢmiĢtir. Köyler yoğun yerleĢim merkezleri haline 

gelmiĢ ve üretim artmıĢtır. Kıtlık tamamen yok edilemese de azalmıĢ, gıdalarda 

çeĢitlenme olmuĢtur. 3. Yüzyıldan baĢlayarak Anadolu, Suriye ve Afrika‟da 

ekonomik açıdan bir canlılık görülmüĢ ve bu canlılık eyalet kentleriyle Roma‟nın 

daha fazla ilgilenmesine neden olmuĢtur
78

.  

                                                      
74 DOĞANCI, 2007, 60. 
75

 LE ROUX, 2006, 57. 
76 ÖZLEM-AYTAÇLAR, 2009, 295-296. 
77 ĠLĠASLI, 58-61. 
78

 LE ROUX, 2006, 83-86. 
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Roma‟nın Asia eyaleti, Flaviuslar ve Antoninuslar zamanında zenginleĢmiĢtir. 

Phrygia bölgesi de bu genel iyileĢmeden etkilenmiĢtir. Nüfus artmıĢ, ilk defa 

Türkmen Dağları‟nın tamamına ve etrafa yayılmıĢtır. M.S. 2 ve 3. Yüzyıllarda her 

yönden göç alan bölge insanı dağlık alanda toplanmıĢ, ancak yazıtlarda ve günümüze 

kalan eserlerde görüldüğü üzere uygarlık açısından birbirleriyle karıĢmamıĢlardır.   

Bizans Döneminde Phrygia bölgesinde Phryg adı giderek kaybolur. Bölge M.S. 

5. yüzyılda Pakatyana ve Saluttaris adlı iki eyalete bölünür. Daha sonra Araplar‟ın ve 

Türkler‟in yoğun saldırısına uğrayan bölge 14. yüzyıl sonlarında Osmanlılar‟ın eline 

geçmiĢtir
79

.  

Phrygia bölgesinde eskiden beri en geliĢmiĢ sanayi dalı, yüncülük ve 

dokumacılıktı. Hierapolis‟te yün dokumacılığının yanında, halıcılık ve erguvan rengi 

boya endüstrisi de bulunmaktaydı.  

Bölge, önemli karayolu sistemlerinin üzerinde bir geçit konumuna sahipti. 

Anadolu‟yu doğu-batı doğrultusunda geçen ana yollar ile kuzeybatıdan gelip Kilikia 

ve Suriye‟ye doğru uzanan karayolunun bölge ekonomisine olumlu katkıları 

bulunduğu kuĢkusuzdur
80

. 

Ayrıca Roma Döneminde Phrygia bölgesinde çok sayıda adak stelinin ele 

geçmesi, bu iĢin ekonomik açıdan önemli bir yeri olduğunu düĢündürmüĢtür. Mezar 

taĢı ve adak levhası yaptırmak pahalı olmalıdır. Birçok kiĢinin buna gücü yetmezdi. 

Ancak Frigya‟nın merkezi, diğer yerlerden seçkindi. Afyon ili Dokimeion ilçesinde ( 

Ģimdiki Ġscehisar) muhteĢem mermer ocakları vardı. Dünyada sadece buraya özgü 

kırmızı damarlı mermer burada üretilmiĢ ve baĢkent Roma‟ya ihraç edilmiĢtir. 

Pantheon gibi binalar da bu mermerlerden yapılmıĢtır
81

. Strabon
82

, Dokimeion 

mermer ocağından Roma‟ya mermer ihraç edildiğini belirterek, Dokimeion 

mermerlerindeki çeĢitliliği övmüĢtür
83

.Ocaklardan çıkarılan mermer blokları, 

                                                      
79 ASAL, 2002: 5-6. 
80 SEVĠN, 2001, 212. 
81 DREW-BEAR, 1998, 391 – 403. 
82 STRABON, 1993, 77. 
83 Synnada (ġuhut) büyük bir kent değildir; fakat önünde, çevresi hemen hemen altmıĢ „‟stadion‟‟ olan zeytin 

ağaçları ekili bir ova uzanmaktadır. Bunu ötesinde Dokimia Köyü (Ġscehihar) ve keza synnadik mermer ocağı, 

her ne kadar yerliler ona Dokimete veya Dokimaion derlerse de, Romalılar ona bu adı vermiĢlerdir. Önceleri bu 

ocaktan küçük çapta taĢlar çıkarılırdı; fakat Ģimdi Romalıların aĢırı istekleri üzerine büyük monolit sütunlar 

çıkarılmaya baĢlanmıĢtır. Ve bunlar renklerinin çeĢitliliği bakımından hemen hemen su mermerlerine yakındır. 

Gerçekten bu kadar ağır olan bir yükün denize taĢınması güçtü, ölçüleri ve güzellikleri dikkat çeken bu sütun ve 

parçalar Roma'ya gönderilir. (Strabon, AGE, 78.) 
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iĢlenmiĢ, yarı iĢlenmiĢ veya iĢlenmemiĢ olarak piyasaya sürülmüĢtür
84

. “Ramsay, 

Dokimeion mermerlerinin antik kaynaklarda genellikle Synnada mermeri olarak 

geçtiğini, Oysa Synnada‟nın Dokimeon‟dan ayrı bir yerleĢim olarak kendi memer 

yataklarına sahip olduğunu söylemiĢtir. Dokimeion‟da çıkarılan mermerler Synnada 

üzerinden Apamea‟ya ulaĢıyor, buradan Ephesos Limanına gönderiliyordu. Ġdare 

merkezi ve ana depolar Synnada‟da bulunuyordu”
85

. Dokimeion kentine ait mermer 

ocakları özellikle Yukarı Tembris Vadisi olarak adlandırılan bugünkü AltıntaĢ Ovası 

kesiminde yer almaktaydı
86

.  

Phrygia bölgesi, doğal kaynaklar yönünden zengindi. Apameia‟da yetiĢtirilen 

üzümden yapılan Ģarap oldukça ünlüydü. Sandıklı ovası içindeki Eukarpia 

(Emirhisar) üzümlerinin bolluğuyla tanınmaktaydı
87

.  

Phrygia bölgesinde yaĢayan halkın geçim kaynakları özellikle tahıl tarımı ve 

hayvancılıktır. Yörenin bu özelliği günümüzde de sürmektedir. Bütün Phrygia 

bölgesinde gözlenen bu durum, ele geçen sayısız mezar ve adak taĢları üzerindeki 

betimlerden açıkça anlaĢılmaktadır. TaĢların üzerinde çok sık olarak saban, öküz 

koĢulmuĢ saban, öküzler, öküz baĢları, baĢak, çiftçilik aletleri ve benzer betimler 

görülmektedir. 

Phrygia, antik dönemde aynı zamanda büyük bir bağcılık ve Ģarapçılık 

merkeziydi. Amphora, krater, üzüm salkımı, asma yaprağı, asma dalları ve bağcılık 

aletleri gibi motifler bölgedeki yoğun bağcılık ve Ģarapçılığın göstergeleridir
88

. 

Asma, bereket ve bolluğun simgesidir. Üzümden yapılan Ģarap, tedavide, günlük 

hayatta ve kutsal törenlerde sıkça kullanılmıĢtır. Üzüm, kültürü yapılarak 

yetiĢtirilmiĢtir, Anadolu‟da köklü bir geçmiĢe sahiptir, ekonomide önemli bir yeri 

vardır
89

.  

Yöre çiftçisi, birçok nedenin yanı sıra, ekinin ve ürünün iyi ve bol olması için 

adak sunuyordu. Tanrıya adanan yazıtların pek çoğunda ύπέπ, ύαππών, καππώς veya 

πεπί, καππών ( ürün, ekin için) ifadelerine rastlanmaktadır. Bu ifadeler, bölgedeki 

diğer bereket tanrılarının sunularında da karĢımıza çıkar. Yazıtlarında aynı Ģekilde 

                                                      
84 ĠLĠASLI, 58-61. 
85ALBUSTANLIOĞLU, 2002, 276. 
86 ALBUSTANLIOĞLU, 2002Ġ 277. 
87 SEVĠN, 2001, 211. 
88 AKYÜREK, ġAHĠN, 2001, 163-182.  
89 ORHAN vd., 2005, 69. 
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ύπέπ, βοών, πεπί βοών ( öküzler, sığırlar için) veya ύπέπ βοών καί καππών ζωηηπίαρ 

( öküzlerin ve ekinin esenliği için) ifadeleri görülmektedir. Buradan da, çiftçinin en 

önemli hayvanı olan öküzünün güvenliği için tanrıdan yardım dilediği sonucu 

çıkarılabilir
90

. 

Frigya bölgesinde mermerin çok olması nedeniyle zenginlerin yanında, fakir 

halk ve çiftçilerin bile, yerel küçük tapınaklarına mermerden adaklar sundukları 

görülmektedir. Bu adakların sanatkârane iĢçilikleri yoktur. Bu nedenle yerel, küçük 

iĢliklerde üretilmiĢlerdir, bu da çok sayıda iĢliklerin olduğunu göstermektedir
91

. 

Anadolu‟da Roma Ġmparatorluk Çağı‟nda pek çok heykel atölyesi kurulmuĢtur. 

Özellikle Aphrodisias veya Pamphylia heykeltıraĢlık okulları bunlar arasında 

sayılabilir.  

Roma Dönemi‟nde paranın düzenli ve kaliteli basılması, vergilerin 

toplanabilmesi, imparatorluğa gelir getiren sektörlere yatırımlar yapılması sayesinde, 

cumhuriyetin zenginleĢmesi ile M.Ö. 2. yy.da artan fiyatlar, M.S. 3. yy. ortası krizine 

kadar hemen hemen sabit kalmıĢtır. M.S. 3. yy.da yaĢanan siyasal kriz ve ekonomik 

sonuçları, paranın maden ayarlarının düĢürülmesi gibi nedenler yüksek bir 

enflasyona neden olmuĢtur. Geç Roma Dönemi boyunca bu buhran sürmüĢtür
92

. 

4.3. Siyasi Durum 

Stellerin görüldüğü dönem, M.S. 180 / 190 – M.S. 250 – 270 yıllarıdır. 

Stellerin yapılmaya baĢlandığı dönem, Severuslar Dönemine  ( M.S. 190 – 235) denk 

gelmektedir. Ġmparator Commodus‟un öldürülmesi ve ardından yaĢanan iç savaĢ 

sonrasında Pannonia Valisi iken kendini imparator ilan eden Septimius Severus‟un 

baĢa geçmesi ile Severuslar Dönemi baĢlamıĢtır. Bu dönemde yapılan en önemli 

icraat, Caracalla Döneminde ( M.S. 211 – 217) bir emirname ile Roma Ġmparatorluğu 

içinde yaĢayan herkesin Roma VatandaĢı sayılmasıdır. Severus Alexander ( M.S. 222 

– 235) „ın öldürülmesi ile Severuslar Dönemi sona ermiĢ, Asker Ġmparatorlar 

Dönemi ( M.S. 235 – 284) baĢlamıĢtır. Bu dönem, Roma Ġmparatorluğu‟nun 

karıĢıklıklar içinde olduğu bir dönemdir. Ülke sürekli iç savaĢ halindedir.  

                                                      
90 AKYÜREK, ġAHĠN, 2001, 163-182. 
91 ĠLĠASLI, 2004, 355. 
92 TEK, 2012, 191. 
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M.S. 3. Yüzyılın ortasında Roma Ġmparatorluğu‟ndaki iç karıĢıklıklar, sınır 

güvenliğini azaltınca Got kabileleri ve diğer Germen kökenli halklar Roma 

topraklarını yağmalamaya baĢladılar. Bu akınlar M.S. 250 – 260 lı yıllarda iç 

bölgelere kadar ulaĢmıĢtır. Ġmparator II. Claudius (M.S. 268-270) tarafından 

yenilgiye uğratılmıĢlarsa da özellikle tarım arazilerinin savaĢla tahrip olduğu 

bölgelerde Roma topraklarına yerleĢtirilen bu halk toplulukları ileride Roma 

Ġmparatorluğunun yıkılmasında etkili olacaklardır
93

.  

4.4. Dil ve Sanat 

Hellenistik Dönemde ve Roma Ġmparatorluğu zamanında, köylerde yaĢayan 

çiftçilerin çoğu tarafından konuĢulan dilin Frigçe olduğu tahmin edilmektedir. Bu 

dilde yazılmıĢ çok az yazıt bulunmakta ve okunabilmesine rağmen içeriği 

anlaĢılamamaktadır. Büyük Ġskender Anadolu‟ya geldiğinde Ģehirlerdeki üst 

tabakaya mensup insanlar Grekçe konuĢuyordu. Romalı görevliler tarafından 

Latince‟nin kullanılması için hiçbir güç sarf edilmiyordu. Roma Ġmparatorluğunun 

yöneticileri bile resmi evrakları yazarken Grekçe kullanıyorlardı. Bu nedenle Grekçe, 

Roma Döneminde git gide yayıldı. M.S. II. Ve III. yüzyıllara ait pek çok mezar 

taĢında ana metin Grekçe, yalnızca mezarı rahatsız edebilecek soygunculara yönelik 

sözler ise Frigce yazılmıĢtır. Böylelikle Frigce‟nin yerel bir dil olarak kullanıldığı 

sonucuna ulaĢılabilir
94

.  

Phrygia Bölgesi Roma Ġmparatorluk Dönemi‟nde, Yunan kültürünün en güzel 

örneklerini vermiĢ olan Batı Anadolu‟daki büyük sanat merkezlerinden etkilenmiĢtir. 

Bu sanat merkezleri çok eski devirlerden beri köklü bir geleneği sürdürmüĢ ve 

çevredeki bölge ve kentleri derinden etkilemiĢlerdir. Tanrılara kabartmalarla süslü 

adak taĢı sunulması, ayrıca ölüler için mezar taĢı dikilmesi, Phrygia‟ya Roma 

Dönemi‟nde, Batı Anadolu‟nun YunanlılaĢmıĢ kültüründen geçen bir olgudur. 

Ancak, yerli halk arasında gelenek olmayan bu tür uygulamaların bölgede yerleĢip 

kökleĢmesinde Roma yerleĢmelerinin, kurumlarının ve dünya görüĢünün büyük 

etkisi vardır. Ayrıca, söz konusu olgunun gerçekleĢmesinde Romalıların bölgeden 

büyük düzenlemelerle iĢlettikleri zengin mermer ocaklarının rolü yadsınamaz. Konu 

                                                      
93 TEK, 2012, 182. 
94 DREW – BEAR 2001, 98; TEKĠN, 2008, 19. 
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ile ilgili baĢka bir olgu ise, ilkin Roma Ġmparatorluk Döneminde Pax Romana‟nın 

gelmesiyle birlikte imparatorlukta taĢra halkına kadar ulaĢan bir gönencin 

gözlemlenmesidir. Bu dönemde, çiftçiler de tanrılarına adayacakları sunular için 

maddi güce kavuĢmuĢlardır
95

. 

 Afyonkarahisar, Kütahya, EskiĢehir, UĢak, Denizli illerini kapsayan antik 

çağdaki Frigya bölgesinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de, fakir halk 

tabakasının ve çiftçilerin bile, köy tapınaklarına adak olarak mermerden yapılmıĢ 

heykelcikler ve adak stellerini armağan etmesidir
96

.  

4.5. Dini Durum 

Roma döneminde Anadolu'daki dinsel hayat, Hellenistik dönemdeki gibi devam 

etmiĢtir. Romalılar, kendi inançlarıyla çeliĢkiye düĢmediği ve toplumsal sorunlara 

yol açmadığı sürece ele geçirdikleri yeni bölgelerdeki yerel dinlere karĢı toleranslı 

davranmıĢlardır. Dolayısıyla eyaletlerdeki mevcut kültler geliĢerek ve baĢkent Roma 

veya diğer büyük kentlere de yayılarak varlıklarını sürdürmüĢlerdir. MÖ 2. yüzyıldan 

baĢlayarak Romalıların kendi tanrıları ile yabancı tanrılar arasındaki fark ortadan 

kalkmaya baĢladı. Özellikle doğu dinleri ve Yunan tanrıları Roma pantheonuna 

yerleĢtiler. Ġmparatorluk döneminde Roma Ġmparatorlarının bazıları yaĢarken, 

bazıları ise öldükten sonra tanrılaĢtırılmıĢtır. Bu amaçla inĢa edilen sebasteion 

yapılarını kullanan bu kült Tanrıça Roma kültüyle birleĢtirilmiĢ ve özellikle 

eyaletlerde geliĢimi teĢvik edilmiĢti. Anadolu kentlerinde imparator kült tapınağına 

sahip olmak ve bu kültün Roma imparatoru tarafından tanınması özel bir saygınlık 

sebebiydi. Bu nedenle bu hakka sahip olan kentler yazıtlarında ve sikkelerinde 

kendilerini Neokoros (Ġmparator tapınağı muhafızı) sıfatıyla övmüĢlerdir. 

Özellikle MS 2 ve 3. yüzyıllardaki veba salgınları, politik ve ekonomik sorunlar 

ve savaĢlar, halk topluluklarının dünya üzerindeki hayatın niteliklerini aĢağı 

görmelerine yol açtı. Ġnsanın kendi zeka ve çabasıyla iyi bir hayat sürebileceğini 

savunan Klasik Dönem düĢünce tarzı terk edilmeye; bunun yerine ancak bir ilahın 

yardımı ile baĢka bir dünyada daha iyi bir hayatın onları beklediği düĢüncesi yayıldı. 

Doğu dinleri, ölümden sonra baĢka bir dünyada ikinci bir hayat müjdeledikleri için 

                                                      
95 AKYÜREK ġAHĠN, 2001, 166-168. 
96 Thomas DREW – BEAR, 1993,111-123. 
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oldukça popüler olmuĢlardır. Bu sorunlara cevap veremeyen klasik tanrılar ise yavaĢ 

yavaĢ terk edilmeye baĢlamıĢlardır. Bu nedenle klasik pagan kültleri de değiĢime 

giderek, "synkretik" tanrılar oluĢturmuĢlardı. Böylece bu kültlerin mistik özellikleri 

güçlendirilerek diğer kültlerle rekabet etmeleri amaçlanıyordu. Mısır'dan gelen Ġsis 

ve Serapis kültü veya Ġran ve Doğu Anadolu üzerinden gelen Mithraizm ve tabi ki 

Hıristiyanlık M.S.  2. ve 3. yüzyıllarda oldukça yayılmıĢtır
97

.  

5. ADAK STELLERĠ 

5.1.  Malzeme, Stel Tipleri 

Tanrıya sunulan adakların çok büyük bir kısmı mermerden, az kısmı ise, kireç 

taĢından veya yerel taĢtan iĢlenmiĢtir. Pahalı bir malzeme olan mermerin tercih 

edilmesinin sebebi ise, kültün tapınım gördüğü bölgelerde zengin mermer 

ocaklarının bulunması ve yerli halkın bunlardan ucuza faydalanmasıdır
98

.  

Kurudere kaynaklı adak stellerinde kullanılan taĢ çoğunlukla iki bölgeden 

getirilmiĢtir. Yukarı Tembris Ovası, Dokimeion‟a ait taĢ ocakları ve Kurudere 

yakınlarında Emir Dağları eteklerinde bulunan taĢ ocağı
99

. Adak stellerinde, genelde 

beyaz mermer, gri damarlı beyaz mermer kullanılmıĢ. Çok az da olsa kireçtaĢı 

kullanılmıĢtır.  

Anadolu Medeniyetleri Müzesinde Yer Alan Steller, iki bölgeden gelmiĢtir. 

Bunlar Afyon ili Emirdağ ilçesi ile Kütahya ili AltıntaĢ ilçesidir. 

5.1.1. Afyon Kurudere Stelleri 

Afyon Emirdağ, Kurudere Stellerinin geneli alınlıklıdır ve mezar stellerinin 

minyatür sürümleridir
100

. Altlarında tutturmalıkları vardır. Bunların bir kısmı belirgin 

mimari öğelere sahipken ( Örn. Lev. 5 Res. 1, 2; Ek 3 Fig. 2), bir kısmı Ģematik 

mimari öğelere sahiptir ( Örn. Lev. 5 Res. 3; Ek 3, Fig. 3). Bu steller üzerindeki 

figürler, alınlık ve tutturmalık kısımları kazıma çizgilerle iĢlenmiĢtir ve çok iyi 

kaliteye sahip değildir
101

.  

                                                      
97 TEK, 2012, 187. 
98 AKYÜREK ġAHĠN, 2001, 163-182. 
99 ASAL, 2001, 10. 
100 Bkz. PVS, 20, Fig. 1; Bkz. Ek 3. 
101 Bkz. Ek 3, Fig. 6. 
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Stellerin bazılarında alınlığın üst kısmı ile akroterler arasındaki bölüm 

kesilmeden bırakılmıĢtır
102

. Bu tür steller iĢçilik olarak daha düĢük seviyededir. 

Stellerde göz çarpan baĢka tipik özellik ise kabartma alanının üst ve alt kısmında 

çerçeve ve alt pervaz varlığıdır ki bazıları özenle iĢlenmiĢ zarif profillidir.  

Erken dönemde üst kısmı üçgen olan stellerin belirgin mimari ögeleri, üçgen 

alınlık ve akroterleri vardır. Ġlerleyen zamanda mimari iĢlemeleri daha az özenilerek 

yapılmıĢtır ve enleri daralmıĢtır. M.S. 180/210 lara gelindiğinde üçgen alınlık iyice 

küçülmüĢ, stelin gövdesi düz olarak değil, içe kavisli Ģekilde yapılmıĢtır. Bazı 

stellere ise hiç Ģekil verilmemiĢtir
103

.  

Günümüze ulaĢan stellerin boyu zıvana hariç genelde 15-20 cm ile 27 cm 

arasında değiĢir. Kalınlıkları 2.5 cm ile 5 cm arasında değiĢir.  

KöĢeli plaka Ģeklinde ve kenarları yuvarlatılmıĢ belli bir Ģekli olmayan steller 

de vardır ( Örn. Lev. 52 Res. 3, Lev. 54, Res. 4). Bazılarında Skoutlosis adı verilen, 

ince plaka Ģeklindeki duvar kaplamaları kullanılmıĢtır
104

. Plakaların kalınlığı 

ortalama 2 cm. dir. Çoğu stel, kazıma çizgilerle iĢlenmiĢtir. Tabletler, stellerden 

genellikle daha küçüktür. ĠĢçilikleri kötüdür. Yazıtları ince kazıma çizgilerle 

yazılmıĢtır.                             

Tabletlerin Ģekli, büyük ölçüde farklılık gösterir. Bazıları da baĢlangıçta 

standart steller gibi yapılmaya baĢlanmıĢ, ancak kırıldıktan sonra yeniden 

kullanılmıĢtır
105

. Bir kısmı ovoid biçimlidir. 

Kurudere tabletleri, mermer adakların en basitlerini temsil eder. Bu tabletler, 

pervaz, alınlık, akroter ve cilalı bir yüzeye sahip değildir. Sadece, düz bir kabartma 

alanı oluĢturulur ve buraya figür iĢlenir. Kalınlıkları 2 ila 5 cm arasında değiĢir
106

.  

Tabletler, atölye ürünü değildirler. Dokimeion atölyelerinin atıkları arasından 

alınan atık parçalar üzerine figürlerin iĢlenmesiyle yapılmıĢlardır.  

5.1.2. Kütahya AltıntaĢ Stelleri  

Kütahya AltıntaĢ Stelleri, Üst kısmı üçgen ve Yuvarlak Steller olmak üzere 

ikiye ayrılır. 

                                                      
102 Bkz. Ek 3, Fig 1, 3. 
103 Bkz. Afyon Kurudere Stellerinin tipolojisi ve geliĢim süreci PVS, 29; Ek 3. 
104 Bkz. PVS,20, Fig. 3. 
105 Bkz. PVS, 20, Fig. 4. 
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Üçgen alınlıklı, kenarları pilasterli olup, akroterleri yoktur. Erken dönemde 

daha ince uzun bir forma sahiptir. Ġlerleyen dönemde daha yayvanlaĢarak kabartma 

alanı daralır. M.S. 220/230 lara gelindiğinde üst kısmı üçgen Ģeklindedir, alınlık 

yoktur, dairevi niĢ içerisinde Zeus büstü yapılmıĢ, figürler bu büstün altına 

iĢlenmiĢtir. Ġlerleyen dönemde ise stellerin boyu kısalmıĢ, geniĢlemiĢtir. Zeus büstü 

daha küçülmüĢtür. En geç dönemde ise stelin boyu daha kısadır. Kabartma alanı 

enine ayrılmamıĢtır.  

                     

                    M.S. 180 / 190                 M.S. 200 / 210                  M.S. 220 / 230 

    

                                     M.S. 220 / 240                       M.S. 230 / 250 

Üst kısmı Üçgen ġeklinde Olan Stellerin GeliĢim AĢamaları ( PVS, 29) 

 

Yuvarlak formlu steller M.S. 220/230 yıllarında yapılmaya baĢlanmıĢ olup, ilk 

dönemlerde üst kısmı yuvarlak, alt kısmı A Ģeklinde açılarak sonlanır. Zeus büstü 

ortada ve büyükçedir. Ġlerleyen dönemde Zeus büstü daha da küçülerek üst kısma 

çıkarılmıĢ, ortada enine bir silmeyle kabartma alanı ikiye ayrılmıĢtır. Alt kısmı yine 

A Ģeklinde açılarak sonlanır. Geç dönemde ise boyut olarak daha küçülen stellerde 

Zeus büstü yine yukarıda ancak biraz büyütülmüĢtür. Kabartma alanı üzerinde enine 

silme iĢlenmemiĢtir. Tutturmalık kısmı tam düz iner.  

                                                                                                                                                      
106 Bkz. PVS, 20, Fig. 5; Ek 3, Fig, 4, 7, 8, 9, 10. 
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Yuvarlak Formlu Adak Stellerinin GeliĢim AĢamaları ( PVS, 29) 

 

5.2. Steller Üzerinde ĠĢlenen Figürler 

5.2.1. Erkek Figürleri: 141 stelde erkek figürü iĢlenmiĢtir. Erkekler, 

genelde ayakta ve cepheden betimlenmiĢlerdir. Kurudere stellerinden 12 tanesi büst 

Ģeklinde betimlenirken 53 tanesi tek olarak, sivri külah baĢlıklı ve tüm vücudu 

kapatan, pelerin benzeri bir giysi giymiĢtir.  Kurudere stelleri üzerinde bu tür kıyafet 

giymiĢ, erkek olduğu düĢünülen 69 adak steli vardır. Bu türden kıyafetin günümüz 

çobanları tarafından giyildiği bilindiği için, kıyafet çoban pelerinine benzetilmiĢtir. 

Lev. 68 Res. 2, Kat. No: 222 de olduğu gibi, bir erkek figürü toga
107

 giymiĢken, daha 

arka planda duran iki erkek figürü ise çoban pelerini diye tabir edilen kıyafetten 

giymiĢ Ģekilde betimlenmiĢtir. Toga, Roma‟da yabancılara ve aĢağı sınıfa 

yasaklandığına göre, Steller üzerinde bir erkek figürü togalıyken diğerinin sivri 

külahlı, çoban pelerini Ģeklinde kaba giysi içinde olması, bu giysinin yalnızca 

çobanların giydiği bir kıyafet değil, Roma yurttaĢı olmayan kiĢilerin de giydiği bir 

giysi olduğunu düĢündürür. Roma egemenliği altındaki tüm insanlara Roma 

YurttaĢlığı verilmesi M.S. 212 yılında olmuĢtur. Tarihlemeye göre, Kurudere‟de ele 

geçen stellerin tümü M.S. 212 tarihinden önce yapılmıĢtır.  

                                                      
107 Toga, (Lev. 4, Res. 3) Antik Roma‟da vatandaĢların giydiği erkek giysisidir. Etrüsklerden alınan bu giysi 

yabancılara ve aĢağı sınıfa yasak edilmiĢti. Çocuklar ve hakimler toga pretexta denilen, üzeri kırmızı Ģeritlerle 

iĢlenmiĢ togalar, on altı yaĢını bitirmiĢ olan gençler ise beyaz renkli erkek togasını (toga virilis)giyerlerdi. 

Esasında toga, basit bir örtü Ģeklinde yünlü bir kumaĢtı. Önceleri üçgen biçimli olup sonraları yarım daire 

Ģeklinde klesilmeye baĢlandı ve bu suretle Yunan giysilerinden ayrıldı. Gittikçe bollaĢtı ve altı metre 

uzunluğuna kadar çıkarıldı.( SALTUK, 182); Toga, sadece Roma vatandaĢları tarafından giyilen ve daha 

özenle vücuda sarılan dökümlü bir giysidir. ( Bkz. Lev.  4 Res. 3) 
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Belki de çoban pelerini benzeri bu giysi, 

rahipler tarafından giyiliyordu. 

Ġznik‟in belirttiğine göre, 

“Kızılcaören‟de, “Ugurlar olsun! Yüce 

imparator Commodus zamanında, 

Orokoreitos’un rahip ve rahibeleri (bunu) 

Menofilos’un kızı Afia, Apollo Nigeros ve 

Meter için (diktiler)”
108

 Ģeklinde bir stel yazıtı 

vardır. Buradan anlaĢıldığına göre, bölgede
109

 

rahipler görev yapıyorlardı. Ayrıca, rahipliğin babadan oğula geçtiği ya da rahiplerle 

birlikte onların ailelerinin de toplum içinde statü olarak önemli konumda bulunduğu 

anlaĢılmaktadır.  Hatta Alpanos‟ta
110

 ele geçirilen bir stel üzerindeki yazıt rahipliğin 

kuĢaktan kuĢağa geçtigini açıkça göstermektedir.  

Yazıt; “Heniokhos’un oğlu rahip Apollonios ve Apollonios’un oğlu rahip 

…(bu) adagı Zeus Bronton’a adadı” Ģeklindedir
111

”. Steller üzerindeki daha küçük 

yaĢlardaki erkek figürleri de rahiplerin oğullarını betimliyor olabilir.  

Ayrıca, 16 stelde aynı türden giysi giymiĢ erkek figürleri birden fazla olarak 

yan yana betimlenmiĢlerdir.  28 stelde aile betimlemeleri yapılmıĢ ve yine bu türden 

giysi giymiĢ erkek ya da çocuk figürleri betimlenmiĢtir. 3 stelde ata binmiĢ erkek 

figürü betimlenmiĢtir. 

29 stelde kadın + erkek figürü betimlenmiĢtir. 

Erkekler, sivri külah baĢlıklı pelerin dıĢında, toga ve kısa tunikle
112

 

betimlenmiĢlerdir.  

Kütahya Pınarcık stelleri üzerinde iĢlenen erkek figürleri, kısa kollu, dizlere 

kadar uzanan kısa tunikler giymiĢlerdir ( Bkz.Lev. 98 Res. 1). Bazı steller üzerinde 

dikkat çeken baĢka bir erkek kıyafeti de, yine dizlere kadar uzanan, yuvarlak yakalı, 

boyuna çizgileri olan kıyafettir ( Bkz. Lev. 102, Res. 5, Lev. 103 Res. 1). Ayrıca bu 

                                                      
108 FREĠ, 1981, 77; Aktaran Ġznik, 2006, 129 
109 Kızılcaören, EskiĢehir‟in Mihalıççık ilçesinde yer alır.  
110 Kütahya‟nın Emet ilçesinde yer alır.  
111 ĠZNĠK, 2006, 106-107. 
112 Erkekler kısa tunik giyiyorlardı. Çünkü erkekler daha hareketliydi. KoĢarken ya da çalıĢırken kısa tunikle daha 

rahat ediyorlardı. (Bkz. Lev. 4 Res, 1) http://www.bible -  researcher.com / headcoverings3.html  (Gör. Tar. 

12/02/2014). 

 

Kızılcaören Stel Yazıtı 

(FREĠ, 1981, 77.) 
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türden giysi, Zeus büstleri üzerinde de açıkça görülür. Bu nedenle bu tür giysinin 

seçkin kiĢiler tarafından kullanıldığı açıktır.  

5.2.2. Kadın Figürleri: 48 stelde kadın figürü betimlenmiĢtir. Ayrıca 28 

stelde aile betimlemesi içinde kadına da yer verilmiĢtir. 6 stelde ise kadın + çocuk 

figürü iĢlenmiĢtir. 29 stelde kadın + erkek aynı stelde iĢlenmiĢtir. 28 stelde aile 

içerisinde kadın da iĢlenmiĢtir. 

Kadınlar genelde altlarında ayaklara kadar uzanan uzun khiton (Latince tunik) 

ya da peplos benzeri bir giysi, üzerine tüm vücudu saracak Ģekilde palla
113

 

giymiĢlerdir. Genelde baĢları kapalıdır
114

. Saçı açık kadın figürleri de iĢlenmiĢtir. 

(Örneğin, Lev. 40 Res. 3, Lev. 80 Res. 1, Lev. 82 Res. 3, Lev. 84 Res. 3)  

5.2.3. Çocuk Figürleri: 6 stelde çocuklar tek baĢlarına, 28 stelde aile içinde 

steller üzerinde iĢlenmiĢlerdir. Giysi olarak genelde erkek çocukları sivri külah 

baĢlıklı, tüm vücudu kapatan uzun pelerin, kızlar ise belden kemerli peplos benzeri 

giysilerle betimlenmiĢlerdir.  

5.2.4. Anatomik Figürler: Bunlar el, ayak, bacak, göz gibi organlara aittir. 

Steller üzerinde 2 stelde kol, 18 stelde göz, 9 stelde el, 28 stelde bacak ve 2 stelde 

ayak figürü betimlenmiĢtir. Bu organ kabartmalarının adanma amaçlarının sağlık 

sorunları olduğu ve tanrıya bu sağlık sorunlarını gidermesi için adakta bulunulduğu 

düĢünülür.   Bu tür, üzerinde organ figürü olan adakların genelde Zeus Alsenos‟a 

adandığı görülmüĢtür.  

Antik dönemde bu tür adaklara “Anatomik Adak” denmiĢtir.  

                                                      
113 Bkz. Lev. 4, Res. 2. 
114 Tarih kaynakları ve arkeolojik bulgulara göre kadının baĢörtüsüyle birlikte örtünmesi geleneğinin, Ġslam‟dan 

binlerce yıl önce Sümer, Urartu, Hitit, Eski Yunan ve Hint medeniyetlerinde mevcut olduğu bilinmektedir. Gi-

yim konusunda bilinen en eski hukuki düzenleme, Hammurabî ve Orta Asur kanunlarında yer almıĢtır. Kanun 

metnine göre, baĢörtüsü, sokağa çıkan, baĢka bir deyiĢle kamusal alana giren hür kadınların bir sembolü olarak 

tanımlanmıĢ ve hukuki güvence altına alınmıĢtır. Bu kanuna göre ayrıca köle kadınlar ve fahiĢeler kesinlikle 

baĢlarını örtmeyeceklerdir. BaĢı açık olması zorunlu olan kadınlar örtünerek bu kuralı ihlal ettiklerinde onları 

görüp ihbar etmeyenlerle birlikte cezalandırılmaktadırlar.( YILMAZ, Bedriye (2008), Tarih Boyunca BaĢ 

Örtüsü, AnlayıĢ,  Elma Basım, Sayı 58, 40 – 46. 
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Adak olarak AdanmıĢ piĢmiĢ toprak vücut parçaları British Museum 

 (1. Göz, 2. Rahim, 3. Kulak, 4. Meme, 5. Mide ve bağırskalar) 

(http://www.vroma.org/images/raia_images/bodyvotives.jpg Gör Tar. 

12/02/2014) 

Antik dönemde anatomik adak olarak bilinen adaklara benzer bir uygulamanın, 

Meksika ve Ġtalyan Katolik ve Rum Ortodoks kiliselerinde bugün devam ettiği 

bilinmektedir. Antik dünyada bu tür adaklar genellikle Asklepios gibi tanrılara 

adanmıĢ ve Ģifa istenmiĢtir
115

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anatomik Adaklar ( Ġtalya Nemi bölgesi) 

http://nemitonottingham.wordpress.com/2013/06/18/1053/(12/02/2014) 

                                                      
115 http://nemitonottingham.wordpress.com/2013/06/18/1053/(12/02/2014) 

http://www.vroma.org/images/raia_images/bodyvotives.jpg%20G�r%20Tar.%2012/02/2014
http://www.vroma.org/images/raia_images/bodyvotives.jpg%20G�r%20Tar.%2012/02/2014
http://nemitonottingham.wordpress.com/2013/06/18/1053/(12/02/2014)
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5.2.5. Hayvan Figürleri: Hem Kurudere stelleri üzerinde, hem de Pınarcık 

stelleri üzerinde, çok sayıda stel üzerinde hayvan figürü iĢlenmiĢtir. Bunlar arasında 

yazıtlı olanlar da vardır. Stellerin köylü halk tarafından adandığı düĢünülürse, 

hayvanların köy insanı için ne derece önemli olduğunu anlamak zor olmayacaktır. 

Ġncelenilen stellerin 58 „inin üzerinde hayvan kabartması iĢlenmiĢtir. Bunlardan ikisi 

kartal figürüdür ki kartal tanrı Zeus‟un simgesidir. ( Lev. 33 Res. 2, Lev. 46, Res. 1) 

Diğer hayvanların, insanların yaĢamlarında faydalandıkları hayvanlar olduğu 

düĢünülür. Çünkü kurban edildiklerine dair bir betim, ya da bir ima göze çarpmaz. 

Hayvanlardan bir iki tanesinde eĢek iĢlenmiĢtir. 15 stel üzerinde at iĢlenmiĢtir. (Lev. 

89 Res.1, Lev. 90 Res. 4 vs) Bunlardan üçü binicili olarak iĢlenmiĢtir. ( Lev. 89 Res. 

2, Lev. 48 Res. 1, Lev. 50 Res. 2) 2 tanesi de yavrusunu emzirirken betimlenmiĢtir. ( 

Lev. 101 Res. 4, Lev. 24, Res. 1) 1 stel üzerinde ise keçi olduğu düĢünülen bir figür 

iĢlenmiĢtir. ( Lev. 25 Res. 1) Geri kalan steller üzerinde ise öküz ya da inek figürleri, 

tekli, gruplu, yavrusunu emzirir Ģekilde betimlenmiĢlerdir. ( Lev. 22, 26, 32 vs.) Bu 

hayvanlar steller üzerinde betimlenerek, tanrıdan istenilen istek vurgulanıyor ve 

hayvanların sağlığı ve esenliği isteniliyordu. Hem Kurudere‟den ele geçen steller 

hem de Pınarcık‟tan ele geçen stellerde bol sayıda hayvan figürüne rastlanması, 

hayvanların tarımla ilgilenen köylüler arasında çok önemli olduğunun bir 

göstergesidir. Kütahya Pınarcık stelleri üzerinde hayvan figürlerinin üst kısmında sağ 

eli göğüs üzerinde, uzun dalgalı saçlı ve uzun sakallı Zeus büstü mutlaka iĢlenmiĢtir.  

5.2.6. Zeus Büstü Figürleri: Kurudere stelleri üzerinde 4 örneği olan Zeus 

büstü (Lev. 35 Res. 3, 4, Lev. 42 Res. 4, Lev. 50 Res. 1. ), genelde Kütahya Pınarcık 

stelleri üzerinde iĢlenmiĢtir. BaĢ ve omuzların gösterildiği büst, cepheden iĢlenir. 

Tanrı Zeus, uzun dalgalı saçlı, sakallı ve bıyıklı olarak iĢlenmiĢtir. Altta yuvarlak 

yakalı bir kıyafet ile üzerine kollarını ve omuzlarını kapatacak Ģekilde toga ya da 

pallium giymiĢ Ģekilde betimlenen tanrı figürünün sağ eli, elinin ayası içeri bakacak 

Ģekilde göğüs üzerindedir. Yuvarlak formlu ya da üst kısmı üçgen olan stellerin en 

üstünde merkezi noktada bu büst iĢlenmiĢtir. 41 stelde Zeus büstü görülür. ( Lev. 93, 
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94, 95, 96, 99, 100, 101…vs) Sadece Zeus Thallos‟a adanmıĢ bir stel tüm olarak 

günümüze ulaĢmıĢtır (Lev. 32 Res. 1, Kat. No: 91). Diğerlerinin ya büyük çoğunluğu 

ya da az bir kısmı kırıktır. 

5.2.7. Tek Örneği Olan Figürler: Bu steller tek örneklidir. Bir stelde Nike 

( Lev. 50 Res. 3) bir stelde orak ( Lev. 23 Res. 1), bir stelde Hosios Kai Dikaios ( 

Lev. 103 Res. 1), bir stelde kartal ( Lev. 46 Res. 1) figürleri iĢlenmiĢtir.  

Bunların dıĢında bir stelde baĢı örtülü, kolları açıkta bırakan peplos benzeri 

elbise giymiĢ bir kadın figürü iki elleri dirsekten bükülmüĢ ve el ayaları görünecek 

Ģekilde ellerini açmıĢ pozisyonda cepheden betimlenmiĢtir. (Lev. 78 Res. 2) Diğer 

bir örnekte ise dizlerini karnına çekerek oturmuĢ bir erkek çocuk figürü, yanında 

bulunan yazı tahtası benzeri bir cisme doğru elini uzatmıĢ pozisyonda betimlenmiĢtir. 

(Lev. 84 Res. 4) Bir diğer örnekte ise, yan yana iki insan figürü, kolları ve bacakları 

iki yana açık biçimde (dans ediyor olabilirler) betimlenmiĢtir (Lev. 86 Res.1). Bir 

örnekte, yan yana iki kanatlı figür betimlenmiĢtir. ( Lev. 86 Res. 2) BaĢka bir 

örnekte, yuvarlak formlu bir stel üzerinde merkeze yakın bir yerde, ayakta duran, 

kısa kollu khiton benzeri bir giysi üzerine pallium ya da toga sarmıĢ olan bir figür, 

kolları dirsekten bükülmüĢ, elleri yukarıya doğru açık dua eder pozisyonda 

betimlenmiĢtir (Lev. 97 Res. 3).  Sadece tek bir örnek üzerinde de Hosios Kai 

Dikaios betimi vardır ( Lev. 103 Res. 1).  

5.3. Steller Üzerindeki Yazıtlar: Ġncelenen toplam 372 stelin 145 i 

yazıtlıdır. 27 stelin kırıktan ya da aĢınmadan dolayı kime adandığı belli değildir, bir 

kısmı da sadece Zeus‟a adanmıĢtır. 

Yazıtlar üzerinde genellikle adayanların isimleri nomitavius halde yazılmıĢtır. 

Adağın adandığı tanrı ve epitheti dativus olarak yazılmıĢtır. Bu ifadelerin arkasında 

Yunanca adak anlamına gelen εύσή sözcüğü ( εύσήν adadı, sundu, sundular) 

yazılmıĢtır.  

Genelde “…. Zeus …..‟a sundu/adadı/lar” Ģeklinde yazılmıĢtır. Yunanca, 

Phrygce ve Latince isimler kullanılmıĢtır.  

Adakta bulunanların çoğu erkektir. “… oğlu…., adadı”, “….. eĢi ve ailesi için 

adadı”, “….hayvanları için adadı”. ġeklindedir.  
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Steller üzerinde Grekçe olarak Menon, Demetrios, Trophimos 

; Latince olarak Maximius, Aurelius; Phrygçe olarak Menas, Papias, Masikos gibi 

erkek isimleri yer almaktadır. Kadın isimleri arasında da Grekçe Egloge, Frigçe 

olarak da Babeis gibi isimler öne çıkmaktadır. 

5.4. Adakların Yöneltildiği Tanrılar 

5.4.1. Zeus 

Ġncelenen adak stellerinin iki farklı bölgeden gelmesine rağmen, büyük 

çoğunluğu Tanrı Zeus‟a ve onun farklı epithetlerine adanmıĢtır. Diğer adak stelleri 

ise yazıtlı olanlarla aynı özellikleri göstermelerine rağmen, ya büyük kısımları 

kırıktır, ya da aĢınmadan dolayı yazıtları okunamamıĢtır.  Bu durum, Anadolu‟da 

tanrı Zeus‟un o dönem için çok büyük ilgi gördüğünü göstermesi bakımından 

önemlidir.  

Tarihin erken dönemlerden itibaren gökyüzünün bir tanrı olarak kabul ediliĢi, 

eskiçağın tüm uygarlıkları için geçerlidir. Farklı coğrafyalara ve kültürlere göre adı 

değiĢiklik gösteren gök tanrıları her toplumun baĢ tanrısıdır. Hititlerde TeĢup, 

Roma‟da Iuppiter, Antik Yunan‟da Zeus, Perslerde Mithra, Orta Doğu‟da Baalsamin 

ya da Tammuz gibi isimlerle anılan bu tanrılar gökyüzünün doğrudan kendisini 

temsil eder.  

Eskiçağ pagan inanıĢının temelinde ve tanrıların ortaya çıkıĢında yatan 

sebeplerin baĢında insanoğlunun korkuları vardır. Ġnsanoğlunun korkularının baĢında 

karanlık, fırtına, ĢimĢek, yağmur ya da kar gibi sırrını çözemediği doğa olayları ve 

bunların getirdiği olumsuzluklar vardır. Doğrudan insanı ya da ekip biçtiği toprağı 

etkileyen bu olaylar karĢısında kendilerini güvence altına almanın en iyi yolu, 

tanrıların yaratılması ya da neredeyse korktukları her Ģeyin tanrısal bir varlık olarak 

kabul edilmesi olmuĢtur. Gökyüzünün böylelikle kutsallaĢtırılması veya kutsallığının 

farkına varılması sayesinde insanoğlu hayatını garantiye almıĢtır. 

Tüm eskiçağ toplumlarında gök tanrı ya da hava tanrı, gökyüzünü kontrol 

ederek aslında toprağın kaderini de belirleyendir. Ekinlerin yetiĢmesi için yeterli 

güneĢ ya da yağmur, tanrının bunları insandan esirgememesine bağlıdır. Bu yönüyle 

de bir taraftan bereket tanrısı özelliğini kendinde barındırdığı görülen gök tanrılar, 
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aslında Neolitik Çağ‟ın ana tanrıçasını ve anaerkil düzenini hatırlatır. Anaerkil 

düzenin ĠÖ 3.bin yılın sonlarından itibaren yerini ataerkil düzene bırakmasıyla, baş 

tanrıça da yerini baş tanrıya bırakmıĢ, doğayı kontrol ederek bereketi sağlayan baĢ 

tanrı dini ve sosyal hayattaki yerini almıĢtır. 

Ana tanrıçadan ana tanrıya geçiĢ eskiçağın birçok toplumunda olduğu gibi 

Antik Yunan için de geçerli bir durumdur. Ġlk kuĢakta yer alan Toprak Ana Gaia‟dan 

itibaren anaerkil; üçüncü kuĢakta yer alan Zeus ile beraber ataerkil düzen, Yunan 

inancında ağırlığını gösterir. Babası Kronos‟un hâkimiyetine son vererek tanrıların 

ve insanların kralı olan Zeus ile Zeus İnancı, Yunanistan dıĢına çıkarak Anadolu‟yu 

da yoğun bir Ģekilde etkisi altına almıĢtır. Çoğu zaman Anadolu‟nun yerli kültleri ile 

birleĢerek sinkretik bir yapı oluĢturan Zeus İnancı, Anadolu‟nun kendine has yapısı 

içerisinde yerli bir görüntü sergilemiĢtir
116

. 

Zeus, Olympos Dağının ulu tanrısı, dünyanın sahibi, tanrıların ve insanların 

babası idi
117

. Göklerde, yerlerde ne varsa hepsi onundu. Gök kubbenin en yüksek 

yerinde, tahtında oturarak, bulutlar ordusunu çeker, bazen mavi semayı güldürür, 

bazen ağlatır, bazen insanları sevindirir, bazen korkuturdu. Gökler kara bulutlarla 

kapandığı zaman Zeus rahmet halinde yağar, bazen de kar Ģeklinde yere düĢer ve 

yerleri beyaz, parlak bir kürkle sarardı. Geceler de gündüzler gibi ondan gelirler ve 

onun buyruklarına boyun eğerlerdi. Gökleri lekesiz ve saf görmek, ufukları 

geniĢletmek ve aydınlatmak isteyince bulutları dağıtır, gökkuĢağını çekerdi.  

Kuvvetini, kudretini göstermek isteyince, fırtınaların, rüzgârların zincirlerini 

çözer, onları denizlere gönderir, kayalık sahillere köpürerek çarpan, kırılan dalgaları 

coĢturur, gemileri ceviz kabukları gibi suyun üstünde sallar, dururdu. O zaman 

göklerde kara bulutlar, hiddetli hiddetli kaynaĢır, boralar, fırtınalar faaliyete geçer, 

denizler kudurur, yollar tozar, yıldırımlar düĢer, gökler gürler, vadiler dağlar inlerdi. 

Bazen, korkutmak istediği fanilerin yüksek evlerine düĢürdüğü yıldırımları sadece 

eziciliğini, mahvediciliğini göstermek için kullanmıyordu. Adaleti doğruluğu da 

seviyordu. O dilediğini yapardı. Ġnsanlar kalplerinden adaleti, ruhlarından fazileti 

                                                      
116 ERAYDIN, AGE, s 20.  
117 CAN, 1997, 27 – 31. 
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kovarak fena yollara saptıkları zaman kasırgalar kopar, fırtınalar çıkar, tufanlar olur, 

tarlaları bağları bahçeleri siler süpürürdü
118

.  

“Zeus‟un özellikle yıldırım tanrısı olarak kabul edilmesi ĢaĢırtıcı değildir. 

Kendisinin büyüklüğü ve yaptırım gücü tanrılar dünyasındaki en üstün yere 

konmasını sağlamıĢtır. “ĢimĢek çaktıran”, “yıldırım saçan”, deyimleri Homeros 

zamanından beri tanrının epiteti olarak adının yanında yer almakta ve bu sanlar 

değiĢik Ģekillerde kullanılmaktadır”
119

.  

Antik Yunan‟da ve Anadolu‟da özellikle Helenistik Dönem‟den baĢlayarak 

Erken Hristiyanlık Dönemi‟ne kadar varlığını gösteren Yunan panteonu tanrıları 

arasında tabiat ile en çok bağlantısı olan tanrı, Zeus olmuĢtur. Tanrının bu bağlantısı, 

öncelikle adının içerdiği anlamda ve tapınım gördüğü yerleĢimlerde kültünü 

oluĢturan epitetler ile karĢımıza çıkar
120

.  

Zeus‟un atribüleri de tanrının kimliğine uygun Ģekilde eskiçağın yazınsal 

kaynaklarında yerini alır. BaĢlıca atribüleri, göklerin kralı kartal ve yıldırım (demeti) 

olarak bilinir
121

. 

Zeus‟u Hint Avrupa kökenli bir tanrı olarak düĢünebiliriz. Bu sözcüğün 

kaynağında olan “div-“ kökü aslında “v” ile değil de en eski Grekçe‟de bulunup 

sonraları alfabeden silinen “digamma” harfiyle yazılırdı. Bu nedenle Yunanca‟da 

“zeu-“ di-“ olarak iki biçimde belirmiĢtir. Pers ve Ġtalik ulusların dillerinde, sonradan 

da Latince ve Latince‟den gelme dillerde bu kök “zeu-“ , “dyeu-“,, “dieu-” “diu” 

diye kendini göstermiĢtir. Bu sözcük gün ve gökyüzünü iĢaret eder. Bu da Zeus‟un 

neden hava olayının ve gökyüzünün tanrısı olarak görüldüğünü açıklamaktadır
122

. 

Eskiçağın politeist yapısında insanların ve tanrıların kralı Zeus‟un tabiat ile 

bağlantısı yoğun olarak görülür. Tanrının tabiat ile olan ilk bağlantısı adının 

anlamında yatar. Yunanca parlamak anlamına gelen div- kökünden türeyen adı, 

zamanla gökyüzü olarak kiĢisellemiĢ, sonraki zamanlarda adının anlamı geniĢlemiĢ 

ve Zeus, kozmosun bir çeĢit eĢ anlamlısı olarak düĢünülmüĢtür. 

                                                      
118 CAN, 1997, 27 – 31. 
119 ERAYDIN AGE, Dipn: 110; NĠLSSON, 1955, 392. 
120 ERAYDIN, AGE, s 20. 
121 HAKMAN, 2013, 4-6. 
122 ERAYDIN, AGE, 16. 
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Adı gökyüzü ile bir tutulan Zeus‟un tabiat ile olan bir diğer bağlantısı, 

epitetlerinin oluĢturduğu kültler sayesinde görülebilir. Zeus‟un “ıĢıldayan gökyüzü”, 

“yıldırım”, “yağmurlu”, “gürleyen”, “uzun süren gün” gibi anlamlara gelen epitetleri 

onun gök tanrı özelliğini doğrudan yansıtır. Tanrının dolaylı epitetleri ise Zeus‟u 

iklim ve bereket tanrısı ya da ürünlerin koruyucu tanrısı olarak gösterir. Bu kültlerin 

ortak noktasını, aslında tanrının gökyüzünün kendisi olması ya da gökyüzünün 

kontrolünü elinde bulundurmasından dolayı bereket kavramı oluĢturur. Epitetlerin 

tek amacı, toprağı bereketli kılmaktır. Bu nedenle Anadolu‟da berekete yönelik 

epitetleri daha çok rağbet görmüĢtür. Sonuçta, Yunan panteonunun baĢ tanrısı olan 

bir tanrı, Zeus, Anadolu‟ya gelmiĢ ve bu toprakların en eski inancı olan bereket 

tanrıçasının rolünü üstlenmiĢtir
123

. Zeus, bereketin tanrısıdır. Bitki ve bereket tanrısı 

olarak çiftçiler ona yalvarırlar
124

.  

Roma Ġmparatorluk Dönemi‟nde, özellikle imparatorluğun 2. ve 3. 

yüzyıllarında, Anadolu‟nun birçok bölgesinde dinsel tapınımlarda büyük bir çeĢitlilik 

gözlemlenmektedir. Ġmparatorluğun Asya Eyaleti içerisinde kalan Phrygia Bölgesi de 

inanç açısından bu dönemde çok zengindir. Phrygia‟daki kültler mozayiği içerisinde, 

Zeus kültleri (tapınımları), bir bütünlük sergiledikleri ve çok yoğun buluntu 

verdikleri için özellikle dikkat çekicidir. Phrygia‟da çeĢitli epithethonlarla karĢımıza 

çıkan Zeus, kentlerin yanı sıra, özellikle kırsal kesimde, çiftçiler tarafından tapınım 

görmüĢ bir tanrıdır ve kültü hayvancılık ve çiftçilikle ilgilidir. Bu nedenle “Çiftçi 

Tanrı” olarak adlandırılır
125

. 

Bu gruptaki adaklar Lev. 35 ve Lev. 48 arasında toplanmıĢtır. Yalnızca Tanrı 

Zeus‟a adananlar 23 steldir. ( Örn. Lev. 35, Res. 3; Lev. 35, Res. 4 gb.)  

Zeus‟a adanan adakların yazıtları “Ξεςνα Γιί  εύσ-ήν = Xeuna Zeus‟a adadı”, 

“Kαπικορ / Γιί  εύσήν = “Karikos Zeus‟a adadı” Ģeklindedir. 

Epithetonsuz, Yalnızca Zeus‟a adanan adaklar üzerinde, yalnızca Zeus Büstü ( 

Lev. 35 Res. 3,4) bir stelde göz, iki stelde bacak, ayakta duran tekli ya da yan yana 

kadın ve erkek figürleri, Zeus büstü bulunan, yavrularını emziren inek figürleri 

iĢlenmiĢtir. Yazıtlı olup, tanrının hangi epithetonuna adandığı belli olmayan stellerde 

de aynı çeĢitlilik görülmektedir.  

                                                      
123 HAKMAN, 2013, 4-6. 
124 ERAYDIN AGE, S 20. 
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5.4.2. Zeus Alsenos 

Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki stellerin 66 adeti Zeus Alsenos‟a 

adanmıĢtır. Levha 5 ve Levha 24 arasındaki steller Zeus Alsenos‟a adanmıĢtır. 

Yazıtlar, “Καζμεινα Γεί Αλζηώ εύ/σήν =  Kasmeina Zeus Alsenos‟a sundu”, 

“Kαπικά / Γεπμαν / ος Γιί  Α/λζηνώ / εύσήν = Karika oğlu Germanos Zeus 

Alsenos‟a adadı.” ġeklindedir. 

 Steller üzerinde; adakta bulunan kiĢiler (Lev. 5, Res.1 gb), aile grupları( Lev. 

16 Res. 2 gb), adakta bulunanlara ait hayvanlar (Lev. 5 Res. 2 gb.), Ģifa bekleyenlerin 

el, ayak gibi organları ( Lev. 5 Res. 3,4 gb.) betimlenmiĢtir. Yalnızca bir örnekte, 

üzerinde sadece orak figürü iĢlenmiĢtir ( Lev. 23 Res. 1)  

 Steller üzerinde en çok görünen figür, insan figürleridir. Bir veya birden fazla 

olarak, genelde cepheden, bazıları kabartma olarak, bazıları ise kazıma Ģeklinde 

iĢlenmiĢlerdir. Figürler genelde giysi olarak baĢları sivri külah Ģeklinde kapalı, tüm 

vücudu saran bir pelerin giymiĢlerdir. Kadınlar, altta kıvrımlı bir elbise üzerine palla 

sarmıĢlardır.  

 Alsenos‟a adanan adaklar arasında 10 stelde gözler, cepheden betimlenmiĢtir. 

10 stelde bacak figürü iĢlenmiĢtir. Bacaklar genelde dizden bükülmüĢ, sağa ya da 

sola yönelmiĢ Ģekilde profilden betimlenmiĢtir. 2 stelde el betimlenmiĢtir. Bu 

stellerden birinde ayakta duran bir kadın figürünün yanında dirsekten itibaren bir el 

betimlenmiĢtir. ( Lev. 9 Res. 3). Bir stelde ise yan yana iki el, birinin içi, birinin dıĢı 

gösterilecek Ģekilde betimlenmiĢtir. (Lev. 9 Res. 2). 18 stelde ise çoban pelerini 

benzeri, sivri külahlı tüm vücudu saran bir giysi giymiĢ insan figürü betimlenmiĢtir. 

5 stelde hayvan, geri kalan stellerde de kadın ve erkeklerden oluĢan figürler, kimisi 

alçak kabartma olarak, kimisi kazıma olarak iĢlenmiĢtir.  

Bir Phrygia tanrısı olan Zeus Alsenos‟un kültü, Apollenoi halkının oturduğu 

Emirdağ‟ın kuzey platosu içinde yer alan Polybotos (Bolvadin) ve Amorion 

(Hisarköy) arasındaki bölgede görülür.   

Zeus Alsenos‟un köylüler için çok önemli olan sürülerin ve tarımın koruyucu 

tanrısı iĢlevine sahip olduğu anlaĢılmaktadır
126

. Afyon Kurudere‟de adak stelleri 

üzerinde tanrının bu iĢlevlerini gösteren, at, tay gibi hayvanlarla tarımda kullanılan 

                                                                                                                                                      
125 AKYÜREK ġAHĠN 2001, 163. 
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orak gibi eĢyalar betimlenmiĢtir. Ayrıca adak stelleri üzerinde çocuklar ve aileler de 

betimlenmiĢtir. Bu durum da tanrının koruyucu özelliğini göstermektedir. Bunların 

dıĢında tanrıya sağlık sorunları nedeniyle sunulmuĢ olan adak stelleri de 

bulunmaktadır. Zeus Alsenos‟a adandığı yazılı olan bu adak stelleri üzerindeki el, 

kol, ayak ve göz betimlerinin yer alıĢı, bu uzuvlarla iliĢkili sağlık sorunlarının tanrı 

tarafından çözümüne duyulan minnettarlığın bir ifadesi olarak değerlendirilmektedir. 

Ayrıca tanrının, ağaçların ve kutsal koruluğun, aynı zamanda da tarımın koruyucusu 

kimliğine büründüğü anlaĢılmaktadır
127

.  

Sonuç olarak Zeus Alsenos kültü Phrygia‟nın yerel bir kültüdür. Yunanca 

koruluk kelimesinden türemiĢ olan Alsenos‟un Assenos ve Alisenos varyantları da 

vardır
128

.  

5.4.3. Zeus Ampeleites / Anpeleites 

Stellerin 3 adeti Zeus Ampeleites‟e adanmıĢtır. (Lev. 24) 

Yazıtlar, “οκωμ(ή)ηηρ Γιεί / Α<ν>πελεί [ηη εύσήν]  = Köyünden Zeus 

Ampeleites‟e sundu” Ģeklindedir.  

Stellerin birinde yavrusunu emziren bir at, birinde yan yana, kollarını göğüs 

üzerinde bağlamıĢ iki kadın, iki erkek toplam dört insan figürü, bir diğerinde ise 

ortada bir Zeus büstü ve altındaki frizde öküz betimleri iĢlenmiĢtir. (Lev. 24 Res. 1, 

2, 3) 

Zeus Ampeleites, bir Phrygia tanrısıdır. Bu epiteti taĢıyan yazıtların büyük 

çoğunluğu Yukarı Tembris vadisinde Appia sınırları içinde yer alan ve kültle iliĢkili 

kutsal alandan gelmiĢtir. Genelde iki friz içeren kabartmalarda eyerli atlar, 

boyunduruklu öküzler, hayvan sürüleri betimleri ve üstte merkezde tanrının sakallı 

büstü, sağ eli göğüs üzerine konmuĢ olarak betimlenmiĢtir. Hayvan sürüleri bu 

yoğunlukta, bu yöre dıĢında hiçbir yerde iĢlenmemiĢtir. Ayrıca bu kabartmalarda çok 

sık olarak süt emen tay ve buzağılar iĢlenmiĢtir
129

.  

5.4.4. Zeus Ampelikos / Anpelikos 

                                                                                                                                                      
126 ġAHĠN, 2001, 14. 
127 ERAYDIN, 2002, 32. 
128 ASAL, 2002, 19. 
129 ġAHĠN, 2001, 17-18; ERAYDIN, 2002, 37-38. 
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Stellerin 3 tanesi Zeus Ampelikos‟a adanmıĢtır. ( Lev. 25, Lev. 26) 

Yazıtlar, : “…. Zeus Anpelikos‟a adadı” Ģeklindedir.  

Adakların birinde bir keçi, diğerinde bir ayak, bir diğerinde de öküzler 

betimlenmiĢtir.  

Phrygia bölgesinde yukarı Tembris vadisinde bulunmuĢ olan beyaz mermerden 

bir büst tanrı Zeus Ampelikos‟a adanmıĢtır. Kütahya‟nın Pınarcık ( Abia) Köyü‟nde 

bulunmuĢ olan Zeus Ampelikos büstü uzun saç ve sakallı olup, baĢında defne 

dalından bir taç taĢımaktadır. Tüm Zeus büstlerinde olduğu gibi sağ el göğüs 

üzerindedir. Tanrının bu epithetinin Phrygia‟daki Ampelos ile iliĢkili olduğu ve bu 

bölgedeki hayvancılık ve bağcılıkla olan iliĢkini kanıtladığı belirtilmektedir.  Bu 

epithet altında özellikle “Üzüm Bağlarını Koruyan Tanrı” iĢlevinin olduğu ileri 

sürülmüĢtür
130

.   

Teze konu, Zeus Ampelikos‟a adanmıĢ üç stelin üzerinde üzüm ve üzüm 

bağlarıyla ilgili bir betim görülmediğinden, elimizdeki örnekler tanrının 

hayvancılıkla olan bağını kanıtlar durumdadır. 

5.4.5. Zeus Orokhoreites 

Steller arasında yalnızca bir tanesi Zeus Orokhoreites‟e adanmıĢtır. (Lev. 27 

Res. 1) 

Stel üzerinde bir erkeğe ait göğüs ve üst kısmı iĢlenmiĢtir. Ancak boyundan üst 

kısmı kırıktır. Kolları da göğüs hizasına kadar iĢlenmiĢ, alt kısmı iĢlenmemiĢtir. 

Figür çıplaktır.  Ancak göğüs altında ve sol omzunda vücudun alt kısmına sarılmıĢ 

bir kumaĢ izlenimi yaratılmıĢtır. 

Stel üzerindeki yazıt “- -Γιί Oπ]/οσ-ω/πείηη εύσή/ν     Zeus = Orochoreites‟e 

adadı” Ģeklindedir.  

Tanrının bu kültü ile ilgili yazıtların çoğu Appola‟daki Yanal Mevkii kutsal 

alanından gelmektedir. Ġlginç olan, bu kutsal alanda, Zeus Alsenos ve Zeus 

Petarenos‟da tapım görüyordu. Zeus Orokhoreites‟in Orokhorion ( Emirdağ) adlı bir 

dağ köyünün koruyucu tanrısı olduğu ileri sürülmüĢtür. Zeus Orokhoroites‟e adanmıĢ 

                                                      
130 ġAHĠN, 2001, 17; ERAYDIN, 2002, 39. 
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olan steller üzerinde bazen bir kol, bazen bir ayak betimi yer alır ki, bunlar tanrının 

iyileĢtirici sağlık tanrısı iĢlevini de simgelemektedir
131

.  

Bir görüĢe göre de Orokhoreites, “Dağda Oturan” anlamına gelir ve bu dağ 

Emirdağ‟dır
132

. Diğer bir görüĢ ise tanrıyı Orokhorion kentinin hem yerlisi, hem de 

koruyucusu sayar
133

.  

Epithet, etimolojik açıdan Grekçe “Oπορ = Dağ” sözcüğüyle “Xωπιον = özel 

bir yer, tahkimli bir garnizon ya da kasaba, müstakil bir kale” sözcüklerinin 

birleĢmesinden türemiĢ olmalıdır. Ġsmin bu yörenin kültü olduğu anlaĢılmaktadır. 

Üzerindeki betimlere göre, tanrıya iyileĢtirici özelliğinden dolayı adak sunulduğu 

düĢünülmüĢtür
134

.  

Ġstanbul Arkeoloji Müzesindeki Orokhoreites adakları iki tanedir. Her ikisinin 

üzerinde dirstekten bükülmüĢ birer kol betimi iĢlenmiĢtir. Ayrıca arka fonda yazıt 

vardır
135

. Kütahya Müzesinde bir stel Zeus Orokhoreites‟e adanmıĢtır. Bu stel 

üzerinde de dirsekten itibaren iĢlenmiĢ iki el betimlenmiĢtir
136

. Bu örneklere göre, 

elimizdeki örnek diğerlerinden farklıdır. Stel, bir sporcunun sunduğu bir adak olabilir 

ya da göğsünde sağlık sorunu olan bir kiĢinin sunduğu bir adak olabilir. 

5.4.6. Zeus Petarenos 

13 stel, Zeus Petarenos‟a adanmıĢtır. ( Lev. 28 – 31) 6 stelde ayakta duran tek 

figürler ( Örn. Lev. 30, Res. 2, Res. 3), 2 stelde ayakta yan yana duran iki insan 

figürü ( Lev. 30 Res. 4, Lev. 31 Res. 1), 1 stelde üçlü grup, iki stelde ise birer çift 

göz iĢlenmiĢtir. ( Lev. 28 Res. 4, Lev. 29 Res. 19 ) Stellerden ikisi kazıma çizgilerle 

iĢlenmiĢ, ( Lev. 29 Res. 1, Lev. 28 Res. 3) diğerleri kabartma olarak iĢlenmiĢtir. Altı 

örnekte üçgen alınlık ve üç akroter iĢlenmiĢtir ( Lev. 28 Res. 1, 2, 3, Lev. 30 Res. 3 

vs. ) Diğer stellerin üst kısımları kırıktır.  

Yazıtlar, “…. Zeus Petarenos‟a sundu” Ģeklindedir.  

Tanrının bu epiteti Orkistos, Amorion ve civarında bulunan yazıtlarda 

saptanmıĢtır. Tanrının bu epitetinin Petar(a) yer adı ile iliĢkili olduğu ve Amorion 

                                                      
131 ġAHĠN, 2001, 136. 
132 TUĞRUL, 1967, 42; ASAL, 2002, 21. 
133 ASAL, 2002, 21. 
134 ERAYDIN, 2000, 69. 
135 ASAL, 2002, Kat. No: 23, 24. 
136 PVS, Res. 494, 311. 
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sınırları içinde “Appola ( Appolenoi) Halkının” yaĢadığı Kurudere yakınındaki Yanal 

Mevkii olduğu bilinmektedir.  

Bu epitetle anılan tanrının bölge dıĢında pek yaygınlık kazanmadığı 

anlaĢılmakla birlikte Batı Anadolu kökenli olduğu ileri sürülen ve bugün Mainz 

Müzesinde korunan bir adak steli (Eraydın 2002, Res. 34) kültün Lydia bölgesinde 

de tanındığına iĢaret etmektedir
137

.  

Zeus Petarenos‟a sunulan adaklar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, 

tanrının iĢlevleri arasında özellikle hayvan ve insan sağlığının öne çıktığı 

gözlemlenmektedir. Ġnsanlar hasta beden veya uzuvları ya da hayvanlarının sağlığı 

ve iyiliği için Zeus Petarenos‟a adakta bulunmuĢlardır. Çok sayıda stel üzerinde kol, 

bacak, göz vb. uzuvların ve yük ve kesim hayvanlarının betimlerine rastlanmaktadır. 

bu adaklardan hareketle Zeus Petarenos‟un “Koruyucu ve Gözeten Tanrı” iĢlevinin 

ağırlıklı olduğu söylenebilir
138

.  

Kütahya Müzesinde bulunan bir örnekte ayakta, baĢı örtülü, sağ eli göğüs 

üzerinde bir kadın betimi 
139

, sağa dönük koĢumlu bir at 
140

, Ġstanbul Müzesinde 

bulunan bir örnekte yalnızca yazıt ve baĢka bir stel üzerinde sağa dönük,  dirsekten 

itibaren betimlenmiĢ bir el iĢlenmiĢtir
141

. Elimizdeki Zeus Petarenos‟a sunulan 

adaklar değerlendirildiğinde tanrının net iĢlevi anlaĢılamamaktadır. Ancak genel 

anlamda tanrıdan esenlik dilendiği kanısına varılmıĢtır.  

5.4.7. Zeus Thallos  

6 stel, Zeus Thallos‟a adanmıĢtır. ( Lev. 32 – 34) 

Yazıtlar, “….. Zeus Thallos‟a sundu” Ģeklindedir. 

Steller üzerinde, ortada, uzun dalgalı saçlı, sakallı ve bıyıklı, sağ eli göğüs 

üzerinde olan bir Zeus büstü iĢlenmiĢtir. Büstün altında öküzler, atlar iĢlenmiĢtir. Bir 

örnekte, büstün sol alt tarafında ayakta duran bir erkek figürü, bir elinde çelenk, bir 

elinde üzüm salkımı ile betimlenmiĢtir. ( Lev. 32 Res.1) Bir örnekte ise hiç hayvan 

betimi görünmez, Zeus büstünün solunda ve sağında ayakta duran erkek figürleri 

betimlenmiĢtir. (Lev. 32 Res. 2) Sağdaki figürün, diz kapaklarından alt kısmı 

                                                      
137 ERAYDIN, 2000  
138 ASAL, 2002; 21, ġAHĠN, 2001:192.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
139 PVS, Res. 500, 314. 
140 PVS, Res. 504, 316. 
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çıplaktır. Alt planda ise, Zeus büstü ile aynı duruĢ pozisyonunda, sağ elleri göğüste 

olan iki büst iĢlenmiĢtir. Yazıt, büyük çoğunluğu kırık olduğu için okunamaz. Üst 

kısmı üçgen olan baĢka bir örnekte ise yuvarlak formlu niĢ içinde bir Zeus büstü, alt 

kısımda ise  bir erkek figürü iĢlenmiĢtir. (Lev. 33 Res. 2)  

Etimolojik açıdan anlamı taze “filiz”, “ince dal”, “sürgün” anlamına gelen bu 

epitetin geçtiği yazıtlara daha çok Kütahya çevresinde rastlanmaktadır. Tanrının bu 

epitetinin kökeni Hellas‟a kadar uzanmaktadır. Attika bölgesinde tanrıça Athena 

onuruna Hekatombaion ayında (Temmuz) yapılan Panathenaia festivallerinde 

tanrıçaya sunuda bulunan kiĢlere “Ηκηηπ Θαλλορ”, ellerinde zeytin dalı taĢıyanlara da  

“Θαλλοϕοπορ” dendiği bilinmektedir. Bu epitetin geçtiği adak stellerinde yer alan 

Zeus, sakallı ve bir büst Ģeklinde betimlenen tanrının sağ eli hymationundan çıkmıĢ 

ve göğsüne konmuĢ olarak tasvir edilmiĢtir. Abartılı yapılmıĢ olan el tanrının 

sağıltıcı (iyileĢtirici, Ģifa verici) özelliğini sembolize eder.  

Bölgede ele geçen ve Zeus Thallos kabartmaları bulunan stellerin Tembris ya 

da AltıntaĢ vadisinde bulunan bir atölye tarafından yapıldığı ileri sürülmektedir. 

Thallos sağıltıcı iĢlevinin dıĢında tomurcuk ve filizlerin geliĢmesini sağlayan “genç 

fidanların koruyucu Zeus‟u” iĢlevinde de görülür
142

.  

5.4.8. Epithetonu Belirsiz Adaklar 

Epithetonu belli olmayan adakların yazıtları, “Έπμήρ ύπέπ ηών ίδί / [ων - - - = 

Kendi yakınları adına Hermes - - -“, “Kαπμορ ηο / Γιί πε / πί παι / δίος / ζωηη / πίαρ / 

εςσ / ήν = Karmos, tanrıya küçük çocuğu hakkındaki sözü için adadı” ; “Μανηρ 

Γιονςοι<ος>/εςση = Dionysios‟un oğlu Manes sundu” Ģeklindedir.  

Bazı steller üzerinde ise kırıktan ya da aĢınmadan dolayı, tanrının epitheti 

okunamaz. (Örn. Lev. 42 Res. ) 

Bu grubun içinde bir stelde ata binmiĢ bir insan figürü iĢlendiği görülmüĢtür. ( 

Lev. 48 Res. 1) 

5.4.9. Hosios Kai Dikaios Adağı 

                                                                                                                                                      
141 ASAL, 2002, Lev. 13 Res. 21, 22. 
142 ERAYDIN, 2002, 80. 
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Steller içerisinde bir tanesinde Hosios Dikaios adağı görülür. (Lev. 103 Res. 1) 

Üzerinde yazıt yoktur. Stelin bir kısmı kırık olmasına rağmen, aynı tarzda yapılmıĢ 

yan yana betimlenmiĢ iki figürün ayakta durması ve sağdakinin sol elinde üzerinde 

simge bulunan uzun bir değnek tutması gibi ikonografik özelliklere göre bu tanrıya 

adandığı anlaĢılmıĢtır.  

Anadolu‟da inanılan pagan kültlerden birisi de Roma Ġmparatorluk 

Döneminde, kuzeybatı Phrygia ile Kuzeydoğu Lydia bölgelerinde belgelenen Hosios 

kai Dikaios ( Kutsal ve Adil Tanrı) kültüdür. Bu tanrı sadece yazıtlarda karĢımıza 

çıkar ve antik edebi kaynaklarda görülmez. Tanrı çoğunlukla kırsal kesimde tapınım 

görmüĢtür. Bugüne kadar üzerinde bu tanrının adının yazılı olduğu 100 kadar 

Yunanca yazıt ele geçmiĢ, bunları büyük kısmı adaklardan oluĢmuĢtur.  

Hosios ve Dikaios‟a sunulan adaklar üzerindeki betimlerden tanrının 

ikonografisi hakkında bilgi edinilebilir. Kuzeydoğu Lydia‟da tek olarak ve genelde 

ata biner Ģekilde, atlı haberci Ģeklinde betimlenmiĢtir. Yazıtlardan atlı tanrının 

Hosios Dikaios olduğu anlaĢılmaktadır. Kuzeybatı Phrygia‟da ise tanrının genellikle 

çift figürle betimlendiği görülmektedir. Yan yana ayakta duran iki erkek figür, el ele 

tutuĢmaktadır. Sol tarafta duranı, sağ elinde sembol olarak bir terazi taĢımakta, 

sağdaki ise sol eliyle sembolü olan uzun bir değnek tutmaktadır. Dikaios, elindeki 

teraziyle adaleti, Hosios ise sopayla cezayı simgelemektedir. Genelde ikisi de 

omuzlarına kadar uzun saçlarıyla, khiton üstüne pallium giymiĢ Ģekilde 

betimlenmiĢlerdir
143

.  

5.5.  Yazıtsız Adaklar 

En çok stelin toplandığı bu gruba giren steller  Levha 49 ile Levha 103 arasında 

toplanmıĢtır. Bu grup adak stelleri üzerindeki figürler de diğer adaklar gibi çok 

çeĢitlidir. Adak stelleri üzerinde, tekli ya da çoklu insan organlarına ait figürler, sivri 

külahlı, çoban pelerini benzeri kıyafetli, tekli, ikili, üçlü, insan figürleri; hayvanlar, 

Zeus büstleri gibi figürler iĢlenmiĢtir.  

Stellerin bir kısmı tüm halde ele geçmiĢken ( Lev. 53 Res.2, Lev. 56 Res. 1,2 

gb.) bir kısmının çoğu tarafı kırık haldedir ( Lev. 93 Res. 1,2,3 gb.)  

Steller üzerinde iĢlenen bu figürler, dönem insanının giyim kuĢamını, fiziksel 



52 
 

 

özelliklerini, neyle geçindiklerini, önem verdikleri Ģeyleri, hayvanlarına bakıĢ 

açılarını, göstermesi açısından oldukça önemlidir.  

 

 

 

6. TARĠHLEME  

Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki adak stelleri için, kesin tarihlemeye 

yarayacak içerik, yazıtla bildirilen tarih gibi ipuçları yoktur.  

 Kurudere stellerinde kadınların saçları ortadan ikiye ayrılmıĢtır. ( Lev. 17 

Res. 1, 2, Lev. 18 Res. 1 vs.) Bu saç modasına bakılarak bir tarihlemeye 

gidilebilir
144

.  

 Kurudere stelleri genel olarak M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısı ile M.S. 3. 

yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenir. Kütahya Pınarcık stelleri ise, M.S. 2. yüzyılın son 

çeyreğinden, M.S. 3. yüzyılın son çeyreğine tarihlenir.  

 

          Kurudere Kaynaklı Adak Stellerinin Tipolojisi ve GeliĢimi ( PVS, 

1999, 29) 

                                                                                                                                                      
143 AKYÜREK ġAHĠN, 2004, 1-5. 
144 Genellikle genç kızlar saçlarını enseleri üzerine sarkıtır, evli kadınlar toplardı. Flaviuslar (M.S. 69- 139) 

döneminde saçlar bollaĢmıĢ ancak kabarık değildir. Ġlk kez Hadrianus döneminde (117 – 138) sakal modası 

baĢlar ve M.S. 300 yılına kadar sürer. II. yy. kadın saçları ise alın üzerinde bir diadem gibi yükseltilmiĢ ve 

arkada toplanarak topuz yapılmıĢtır. Traianus döneminde (98 – 117) görkemli ve yüksek saçlar görülür. 

Antoninler döneminde (M.S. 138- 192) saç ve sakal iĢleniĢinde barok üslup görülür. Derinlik vardır. Marcus 

Aurelius Dönemi (161 – 180) portrelerinde saçlar dalgalıdır ve arkada enseye kadar iner. Sakallar lüleler 

halinde, uzun ve sivri biten birkaç bölüme ayrılmıĢtır. Kadın saçları genellikle tepede simit biçiminde arkaya 

indirilip orada topuz yapılmıĢtır. Bazen de ikiye ayrılarak dalgalı biçimde sarkıtılmıĢlardır. III. yy.ın ikinci 

yarısında saçlar enseden itibaren geniĢ biçimde, bir kumaĢ gibi örülerek tekrar baĢ üzerine döndürülür orada 

tokalanırdı. III. yy.da erkek saç ve sakalları dalgalı ve parçalıdır. Saç, peruk veya takke gibi gösterilmiĢtir. 

(Türkoğlu, Sebahattin, Tarih Boyunca Anadolu‟da Giyim KuĢam, Ġstanbul 2002.)  
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Kurudere kaynaklı adak stelleri, genel olarak üçgen alınlıklı, üç akrotere sahip, 

mezar stellerinin küçük kopyası Ģeklindeki stelleredir. Dokimeion atölyelerinden 

gelen Ġlk örnekleri, daha özenle iĢlenmiĢ, muhtemelen daha pahalı örneklerdir. 

Bundan sonraki Kurudere stelleri, bu örneklere sadık kalmayıp, daha özensizce 

yapılmıĢ adak stelleriyle yerel bir tarz oluĢturmuĢtur. Ġnsanların ihtiyaçlarına göre 

figürler değiĢmiĢtir. Örneğin vücut parçaları, çocuklar vs. gibi. Giderek daha çok stel 

iĢlenmiĢ, ancak kalite daha çok düĢmüĢtür. 3. Yüzyılın baĢlarında olasılıkla 

ekonomik dengelerin bozulmasıyla heykeltıraĢlar yer değiĢtirmiĢler ve adak steli 

üretimi Yukarı Tembris Ovası‟na kaymıĢtır. 

Kütahya Pınarcık Stellerinin yapılmaya baĢlandığı dönemlerde Anadolu‟da tek 

tanrılı bir din olan Hristiyanlık yayılmaya baĢlamıĢtı. Ġlk örneklerde Üçgen alınlık ve 

Pilasterler yer almıĢtır ki bu örnekler M.S. 180 – 190 a tarihlenir ve A tipi olarak 

anılır. Daha sonra üst kısmın üçgenliği kalmıĢ, ancak alınlık yerine üst kısmı 

yuvarlak olan niĢ içerisinde Zeus büstü iĢlenmiĢtir. Bu form B tipi olarak anılır,  bir 

geçiĢ formudur ve M.S. 200-210 lara tarihlenir. M.S. 220 lerden sonra C tipi olarak 

anılan formda üçgen alınlık yoktur. Üst kısmı yuvarlak Ģekilli niĢ içerisinde Zeus 

büstü yapılmıĢ ve arada kesme silme olmadan figürler hemen altına iĢlenmiĢtir. M.S. 

220 – 240 lara tarihlenen tip D olarak anılan formda, üst kısım üçgen Ģeklinde olup 

bu kısma daha ufakça iĢlenen Zeus büstünün altında yatay silmelerle ayrılan frizlere 

figürler iĢlenmiĢtir. M.S. 230 – 250 lere tarihlenen tip D 2 formunda üst aynen 

devam etmiĢ, altta yatay silmeler iĢlenmemiĢ ve form ilerleyen tarihlerde daha 

sıkıĢtırılmıĢtır.  

Yarım daire veya yuvarlak stel olarak adlandırılan stellerin erken örnekleri Ġ.S 

220 lerden itibaren görülmeye baĢlanmıĢtır ve Zeus büstünün iĢlenmesi için uygun 

formdadırlar. Ġlerleyen zamanda kompozisyonlar kalabalıklaĢtı ve Zeus büstü giderek 

küçüldü. Yatay olarak silmeler iĢlenmeye baĢlandı
145

.  

 

 

 

                                                                                                                                                      
 
145

 Bkz. Yukarı Tembris Ovası Adak Steli Tipolojisi ve Tarihleme ( PVS, 1999, 29.)  
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KATALOG 

ZEUS ALSENOS ADAKLARI 

1- Adak Steli ( Zeus Alsenos)            Lev. 5 Res. 1 

Env. No  : 17-5-64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 28.9 cm 

  Gen : 15.2 cm 

  Kal : 4.9 cm 

  H.Y : 1.5 cm 

Durum  : Genel olarak tüm ve sağlamdır. 

Tanım  : Stel üç akroterli ve üçgen alınlıklıdır. Alınlık altında düz fon 

üzerinde yüksek kabartma tekniği ile yapılmıĢ, biri uzun boylu, biri kısa boylu iki 

figür ayakta durmaktadır. Soldaki figür baĢı örtülü bir bayan figürüdür ve vücudunu 

sardığı pallanın içinde bulunan elinde bir cisim tutar. Sağdaki kısa boylu figürün, 

çoban giysisi giymiĢ olan bir çocuk olduğu düĢünülmektedir. Stelin alt silmesinde 

iki, tutturmalığında bir satır olmak üzere toplam üç sıra yazıt yer almaktadır.  

Yazıt  : Καζμεινα Γεί Αλζηώ εύ/σήν 

     Kasmeina Zeus Alsenos‟a sundu. 

 

2- Adak Steli ( Zeus Alsenos)    Lev. 5 Res. 2 
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Env. No  : 17-4-64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Emirdağ 

Boyutlar :  

 Yük  : 27.4 cm 

 Gen  : 17.3 cm 

 Kal  : 5.2 cm 

 Harf. Yük : 1.3 cm 

Durum  : Stel tam ve sağlamdır. Stelin tutturmalığı sonradan 

tamamlanmıĢtır.  

Tanım  : Stel üç akroterli ve üçgen alınlıklı, alınlık ortasında yuvarlak 

kalkan figürüne sahiptir. Kabartmalı ve yazıtlı alanda altta ve üstte birer sıra yazıt, 

arasında bir kaide üzerinde solda bir tay, sağda bir at kabartması birbirlerine bakar 

Ģekilde betimlenmiĢlerdir.  

Yazıt  : Βαβειρ Γιί Αλ/ζηνωεςσην 

     Babeis Zeus Alsenos‟a sundu. 

3- Adak Steli ( Zeus Alsenos)          Lev. 5 Res. 3 

Env. No  : 15-19-64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 26.3 cm 

  Gen : 9.1 cm 

  Kal : 3.6 cm 

  H.Y : 0.9 cm 

Durum  : Stel sağlamdır. Sağ akroterde bir kırık vardır.  

Tanım  : Stel üç akroterli ve yivle belirtilmiĢ Ģekilde üçgen alınlıklıdır. 

Kabartmalı alanda cepheden iĢlenmiĢ bir çift göz figürü bulunmaktadır. Alt silmede 

ise üç sıra yazıt bulunmaktadır.  

Yazıt  : Eκλόγη Bα(θ)ύλλος / Γιί Αζηνώ εύσήν 

      Bathyllos‟un kızı Egloge Zeus Alsenos‟a sundu. 
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4- Adak Steli ( Zeus Alsenos)     Lev. 1 Res. 4 

Env. No  : 26-140-64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 19.9 cm 

  Gen : 13.5 cm 

  Kal : 3.4 cm 

  H.Y : 1 cm 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır.  

Tanım  : üç akroterli üçgen alınlıklı steiln kabartmalı alanında bilekten 

itibaren açık pozisyonda bir çift el figürü betimlenmiĢtir. Kabartma alanının arka 

fonunda dört sıra yazıt vardır. 

Yazıt  : Tπ-ό-ϕιμ/ορ-Γιί / (Αλ)-ζη/ (η)ν-ώ εύσ/ήν 

     Trophimos Zeus Alsenos‟a sundu. 

5- Adak Steli (Zeus Alsenos)             Lev. 6 Res. 1 

Env. No  : 17-6-64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 39.5 cm 

  Gen : 21.4 cm 

  Kal : 7.4 cm 

  H.Y : 1.2 cm 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır. Tutturmalık kısmı kırıktır. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin üç akroteri ve asimetrik 

olarak yapılmıĢ üçgen alınlığı vardır. Alınlığın tepe akroteri alınlığın içine taĢmıĢ bir 

vaziyettedir. Alınlıktan sonra iç bükey olarak kabartma alanına geçilir. Burada uzun 

saçlı, sakalsız bir erkek büstü betimlenmiĢtir. Erkek figürünün alt kısmında üç sıra 

yazıt yer alır.  
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Yazıt  : Iππόζηπο<ϕο>ρ Γι/οϕάνιος Γιί A/λζηνώ εύσήν 

     Diophantos oğlu Hippostrophos Zeus Alsenos‟a sundu. 

6- Adak Steli ( Zeus Alsenos)     Lev. 6 Res. 2 

Env. No  : 15.17.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 18.3 cm 

  Gen : 9.1 cm 

  Kal : 3.6 cm 

  H.Y : 0.9 cm 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır. Tepe akroterinde aĢınma ve küçük bir 

kırık vardır.  

Tanım  : Stelin üst kısmı piramidaldir. Küçük üçgen alınlık ve 

asimetrik olarak yapılmıĢ üç akrotere sahiptir. Alınlığın hemen altında alçak 

kabartma tekniği ile bir çift göz figürü iĢlenmiĢtir. Gözler birbirine bitiĢik, alt ve üst 

göz kapağı kalın olarak iĢlenmiĢtir. Göz ve iris kazıma ile belirtilmiĢtir. Kabartma 

alanının hemen altında beĢ satır yazıt vardır. Stelin tutturmalığı sağlamdır.   

Yazıt  : Mαζικο/ρ Γιί Αλ/ζηνώ/εύσή/ν 

   Masikos Zeus Alsenos‟ a adadı. 

7- Adak Steli ( Zeus Asenos)      Lev. 6 Res. 3 

Env. No  : 15.42.6 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 17.2 cm 

  Gen : 17.5 cm 

  Kal : 5.9 cm 

  H.Y : 1.1 

Durum  : Stelin sol akroteri ile alt kısmı tamamen kırıktır. 
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Tanım  : Üç akroterli üçgen alınlıklı stelin alınlığının ortasında 

yuvarlak bir kalkan kabartması iĢlenmiĢtir. Alınlığın alt silmesinde bir sıra yazıt 

vardır. Kabartmalı alanda her iki yanda köĢeli sütun iĢlenmiĢtir. Ortadaki Zeus baĢı 

uzun saçlı, uzun sakallı ve bıyıklıdır.  

Yazıt  : Hγεμ[ο]νίρ Γί Aζ[[αζ]]η/[νώ εύσήν] 

     Hegemonis Zeus Asenos‟a sundu. 

 

8- Adak Steli ( Zeus Alsenos)        Lev. 6 Res. 4 

Env. No  : 27.25.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 23 cm 

  Gen : 12.7 cm 

  Kal : 4.1 cm 

  H.Y : 1.3 cm 

Durum  : Stelin alınlık kısmı, tepe ve sol akroteri ile tutturmalığı dahil 

sol köĢe diagonal olarak kırılmıĢtır.  

Tanım  : Sağlam kalan sağ akroetinden anlaĢıldığına göre üç akroterli 

olduğu anlaĢılan stelin tympanon kısmında ve alınlığının alt silmesi üzerinde uzun 

saçlı bir erkek büstü vardır. BaĢı alçak kabartma tekniği ile yapılmıĢtır. Gövde kısmı 

ve yüz hatları çizgilerle özensizce belirlenmiĢtir. Bu figürün alt kısmında birbirine 

bitiĢik bir çift göz motifi iĢlenmiĢtir. Göz kapakları kalın yapılmıĢ, göz irisi 

iĢlenmemiĢtir. Stelin kabartma alanı keski ile düzleĢtirilmiĢ, alta doğru hafif 

geniĢleyen bir forma sahiptir.  Göz motifinin altında ise üç sıra yazıt yer alır. Stelin 

alt silmesinden sonra  iç bükey bir silme daha ve daha da altında çizgiyle belirlenmiĢ 

bir silme daha iĢlenmiĢtir.   

Yazıt  : Aπσέλαο/[ρ] Γιί Αλζη/[ν]ώ εύσήν 

       Archelaos Zeus Alsenos‟a sundu. 

9- Adak steli ( Zeus Alsenos)            Lev.7 Res.1 
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Env. No  : 26.105.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 13 cm 

  Gen : 9.1 cm 

  Kal : 2.7 cm 

  H.Y : 0.8 cm 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır. Kenarlarında ve tutturmalığında yer 

yer aĢınmalar görülür. 

Tanım  : Üst tarafı yuvarlatılmıĢ stel yukarıdan aĢağıya doğru 

geniĢleyerek iner. ġematik olarak iĢlenmiĢ küçük bir alınlığı ve yine Ģematik olarak 

iĢlenmiĢ üç akroteri vardır. Alınlık silmesinden sonra iç bükey olarak kabartma alanı 

baĢlar. Kabartma alanında birbirine bitiĢik bir göz motifi iĢlenmiĢtir. Göz kapakları 

iri yapılmıĢ, iris iĢlenmemiĢtir. Altında üç sıra yazıt yer alır. Stelin geneli özensiz 

yapılmıĢ, stel yüzeyi perdahlanmamıĢtır. 

Yazıt  :  Bαβειρ (Γ)ί / Αλζηνώ / εύσήν 

        Babeis Zeus Alsenos‟a sundu 

10- Adak steli ( Zeus Alsenos)         Lev.7 Res.2 

Env. No : 15.15.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 16.3 cm 

  Gen : 15.4 cm 

  Kal : 4.2 cm 

  H.Y : 1.2 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı kırıktır 

Tanım  : Stel, üstten alta geniĢleyen bir formdadır. Kabartma alanında 

alçak kabartma tekniği ile birbirine bitiĢik,  kalın göz kapaklı bir çift göz motifi 
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iĢlenmiĢtir. Göz bebeği ayrıntısı verilmemiĢtir. Figürün altında dört sıra yazıt vardır. 

Yazıtın altında kalınca bir silme vardır. Stelin tutturmalığı sağlamdır.  

Yazıt  : Aηείμη/ηορ Γιί / Αλ/ζηνώ / εύσήν 

    : Atimetos Zeus Alsenos‟a sundu. 

11- Adak Steli  (Zeus Alsenos)          Lev.7  Res. 3 

Env. No  : 26.102.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 26.1 cm 

  Gen : 13.5 cm 

  Ka l: 2.2 cm 

  H.Y : 1.5 cm 

Durum  :Alınlık ve gövdesi sağlam olan stelin tuturmalığı ve alt kısmı 

kırıktır.  

Tanım  : Üst tarafı piramidal olarak yapılan stelin, üçgen alınlığı ve 

asimetrik olarak düzenlenmiĢ üç akroteri vardır. Alınlığın ortasında yuvarlak bir 

kalkan figürü iĢlenmiĢtir. Stelin alınlığın altında düzgünce iĢlenmiĢ iç bükey bir 

silme vardır. Bundan sonra kabartma alanına geçilir. Stelin ortasında birbirine bitiĢik, 

iri göz kapaklı bir çift göz figürü iĢlenmiĢtir. Göz bebekleri iĢlenmemiĢtir. Figürün 

üstünde iki sıra, altında bir sıra olmak üzere toplam üç sıra yazıt vardır.  

Yazıt  : Tαηειρ Γ/ί  Αλζηνώ / εύσήν    

             : Tateis Zeus Alsenos‟a sundu. 

12- Adak Steli  ( Zeus Alsenos)          Lev. 7 Res. 4 

Env. No  : 26.107.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 14.9 cm 

  Gen : 10.4 cm 
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  Kal : 2.7 cm 

  H.Y : 1.5 cm 

Durum  : Stelin üst tarafı korunmuĢ, alt tarafı kırıktır. 

Tanım  : Stel, üç akroterli, üçgen alınlıklıdır. Pediment merkezinde 

ortasında delik oluĢturulmuĢ yuvarlak kalkan motifi iĢlenmiĢtir. Ayrıca alınlıkta yan 

geisonların üzerinde ve tepe akroterinde çizgiler görülmektedir. Alınlıktan sonra iç 

bükey olarak kabartma alanına geçilir. Çizgilerle ve asimetrik olarak birbirinden 

ayrık bir çift göz motifi iĢlenmiĢtir. Göz bebekleri de çizgilerle Ģematik olarak 

verilmiĢtir. Altında iki satır yazı vardır.  

Yazıt  : Aζκληπιάδη/ρ Γιί  Αλζην/[ώ  εύσήν] 

   : Askleipiades Zeus Alsenos için sundu. 

13- Adak Steli  ( Zeus Alsenos)                        Lev. 8  Res. 1 

Env. No  : 27-24-64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 16.1 cm 

  Gen : 9.6 cm 

  Kal : 3.3 cm 

  H.Y  :1 cm 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır. 

Tanım  :Üst kısmı yuvarlatılmıĢ olan stel plaka Ģeklindedir. Üst 

kısımda üç satır yazıt, ortada birbirine bitiĢik bir çift göz motifi, bunun da altında bir 

satır daha yazıt vardır. Göz figüründe göz bebeği iĢlenmemiĢtir. Stelin alt kısmı 

düzdür. Stelin tüm kenarları kabaca düzeltilmiĢtir.  

Yazıt  :  Bαβειρ / Γιί  Αλζ/ηνώ  εύ/σήν 

   : Babeis Zeus Alsenos‟a sundu. 

14- Adak Steli  (Zeus Alsenos)           Lev 8  Res.2 

Env. No  : 26.110.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 
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Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 22.2 cm 

  Gen : 13 cm 

  Kal : 4.7 cm 

  H.Y : 1.2 cm 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır. Sağ üst köĢesinde küçük bir kırık 

vardır.  

Tanım  : Dikdörtgen plaka Ģeklindeki stelin kenarları kabaca 

düzeltilmiĢ, çizgiyle kabartma alanı belirlenmiĢtir. En üstte birbirine bitiĢik bir çift 

göz iĢlenmiĢ, göz kapakları ve göz bebekleri çizgiyle ayrıntılandıırılmıĢtır. Figürün 

altında beĢ satır yazıt vardır.  

Yazıt  : Kαπικά / Γεπμαν / ος Γιί  Α/λζηνώ / εύσήν 

   : Karika oğlu Germanos Zeus Alsenos‟a adadı. 

15- Adak Steli ( Zeus Alsenos)     Lev: 8  Res. 3 

Env. No  : 15.20.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 22.8 cm 

  Gen : 14.6 cm 

  Kal : 4 cm 

  H.Y : 1. 6 cm  

Durum  : Stelin sol üst köĢesinde çok küçük bir kırık dıĢında stel tam 

ve sağlamdır. Tutturmalığında aĢınma görülür.  

Tanım  : Stel dikdörtgen formlu bir plaka Ģeklindedir. Üst kısmı hafif 

yuvarlatılmıĢtır. Ortada bir çift göz figürü yapılmıĢtır. Alt ve üst göz kapakları ile 

göz bebeği çizgi ile yapılmıĢtır. Sol göz sağdakinden daha iri yapılmıĢtır. Figürlü 

alanın altında dört satır yazıt vardır. Stel yüzeyi kabaca düzeltilmiĢtir. 

Yazıt  : Kλεςπάη/πα Γιί  Αλζ/ηνώ  εύσ/ήν 
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   :  Kleupatra Zeus Alsenos‟a adadı. 

16- Adak Steli  ( Zeus Alsenos)         Lev. 9 Res. 1 

Env. No  : 26.108.64 

Malzeme  : Beyaz mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 11.3 cm 

  Gen : 17.8 cm 

  Kal : 3.1 cm 

Durum  : Stelin sağ üst köĢesi kırıktır. 

Tanım  : Dikdörtgen formlu stel yatay olarak düzenlenmiĢtir. Stel 

yüzeyi kabaca düzleĢtirilmiĢtir. Tam merkezde bir çift göz figürü iĢlenmiĢtir. Gözler 

birbirine bitiĢik yapılmıĢ, göz kapakları ince, göz bebekleri yapılmamıĢtır.  : Tateis 

Zeus Alsenos‟a sundu. 

17- Adak Steli  (Zeus Alsenos)                   Lev. 9  Res. 2 

Env. No  : 27.22.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 14.3 cm 

  Gen : 11 cm 

  Kal : 2.7 cm 

  H.Y : 0.8 cm 

Durum  :Stelin sol akroteri ile tutturmalığında kırık vardır. 

Tanım  : Üç akroterli, üçgen alınlıklı stelin pediment merkezinde 

yuvarlak kalkan motifi iĢlenmiĢtir. Alınlıktan sonra iç bükey olarak kabarma alanına 

geçildiği görülür. Kabartma alanının zeminin tamamında altı satır, tutturmalığında 

bir satır olmak üzere toplam yedi satır yazıt vardır. Figürlü alanda alçak kabartma 

tekniği ile, bileklerinden itibaren iki el figürü iĢlenmiĢtir. Sağdaki sol elin ayası, 

soldaki da sağ elin ayasıdır. El iç oyuntuları çizgi ile verilmiĢtir.  
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Yazıt  : Π – ολ – ς / δ – ε – ύ / κ – ηρ – ύ / π – έπ {ε-π} 

      Έ – ας – η / ού Γί  Άλζηνώ  εύ / σήν 

  Polydeukes kendi adına Zeus Alsenos‟a sundu. 

18- Adak Steli  (Zeus Alsenos)            Lev. 9 Res. 3          

Env. No  : 15.80.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 17.7 cm 

  Gen : 9.3 cm 

  Kal : 3 cm 

  H.Y : 0.7 cm:  

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır. San alt köĢesinde kırık benzeri bir 

oluĢum gözlenir. 

Tanım  : Üst kısmı yuvarlatılmıĢ, tablet Ģeklindeki stelin en üst 

kısmında yazıtlar vardır. Bu yazıtlar çizgi Ģeklinde yüzeysel olara yazılmıĢtır. Figürlü 

alanda uzun saçlı, altta drapeli elbise giymiĢ, üste bütün vücudunu saracak Ģekilde 

hymation giymiĢ bir kadın figürü, onun da sağında yine çizgilerle oluĢturulmuĢ 

dirsekten itibaren betimlenmiĢ açık bir el figürü iĢlenmiĢtir.  

Yazıt  : ύπέπ ζωηηπίαρ Γιί  Άλζηνώ  εύσήν. 

   KurtuluĢ için Zeus Alsenos‟a sundu. 

19- Adak Steli  ( Zeus Alsenos)         Lev. 10 Res. 1 

Env. No  : 15.34.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 32 cm 

  Gen : 17.2 cm 

  Kal : 4.5 cm 

  H.Y : 2 cm 
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Durum  :Stel tüm ve sağlamdır. Yer yer aĢınmalar vardır.  

Tanım  :Üst kısmı piramidal, üçgen alınlıklı ve üç akroterli stelin 

özensizce düzeltildiği, zeminin pürüzlü olduğu görülür. Üçgen alınlıktan sonra iç 

bikey bir silmeyle stel gövdesine geçilir. Stelin ortasında dizden bükülmüĢ, sağa 

doğru bir bacak figürü vardır. Stel gövdesinin zemini altı satır yazıtla donatılmıĢtır. 

Stelin altında bir düz, bir içbükey, bir düz bir iç bükey silmeden sonra tutturmalık 

bölümüne geçilir.  

Yazıt  : Έπμάρ ύ / πέ-π γςναι – κόρ ί /  

  δίαρ – Βαβει / δορ Γιί  Άλ / ζηνώ  εύσήν. 

     Hermas, kendi karısı Babeis adına Zeus Alsenos‟a sundu. 

20- Adak Steli  ( Zeus Asenos)         Lev. 10, Res. 2 

Env. No  : 68.6.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 15.4 cm 

  Gen : 10 cm 

  Kal : 3 cm 

  H.Y : 1.1 cm  

Durum  :Stelin sol akroter kısmında küçük bir kırık vardır.  Stel 

Tümdür. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal, aĢağı doğru hafif geniĢleyen stel üç 

akroterli, küçük alınlıklıdır. Stelde kabartma alanında dizden bükülmüĢ, sağa doğru 

dönük bir bacak kabartması vardır. Stelin sol tarafı boĢ kalmıĢtır. Ayrıca bir çizgiyle 

geçilen tutturmalık kısmında aĢınmıĢ olsa da iki satır yazıt görülür. 

Yazıt  : Γί Άζη<νώ>    =  Zeus Asenos 

21- Adak Steli  ( Zeus Alsenos)                   Lev 10, Res. 3 

Env. No  : 26.112.64 

Malzeme  : Çekirdeksiz Beyaz KireçtaĢı 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 
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Boyutlar :  

  Yük : 19.6 cm 

  Gen : 14.3 cm 

  Kal : 4.4 cm 

  H.Y :  1 cm 

Durum  : Sol akroterin bir kısmı ile tutturmalığı kırıktır.  

Tanım  : Stel, alınlık ve tutturmalık kısmı daha geniĢ, gövde kısmı 

daha dar olan bir formdadır. Üç akroterli üçgen alınlıklı stelin alınlığından sonra düz 

bir silme ile stel gövdesine geçilir. Hemen burada kazıma harflerle iki satır yazı 

yazılmıĢtır. Stel gövdesinin en sağında sola dönük bir bacak kabartması iĢlenmiĢ, 

parmak ayrıntısı da verilmiĢtir. En altta düz bir silmeyle tutturmalık kısmına geçilir.  

Yazıt  : Γί  Άλζη (ν) / ώ  εύσή – ν 

   Zeus Alsenos‟a sundu. 

22- Adak Steli  ( Zeus Alsenos)          Lev. 10 Res. 4 

Env. No  : 15.30.64. 

Malzeme  : Damarlı Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 20.4 cm 

  Gen : 14.3 cm 

  Kal : 3.7 cm 

  H.Y : 1 cm 

Durum  : Tutturmalık kısmında çentik Ģeklinde bir kırık vardır, 

tutturmalığı tamamen kırıktır. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin alınlık kısmı geniĢ, stel 

gövdesine doğru daralan, tutturmalık kısmına tekrar geniĢleyen, insan belini andıran 

bir formu vardır. Stel, yuvarlak formlu üç akroterlidir. Son derece muntazam üçgen 

alınlığa sahip stelin alınlığına, bir düz bir iç bükey silmeyle derinlik kazandırılmıĢtır. 

Alınlığın ortasında yuvarlak kalkan ya da rozet motifi iĢlenmiĢ, ortasına yuvarlak bir 

çıkıntı ile süsleme yapılmıĢtır. Alınlığın alt korniĢinde bir sıra yazıt vardır. KorniĢten 

sonra stel gövdesine geçilir. Burada sağa dönük, baldır ve kas ayrıntıları verilmiĢ bir 
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bacak figürü bulunmaktadır. Figürün sağında korniĢte yer alan harflerden daha küçük 

olarak dört satır yazıt vardır. Altta hafif dıĢ bükey bir silme ile tutturmalık kısmına 

geçilir.  

Yazıt  :  Άνδπάγαθορ / Γιί  Ά / λζην / ώ  εύσ / ήν 

      Andragathos Zeus Alsenos‟a sundu. 

23- Adak Steli  ( Zeus Alsenos)       Lev. 11, Res. 1 

Env. No  : 68.7.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 16.3 cm 

  Gen : 11.5 cm 

  Kal : 4.4 cm 

  H.Y : 1 cm 

Durum  : Stelin tüm köĢeleri ve üst kısmı kırıktır.  

Tanım  : Kırık olan stel üzerinde sola dönük ve dizden bükülmüĢ bir 

bacak kabartması, etrafında iki satır yazıt vardır. Tutturmalığı sağlamdır.  

Yazıt  : - - - Γιί] / Άλ-ζηνώ / εύσήν 

: - - - Zeus Alsenos‟a sundu. 

24- Adak Steli  ( Zeus Alsenos)     Lev. 11, Res. 2 

Env. No  : 27.30.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 15.3 cm 

  Gen : 16 cm 

  Kal : 4.1 cm 

  H.Y : 1.5 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı kırıktır. Stelin genelinde aĢınma gözlenir.  

Tanım  : Günümüze kalan alanda sola dönük, bir ayak kabartması 
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iĢlenmiĢ, Ayak parmakları ve ayak kemiği çizgi ile gösterilmiĢtir. Figürün sol 

tarafında ve stelin tutturmalık kısmında yazıt vardır.  

Yazıt  : - - - Mεν]άν / δπο / ς / Γιί  Άλζηνώ / εύσήν 

   : - - - Menander‟in oğlu Zeus Alsenos‟a sundu. 

25- Adak Steli   ( Zeus Alsenos)         Lev. 11, Res. 3 

Env. No  : 68.5.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 13.7 cm 

  Gen : 13.7 cm 

  Kal : 3.8 cm 

  H.Y : 1.2 cm 

Durum  : Stelin sağ tarafı ve üst tarafı diagonal Ģekilde kırıktır. 

Tuturmalığın sağ alt kenarı kırıktır. 

Tanım  : Stelin üzerinde sola dönük bir bacak ve ayak motifi 

iĢlenmiĢtir. Kabartma yüzeyi pençeli Ģekildedir. Bir çizgiyle stelin alt kalıbına 

geçilir. Burada üç satır yazıt vardır.  

Yazıt  : Παπιαρ Γεί / Άλζηνώ  εύ/σήν 

   : Papias Zeus Alsenos‟a sundu. 

26- Adak Steli ( Zeus Alsenos)     Lev. 11,  Res. 4 

Env. No  : 26.115.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 20.8 cm 

  Gen : 23.2 cm 

  Kal : 4.4 cm 

  H.Y : 2 cm 

Durum  : Stelin üst yarısı kırıktır.  
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Tanım  : Stelin kabartma alanında sağa dönük bir bacak ve ayak 

kabartması, etrafında yazıt vardır. Alt kalıba düz bir silme, üç bükey, daha kalınca bir 

silme, bir düz silme ile geçilir. Stelin alt kalıbı ile tutturmalığında keski ile yapılmıĢ 

pençe izleri görülür. 

Yazıt  : - - - Γιί] /  Άλ[ζ]η-νώ / εύσή – ν 

   : - - - Zeus Alsenos‟a sundu. 

 

27- Adak Steli ( Zeus Alsenos)     Lev. 12, Res. 1 

Env. No  : 27.29.64 

Malzeme  : Beyaz mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 13.2 cm 

  Gen : 12.2 cm 

  Kal : 3 cm 

  H.Y : 1 cm  

Durum  : Stelin figürlü alanının üst kısmı kırıktır.  

Tanım  : Kabartma alanı üzerinde birbirine paralel, sağa dönük, 

dizlerinden bükülmüĢ iki bacak kabartması yapılmıĢtır. Alt kalıba geçiĢte ince düz 

bir silme ve kazıma bir çizgi kullanılmıĢtır. Alt kalıp üzerinde bir satır yazıt vardır.  

Yazıt  : - - - Γιί Άλ]/ζηνώεύσήν 

   : - - - Zeus Alsenos‟a sundu. 

28- Adak Steli ( Zeus Alsenos)      Lev. 12, Res. 2 

Env. No  : 15.24.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 10.4 cm 

  Gen : 11.5 cm 
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  Kal : 2.5 cm 

  H.Y : 1 cm 

Durum  :Stelin üst kısmı diagonal Ģekilde kırıktır ve sağ alt köĢede 

küçük bir kırık vardır.  

Tanım  : Günümüze kalan stel parçasının formu düz olarak aĢağı iner 

ve stelin alt kalıbına geçilirken her iki kenardan geniĢler. Stelin kabartma alanında 

sağda dizden bükülmüĢ sağa dönük ince bir bacak figürü ve solda sola dönük ince bir 

bacağa ait ayak parçası görülür. Ayakların altında iki satır yazıt vardır. Yazıt stelin 

alt kalıbında da devam eder. Altta tutturmalık bulunur. 

Yazıt  : - - ] Mάπκος Γι / ι  Άλζηνώ / εύσήν 

   : - - - oğlu veya kızı Markos Zeus Alsenos‟a sundu. 

29- Adak Steli ( Zeus Alsenos)       Lev. 12, Res. 3 

Env. No  : 68.22.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 28.7 cm 

  Gen : 17.7 cm 

  Kal : 5.2 cm 

  H.Y : 1.4 cm 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin üç akroteri ve üçgen alınlığı 

vardır. Alınlık kiriĢinden iç bükey bir silmeyle stel gövdesine geçilir. Kabartma 

alanında ortada tüm vücudunu örtecek Ģekilde çoban giysisi giymiĢ olan bir erkek 

figürü görülür. Ayakları dıĢarıda kalmıĢtır ve ayakları düz bir zemine basar.  

Yüzündeki ayrıntıları çizgi ile verilmiĢtir. Bu figürün etrafını dört satır yazıt kaplar. 

Ġçbükey bir silmeyle stelin alt kalıbına geçilir. Tutturmalığı sağlamdır.  

Yazıt  : Γαιηεαρ Πα / πα Γ-ιί  Άλ / ζην -ώ / ε / ύσ – ήν 

   : Papas oğlu Gaiteas Zeus Alsenos‟a sundu. 

 

30- Adak Steli ( Zeus Alsenos)         Lev. 12, Res. 4 
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Env. No  : 27.16.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 18.5 cm 

  Gen : 9.5 cm 

  Kal : 4 cm 

  H.Y : 1 cm:  

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır. 

Tanım  :Üst kısmı piramidal olan stel, üç akrotere ve üçgen bir alınlığa 

sahiptir. Alınlık korniĢinden stel gövdesine düz, belli belirsiz bir çizgiyle geçilir. 

Ortada çoban giysisi giymiĢ bir erkek figürü vardır. Sadece ayakları ve yüzü 

dıĢarıdadır. Etrafında dört satır, stel alt kalıbında bir satır olmak üzere toplam beĢ 

satır yazıt vardır. Tutturmalığı sağlamdır. 

Yazıt  : Mα-κεδ / ών / Γιί  Άλ – ζη / ν -ώ / εύσήν 

   : Makedon, Zeus Alsenos‟a sundu. 

31- Adak Steli ( Zeus Alsenos )     Lev. 13. Res. 1 

Env. No  : 15.35.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 23 cm 

  Gen : 14.9 cm 

  Kal : 4.3 cm 

  H.Y : 1.3 cm 

Durum  : Stelin tutturmalığı kırıktır, genelinde aĢınma görülür. 

Tanım  : Üç akroterli, üçgen alınlıklı stelin alınlık ve akroterleri 

oldukça iri yapılmıĢtır. Kalın kazıma bir çizgiyle stel gövdesine geçilir. Burada tüm 

vücudunu saran çoban giysisi giymiĢ bir erkek figürü vardır. Etrafında dört satır yazıt 

vardır. Figür bir kaideye basıyormuĢ gibi görünür. Kazıma bir çizgiyle stelin alt 

kalıbına geçilir. Stel yüzeyi pürüzlüdür.  
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Yazıt  : Έπμάρ Γ / ιί  Ά - λζη / νώ – εύσ / ήν 

   : Hermas Zeus Alsenos‟a adadı. 

 

32- Adak Steli ( Zeus Alsenos )       Lev. 13, Res. 2 

Env. No  : 26.11.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 17.8 cm 

  Gen : 11.4 cm 

  Kal : 3.3 cm 

  H.Y : 1 cm 

Durum  : Stelin tepe akroteri ve sağ akroteri kısmen kırıktır. Stelin 

tümünde yoğun bir aĢınma gözlenir.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal, üç akroterli, üçgen alınlıklı stelin 

kenarları düzleĢtirilmiĢ Ģekilde dümdüz iner. Alınlığın alt pervazında bir sıra yazıt 

gözlenir. Kazıma bir çizgi ile stel gövdesine geçildiğinde tam ortada çok ilkelce 

iĢlenmiĢ, çoban pelerini giymiĢ bir erkek figürü yer alır. Yüz ayrıntısı da kazıma 

çizgilerle verilmiĢtir. Figürün etrafında üç satır yazıt yer alır. Yine kazıma bir 

çizgiyle stelin alt pervazına geçilir. Tutturmalık sağlamdır. Ancak çok aĢınmıĢtır.  

Yazıt  : Mανηρ   Άλ / ζη - νώ / εύ – σή / ν 

   : Manes Zeus Alsenos‟a adadı. 

 

33- Adak Steli ( Zeus Alsenos )     Lev. 13, Res. 3 

Env. No  : 15.37.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 19.9 cm 

  Gen : 11.2 cm 

  Kal : 4.3 cm 

  H.Y : 1.1 cm 
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Durum  : Stelin alt kısmı alt pervazın sol tarafı diagonal olarak kırıktır.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stel form olarak aĢağı doğru sağdan 

çok hafif önce daralır, sonra geniĢler. Üç akroterli ve üçgen alınlıklıdır. Alınlığın alt 

pervazının hemen altında düz bir silme oluĢturulmuĢ ve burada bir satır yazıt vardır. 

Yazıt, stel gövdesinde (figürün çevresinde) ve stelin alt pervazında da devam eder. 

Figürlü alanda solda çoban pelerini giymiĢ bir erkek figürü iĢlenmiĢ, sağında önde 

bir kalkan, arkasında çapraz olarak birleĢtirilmiĢ iki kalkan iĢlenmiĢtir. Yazıtlar 

kazıma çizgilerle, figürler kabartma tekniği ile iĢlenmiĢtir.  

Yazıt  : Nανα ύπέπ / ηέκν / ο-ς / Γιί Άλζη /[νώ  εύ] σήν 

: Nana, çocuğu adına Zeus Alsenos‟a adadı. 

34- Adak Steli ( Zeus Alsenos )       Lev. 13, Res. 4 

Env. No  : 15.56.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 16.5 cm 

  Gen : 12.2 cm 

  Kal : 3.3 cm 

  H.Y : 1.1 cm 

Durum  : Stelin tutturmalığı ile sol alt köĢesi diagonal olarak 

kırılmıĢtır. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stel, düz formludur. Üç akroteri ve 

üçgen alınlığı vardır. Alınlığın merkezinde yuvarlak bir kalkan figürü iĢlenmiĢtir. 

Ayrıca tepe akroterinde birbirine yakın üç delik oluĢturulmuĢtur. Alınlığın alt 

pervazından stel gövdesine düz bir silmeyle geçilir. Stel gövdesinde, ortada yüz 

ayrıntıları verilmiĢ çoban pelerini giymiĢ bir erkek figürü büst Ģeklinde verilmiĢtir. 

Giysisinin irbirine paralel kıvrımları vardır. Bu figürün etrafında dört satır yazıt 

vardır.  

Yazıt  : Nεικί – αρ / [Γ]ιί -  Άλζ / [ην] / ώ – εύσ/ ήν 

    Neikias Zeus Alsenos‟a adadı. 
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35- Adak Steli ( Zeus Alsenos )     Lev. 14, Res. 1 

Env. No : - 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 17.9 cm 

  Gen : 3.4 cm 

  Kal : 4.7 cm 

  H.Y : 1 cm 

Durum  : Stelin alt kısmı kırıktır. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olarak düzlenmiĢ olan stel, üç akrotere 

ve üçgen alınlığa sahiptir. Tepe akroteri, lotus çiçeğinin taçı gibi ortada bir tomurcuk 

ve her iki yanında açılmıĢ yaprak motifi ile süslenmiĢtir. Alınlığın alt pervazı 

üzerinde yazıt vardır. Ġnce iç bükey bir silmeyle geçilen stel gövdesi üzerinde çoban 

pelerinli bir erkek figürü iĢlendiği görülür. Alnındaki saç bukleleri birbirine paralel 

oluklar Ģeklinde iĢlenmiĢtir. Gözleri kapalı Ģekilde iĢlenmiĢtir ya da göz bebeği 

iĢlenmemiĢtir. Figürün sağ ve solunda ikiĢer satır yazıt vardır. Stel yüzeyi 

gözeneklidir. 

Yazıt  : Σωκπάηηρ Γιί /  Άλ-ζηνώ / (ε)ύ – σήν 

   : Sokrates Zeus Alsenos‟a adadı. 

 

36- Adak Steli ( Zeus Alsenos )         Lev. 14, Res. 2 

Env. No  : 26.18.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 24.5 cm 

  Gen : 13.1 cm 

  Kal : 4.5 cm 

  H.Y : 0.9 cm 

Durum  : Tepe akroterinde ve sağ akroterde parça parça kırıklar olan 
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stelin al kısmı alınlığın altından sonraki sol taraf, tutturmalığı da içine alacak Ģekilde 

diyagonal olarak kırıktır.  

Tanım  : Ü ç akroterli, üçgen alınlıklı olan stelin gövdesinde çoban 

pelerini giymiĢ bir erkek figürü iĢlenmiĢ, etrafında dört satır yazıt vardır.  

Yazıt  :  Άζκ – ληπ /[ιάδη]-ρ  ύπ/[έπ] – έα/[ςηού] – ζ/[ωηηπίαρ Γιί] 

   Άλζ /[ηνώ / εύσήν] 

     : Asklepiades, kendi refahı için  Zeus Alsenos‟a adadı. 

 

37- Adak Steli ( Zeus Alsenos)       Lev. 14, Res. 3 

Env. No  : 26.40.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 14.9 cm 

  Gen : 12.5 cm 

  Kal : 3.3 cm 

  H.Y : 0.9 cm 

Durum  : Stelin sağ akroteri ile stelin alt kısmı diagonal olarak kırıktır.  

Tanım  : Stelin üst kısmı piramidal olup, üç akroterli üçgen 

alınlıklıdır. Stel gövdesinde sağ tarafta çoban pelerinli bir erkek figürü iĢlenmiĢtir. 

Bu figürün her iki tarafında yazıt vardır.  

Yazıt  : Aμια – Γι/ι Άλζη-[νώ] / εύσήν 

   :  Amia Zeus Alsenos‟a adadı. 

38- Adak Steli ( Zeus Alsenos )         Lev. 14, Res. 4 

Env. No  : 26.53.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 13 cm 

  Gen : 10 cm 

  Kal : 3.1 cm 
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  H.Y : 1 cm 

Durum  : Stelin üst tarafı kırıktır. Genelinde aĢınma vardır.  

Tanım  : Stel gövdesi üzerinde çoban giysisi giymiĢ bir erkek figürü 

iĢlenmiĢtir. Figürün etrafında yazıtlar vardır. Stelin genelinde aĢınma vardır.  

Yazıt  : [ Άπ-ολ]/λ-ω/νι-ορ / Γιί – Άλ/(δ)-ζη/ν-ώ / εύσήν 

    Apollonios Zeus Alsenos‟a adadı. 

 

39- Adak Steli ( Zeus Alsenos )         Lev. 15, Res 1 

Env. No  : 15.48.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 16.3 cm 

  Gen : 11.5 cm 

  Kal : 2.4 cm 

  H.Y : 1 cm 

Durum  :Stelin sol üst kenarı, sağ üst kenarı, sağ alt kenarı kırıktır.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin tepe akroteri aĢınmıĢ, kenar 

akroterleri kırıktır. Üçgen alınlığı vardır. Stel, form olarak alınlık ve alt profilde daha 

geniĢ, stel gövdesinde daha dardır. Stel üzerindeki tüm ayrıntılar kazıma çizgilerle 

verilmiĢtir. Ortada piramidal yapıda çoban pelerini giymiĢ bir erkek figürü, etrafında 

altı satır yazıt vardır.  

Yazıt  :  Άζκ – ληπ [ι] / άδ-ηρ / Γι-ί]  Άλ / ζη - νώ / εύσή / ν 

   :  Asklepiades, Zeus Alsenos‟a adadı. 

 

40- Adak Steli  ( Zeus Alsenos )         Lev. 15 Res. 2 

Env. No  : 27.10.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 11.5 cm 
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  Gen : 8.9 cm 

  Kal : 3.5 cm 

  H.Y : 1.2 cm 

Durum  : Stelin üst ve alt tarafı kırıktır. 

Tanım  : Stel üzerinde çoban pelerini giymiĢ bir erkek figürü alçak 

kabartma olarak betimlenmiĢ, etrafında kazıma çizgilerle yazılmıĢ yazıt vardır.  

Yazıt  : - - ] / Γ-ιί  Ά / λ-ζη ν / ώ  εύ / σ(ή) / ν 

   : - - Zeus Alsenos‟a sundu. 

41- Adak Steli  (Zeus Alsenos)         Lev. 15 Res. 3 

Env. No  : 26.42.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 22.3 cm 

  Gen : 16.8 cm 

  Kal : 5.3 cm. 

Durum  : Stelin üst kısmında, alınlığın sol tarafı ile sol akroter kısmı ve 

tutturmalık kırıktır.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin üç akroteri ve üçgen alınlığı 

vardır. Stel diğer stellere göre daha enlidir ve alınlık kısmı çok farklıdır. Alınlık 

küçük bırakılmıĢ, merkezinde yuvarlak kalkan figürü betimlenmiĢtir. Akroterlerinde 

kırıklar vardır. Düz bir silmeyle kabartma alanına geçilir. Kabaca iĢlenen stel 

üzerinde, çoban pelerini giymiĢ üç erkek figür ayakta dururlar. Figürler ve ayrıntıları 

kazıma çizgilerle yapılmıĢtır. Ortadaki figürün ayakları kaideye değer. Ancak 

ortadaki figürün ayakları anatomiye uygun olarak yapılmamıĢtır.  Diğerlerinin 

ayakları yere değmez. Düz bir silmeyle stelin alt profiline geçilir. Bu kısım da kabaca 

düzeltilmiĢtir. Keski izleri rahatça görülebilir. Burada iki sıra yazıt vardır.  

Yazıt  : Ππώηορ Γιί Άλζη / νώ εύσήν 

   :  Protos Zeus Alsenos‟a adadı. 

 

42- Adak Steli  (Zeus Alsenos)        Lev. 15 Res. 4 

Env. No  : 15.90.64 
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Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 25.1 cm 

  Gen : 15.6 cm 

  Kal : 4.4 cm. 

  H.Y : 1 cm 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin üç akroteri ve üçgen bir 

alınlığı vardır. Pedimentte ve yatay sima üzerinde birer satır yazıt vardır. Düz bir 

silmeye geçilen kabartma alanında solda, çoban pelerini giymiĢ bir erkek figürü, 

sağında altında drapeli bir elbise ve üstünde, baĢı örtülü, tüm vücudunu saracak 

Ģekilde hymation giymiĢ bir kadın figürü iĢlenmiĢtir. Kadın sol eliyle hymationun sol 

tarafını tutar. Stelinalt profili üzerinde bir satır yazıt vardır. Stelin tutturmalığı 

sağlamdır.  

Yazıt  : Σαηείπα ύ/πέπ έαςηήρ Γ(ιί) / Άλ(ζ)ηνώ εύσήν 

    : Sateira kendisi için Zeus Alsenos‟a adadı. 

 

43- Adak Steli  ( Zeus Alsenos)          Lev. 16 Res.1 

Env. No  : 15.36.64. 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Boyutlar :   

  Yük : 26 cm 

  Gen : 14.9 cm 

  Kal : 3 cm. 

  H.Y : 1 cm 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır. Sol akroteri ile stelin sağ alt köĢesinde 

kırık vardır.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin Ģematik olarak kazıma 

çizgilerle oluĢturulmuĢ üç akroteri ve üçgen bir alınlığı vardır. Alınlığın yatay 

simasından sonra düz bir silme,  iç bükey bir silme ve düz bir silmeden sonra 
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kabartma alanına geçilir. Solda baĢı örtülü, altta kıvrımlı bir giysi, üste tüm 

vücudunu saran bir hymation giymiĢ bir kadın figürü ile sağında çoban pelerini 

giymiĢ bir erkek figürü iĢlenmiĢtir. Arka fonda, yani figürlerin etrafına dağıtılmıĢ 

halde beĢ satır yazıt vardır. Stelin alt platformunda enine iki kazıma çizgiyle 

oluĢturulmuĢ hat vardır. Stelin tutturmalığı aĢınmıĢtır.  

Yazıt  : Άλ-έξαν-δπ<ο>ρ / κα-ί Τα-ηειρ / Γιί – Άλ/ζη-νώ / εύ-σ-ήν 

   Alexander ve Tateis Zeus Alsenos‟a adadı. 

44- Adak Steli ( Zeus Alsenos )           Lev. 16 Res. 2 

Env. No  : 15.99.64. 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Boyutlar :   

  Yük : 32.2 cm 

  Gen : 27.8 cm 

  Kal : 5.9 cm. 

  H.Y : 1.6 cm 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır. Tepe akroteri ve tutturmalık kısmı 

kırıktır. 

Tanım  : Stel kareye yakın bir formdadır. Üst kısmı piramidal olan 

stelin üç akroteri ve üçgen bir alınlığı vardır. Kabartma alanında solda çoban pelerini 

giymiĢ bir erkek figürü, yanında palliatus tarzında betimlenmiĢ bir erkek figürü, onun 

da yanında baĢı örtülü, vücudu ve kolları hymationa sarılmıĢ  tarzda giyinmiĢ bir 

kadın figürü yapılmıĢtır. Stelin sağ üst köĢesinde bir kaide üzerinde küçük iki çocuk 

figürü iĢlenmiĢtir. Kaidenin altına gelecek yerde stelin sağ alt köĢesinde bir eĢek 

veya köpek figürü iĢlenmiĢtir. EĢek ve üç insan figürü düz bir kaide üzerinde, insan 

figürlerinin ayakları bu kaideye gömülü Ģekilde kazıma çizgilerle belirtilerek 

betimlenmiĢtir. Stelin alt platformu üzerinde iki satır yazıt vardır.  

Yazıt  : Αμια Γεί – Άλζηνώ / εύσήν 

     : Amia Zeus Alsenos‟a adadı. 

 

45- Adak Steli  (Zeus Alsenos)         Lev. 16 Res. 3 



80 
 

 

Env. No  : 26.82.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 11.7 cm 

  Gen : 14.5 cm 

  Kal : 3.6 cm. 

Durum  : Stelin üst kısmı ve alt kısmı kırıktır. 

Tanım  : Dört figürün iĢlendiği görülen stelde en soldaki iki figür 

çoban pelerini benzeri tüm vücudu kapalı giysiler giymiĢ çocuk figürleridir. 

Yanlarında, baĢı kırık olmasına rağmen, baĢının örtülü olduğu anlaĢılan, altına uzun 

kıvrımlı elbise, üzerine tüm vücudu saran bir palla giymiĢ bir bayan figürü, en 

sağdaki da palliatus tarzında giyinmiĢ bir erkek figürüdür. En altta yazıt görülür. 

Yazıt  : - - Γιί Ά]λζην[ώ εςσήν 

   : - - Zeus Alsenos‟a adadı. 

46- Adak Steli  ( Zeus Alsenos)         Lev. 16 Res. 4 

Env. No  : 15.86.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 12 cm 

  Gen : 16.6 cm 

  Kal : 4 cm. 

  H.Y : 1 cm 

Durum  : Stelin tepe akroteri ve alınlığın üst kısmı kırıktır. Ayrıca 

kabartma alanının alt kısmı, yarısından fazlası kırıktır.  

Tanım  : Üç akroterli, üçgen alınlıklı stelin alınlık merkezinde ortası 

çıkıntılı yuvarlak kalkan figürü iĢlenmiĢtir. Alınlığın yatay simasında bir sıra yazıt 

vardır. Ġç bükey bir silmeyle kabartma alanına geçilir. Kabartma alanında baĢı örtülü 

bir kadın figürü iĢlenmiĢtir. BaĢörtüsündeki iĢlemeler kazıma çizgilerle itinayla 

yapılmıĢtır. BaĢının her iki yanında dört yapraklı rozet motifi iĢlenmiĢtir. Stelin her 
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yeri özenilerek düzlenmiĢtir.  

Yazıt  : Σοςζορ Γιί Άλζ/[ηνώ εςσήν] 

   : Sousos Zeus Alsenos‟a adadı. 

47- Adak Steli  ( Zeus Alsenos)          Lev. 17 Res. 1 

Env. No  : 26.100.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 10.6 cm 

  Gen : 11.9 cm 

  Kal : 3.2 cm 

  H.Y : 1.1 cm 

Durum  : Stelin tepe akroteri yatay olarak kırıktır. Alt kısmı sağa doğru 

diagonal olarak kırıktır. 

Tanım  : Alınlıktan aĢağı doğru daralarak inen bir form gösteren stel, 

üç akroterli ve üçgen alınlıklıdır. Alınlığın yatay simasında bir sıra yazıt vardır. Figür 

alanında kabartma olarak, baĢı örtülü bir bayan figürü iĢlenmiĢtir. Boyundan alt 

kısmı kırıktır. Figürün etrafında kazıma çizgilerle yazılmıĢ yazıt vardır.  

Yazıt  : Ταηειρ Με/νε-λά/ος – Γιί / Άλ-[ζη / νώ – εύ / σήν] 

   : Tateis Menelaos Zeus Alsenos‟a adadı.  

48- Adak Steli  ( Zeus Alsenos)         Lev. 17 Res. 2 

Env. No  : 26.81.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 11.3 cm 

  Gen : 12.9 cm 

  Kal : 3 cm 

  H.Y : 1.1 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı sağdan sola doğru diagonal olarak kırıktır. 
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Kabartma alanının yarıdan üst kısmı sağlam olup, alt kısım yatay olarak kırıktır. 

Tanım  : DüzeltilmiĢ yüzeyi olan stelde, kabartma alanı üzerinde baĢı 

örtülü, saçlarının ön kısmı ortadan ikiye ayrılmıĢ, sağ kolu palla içinde, eli göğüs 

üzerinden görünür Ģekilde giyinmiĢ bir kadın kabartma olarak betimlenmiĢ, sol omuz 

üzerinden kumaĢ parçası aĢağı sarkıtılmıĢtır. Yüz, elbise ve saç ayrıntıları kazıma 

çizgilerle verilmiĢtir. Figürün etrafında, arka fonda yazıt vardır. Alınlık kısmında sağ 

akroterinin bir kısmı günümüze kalabilmiĢtir.  

Yazıt  : Αϕι-α Γι/ί Άλ-ζη/νώ – εςσ/ή  : Aphia Zeus Alsenos‟a adadı. 

49- Adak Steli  ( Zeus Alsenos)         Lev. 17 Res. 3 

Env. No  : 26.8.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 22.2 cm 

  Gen : 12.9 cm 

  Kal : 5.5 cm 

  H.Y : 0.7 cm 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır. 

Tanım  : Uzunca, kenarları kabaca yuvarlatılmıĢ bir plaka formundaki 

adak levhası üzerinde, Altta birbirine paralel kıvrımlı bir uzun elbise üzerine,  

vücudunun tamamını palla ile saracak Ģekilde giyinmiĢ, baĢı örtülü bir kadın figürü 

iĢlenmiĢtir. Kadın figürü bir kaide üzerinde durur pozisyonda, sağ kolu dirsekten 

bükülerek yakasından çıkarılmıĢ, sol kolu dirsekten bükülerek göbek önünde, 

elbisesinini tutar pozisyonda betimlenmiĢtir. Yüz, saç ve birbirine paralel elbise 

kıvrım ayrıntıları kazıma çizgilerle verilmiĢtir. Levhanın üst kısmı gözeneklidir. 

Figürden itibaren alt kısım keski ile düzeltilmiĢtir. Figürün etrafında yazıt vardır.  

Yazıt  : - - επα /[Γί Ά]-λζη/νώ – εύ/σή-ν 

   : - - era Zeus Alsenos‟a adadı. 

 

50- Adak Steli  (Zeus Alsenos)         Lev: 17 Res. 4 

Env. No  : 17.5.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 
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Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 28.9 cm 

  Gen : 15.2 cm 

  Kal : 4.9 cm 

  H.Y : 1.5 cm 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır.  

Tanım  : Üç akroterli ve üçgen alınlıklı olan stel, alınlıktan sonra aĢağı 

doğru geniĢleyerek inen bir forma sahiptir.  Alınlığın altında, iç bükey olarak 

yapılmıĢ iki silmeden sonra stel gövdesine geçilir. Stel gövdesinin sol tarafı patinalı, 

sağ tarafı ise düzgünce perdahlanmıĢtır. Solda baĢı örtülü, altta birbirine paralel 

kıvrımları olan uzun bir elbise üzerine, kollarını ve vücudunun üst kısmını saracak 

Ģekilde palla giymiĢ bir kadın figürü, yanında ise, sivri külahlı vücudunu örten, 

pelerin giymiĢ bir çocuk figürü iĢlenmiĢtir. Ġki figür de cepheden iĢlenmiĢ, ayrıntıları 

kazıma çizgilerle verilmiĢtir.  

Yazıt  : Stelin alt profili üzerinde tutturmalık kısmında, toplam üç 

satırdır. 

  : Καζμεινα Γ / εί  Άλζηνώ εύ / σήν 

  : Kasmeina Zeus Alsenos‟a adadı. 

 

51- Adak Steli  (Zeus Alsenos)         Lev. 18 Res. 1 

Env. No  : 68.23.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 21.8  cm 

  Gen : 20.8 cm 

  Kal : 4.1 cm 

  H.Y : 1.4 cm 

Durum  : Stelin alınlık kısmından üst tarafı kırıktır. 

Tanım  : Kabaca düzeltilmiĢ kabartma alanı üzerinde yan yana ayakta 

duran ve cepheden, iki kadın figürü betimlenmiĢtir. Ġkisinin de baĢı sanki ayrı bir 
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kumaĢ parçasıyla örtülüdür. Altlarında kıvrımlı bir elbise, üstlerine ise vücutlarını ve 

sağ kollarını saran bir Ģal vardır. Sol kolları vücutlarının yanında, elbiselerini tutar 

Ģekilde betimlenmiĢlerdir. Saçları ortadan ikiye ayrılarak taranmıĢtır.  Figürler 

kabartma olarak, ayrıntıları kazıma çizgilerle verilmiĢtir. Stelin alt silmesi üzerinde 

iki satır yazıt vardır, tutturmalığı sağlamdır.  

Yazıt  : Βαβειρ Γιί Άλζην / ώ  εύσήν 

   : Babeis Zeus Alsenos‟a adadı. 

 

52- Adak Steli  (Zeus Alsenos)         Lev. 18 Res. 2 

Env. No  : 15.103.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 12.1 cm 

  Gen : 14.3 cm 

  Kal : 2.7 cm 

  H.Y : 1.2 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı tamamen kırıktır, günümüze kalan alt 

parçanın sağ alt köĢesinde küçük bir kırık vardır.  

Tanım  : Yüzeyi özenli bir Ģekilde düzeltildiği görülen stel üzerinde, 

birbiri üzerine çapraz Ģekilde bindirilen iki ayak, yanında ise palliatus tarzında 

giyinen erkeklerin yan taraftan aĢağıya bıraktıkları kumaĢ parçası olduğu düĢünülen 

üçgen bir cisim görünür. Stelin alt silmesi, bu üçgen figürün altında eğilerek stel 

kenarında son bulmuĢtur. Figürler, kabartma Ģeklinde yapılmıĢtır. Stelin alt silmesi 

üzerinde iki satır yazıt vardır.  

Yazıt  : - - Γιί ] / Άλζηνώ / εύσή[ν] 

   : Zeus Alsenos‟a sundu. 

 

53- Adak Steli  (Zeus Alsenos)         Lev. 18 Res. 3 

Env. No  : 15.85.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 
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Boyutlar :   

  Yük : 17 cm 

  Gen : 11.7 cm 

  Kal : 4.5 cm 

  H.Y : 1.2 – 3.2 cm 

Durum  : Stelin alt köĢesi ve stel gövdesinin üs kısmı diagonal olarak 

kırıktır. 

Tanım  : Oldukça özenli bir Ģekilde perdahlanarak düzeltilen stelin 

kabartma alanı üzerinde, bir kaide üzerinde duran, belden kemerli, kıvrımsız bir 

elbise giyen, kollarını vücuda paralel olarak yanlarda bırakan bir kız çocuğu 

betimlenmiĢtir. Boğazdan üst kısmı kırıktır. Stelin alt silmesine, üç bükey kalın bir 

silmeden sonra kazıma düz bir çizgiyle geçilir. Figürün sol tarafından devamla, iç 

bükey silmeye ve stelin alt silmesine taĢan toplam beĢ satır yazıt vardır.  

Yazıt  : - - -] / η Γιί Ά / λζη / νώ / εύσήν = - - - Zeus Alsenos‟a adadı. 

54- Adak Steli  (Zeus Alsenos)         Lev. 18 Res. 4 

Env. No  : 26.15.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 15.1 cm 

  Gen : 13.1 cm 

  Kal : 3.3 cm 

  H.Y : 1 cm 

Durum  : Stelin alt kısmı kırıktır. Tepe akroterinde iki adet küçük kırık 

izi görülür. 

Tanım  : Üç Akroterli, üçgen alınlıklı stelin yüzeyinin perdahlandığı 

görülür. Kabartma alanı üzerinde tüm vücudu hymationa sarılmıĢ bir erkek figürü 

iĢlenmiĢtir. Dizlerinden aĢağısı kırıktır. Alınlığın alt silmesinde bir satır ve figürün 

etrafında iki satır olmak üzere toplam üç sıra yazıt vardır.  

Yazıt  : Ωπαία Γεί Άλζη / νώ – εύσ / ή 

: Horaia Zeus Alsenos‟a adadı. 
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55- Adak Steli  (Zeus Alsenos)         Lev. 19 Res. 1 

Env. No  : 26.89.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 37 cm 

  Gen : 23 cm 

  Kal : 6 cm 

  H.Y : 1.6 cm 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır. Tepe akroterinde çok küçük bir kırık 

vardır. Stel yüzeyinde hafif aĢınma görülür. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olarak düzeltilmiĢ olan stelin dairevi 

formlu üç akroteri ve oldukça küçük bir alınlığı vardır. Alınlık merkezinde dairevi 

formlu kalkan ya da rozet motifi iĢlenmiĢtir. Alınlığın alt silmesi, kenar 

akroterlerinin altında iĢlenmiĢtir. Stelin yukarıdan aĢağıya düz inen bir formu vardır. 

Kabartma alanında alçak kabartma tekniği ile büst Ģeklinde bir erkek figürü 

iĢlenmiĢtir. Saçları kısa, üstünde yakasında dökümlendirilen bir giysi vardır. 

Yüzündeki gülümseme ve badem gözler dikkat çeker. Tüm ayrıntılar ve yazıt kazıma 

çizgilerle verilmiĢtir. Figürün omuz hizasından baĢlanarak alt tarafta ve devamla 

stelin alt silmesi üzerinde toplam dört satır yazıt vardır.  Tutturmalık kısmı 

sağlamdır. 

Yazıt  : Κοζ-μορ / ύπέπ έαςηού / Γιί Άλζνώ / εύσήν 

   : Kosmos kendi adına Zeus Alsenos‟a adadı. 

 

56- Adak Steli (Zeus Alsenos)          Lev. 19 Res. 2 

Env. No  : 26.86.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 18.8 cm 

  Gen : 11.7 cm 
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  Kal : 3.7 cm 

  H.Y : 0.8 cm 

Durum  : Stelin sağ alt köĢesi ile tutturmalık kısmı kırıktır.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal olarak düzeltilmiĢ olan stelin üç akroteri 

ve üçgen bir alınlığı vardır. Stel yukarıdan aĢağıya düz inen bir forma sahiptir. 

Kabartma alanı üzerinde perdahlama izleri görülür. Ortada, kısa saçlı, boğazı açık ve 

kollarını saran bir elbise giymiĢ bir erkek figürü cepheden betimlenmiĢtir. Elbise 

kıvrımları “V” Ģeklinde iner. Figür kabartma ile, ayrıntıları kazıma çizgilerle 

verilmiĢtir. Alınlığın alt silmesinde ve kabartma alanının üst kısmında birer satır 

yazıt vardır.  

Yazıt  : Ταηα Γεί Άλ / ζηνώ – εύσήν 

   : Tata Zeus Alsenos‟a adadı. 

 

57- Adak Steli  (Zeus Alsenos)          Lev. 19 Res. 3 

Env. No  : 15.84.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 20.5 cm 

  Gen : 20.7 cm 

  Kal : 5.9 cm 

  H.Y : 1.8 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı kırıktır. 

Tanım  : Yukarıdan aĢağıya düz inen bir forma sahip, düzgünce 

perdahlanmıĢ stel gövdesi üzerinde bir kaide üzerinde duran, palliatus tarzında 

giyinmiĢ bir erkek figürü betimlenmiĢtir. Sağ kolu dirsekten bükülmüĢ halde, 

vücudunun ön tarafına getirilerek, sol taraftan gelen elbise kıvrımını kavramıĢ 

Ģekildedir. Sol kol hareketi çok net değildir. Figürün ayakları görünmez, ya da 

iĢlenmemiĢtir. Elbise kıvrımları “U” Ģeklinde kazıma çizgilerle iĢlenmiĢtir. Figürün 

etrafında kazıma çizgilerle yazıt yazılmıĢtır. DıĢ bükey bir silmeyle çok dar bırakılan, 

stelin alt silmesine geçilir. Tutturmalık sağlamdır.  

Yazıt  : - - - ] / Z[ - -] / Γεί  - Άλζη / νώ – εύσή 
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   : - - - Zeus Alsenos‟a adadı. 

 

58- Adak Steli (Zeus Alsenos)    Lev. 19 Res. 4 

Env. No  : 15.44.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 21.8 cm 

  Gen : 13 cm 

  Kal : 3.2 cm 

  H.Y : 1 cm 

Durum  : Stelin tepe akroterinin üst kısmı kırıktır. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal, aĢağı doğru düz inen bir forma sahip 

olan stelin kazıma çizgilerle Ģematik olarak oluĢturulmuĢ üç dairevi akroteri ve üçgen 

bir alınlığı vardır. Stelin alınlığı ve alt silmesinin yüzeyi pürüzsüzce düzeltilmiĢ, 

kabartma alanı ve tutturmalığı kabaca düzeltilmiĢtir. Stel gövdesinde yan yana iki 

figür ayakta durur Ģekilde kazıma çizgilerle betimlenmiĢtir. Solda ¾ pozisyonda 

gösterilmiĢ, palliatus tarzında giyinmiĢ, iki kolu da giysi içindedir. Sağdaki cepheden 

betimlenmiĢ, baĢı örtülü ve palliatus tarzında giyinmiĢ, kolları giysi içindedir. Stelin 

alt silmesi geniĢ bırakılmıĢ ve düzeltilen bu kısma üç satır yazıt yazılmıĢtır. Stelin 

tutturmalığı üçgen Ģeklinde ve kabaca düzeltilmiĢtir.  

Yazıt  : Nοςναρ Γιί  Α/λζηνώ εύσή / ν 

   : Nounas Zeus Alsenos‟a adadı. 

59- Adak Steli   (Zeus Alsenos)        Lev. 20 Res. 1 

Env. No  : 15.65.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 9.3 cm 

  Gen : 13.8 cm 

  Kal : 2.4 cm 
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  H.Y : 0.9 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı ve tutturmalığı kırıktır. 

Tanım  : Stel yüzeyi gözenekli bir görünümdedir. Stel üzerinde 

kıvrımlı bir elbise giymiĢ olan, ayakta duran, sola dönük bir insan figürü iĢlenmiĢtir. 

Belden yukarısı kırıktır. Bir zemin üzerine basar ve hemen altında içbükey bir 

silmeden sonraki enine kazıma çizgiyle stelin alt silmesine geçilir. Figürün sağ 

tarafında kazıma çizgilerle yazılmıĢ bir yazıt vardır.  

Yazıt  : - - ] Γιί / Άλζη / νώ       : - - Zeus Alsenos 

60- Adak Steli  (Zeus Alsenos)         Lev. 20 Res. 2 

Env. No  : 15.91.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 28.2 cm 

  Gen : 15.2 cm 

  Kal : 4.1 cm 

  H.Y : 1.1 cm 

Durum  : Stelin tutturmalık kısmındaki kırık dıĢında önemli bir kırığı 

yoktur. Kabartma alanında figürlerin baĢ hizalarında enine bir çatlak vardır. 

Tanım  : Üst kısmı yuvarlatılmıĢ, kenarları kabaca düzeltilmiĢ olan 

stelin üst kısmında, kazıma çizgilerle oluĢturulmuĢ üç sıra yazıt vardır. Yazıtın 

altındaki kabartma alanında yan yana iki figür betimlenmiĢtir. Soldaki, altta kıvrımlı 

bir elbise giymiĢ, üstüne kıvrımlı kumaĢtan oluĢan, tüm vücudunu örtecek Ģekilde bir 

Ģal, ya da manto giymiĢtir. BaĢı açık ve saçları kulak altına kadar inen uzunlukta bir 

erkek figürüdür. Sağında ise, baĢı örtülü, saçları ortadan ikiye taranmıĢ, altta 

kıvrımlı, ayaklarına kadar uzanan bir elbise, üzerine tüm vücudunu ve kollarını 

saracak kıvrımlı kumaĢtan oluĢan bir Ģal ya da manto giymiĢtir. Ayakta duran bu iki 

fügür, stelin alt silmesi üzerine basmaktadırlar. Figürler kabartma olarak, ayrıntıları 

kazıma çizgilerle verilmiĢtir.  

Yazıt  : Σίμαλορ (?) Γλα / ύκος Γιί Άλ(ζ)ιν / ώ εύσ(ή)ν 

   : Simalos, Glaukos oğlu Zeus Alsenos‟a adadı. 
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61- Adak Steli  (Zeus Alsenos)         Lev. 20 Res. 3 

Env. No  : - 11 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 24.2 cm 

  Gen : 19.9 cm 

  Kal : 5.5 cm 

  H.Y : 1.3 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı kırıktır.  

Tanım  : Yukarıdan aĢağıya düz inen bir forma sahip olan stel 

üzerinde her biri ayrı kaide üzerinde duran yan yana iki figür iĢlenmiĢtir. Soldaki bir 

kadına, sağdaki bir erkeğe aittir. Kadın figürü altta kıvrımlı bir elbise, üzerine sağ 

omuzdan sol koltuk altına doğru çapraz bağlanmıĢ bir Ģal giymiĢtir. Sağındaki erkek 

figürü sol omuzdan sağ kotluk altına doğru uzanan, dizlerine kadar bir elbise 

giymiĢtir. Sanki sağ eli, solundaki kadına doğru uzatmıĢ pozisyondadır. Stelin en 

sağında kazıma çizgilerle oluĢturulan yazıt vardır. Stel yüzeyinde pürüzlü 

çalıĢılmıĢtır. Stelde bir asimetrik kompozisyon vardır. Steli kabartma alanından 

ayıran kontur çizgisi asimetriktir. Buna paralel olarak stelin alt silmesi de 

asimetriktir. Tutturmalık da tam ortada değil, hafif sola kaymıĢtır.  

Yazıt  : - -] Άλζη/νώ / εύσ/ήν 

   : - -  Zeus Alsenos‟a adadı. 

 

62-  Adak Steli (Zeus Alsenos)         Lev. 21 Res. 1 

Env. No  : 15.58.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 14 cm 

  Gen : 16.4 cm 

  Kal : 3.9 cm 

  H.Y : 1 cm 
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Durum  : Stelin üst kısmı kırıktır.  

Tanım  : Kenarları düz inen stelin kabartma alanı üzerinde yan yana 

ayakta duran iki figür iĢlenmiĢtir. Soldaki dizleri üstünde kollarını ve vücudunu saran 

bir pelerin giymiĢ bir erkek, sağdaki ise kıvrımlı bir elbise üzerine vücudunu saran 

bir pelerin giymiĢ kadın figürüdür. Sağ kolları dirsekten bükülmüĢ ve sağ erli göğüs 

kısmında dıĢarı çıkmıĢ haldedir. Sol elleriyle giysilerinin kıvrımlarını tutmuĢlardır. 

Ġkisi de birer platform üzerinde dururular ve platformların üzerinde yazıt vardır. 

Ayrıca stelin alt silmesi üzerinde de yazıt vardır. Tutturmalık aĢınmıĢ durumdadır. 

Yazıt  : Iλαπορ - Γιί Άλ / ζηνώ  εύσήν 

   : Hilaros Zeus Alsenos‟a adadı. 

 

63- Adak Steli  (Zeus Alsenos)         Lev. 21 Res. 2 

Env. No  : 27.14.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 18.5 cm 

  Gen : 19.7 cm 

  Kal : 3.4 cm 

  H.Y : 1 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı kırıktır. Tutturmalığında da diagonal olarak 

kırık vardır.  

Tanım  : Stel üzerinde yüksek kabartma tekniği ile yan yana ayakta 

duran üç figür iĢlenmiĢtir. En soldaki figür, ayaklarına kadar uzanan diagonal 

kıvrımlara sahip uzun elbise giymiĢtir. Ortadaki kıvrımlı elbise üzerine diagonal 

kıvrımlı Ģal giymiĢ bir kadın figürüdür. En sağdaki ayaklarına kadar uzanan diagonal 

kıvrımlara sahip elbise giymiĢ bir erkek figürüdür. Figürler sol kolları vücuda paralel 

uzatılmıĢ sağ kolları dirsekten bükülmüĢ ve elleri göğüs hizasındadır. Figürler 

yüksek kabartma tekniği ile, ayrıntılar eĢit derinlikte yapılmıĢ kazıma çizgilerle 

verilmiĢtir. Stel alt silmesi geniĢ bırakılmıĢ, üzerinde tutturmalıka da taĢmıĢ toplam 

dört satır yazıt vardır.  

Yazıt  : Tιβέπιορ Κλ(α)ύδιορ Β/άθςλορ Γιί Άλζη-ν / ώ  εύ / σήν 
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   : Tiberius Claudius Bathylos Zeus Alsenos‟a adadı. 

64- Adak Steli  (Zeus Alsenos)         Lev. 21 Res. 3 

Env. No  : 53.3.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 19.1 cm 

  Gen : 16.6 cm 

  Kal : 4.9 cm 

  H.Y : 1.7 – 1.2 – 3.1 cm 

Durum  : Stelin sağ üst kısmı diagonal olarak kırıktır. Sağ alt köĢede 

de küçük bir kırık vardır.  

Tanım  : Stelin üst kısmında iki sıra yazıt vardır. Yazıtın altında bir at 

sağa bakar Ģekilde betimlenmiĢtir. Öne çıkarılmıĢ düz bir zemin üzerinde 

betimlenmiĢtir. Böylece derinlik kazandırılmıĢtır. Figür kabartma olarak, ayrıntıları 

kazıma çizgilerle verilmiĢtir. Stelin alt silmesi üzerinde bir satır yazıt varıdr. Stelin 

tutturmalığı sağlamdır.  

Yazıt  : Φιλόκαλ[ορ Γιί] / Άλζηνώ / εύσήν 

   : Philokalos Zeus Alsenos‟a sundu. 

 

65- Adak Steli  (Zeus Alsenos)         Lev. 22 Res. 1 

Env. No : 15.11.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 24.9 cm 

  Gen : 30.4 cm 

  Kal : 5.5 cm 

  H.Y : 1.5 cm 

Durum  : Stelin kabartma alanının üst kısmı, stelin yarıdan fazlası 

kırıktır. 
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Tanım  : Günümüze kalan kabartma alanı üzerinde en solda, elinde bir 

cisim  tutan, çıplak bacaklı bir erkek figürü, ortada sağa bakan bir inek figürü ve en 

sağda sağa dönük bir buzağı figürü iĢlenmiĢtir. Her biri alçak kabartma tekniği ile 

yapılmıĢ ve her biri ayrı bir kaide üzerinde durmaktadır. Kabartma alanı ve stel alt 

silmesi özenle düzeltilmiĢ, tutturmalık kısmı üzerinde ise ince çizgiler halinde 

kazıma izler bırakılmıĢtır.  

Yazıt  : Stelin alt silmesi üzerinde üç satır yazıt vardır.  

  : Τειμόθεορ Άπιζηογένος / ύπέπ αίπολίος Γιί (Ά)λζηνώ / εύσήν 

  : Aristogenes oğlu Timotheos, keçi sürüsü için Zeus Alsenos‟a adadı.  

 

66- Adak Steli  (Zeus Alsenos)                Lev. 22 Res. 2 

Env. No  : 15.8.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 15.3 cm 

  Gen : 17.2 cm 

  Kal : 4.1 cm 

  H.Y : 1.2 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı kırıktır. Ayrıca alt köĢesi ve tutturmalığın bir 

kısmı kırıktır. 

Tanım  : Özenle düzeltilmiĢ stel üzerinde sağa dönük, vücutları 

profilden, baĢları cepheden sağda bir öküz, solda bir buzağı figürü yüksek kabartma 

olarak iĢlenmiĢtir. Buzağı figürünün baĢında aĢınma vardır. Öküz figürünün gözleri 

ve yüzündeki tüy ayrıntıları kazıma çizgilerle iĢlenmiĢtir. Hayvanların hemen altında 

bir satır, stel alt silmesi üzerinde bir satır olmak üzere iki satır yazıt vardır.  

Yazıt  : Μηνόδπορ / Γεί Άλζηνώ εύσήν 

   : Menodoros Zeus Alsenos‟a adadı. 

 

67- Adak Steli  (Zeus Alsenos)         Lev. 22 Res. 3 

Env. No  : 15.14.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 
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Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 25.9 cm 

  Gen : 13.4 cm 

  Kal : 4.5 cm 

  H.Y : 1.2 cm 

Durum  : Tablet tüm ve sağlamdır. 

Tanım  : Alt kısmı dikdörtgen formlu, üst kısmı yuvarlatılmıĢ, yüzeyi 

kabaca perdahlanmıĢ tablet üzerinde sağa dönük, vücudu profilden, baĢı cepheden bir 

öküz figürü alçak kabartma olarak iĢlenmiĢtir. Figürün sırtı düz olarak iĢlenmiĢtir, 

gözleri kazıma çizgilerle belirtilmiĢtir ve bir kaide üzerinde durur.  

Yazıt  : Figürün üst kısmında üç sıra yazıt vardır. 

   : Άθήναιορ / Γεί Άλζηνώ / εύσήν =  Athenaios Zeus Alsenos‟a 

adadı. 

 

68- Adak Steli ( Zeus Alsenos)         Lev. 22 Res. 4 

Env. No  : 22.4.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 19.5 cm 

  Gen : 12.2 cm 

  Kal : 2.6 cm 

  H.Y : 1.3 cm 

Durum  : Stelin sağ alt köĢesi, sol alt köĢesi tutturmalık ile birlikte 

kırıktır.  

Tanım  : Dairevi formlu üç akroterli, asimetrik üçgen alınlıklı stel, 

yukarıdan aĢağıya düz olarak iner. Alınlığın alt silmesi üzerinde, kabartma alanının 

en üstünde ve stelin alt silmesi üzerinde birer satır yazıt vardır. Kabartma alanına çift 

profilli bir silmeyle geçilir. Kabartma alanı üzerinde cepheden betimlenmiĢ dört adet 

inek ya da öküz baĢı iĢlenmiĢtir. Stelin en solunda dizden bükülmüĢ ve sağa dönük 

bir bacak figürü iĢlenmiĢtir. Ancak ayak kısmı kırıktır. Stelin alt silmesine yine çift 
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profilli bir silmeyle geçilir. Tutturmalık kırıktır.  

Yazıt  : Ίόλλαρ Γεί Άλ / [ζηνώ εύ] σήν 

   : Iollas Zeus Alsenos‟a adadı. 

 

69- Adak Steli  (Zeus Alsenos)         Lev. 23 Res. 1 

Env. No  : 26.137.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 22.9 cm 

  Gen : 12 cm 

  Kal : 3.7 cm 

  H.Y : 1 cm 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin dairevi formlu üç akroteri ve 

üçgen bir alınlığı vardır. Kabartma alanı üzerinde bir orak figürü iĢlenmiĢ, arka fonda 

dört satır yazıt vardır. Stelin tutturmalığı sağlamdır.  

Yazıt  : Γα-μά / ρ Ά-νη-ιϕί / λος Γιί Άλζ / ηνώ – εύσ / ήν 

   : Antiphilos oğlu Damas Zeus Alsenos‟a adadı. 

 

70- Adak Steli  (Zeus Alsenos)         Lev. 23 Res. 2 

Env. No  : 17.2.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 56 cm 

  Gen : 31 cm 

  Kal : 8.1 cm 

  H.Y : 1.6 cm 

Durum  : Stelin tutturmalığındaki kırık dıĢında tüm ve sağlamdır. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stel, yukarıdan aĢağıya düz iner. 

Stelin yüzeyi ve kenarları özenlice düzeltilmiĢtir. Dairevi formlu üç akroteri ve 
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üçgen bir alınlığı vardır. Alınlığın ortasında yuvarlak kalkan figürü iĢlenmiĢtir. 

Alınlığın alt silmesinden kabartma alanına çift profilli bir silmeyle geçilir. Kabartma 

alanı üzerinde yan yana iki figür ayakta durmaktadır. Figürlerin yüzleri ve kolları 

kırıktır. Figürler yüksek kabartma olarak iĢlenmiĢtir. Soldaki, kıvrımlı, kısa kollu, 

ayak bileklerine kadar uzun bir elbise üzerine toga giymiĢ bir erkek figürüdür. 

Vücudu cepheden iĢlenmiĢtir. BaĢının hafif sola çevirmiĢtir. Sağ kolu vücuduna 

paralel ancak vücuttan biraz uzakta, togasının kıvrımını tutari sol kolun dirsekten alt 

tarafı kırıktır. Kolun altında, elbisenin kıvrımı ayak bileğine kadar devam eder. 

Sağdaki, uzun kıvrımlı elbise üzerine, baĢını örten ve vücudunu saran Ģal sarmıĢ bir 

kadın figürüdür. Sağ kolu Ģal içerisinde, dirsekten bükülmüĢ ve eli göğüs hizasına 

getirilerek buradan dıĢarı çıkarılmıĢ, sol kolu ise Ģalının bir kısmı sarılmıĢ halde, 

vücuda paralel olarak aĢağı bırakılmıĢtır. Vücut ağırlığı sol bacak üzerindedir. Sağ 

bacağı dizden kıvrılmıĢ ve hareket verilmiĢtir. Sağ ayağının parmakları elbise 

kıvrımları altından görünür.   Elbiseleri oldukça gösteriĢli ve süslüdür. Bu iki figür, 

raf gibi çıkıntı Ģeklinde betimlenen kaide üzerinde dururlar. Bu kaidenin altında yazıt 

vardır. Çift profilli bir silmeyle geçilen alt silmede de bir satır yazıt vardır. 

Tutturmalık kırıktır.  

Yazıt  : Zηλάρ Γημηηπίος Γιί λζη / νώ / εύσήν 

   : Zelas Demetrios, Zeus Alsenos‟a adadı. 

 

ZEUS AMPELEĠTES / ANPELEĠTES ADAKLARI 

71- Adak Steli  ( Zeus Ampeleites)      Lev. 24 Res. 1 

Env. No  : 42-39-67 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :  

 Yük: 27 cm 

 Gen: 24.4 cm 

 Kal: 4 cm 

 H.Y: 1.3 cm 
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Durum  : Üst ve sol kısmı ile alt silmenin sol kısmı kırıktır 

Tanım  : Stel, yukarıdan aĢağıya doğru geniĢleyen formdadır. Ġki katlı 

olarak düzenlenmiĢtir. Üst bölümde bir hayvan figürünün sadece bacakları 

korunabilmiĢtir. Alt bölümde yavrusunu emziren bir at figürü betimlenmiĢtir. Figür 

alanının altındaki silme iki sıra yazıt için düzenlenmiĢ, ancak tek sıra yazıt 

yazılmıĢtır.  

Yazıt  : - - - ] οκωμ(ή)ηηρ Γιεί / Α<ν>πελεί [ηη εύσήν] 

   Köyünden Zeus Ampeleites‟e sundu. 

 

72- Adak Steli  (Zeus Ampeleites)         Lev. 24 Res. 2 

Env. No  : 27.52.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük : 18 cm 

  Gen : 13 cm 

  Kal : 6.3 cm 

  H.Y : 1 cm 

Durum  : Stelin tüm çevreleri kırıktır.  

Tanım  : Stel üzerinde dört figür iĢlenmiĢtir. Soldaki iki figür, yüksek 

bir platform üzerinde duran, baĢları örtülü,  ayak bileklerine kadar uzun, kıvrımlı 

elbise giymiĢ iki kadın figürü iĢlenmiĢtir. Yanlarında dizlerine kadar, kıvrımlı elbise 

giymiĢ, bacakları çıplak iki erkek figürü iĢlemiĢtir. Figürler kabartma olarak 

yapılmıĢtır. Ancak aĢınmıĢ görünümlüdür. Erkek figürlerinin altında yazıt vardır.  

Yazıt  : Tειμ  - - - - - πελ 

   : Teim [etheos Zeus Am] pel [eites‟e adadı] 

 

73- Adak Steli  ( Zeus Ampeleites)         Lev. 24 Res. 3 

Env. No  : 46.4.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 
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Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük : 31.6 cm 

  Gen : 27.3 cm 

  Kal : 4 cm 

  H.Y : 1.4 cm 

Durum  : Stelin sağ kısmı dıĢında, her kenarı kırıktır.  

Tanım  : Yuvarlak stelin kabartma alanı iki katlı olarak düzenlenmiĢ, 

üstte ortada sağ eli göğüs üzerinde, bir Zeus büstü iĢlenmiĢ, sağında, stelin sol 

üstünde yan yana iki öküz bir zemin üzerinde betimlenmiĢ, ancak bu kısmı çok 

aĢınmıĢtır. Altta, bir friz boyunca dört öküz veya inek, ikili grup olarak, önlü arkalı 

betimlenmiĢtir. Soldakilerin arka ayakları kırık içinde kalmıĢtır. Figürler kabartma 

olarak, ayrıntıları kazıma çizgilerle verilmiĢtir. Altta ince kazıma çizgilerle beĢ satır 

yazıt vardır.  

Yazıt  : - - κόρ·β·Άπα / - - μήηηρ / - - - ηών ύπαπ / - - -ων  Γιε - - λίτη 

εύ / [σή] ν   =   - - - - Zeus Ampelites‟e adadı. 

 

ZEUS AMPELĠKOS / ANPELĠKOS ADAKLARI 

 

74- Adak Steli  (Zeus Ampelikos)         Lev. 25 Res. 1 

Env. No  : 27.16.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük : 17.7 cm 

  Gen : 30.5 cm 

  Kal : 3.9 cm 

  H.Y : 1 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı ve alt kısmı kırıktır. 

Tanım  : Yuvarlak forma sahip stelin kenarı tek profil olarak 

düzenlenmiĢtir. Günümüze kalan parça üzerinde iki kat görülmektedir. Üst kat 
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üzerinde sağ ve solda birer tane olmak üzere dört bacaklı hayvana ait ayaklar 

görülmektedir. Bu ayakların arkasında da hayvan ayakları vardır. Ancak sayısı ve 

hangi hayvana ait olduğu anlaĢılamaz. Alt katta sağa dönük, gövdesi profilden, baĢı 

cepheden kıvrık boynuzlu bir keçi betimlenmiĢtir. Arkasında stelin yuvarlak formuna 

uygun olarak dört sıra yazıt vardır. Ayrıntılar ve yazıt kazıma çizgilerle iĢlenmiĢtir. 

Yuvarlak stelin düz olan alt silmesi üzerinde çentik Ģeklinde keski izleri 

görülmektedir.  

Yazıt  : Δίλαπορ Άπολά / Σαγαπηνόρ Γί Άνπε / λικώ εύσήν 

  : Hilaros oğlu Apolas Sagarenoi Köyünden, Zeus Anpelikos‟a adadı. 

 

75- Adak Steli  (Zeus Anpelikos)         Lev. 25 Res. 2 

Env. No  : 27.29.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük : 16 cm 

  Gen : 20.2 cm 

  Kal : 3.7 cm 

  H.Y : 1.2 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı kırıktır.  

Tanım  : Stel üzerinde, sola doğru bir ayak, dıĢ kısmından gösterilmek 

istenmiĢ, ancak topuk kısmı profilden, parmak kısımları üstten görünüm olarak 

iĢlenmiĢtir. Ayak üzerinde baĢ parmağından ayak bileğine kadar olan bir bantla 

kapatan, diğer kısımlara iplerle bağlanan bir sandalet vardır. Ayak parmakları özenle 

iĢlenmiĢtir. Ayak figürünün üzerinde üst kısmı kırık üç satırlık yazıt vardır. Ayak 

figürünün altında ise stelin alt silmesi vardır.  

Yazıt  : - - Άνπ - - κώ  εύ/ σήν    =   Zeus Anpelikos‟a sundu. 

 

76- Adak Steli  (Zeus Anpelikos / Ampelikos)       Lev. 26 Res. 1 

Env. No  : 46.7.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 
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Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük : 20.9 cm 

  Gen : 20.8 cm 

  Kal : 3.6 cm 

  H.Y : 1 – 1.5 – 2 - 3 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı diagonal, alt tarafı yatay olarak kırıktır. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin üst kısmında üçgen bir alınlık 

vardır. Alınlığın alt silmesi üzerinde bir sıra yazıt vardır. OyulmuĢ kabartma alanı 

üzerinde sağa dönük, vücutları profilden, baĢları cepheden iĢlenmiĢ iki öküz figürü 

yüksek kabartma olarak betimlenmiĢtir. Ayrıntılar kazıma çizgilerle verilmiĢtir. Bu 

kabartma alanı üzerinde iki satır yazıt vardır. Alt taraf kırıktır. Ancak keski izleri ile 

kabaca bırakıldığı bellidir.  

Yazıt  : - - -] ν Άπαγοκω /  Γειί Άνπελικώ σήν 

: . . . Aragokos (belki Aragokome) Zeus Anpelikos‟a adadı. 

 

ZEUS OROKHOREĠTES ADAKLARI 

77- Adak Steli ( Zeus Orochoreites)          Lev. 27 Res. 1 

Env. No  : - 3 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 13.6 cm 

  Gen : 10.8 cm 

  Kal : 4.2 cm 

  H.Y : 1 cm 

Durum  : Stelin alt kısmı sağlam, üst kısmı kırıktır. 

Tanım  :Stelin üst kısmı kırıktır. Stel aĢağı doğru hafif geniĢleyen bir 

forma sahiptir. Kabartma alanında göğüs kısmı açıkta kalacak Ģekilde omuza 

hymation atmıĢ bir erkek figürü betimlenmiĢtir. Figürün sağ kolu omuzdan aĢağısı 
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kırıktır. Sol kolu hiç betimlenmemiĢtir.  

Yazıt  : - - -Γιί Oπ]/οσ-ω/πείηη εύσή/ν  = Zeus Orochoreites‟e adadı. 

 

ZEUS PETARENOS ADAKLARI 

78- Adak Steli ( Zeus Petarenos)     Lev. 28, Res. 1 

Env. No  : 15-40-64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar : 

  Yük : 18.3 cm 

  Gen : 14.6 cm 

  Kal : 4.6 cm 

  H.Y : 1.5 cm     

Durum  : Genel olarak tüm ve sağlamdır. Stelin sol üst köĢesinde, 

akroterin hemen üzerinde ufak bir kırılma görülmektedir.  

Tanım  : Stel, üç akroterli ve üçgen alınlıklıdır. Stelin tam ortasında 

uzun saçlı, tunik giymiĢ, bir çocuk figürü, arkasında ve stelin kaide kısmında 

(tutturmalık üzerinde) yazıt yer alır. Figürün ayakları stelin alt kısmına 

oturtulmuĢtur. Figür, anatomiye uygun olmayan bir Ģekilde betimlenmiĢ, kolları 

muhtemelen tunik altında kaldığı için betimlenmemiĢtir. Figürün yüzünde ise bir 

gülümseme vardır.  

Yazıt  : Καλλ-ίνει/κορ – Μη/νά – Γιί /Πεηα – πην/ώ εύσήν 

   : Menas‟ın oğlu Kallinikos Zeus Petarenos‟a sundu. 

79- Adak Steli ( Zeus Petarenos)          Lev. 28 Res. 2 

Env. No  : 15-89-64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 30.4 cm ( Tutturmalıkla birlikte) 

  Gen : 18.1 cm 
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  Kal : 4.3 cm 

  H.Y : 1 cm 

Durum  : Stel tam ve sağlamdır 

Tanım  : Stel üç akroterli ve üçgen alınlıklıdır. Alınlığın tam ortasında 

daire formlu bir rozet yer alır. Alınlığın hemen altında, fonda beĢ sıra yazıt 

bulunmaktadır. Stelin tam ortasında bir figür ayakta durmaktadır. Sağ kolu dirsekten 

bükülmüĢ ve tamamen hymationa sarılmıĢ, eli dıĢarıda, sol kolu hymation dıĢında ve 

vücuda paralel olarak aĢağıdadır. Bu kolu sarkan hymation parçasına dolanmıĢ, ya da 

bir desteğe dayanmıĢ pozisyondadır. Ancak vücut ağırlığı iki baca üzerindedir.  

Yazıt  : Ολςν-πικ/οζ Βπ-ιαν/ηνόρ – Γιί / Πεηα-πην/ώ εύ-σήν 

   : Brianenoi Köyünden Olympikos Zeus Petarenos‟a sundu. 

80- Adak Steli ( Zeus Petarenos)         Lev. 28 Res. 3 

Env. No  : 15-43-64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

 Yük  : 27 cm 

 Gen  : 12.7 cm 

 Kal  : 3.9 cm 

 H.Y  : 1 cm 

Durum  : Stel tam ve sağlamdır. 

Tanım  : Stelin üst kısmı piramidal Ģekilde, üç akroterli üçgen alınlıklı, 

alınlık ortasında yuvarlak bir kalkan kabartması vardır. Kabartmalı figür alanın 

fonunda silinmiĢ beĢ sıra yazıt vardır. Stel üzerine iĢlenen figür kapuĢonlu kalın bir 

giysi, olasılıkla çoban giysisi giymiĢtir. Giysi bütün vücudunu kaplamıĢ sadece 

ayakları görülmektedir. Alt silmede ve tutturmalığında birer sıra yazıt bulunur.  

Yazıt  : |..-.HC/Γί- Πε/ηα-πη/ν-ώ εύ-σήν|    Zeus Petarenos‟a sundu 

  :  |Γοςλίων Γιί- Πεηαπηνώ εύ-σήν|   Doulion Zeus Petarenos‟a sundu. 

 

81- Adak steli ( Zeus Petarenos)    Lev.28 Res. 4 

Env. No  : 26.103.64 
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Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 11.6 cm 

  Gen : 10.1 cm 

  Kal : 3 cm 

  H.Y : 0.9 cm  

Durum  :Stelin üst kısmı ile tutturmalığın sağ köĢesi ve stelin sağ alt 

silmesinin kenarında kırıklar vardır.  

Tanım  : Stel, üstten alta geniĢleyen bir formdadır. Kabartma alanında 

alçak kabartma tekniği ile birbirinden ayrık, kalın göz kapaklı bir çift göz iĢlenmiĢtir. 

Göz motifinin üstünde ve altında birer sıra yazıt vardır. Ancak üst satırdaki yazıt tam 

değil, yarısı kırıktır. Yazıtın altında iç bükey Ģekilde kalınca bir silmeye geçilir. En 

altta çizgisel olarak gösterilmiĢ bir silme daha yer alır.  

Yazıt  : - - - Γιί  Π] εηαπην/ω/ εύσήν 

: - - Zeus Petarenos‟a sundu. 

 

82- Adak Steli  (Zeus Petarenos)               Lev 29 Res. 1 

Env. No  : 68.3.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 13 cm 

  Gen : 9.2 cm 

  Kal : 1.6 cm 

  H.Y : 1.2 cm 

Durum  : Stelin sal tarafı dikey olarak kırıktır. Sağ üst kenar altında da 

küçük bir kırık vardır.  

Tanım  : Dört köĢe plaka Ģeklinde olduğu anlaĢılan stelde kanal 

Ģeklinde çerçeve yapılmıĢ, figürlü alan bu çerçevenin içine yerleĢtirilmiĢtir. Stelin 

merkezinde, çizgiyle oluĢturulmuĢ, birbirine bitiĢik bir çift göz motifi yapılmıĢ, 

kaĢlar da göz çevresine paralel olarak yine çizgiyle belirtilmiĢ, ayrıca göz bebekleri 
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ve nokta Ģeklinde göz irisi ayrıntısı da verilmiĢtir. Figürlü alanın hemen altında iki 

satır yazıt vardır. Yazıtın bir harfi ( N ) çerçeve dıĢına taĢmıĢtır. 

Yazıt  : - ]μήδη / ρ Γιί - - - ]ηνώ εύσήν 

   :  …medes Zeus Alsenos‟a / Zeus Petarenos‟a sundu. 

 

 

 

83- Adak Steli  ( Zeus Petarenos)          Lev. 29 Res. 2 

Env. No  : 15.21.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 36 cm 

  Gen : 18.4 cm 

  Kal : 5.9 cm 

  H.Y : 1.1 cm 

Durum  :Stelin tutturmalık kısmı kırıktır. 

Tanım  : Oldukça simetrik olarak düzenlenmiĢ stelin üst kısmı 

piramidaldir, stelin üç akroteri ve üçgen alınlığı vardır. Alınlık yüzeyi kabaca 

düzleĢtirilmiĢtir. Üzeri gözeneklidir. Bir iç bükey bir düz silme ile stel gövdesine 

geçilir. Stel gövdesinde merkezde dizden bükülmüĢ bir bacak kabartması vardır. 

Arka fon ise özentisizce düzleĢtirilmiĢ ve beĢ satır yazıtla çevrilmiĢtir. Stelin alt 

kenarında bir iç bükey bir düz silme, altında ortada tutturmalık vardır.  

Yazıt  :  Γημήηπειορ / Παπ - ιος / Γιί -  Πε – ηα (π – η) νώ / εύ –σ(ή)ν     

   : Demetrios oğlu Papias Zeus Petarenos‟a sundu. 

 

84- Adak Steli  ( Zeus Petarenos)         Lev. 29 Res. 3 

Env. No  : 26.99.64. 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Boyutlar :   

  Yük : 13.8 cm 
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  Gen : 13.5 cm 

  Kal : 3.2 cm. 

Durum  : Stelin alt kısmı diagonal olarak kırıktır. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin kazıma çizgilerle, Ģematik 

olarak oluĢturulmuĢ üç akroteri ve üçgen bir alınlığı vardır. Alınlığın ortasında iki 

satırlık bir yazıt vardır. Ancak aĢınmıĢtır. Kabartma alanında üç figür ilenmiĢtir. En 

soldakin sadece çeneden üst kısmı günümüze kalmıĢtır ve bu bir erkek figürüne aittir. 

Ortadaki ve en sağdaki figür, çoban pelerini giymiĢ erkek figürleridir.  

Yazıt  : ΠΗΟΤ[ - - / ΠΔΤΑΝCOEΎH 

   : - - Zeus Petarenos‟a adadı. 

 

85- Adak Steli  (Zeus Petarenos)         Lev. 29 Res. 4 

Env. No  : 26.55.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 14 cm 

  Gen : 12.2 cm 

  Kal : 3.9 cm. 

Durum  : Stelin kabartma alanından üst kısmı kırıktır.  

Tanım  : Yukarıdan aĢağıya düz inen, alt profile doğru geniĢleyerek 

tutturmalıkla sonlanan stel yüzeyi titizlikle düzlenmiĢtir. Stel üzerinde baĢı ve tüm 

vücudu örtülü, ağırlığını sol bacak üzerine vermiĢ, sağ bacağı hareketli olan, baĢı 

kırılmadan dolayı görünmeyen bir kadın figürü iĢlenmiĢtir. Sol kolundan vücuduna 

sarınmıĢ olduğu kumaĢ parçası sarkmıĢtır. Figürün arka fonunda dört sıra yazıt 

vardır. Stelin alt profili kalın bırakılmıĢ, tutturmalığı ise sağlamdır.  

Yazıt  : - - Γιί] / Πε-ηα / πη – νώ / εύ-σή / ν 

   : - - Zeus Petarenos‟a adadı. 

 

86- Adak Steli   ( Zeus Petarenos )         Lev. 30 Res. 1 

Env. No  : 26.62.64. 
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Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 12.3 cm 

  Gen : 14 cm 

  Kal : 3.9 cm 

  H.Y : 1.1 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı ve sağ kenarda küçük bir parça kırıktır. 

Tanım  : Stel yüzeyi düzeltilmiĢ, alt profil gözenekli bırakılmıĢtır. 

Kabartma alanı üzerinde bir çocuk figürü vardır. Ancak üst kısmı kırık olduğu için 

figür çok iyi anlaĢılmaz. Figür etrafında yazıt vardır. 

Yazıt  : - - - Γιί / Πε-ηα] / πη – νώ / εύσ-ήν 

   : - - - Zeus Petarenos‟a adadı. 

 

87- Adak Steli  (Zeus Petarenos)        Lev. 30 Res. 2 

Env. No  : 15.97.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 14.9 cm 

  Gen : 12.1 cm 

  Kal : 3.5 cm 

  H.Y : 1 cm 

Durum  : Stelin kabartma alanının üst kısmı kırıktır.  

Tanım  : Stel gövdesinde, palliatus tarzında, bol kıvrımlı bir elbise 

giyen, ayakta duran bir erkek figürü, yüksek kabartma olarak iĢlenmiĢtir. BaĢ tarafı 

kırıktır. Sağ kolu, dirsekten bükülmüĢ ve kumaĢın içinde olduğu halde, sağ elini 

yakasından çıkarmıĢ, sol kolu vücuduna paralel olarak aĢağı bırakılmıĢ, ancak sağ 

elinde ya kumaĢ parçası, ya da bir baston tutar halde betimlenmiĢtir. Vücut ağırlığını 

sağ bacağına vermesi, sol bacağının hareketli olması, baston tutuyor izlenimini 

güçlendirir. Ancak dönem giysileri ile karĢılaĢtırıldığında sol taraftan, vücuda sarılan 
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kumaĢın sarktığı birçok örnek de görüldüğünden bu sol elin altındaki düz cismin 

kumaĢ parçası olduğu da muhtemeldir. Figürün etrafında yazılan yazıt, stelin alt 

silmesine de taĢmıĢtır. Tutturmalık sağlamdır. 

Yazıt  : - - ] ύ/[π]έπ – Ά/πό-λ/λω – νο/ρ Γιί Πε/ηαπ – ην / ώ εύσήν 

   : - - ] Apollo, adına Zeus Petarenos‟a adadı. 

 

88- Adak Steli  (Zeus Petarenos)         Lev. 30 Res. 3 

Env. No  : 26.85.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 18 cm 

  Gen : 13 cm 

  Kal : 3.6 cm 

  H.Y : 0.8 cm 

Durum  : Alınlığın sağ köĢesi ve üst kısmı ile, stelin sağ alt kenarı ve 

tutturmalığın sol köĢesi kırıktır. 

Tanım  : Günümüze kalan parçaya göre üçgen bir alınlığı olduğu 

görülen stelde, alınlığın alt silmesinden sonra kazıma bir çizgiyle stel gövdesinin üst 

kısmında oluĢturulan silmeye geçilir. Bu silmenin üzerine figürün baĢı iĢlenmiĢtir. 

Kabartma alanında ayakta duran ve bol kıvrımlı bir elbise giymiĢ bir erkek figürü 

iĢlenmiĢtir. Sol eli kumaĢtan çıkarılarak gösterilmiĢ, ancak sağ kolunun hareketi belli 

değildir. Figürün sağında ve solunda üç satır yazıt vardır. Figür, bir silme Ģeklinde 

oluĢturulmuĢ zemine basar. Ancak bastığı yerin hemen üstünde derinlik 

kazandırılmak için bir silme daha iĢlenmiĢtir. Bastığı zeminin hemen altında, kazıma 

çizgi ile oluĢturulan silmeyle stelin alt silmesine geçilir. Stelin tutturmalığı 

sağlamdır.  

Yazıt  : Γιογέν-ηρ ύπέπ / αύ(η)ού Γιί – Πεηα / πηνώ – εύσή[ν] 

   : Kendi adına Diogenes, Zeus Petarenos‟a adadı. 
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89- Adak Steli  (Zeus Petarenos)         Lev. 30 Res. 4 

Env. No  : 15.88.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 17.8 cm 

  Gen : 14.8 cm 

  Kal : 4.8 cm 

  H.Y : 1 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı kırıktır.  

Tanım  : Kenarları düz inen, stel gövdesinde geniĢleyen bir forma 

sahip stel üzerinde yüksek kabartma olarak, iki tane, yan yana ayakta duran erkek 

figürü iĢlenmiĢtir. Ġki figür de Palliatus tarzında tüm vücudu saracak Ģekilde 

hymationa sarılmıĢ Ģekilde giyinmiĢlerdir. Sağ kolları kumaĢın içinde, dirsekten 

bükülmüĢ ve sağ elleri göğüs kısmında dıĢarı çıkarılmıĢ, sol kolları vücuda paralel 

aĢağı bırakılmıĢtır. Soldaki figürün, sol elinde baston figürü iĢlenmiĢtir. Stel, Lev. 66 

Res. 3 teki figürle stil olarak hemen hemen aynı olduğu için muhtemelen  aynı 

heykeltıraĢ elinden ya da atölyeden çıkmıĢtır. Ġki adak da Zeus Petarenos‟a 

adanmıĢtır. 

Yazıt  : - - - ] / Γιί Πεηαπην[ώ] / εύσήν 

   : … Zeus Petarenos‟a adadı. 

90- Adak Steli  (Zeus Petarenos)         Lev. 31 Res. 1 

Env. No  : 26.71.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 12.2 cm 

  Gen : 10.8 cm 

  Kal : 3.6 cm 

  H.Y : 1 cm 
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Durum  : Stelin üst kısmı kırıktır. 

Tanım  : Stel yukarıdan aĢağıya düz inen bir forma sahiptir. Stel 

üzerinde kabaca çalıĢılmıĢtır. Solda baĢı örtülü ve tüm vücudu saran bir elbise giymiĢ 

kadın figürü, sağında yine tüm vücudu saran bir elbise giymiĢ erkek figürü 

iĢlenmiĢtir. Arka fonda yazıt vardır. Yazıt, stel gövdesine de taĢmıĢtır. Tutturmalık 

aĢınmıĢtır. 

Yazıt  : - - - / Γ]-ιί / Π-ε / η-α / π-η / ν-ώ / εύσήν 

   : - -  Zeus Petarenos‟a adadı. 

 

ZEUS THALLOS ADAKLARI 

91- Adak Steli ( Zeus Thallos)         Lev. 32 Res. 1 

Env. No  : 27-127-70 

Malzeme  : Gri Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :  

  Yük : 29.2 cm 

  Gen : 37 cm. 

  Kal : 5.2 cm 

  H.Y : 1.3 cm 

Durum  : Stel tam ve sağlamdır.  

Tanım  : Stelin üst kısmı üçgen formlu, alt kısmı ise dikdörtgen 

formludur. Stelin sol tarafında sonradan tamamlama vardır. Stelin merkezinde ortada 

bir Zeus büstü, sağında baĢı kırık, ayakta duran, sağ elinde bir çelenk, sol elinde bir 

üzüm salkımı tutan tunikli bir erkek figürü betimlenmiĢtir. Stelin sağ alt kısmına, 

Zeus büstünün altına gelen kısımda vücutları profilden, baĢları cepheden 

betimlenmiĢ bir çift öküz betimlenmiĢtir. Zeus büstünün saçları dalgalı ve arkaya 

atılmıĢ Ģekildedir. Sağ kolu dirsekten bükülmüĢ ve hymation içine sarılmıĢtır. Sol 

kolu yanda vücuda paralel Ģekilde betimlenmiĢtir. Hymation içinde boğaz kısmı 

iĢlemeli bir bluz giymiĢ Ģekilde betimlenmiĢtir. Stelin  alt silmesinde iki sıra yazıt 

vardır. 
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Yazıt  : Aςπ ( ηλορ) Γςκωιηρ Εηνωνορ/Γι Θαλω εςσην 

   : Zenon‟un oğlu Aur(elios) Lykotes Zeus Thallos‟a sundu 

 

92- Adak Steli  (Zeus Thallos)           Lev 32 Res.2 

Env. No  : 27.9.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük : 28 cm 

  Gen : 18 cm 

  Kal : 3 cm 

  H.Y : 1.5 cm 

Durum  : Stelin sağ üst köĢesi köĢeli Ģekilde, sol ve alt kısmı diagonal 

Ģekilde kırıktır. 

Tanım  : Yuvarlak formlu stelin kenarları çift profilli olarak 

düzenlenmiĢ, yüzeyi pürüzsüzce düzeltilmiĢtir. Stelin üst kısmında yüzü aĢınmıĢ ve 

baĢ tarafı kırık olan, sağ eli göğüs üzerinde uzun ve dalgalı saçlı bir Zeus büstü 

iĢlenmiĢtir. Solda, büstün sağ tarafında biraz aĢağı seviyede kısa saçlı bir erkek 

figürü yine sağ eli göğüs hizasında gösterilmiĢtir. Sağda, kırığın içinde baĢı olan, 

kıvrımlı, dizlere kadar bir elbise giymiĢ, diz kapaklarından alt kısmı çıplak, ayakta 

duran  sol eli elbisesinin kıvrımını tutan bir figür iĢlenmiĢtir. Zeus büstünün altında 

yan yana iki figür yine büst olarak iĢlenmiĢ, soldakinin baĢından alt kısmı kırık, 

yanındakinin yine sağ eli göğüs hizasında giysinin dıĢına çıkarılmıĢ Ģekilde 

betimlenmiĢtir. Altta büyük bir kısmı kırık içerisinde olan yazıt vardır. Figürler alçak 

kabartma olarak, ayrıntılar kazıma çizgilerle verilmiĢtir.  

Yazıt  : - - - EOΛΩ/ - - - XHC - -  / - - Θα –  

   : - - EOLO- - XHC- -  Zeus Thallos‟a adadı. 

 

93- Adak Steli  (Zeus Thallos)         Lev. 32 Res. 3 

Env. No  : 46.3.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 
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Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük : 27.5 cm 

  Gen : 23.9 cm 

  Kal : 4.6 cm 

  H.Y : 1.2 cm 

Durum  : Stelin sol kenarı dıĢındaki, üstü, sağ tarafı ve alt kısmı 

kırıktır. 

Tanım  : Yuvarlak formlu stelin kenarı tek profil olarak 

düzenlenmiĢtir. Üstte, sağ eli göğsü üzerinde açık bir Ģekilde gösterilen uzun, dalgalı 

saçlı ve sakallı Zeus büstü, altında sağa yönelmiĢ, baĢları cepheden, vücutları 

profilden ikili gruplar halinde dört inek figürü betimlenmiĢtir. Sağdakilerin kafaları 

kırıktır. En öndeki ineğin meme bölgesinde kırmızı boya izi vardır. Figürler düz 

zemin üzerinde, kabartma Ģeklinde, ayrıntıları kazıma çizgilerle gösterilmiĢlerdir. 

Stelin alt kısmında yazıt vardır. 

Yazıt  : Mένανδπορ Π[πό] / κλος ύπέπ ηών ύ[π] / απσόνηων Γί Θα / 

λλ[ώ εύ]σήν 

   : Menandros oğlu Proklos kendi malları için Zeus Thallos‟a 

adadı.  

 

94- Adak Steli  (Zeus Thallos)         Lev. 33 Res. 1 

Env. No  : 27.20.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük : 16.9 cm 

  Gen : 23 cm 

  Kal : 4.1 cm 

  H.Y : 1.3 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı ve sol alt kenarı kırıktır.  

Tanım  : Stel üzerinde tek sıra, sağa yönelmiĢ, profilden betimlenmiĢ, 

eyerli üç at figürü, alçak kabartma olarak iĢlenmiĢtir. Atların eğerlerinin tutacak 
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yerleri yüksektir ve oturma yerinden aĢağı kıvrımlı kumaĢ sarkar. Gözleri badem 

Ģeklinde iĢlenmiĢtir. Alt kısımda üç sıradan oluĢan yazıt vardır.  

Yazıt  : - β- ύπέπ ηών / - - - όνηων Θαλ- - - χήν 

   : - - - - Zeus Thallos‟a adadı. 

 

95- Adak Steli  (Zeus Thallos)        Lev. 33 Res. 2 

Env. No  : 27.8.66 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük : 21.7 cm 

  Gen : 26.6 cm 

  Kal : 5.2 cm 

  H.Y : 1 cm 

Durum  : Stelin sağ alt köĢesi, sol alt köĢesi ve alt kısmı kırıktır. 

Tanım  : Üst kısmı üçgen olan stel oldukça aĢınmıĢ görünümlüdür. 

Ortada, üst kısmı dairevi, alt kısmı düz, kenarları iki profilli, iç profil elmas iĢlemesi 

ile kaplı, bir niĢ içinde, ortadan ikiye ayrılmıĢ uzun saçlı, bıyıklı ve sakallı, sağ eli 

göğüs üzerinde olan bir Zeus büstü iĢlenmiĢtir. Bu niĢin solunda sağa dönmüĢ ve 

profilden betimlenmiĢ bir kartal figürü, üstünde dairevi bir kalıp içerisinde stilize bir 

akroter, sağında ise bir thymiatherion iĢlenmiĢtir. Bunun altında kalınca bir silme 

üzerinde iki satır yazıt vardır. Yazıtın altında ise büyükçe ve fazla derin olmayan bir 

niĢ içinde  cepheden, bir erkek baĢı iĢlenmiĢtir. Ancak gözlerinden alt kısmı kırıktır. 

Stel aĢınmıĢ görünümlüdür. Ayrıntılar kazıma çizgilerle iĢlenmiĢtir.  

Yazıt  : Tπόϕιμορ Μαλην[όρ] / Γί Θαλλώ εύσή[ν] 

: Trophimos Melonoi ( ya da Melonoi köyünden Trophimos) 

Zeus   Thallos‟a adadı. 

 

96- Adak Steli  (Zeus Thallos)         Lev. 34 Res. 1 

Env. No  : 46.1.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 
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Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük : 28.1 cm 

  Gen :  28 cm 

  Kal : 5.7 cm 

  H.Y : 1.3 cm – 1 cm – 2 cm - 3 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı, sağ alt köĢesi ve tutturmalığı kırıktır. 

Tanım  : Stel üzerindei niĢ gibi oyulmuĢ bir gömme alanı içerisinde 

sağa dönük, vücutları profilden, baĢları cepheden betimlenmiĢ, boyunduruğa 

koĢulmuĢ bir çift öküz figürü yüksek kabartma olarak iĢlenmiĢtir. Her iki öküz figürü 

de stelin sağ kenar parvazına doğru yükselen bir altlığa ön ayakları ile basarlar. Sağ 

ve sol pervazlar üzerinde yatay çizgilerle ayrılmıĢ “Y” harfi Ģeklinde süsleme 

yapılmıĢtır. Stelin alt pervazı üzerinde üç satır yazıt vardır.  

Yazıt  : Tελέζϕοπορ Ίζκομήρ [ηη]ρ ύπέπ ύπαπσόνηων Γεί / Θαλ]λώ 

εύσήν 

   : Iskome‟den Telesphoros, malları için Zeus Thallos‟a adadı. 

 

ZEUS’A ADANAN VE EPĠTHETONU BELĠRSĠZ ADAKLAR 

97-  Adak Steli        Lev.35, Res. 1 

Env. No  : 15-93-64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 22 cm 

  Gen : 12.9 cm 

  Kal : 4.8 cm 

  H.Y : 0.7 cm 

Durum  : Genel olarak tüm ve sağlamdır. 

Tanım  : Stel, üç akroterli ve üçgen alınlıklıdır. Alınlığın alt 

silmesinde bir sıra yazıt yer almaktadır. Alınlığın altında iki sütun arasında giyimli 
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bir erkek betimlemesi vardır. Sağ kolu dirsekten bükülmüĢ bir Ģekilde hymation 

içinde, sol kolu, omuzdan sarkan hymation parçasına dolanmıĢ ya da bir cisme 

sarılmıĢ bir Ģekilde betimlenmiĢtir. Figür iki ayağı üzerinde durmaktadır. Alt silmede 

bir sıra yazıt vardır ve tutturmalık sağlamdır. 

Yazıt  : Μανηρ Γιονςοι<ος>/εςση 

   : Dionysios‟un oğlu Manes sundu. 

98- Adak Steli             Lev. 35 Res. 2 

Env. No  : 26-54-64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

 Yük  : 22.4 cm 

 Gen  : 14.8 cm 

 Kal  : 5.5 cm 

 H.Y  : 1 cm 

Durum  : Stel tam ve sağlamdır. Sol akroterin bir kısmı ile alınlık 

altındaki silmenin bir kısmı kırıktır. Alt silmenin sol kısmı ve tutturmalığı sonradan 

tamamlanmıĢtır. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal bir yapıya sahip olan stel, üçgen bir 

alınlığa ve üç akrotere sahiptir. Alınlığın ortasında yuvarlak bir kalkan motifi 

betimlenmiĢtir. Üst silme ve hemen altında yer alan iki sıra yazıt sonrasında figürlü 

alana geçilmiĢtir. Stelde beĢ figür iĢlenmiĢtir. Birinci, üçüncü ve en sağdaki baĢları 

örtülü, kolları saran hymationa sarılmıĢ figürler  bayan, diğerleri erkektir.  Erkek 

figürler de hymationa sarılmıĢ pozisyonda betimlenmiĢlerdir. Bu figürlerin hepsi bir 

kaide üzerindedir. Alt silmede de iki sıra yazıt yer alır.  

Yazıt  : [Α]βαζκανηορ / ςπεπ εαςηος / και γςναικορκαι / ι|--|ιορ/|--| 

   : Abaskantos eĢinin ve kendi adına ve 

 

99- Adak Steli ( Zeus)      Lev. 35 Res. 3 

Env. No  : 53-2-64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 
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Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 25 cm 

  Gen : 13 cm 

  Kal : 5.7 cm 

  H.Y : 1 cm 

Durum  : Stel tam ve sağlamdır.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin üç akroteri ve üçgen alınlığı 

vardır. Alınlıktan sonra iç bükey kabartma alanında uzun saçlı ve uzun sakallı bir 

Zeus büstü betimlenmiĢtir. Kabartma alanının arka fonunda 3 sıra yazıt vardır. Stelin 

tutturmalığı sağlamdır. 

Yazıt  : Kαπι-κό/ρ Γεί – εςσην 

   : Karikos Zeus‟a adadı 

 

100- Adak Steli (Zeus)           Lev. 35 Res. 4 

Env. No  : 26-88-64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 21.7 cm 

  Gen : 16.9 cm 

  Kal : 2.9 cm 

  H.Y : 1.1 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı sağlam, figürlü alandan sonraki kısım ve 

köĢeler kırıktır. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin üç akroteri ve üçgen alınlığı 

vardır.  Alınlığın alt silmesinde bir sıra, kabartma alanında, figürün iki yanında bir 

sıra olmak üzere toplam iki sıra yazıt vardır. Kabartma alanında uzun saçlı ve sakallı 

bir Zeus büstü betimlenmiĢtir.  

Yazıt  : Ξεςνα Γιί  εύσ-ήν  =  Xeuna Zeus‟a adadı. 

 

101- Adak Steli       Lev. 36 Res 1 
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Env. No  : 15.18.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 30.1 cm 

  Gen : 15.1 cm 

  Kal : 5.5 cm 

  H.Y : 1.1 cm 

Durum  : Stel tam ve sağlamdır. Kenarlarında yer yer aĢınmalar 

görülür. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin üç akroteri ve üçgen alınlığı 

vardır. Alınlık ortasında yuvarlak bir kalkan motifi iĢlenmiĢtir. Alınlıktan sonra iç 

bükey olarak kabartma alanına geçilir. Önce bir çift göz figürü iĢlenmiĢ, altında ise 

kafası, kolları ve belden aĢağısı olmayan bir erkek gövdesi betimlenmiĢtir. Stelin alt 

silmesinde iki sıra yazıt vardır. Kabartma figürleri hariç stel, kabaca iĢlenmiĢtir.  

Yazıt  : Mέ{νε}νων θεώ/εςσήν 

   : Menon tanrıya adadı 

 

102- Adak Steli ( Zeus)     Lev. 36 Res. 2 

Env. No  : 26.109.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 19 cm 

  Gen : 11.9 cm 

  Kal : 4.6 cm 

  H.Y : 1.4 cm 

Durum  : Stel tam ve sağlamdır. Yer yer aĢınma izleri görülür. 

Tanım  :Üst kısmı yuvarlatılmıĢ, Ģematik olarak alınlıklı, üç akroterli 

stel, oldukça kabaca iĢlenmiĢtir. Kabartma alanında çizgi ile bir çift göz motifi 

iĢlenmiĢtir. Göz bebekleri yine çizgi ile belirtilmiĢ, sadece üst göz kapak ayrıntısı 

verilmiĢtir. Göz figüründen sonra hemen iki satır yazıt yazılmıĢtır. Asimetrik olarak 
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verilen alt silmeden sonra yine asimetrik ve Ģekilsiz olarak tutturmalık yapılmıĢtır.   

Yazıt  : Kαπικορ / Γιί  εύσήν 

   : Karikos Zeus‟a sundu. 

 

103- Adak Steli  (Zeus)     Lev. 36 Res. 3 

Env. No  : 26.60.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 25.4 cm 

  Gen : 14.8 cm 

  Kal : 6.2 cm 

Durum  : Stelin alınlığın üst kısmı ve tutturmalık kısmı kırıktır. 

Tanım  : Stelin üst kısmı yuvarlatılmıĢtır. Tüm yüzeyi oldukça pürüzlü 

bir görünüme sahiptir. Stelin üçgen bir alınlığı vardır. Alınlığın altında hemen stel 

gövdesine geçilir. Stel gövdesinde sağa yakın bir kısımda dizlere kadar çoban 

pelerini giymiĢ bir erkek iĢlenmiĢtir. Bu figür ya arkasını dönmüĢ Ģekilde yapılmıĢtır. 

Ya da önden betimlenmek istenmiĢ ve yüz ayrıntıları henüz bitirilmemiĢtir. Figürün 

baĢının üzerinde bir satır olmak üzere tüm sol tarafı toplam sekiz satır yazı ile 

kaplıdır.  

Yazıt  : Kαπμορ ηο / Γιί πε / πί παι / δίος / ζωηη / πίαρ / εςσ / ήν 

   :  Karmos, tanrıya küçük çocuğu hakkındaki sözü için adadı. 

 

104- Adak Steli             Lev. 36 Res. 4 

Env. No  : - 2 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 12.1 cm 

  Gen : 15.7 cm 

  Kal : 3 cm. 

Durum  : Stelin kabartma alanının neredeyse tamamı kırıktır. Ayrıca 



118 
 

 

sağ akroteri tamamen kırık olup diğer akroterlerinde de kırıklar vardır.  

Tanım  : Üç akroter ve üçgen bir alınlığa sahip olan stelin 

pedimentinde yuvarlak bir kalkan figürü yapılmıĢ, ortasında yuvarlak bir çıkıntı ve 

bir delik vardır. Üçgen alınlığın alt profilinde bir sıra yazıt vardır. Profilden sonra bir 

düz silme ile içbükey alt silmeye geçilir. Burada iki figürün baĢları görülür. Figürler 

çok açık değildir. 

Yazıt  : Έπμήρ ύπέπ ηών ίδί / [ων - - - 

   :  Kendi yakınları adına Hermes - - -  

 

105- Adak Steli       Lev: 37 Res. 1 

Env. No  : 26.106.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 14.2 cm 

  Gen : 10.5 cm 

  Kal : 3.4 cm 

  H.Y : 1 cm 

Durum  : Stelin alt tarafı yatay bir Ģekilde kırıktır. 

Tanım  :Üst kısmı piramidal, üç akroterli, simetrik olarak yapılmıĢ 

üçgen alınlıklı stelde alınlıktan sonra iç bükey olarak bir silme, hemen altında 

kabartma alanına geçilir. Burada çizgi Ģeklinde yazılmıĢ bir satır yazıt vardır. Onun 

altında tek bir göz figürü yapılmıĢtır. Göz kapakları ince bir Ģekilde çizgiyle 

yapılmıĢ, göz bebekleri  iĢlenmemiĢtir.  

Yazıt  : Aμάπαν/[ηορ - - -   =  Amarantos 

 

106- Adak Steli           Lev. 37 Res. 2 

Env. No  : 26.76.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 19.9 cm 
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  Gen : 9.5 cm 

  Kal : 2.5 cm 

  H.Y : 2.5 cm 

Durum  : Stelin geneli sağlamdır. Altta tutturmalığın sol kemsi 

diagonal olarak kırıktır. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stel, üç akroterli ve üçgen 

alınlıklıdır. Alınlıktan sonra bir çizgi ile stel gövdesine geçilir. Stel, gövdenin orta 

kısmına doğru önce daralarak, ortadan sonra geniĢleyerek iner. Stelin ortasında sağa 

dönmüĢ bir bacak figürü yapılmıĢtır. Ancak çizgi ile yapılmıĢtır ve biraz aĢınmıĢtır. 

Figürün etrafına dağılmıĢ dört satır yazıt vardır. Stel yüzeyi pürüzlüdür.  

Yazıt  : Άπ – ο / λλω / νία / εύ – σ / ή = Apollonia sundu. 

 

107- Adak Steli ( Zeus)     Lev. 37 Res. 3 

Env. No  : 15.32.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 18.9 cm 

  Gen : 12.3 cm 

  Kal : 2.3 cm 

  H.Y :  1 cm 

Durum  :Sağ akroteri tamamen kırıktır. 

Tanım  : Üç akroterli üçgen alınlıklı stelin oldukça küçük bir alınlığı 

vardır. Düz olan geison kısmında bir sıra yazıt vardır. Geisondan sonra iç bükey 

olarak stel gövdesine geçilir. Stel gövdesinde yüksek kabartma tekniği ile ortada sağa 

dönük, hafif dizden bükülmüĢ bir bacak figürü iĢlenmiĢtir. Stelin alt kenarında düz 

bir silme vardır. Üzerinde bir satır yazıt vardır. Altta tutturmalık kısmı vardır.  

Yazıt  : Ζδόνη Γιί / εύσήν 

   : Hedone Zeus‟a sundu. 

 

108- Adak Steli (Zeus)      Lev. 37 Res. 4 

Env. No  : 138.64.69 
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Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar  :  

  Yük : 8.8 cm 

  Gen : 7 cm 

  Kal : 2.4 cm 

  H.Y : 0.8 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı kırıktır. Genelinde aĢınma görülür. 

Tanım  : Diğer stellere bakıldığında alınlığın alt korniĢi olduğu 

anlaĢılan bölümde bir sıra yazıt görülür. Stel gövdesinde dizden bükülmüĢ, sağa 

dönük bir bacak figürü iĢlenmiĢ, etrafında ve stel kalıbında yazıt vardır. Stelin 

tutturmalığı ve genelinde aĢınmıĢlık görülür. 

Yazıt  : Άβά<ζ>κα / νηο / ρ Γ / εί ε / ύσήν 

   : Abaskantos Zeus‟a sundu. 

 

109- Adak Steli       Lev. 38 Res. 1 

Env. No : 26.121.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 13.5 cm 

  Gen: 10.2 cm 

  Kal: 3.9 cm 

  H.Y 1.1 cm 

Durum  : Stelin figürlü alanının üst kısmı kırıktır.  

Tanım  : Kenarları ve stel yüzeyi özenlice düzeltilmiĢ olan stelin 

kabartma alanında dizlerden hafif bükülmüĢ ve sağa dönük birbirine paralel iki bacak 

figürü yapılmıĢ, etrafına yazıt yazılmıĢtır. Tutturmalık kısmına geçiĢte tam 

düzeltilmemiĢ düz bir silme, düzgün bir silme üzerinde oldukça simetrik kazıma bir 

çizgi kullanılmıĢtır. Stelin tutturmalığı sağlamdır.  

Yazıt  : - - - ] / ες-σήν =  - - -  sundu 

 



121 
 

 

110- Adak Steli        Lev. 38 Res. 2 

Env. No  : 68.37.64 + 68.32.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 19.3 cm 

  Gen: 11.4 cm 

  Kal: 2.4 cm 

  H.Y 1.1 cm 

Durum  : Stelin ortasında bir kırık vardır. Stel sonradan birleĢtirilmiĢ 

iki parçadan oluĢur. Stelin genelinde aĢınma görülür.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal, yanları düzleĢtirilmiĢ, aĢağı doğru 

hafifçe geniĢleyerek iner. Üç akroterli ve üçgen alınlıklıdır. Stel gövdesinde solda 

tüm vücudunu örtecek Ģekilde çoban pelerini giymiĢ bir erkek figürü yer alır. Sadece 

ayakları ve yüzü görülür. Yüzüne çizgiyle ayrıntı verilmiĢtir. Figürün sağ tarafında 

anlamsız altı satırdan oluĢan bir yazıt vardır. Stelin genelinde görülen aĢınma 

yüzünde de görülür.  Tutturmalığı sağlamdır. Yazıt yoktur. 

 

111- Adak Steli         Lev. 38 Res. 3 

Env. No  : 26.97.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 15.2 cm 

  Gen : 14.7 cm 

  Kal : 3.8 cm 

  H. Yük : 1.1 cm 

Durum  : Stelin belden alt kısmı diagonal Ģekilde kırıktır. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan, aĢağı doğru düz inen stelin üç 

akroteri ve üçgen bir alınlığı vardır. Alınlık pervazından stel gövdesine iç bükey bir 

silmeyle geçilir. Stel gövdesinde ortada çoban pelerini giymiĢ bir figür 

betimlenmiĢtir. Yüz ayrıntıları kazıma çizgilerle verilmiĢtir. Stel üzerinde akroterler 
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ve figür yüzeyi hariç tüm yüzeyde keski izleri görülür.  

Yazıt  : Άζκ[ληπιάδηρ - - -          : Asklepiades 

 

112- Adak Steli           Lev. 38 Res. 4 

Env. No  : 15.39.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 21.7 cm 

  Gen : 18.5 cm 

  Kal : 4.9 cm 

  H. Yük : 1 cm 

Durum  : Stel gövdesinin alt kısmı, gövdenin yarısından fazlası kırık 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olarak düzeltilen stelin yuvarlak formlu 

üç akroteri ve üçgen alınlığı vardır. Alınlığın yatay pervazlarında simetrik olarak 

spiral figürü iĢlenmiĢtir. Alınlığın merkezinde altı yapraklı bir rozet figürü 

iĢlenmiĢtir. Alınlık pervazının altında bir kazıma çizgiden sonra iç bükey bir silme ile 

stel gövdesine geçilir. Ortada çoban pelerini giymiĢ bir erkek figürü iĢlenmiĢ, yüz 

ayrıntıları belirtilmiĢtir. Sağında ve solunda yazıtlar vardır.  

Yazıt  : Nαν-ναρ / ύπέ / [π - -  

    : Nannas kendi adına - - - 

 

113- Adak Steli ( Zeus)      Lev. 39 Res. 1 

Env. No  : 68.27.64 + 68.43.64. 

Malzeme  : Beyaz mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 18 cm 

  Gen : 14.7 cm 

  Kal : 4.7 cm 

  H. Yük : 1 cm 

Durum  : Ġki ayrı parçanın tamamlanmasıyla oluĢan stelin üst kısmı ve 
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sol alt köĢesi ile tutturmalığının sol köĢesi kırıktır.  

Tanım  : DüzeltilmiĢ stel yüzeyi üzerinde vücudunu saran bir çoban 

pelerini giymiĢ bir erkek figürü iĢlenmiĢtir. Pelerini üzerinde kıvrımlar vardır. Yüz 

ayrıntıları çizgiyle belirlenmiĢtir. Stelin alt profiline geçiĢte dıĢbükey bir pervaz 

yapılmıĢtır. Figürün ayakları silmenin önünde gösterilmiĢtir. Alt pervazda yazıt 

vardır.  

Yazıt  : Bαβειρ Γεί εύσήν 

     Babeis Zeus Alsenos‟a adadı.  

 

114- Adak Steli  ( Zeus)          Lev. 39 Res. 2 

Env. No  : 26.22.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 21.1 cm 

  Gen: 16.2 cm 

  Kal:  4.1 cm. 

  H.Y: 1.5 cm 

Durum  : Tabletin üst kısmı ile alt kısmı ve sağ alt köĢesi kırıktır. 

Tanım  : Stel üzerinde iki figür iĢlenmiĢtir. Solda palliatus tarzında 

giyinmiĢ bir erkek figürü, sağında tüm vücudu kapalı olacak tarzda giyinmiĢ bir 

kadın figürü iĢlenmiĢtir. Stel oldukça aĢınmıĢ görünümdedir. Stelin üst kısmında 

yazıt vardır.  

Yazıt  : - - OIA ύπέπ / ςίού Γιί εύσ / ήν 

   : - - oğlunun adına Zeus‟a adadı. 

 

115- Adak Steli  (Zeus)        Lev. 39 Res. 3 

Env. No  : 15.71.64 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   
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  Yük : 23.6 cm 

  Gen : 13.3 cm 

  Kal : 4 cm. 

  H.Y : 1.5 cm 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin üç akroteri ve üçgen alınlığı 

vardır. Stelin kabartma alanında oldukça aĢınmıĢ olmakla birlikte, alta uzun ve 

kıvrımlı bir elbise, üzerinde tüm vücudu saracak bir palla giymiĢ tarzda baĢı örtülü 

bir kadın figürü iĢlenmiĢtir. Arka fonda dört sıra yazıt vardır. Tutturmalık kısmı 

sağlamdır.  

Yazıt  : Χπή-ζηη / ηώ-Γεί / (ε)ύ-σή / ν 

   : Chreste Zeus‟a adadı. 

 

116- Adak Steli  (Zeus)          Lev 39 Res. 4 

Env. No  : 15.94.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 21.7 cm 

  Gen: 13 cm 

  Kal: 5.4 cm. 

Durum  : Stel oldukça aĢınmıĢ görünümdedir. Sol üst köĢesi kırıktır.  

Tanım  : Stel üzerinde oldukça kaba çalıĢılmıĢtır. Alınlıkta ve stelin alt 

platformunda keski izleri ve granüllü görünüm göze çarpar. Üç akroterli ve asimetrik 

bir alınlığı vardır. Alınlığın yatay simasında ve kabartma alanında, figürün sol 

kısmında yazıt vardır. Kabartma alanında altına uzun bir elbise, üzerine tüm 

vücudunu saran bir elbise giymiĢ, bir kadın figürü alçak kabartma tarzında 

betimlenmiĢtir.  

Yazıt  : Γ IKACϒNH / Γιί / εύ / σή / ν 

   : - - - Zeus‟a adadı 

 

117- Adak Steli  (Zeus)       Lev. 40 Res. 1 
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Env. No  : 68.36.64. 

Bul. Yeri : Afyon Kurudere 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Boyutlar :   

  Yük : 14.1 cm 

  Gen : 10.1 cm 

  Kal : 3.8 cm 

  H.Y : 1.3 cm 

Durum  : Stelin alt kısmı kırıktır. Tepe akroterinin sol tarafında da 

küçük bir kırık vardır.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin  üç akroteri ve üçgen bir 

alınlığı vardır. Stel form olarak yukarıdan aĢağıda düz inen bir formdadır. Alınlığın 

altında içbükey bir silme vardır. Kabartma alanında baĢı kapalı bir bayan, sağ elini 

yüzüne koymuĢ Ģekilde betimlenmiĢtir. Arka fonda yazıt vardır. Stel yüzeyi 

gözeneklidir. 

Yazıt  : Γα-δα / Γ-ιί / [ε]-ύ/σ-ήν] 

   : Dada Zeus‟a adadı. 

 

118- Adak Steli            Lev. 40 Res. 2 

Env. No  : 26.13.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 9.9 cm 

  Gen : 12 cm 

  Kal : 2.5 cm. 

Durum  : Stelin kabartma alanının alt tarafı, yarısı kadar kısmı kırıktır. 

Stel oldukça aĢınmıĢ görünümdedir. 

Tanım  : Düz bir formda olan stelin üç akroteri ve küçük, asimetrik bir 

üçgen alınlığı vardır. Kabaca çalıĢılmıĢ olduğu görülen stelin kabartma alanında baĢı 

örtülü,  bir kadın figürü iĢlenmiĢtir. Sağ kolu dirsekten bükülmüĢ ve bu koluna ait eli, 

çenesinin altında, yüzünü tutar Ģekilde betimlenmiĢtir. Figürün arka fonunda yazıt 
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vardır.  

Yazıt  : Σω – η / η – π / ία – [ - ] / - - - = : Soteria - -  

 

119- Adak Steli  (Zeus)         Lev. 40 Res. 3 

Env. No  : 15.87.64 

Bul Yeri  : Afyon Kurudere 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Boyutlar :   

  Yük : 38 cm 

  Gen : 21.5 cm 

  Kal : 5.6 cm 

  H.Y : 1.5 cm 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin dairevi formlu üç akroteri ve 

üçgen bir alınlığı vardır. Stel üstten alta çok hafif geniĢleyen bir form izler. Alınlığın 

alt silmesinin altında düze bir silmeden sonra stel gövdesine geçilir. Solda, 

kıvrımlara sahip bir elbise giymiĢ saçları taranmıĢ bir kız figürü, sağında altta 

kıvrımlı elbise, üzerine vücudu saran bir Ģal giymiĢ, saçları açık bir kadın figürü 

iĢlenmiĢtir. Kız çocuk figürünün sağ kolu vücuduna paralel aĢağıya bırakılmıĢken, 

sol kolu dirsekten bükülmüĢ elbisesini tutar, kadın figüründe ise sol kolu dirsekten 

bükülmüĢ ve elbise içinde bırakılmıĢken, sol kolu ile elbisesini tutar Ģekilde 

betimlenmiĢtir. Ġki figür de bir zemin üzerinde durur. Figürler kabartma yöntemi ile 

ayrıntılar kazıma çizgilerle verilmiĢtir. Stel yüzeyi gözeneklidir. Alınlık ve stelin alt 

silmesi kabaca düzeltilmiĢtir.  

Yazıt  : Figürlerin arka fonunda beĢ satır ve stelin alt silmesinde bir 

satır olmak üzere toplam altı satır yazıt vardır.  

   : Παπια-ρ / Μενά-ν / δ-π-ος / Γι-ί ε / ύ-σ / ήν 

   : Menander‟in oğlu Papias Zeus‟a adadı. 

 

120- Adak Steli  ( Zeus)        Lev. 40 Res. 4 

Env. No  : 68.34.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 
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Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 7.7 cm 

  Gen : 9.5 cm 

  Kal : 3.4 cm 

  H.Y : 1 cm 

Durum  : Plaka Ģeklindeki adak levhasının sağ, sol ve alt kısmı kırıktır. 

Tanım  : Günümüze kalan plaka parçası üzerinde, üst kısımda hafifçe 

kazıma çizgilerle yazılmıĢ iki satırlık yazıt vardır. Altta yan yana iki figür iĢlenmiĢtir. 

Soldaki baĢı örtülü, saçları ortadan ayrılarak ikiye taranmıĢ bir kadın figürü, yanında 

ise sivri külah baĢlıklı bir erkek çocuğu olduğu düĢünülen bir figür iĢlenmiĢtir. Kadın 

figürünün boğazından alt kısmı kırıktır. Çocuk figürünün de burnundan alt kısmı 

kırıktır.  

Yazıt  : [Λο]ύκιορ Γε[ - - ύπέπ ηών / ίδ]ίων ζωη<η>πία[ρ Γιί - -  

   : Loukios ailesinin refahı adına Zeus‟a adadı. 

 

121- Adak Steli            Lev. 41 Res. 1 

Env. No  : 26.87.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 15.5 cm 

  Gen : 19.3 cm 

  Kal : 4.3 cm 

  H.Y : 0.9 – 1.3 cm 

Durum  : Stelin tepe akroterinde küçük bir kırık vardır, stel gövdesinin 

alt tarafı,  neredeyse tamamına yakın kısmı kırıktır.  

Tanım  : Stel, üç akroterli, üçgen alınlıklı, kenarları özenilerek 

düzeltilmiĢ bir görünüme sahiptir. Alınlığın alt silmesinde,  altındaki iç bükey 

silmede ve stel gövdesi üzerinde toplam dört satır yazıt vardır. Figürlü alanda, dalgalı 

saçlı bir erkek baĢı betimlenmiĢtir. Figür tam cepheden değil, hafif sağa bakar 

Ģekilde iĢlenmiĢtir.  Figürün yüzü ve alınlığın sağ kısmında aĢınma vardır.  
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Yazıt  : Μανηρ Παζικπα[ηος] καί / Καπικά – ζύμβι / ορ αύ-ηού / 

ΜΟΝ[ - - 

  : Manes, Pasikrates ve Karika onlar yaĢamak.. 

  : Pasikrates, oğlu Manes ve eĢi Karika 

 

122- Adak Steli  (Zeus)       Lev. 41 Res. 2 

Env. No  : 22.3.64. 

Bul. Yeri : Afyon Kurudere 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Boyutlar :   

  Yük : 19 cm 

  Gen : 11.3 cm 

  Kal : 3.9 cm 

  H.Y : 1.3 cm 

Durum  : Stelin sadece tutturmalık kısmı kırıktır. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin dairesel formlu üç akroteri ve 

küçük, üçgen bir alınlığı vardır. Stel alınlık ve stel alt silmesinde geniĢ, stel 

gövdesinde daralan bir formdadır. Yüzeyi oldukça incelikle perdahlanmıĢtır. 

Kabartma alanında ayakta duran, cepheden, vücudunun omuz ve sağ göğüs kısmını 

açıkta bırakacak Ģekilde hymationa sarılmıĢ olarak betimlenmiĢ bir erkek figürü 

iĢlenmiĢtir. Tüm ayrıntıları kazıma çizgilerle verilmiĢtir. Saçları ortadan ikiye 

taranmıĢ, yüzünde yaĢlı bir görünüm verilmiĢtir. Etrafında, kabartma alanının 

zemininde toplam beĢ satır yazıt vardır.  

Yazıt  : Λα-ςδ / ίκ-η / Γ-ιεί / ε-ύσ / ή-ν =  Laudike Zeus‟a adadı. 

123- Adak Steli  (Zeus)          Lev. 41 Res. 3 

Env. No  : 15.95.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 25.3 cm 

  Gen : 16.1 cm 

  Kal : 5.7 cm 
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  H.Y : 1.5 – 2.2 cm 

Durum  : Stel sağ alt köĢedeki küçük kırık dıĢında, tüm ve sağlamdır.  

Tanım  : Sadece tepe akroteri olan stelin üçgen bir alınlığı vardır. 

Alınlıktan itibaren aĢağı doğru düz inen bir forma sahiptir. Stel gövdesi, alınlığa göre 

biraz dar bırakılmıĢtır. Kabartma alanı üzerinde Ģematik olarak oluĢturulmuĢ bir 

erkek büstü iĢlenmiĢtir. Kazıma bir çizgi ile sonlanan düz bir silmeyle stelin alt 

profiline geçilir. Alınlık alt silmesi ile stelin alt silmesi üzerinde birer sıra yazıt 

vardır. Stelin geneli kabaca iĢlenmiĢtir. 

Yazıt  : Γεί <εύ>σή / Άπηεμειρ 

   : Zeus‟a adadı Artemeis. 

 

124- Adak Steli            Lev. 42 Res. 1 

Env. No  : 15.98.64. 

Malzeme  : KireçtaĢı 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 19.2 cm 

  Gen : 12.6 cm 

  Kal : 6.3 cm 

  H.Y : 1 cm 

Durum  : Stelin alt kısmı kırıktır. 

Tanım  : Üç akroterli ve küçük bir üçgen alınlığa sahip stelde, iç 

bükey  bir silmeyle stel gövdesine geçilir. Burada, uzun saçlı ve sakallı, omuzlarında 

toga benzeri dökümlü bir Ģal bulunan, sağ kolunu yukarı kaldırmıĢ ve eli açık olan 

bir erkek figürü iĢlenmiĢtir. Kafası, boynu, kolu ve eli, anatomiye uygun değildir. 

Figürü kabartma olarak, ayrıntılar kazıma çizgilerle verilmiĢtir. Stel yüzeyi 

gözeneklidir. Eli ve baĢı arasında yazıt vardır.  

Yazıt  : Aπ / παρ / [ - - -  = Appas…. 

 

125- Adak Steli  (Zeus)        Lev. 42 Res. 2 

Env. No  : 26.59.64. 
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Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 14.1 cm 

  Gen : 16.8 cm 

  Kal : 4.4 cm 

  H.Y : 0.8 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı, tutturmalığı kırıktır. Sağ alt köĢesi ve sol 

köĢesinde de küçük kırıklar vardır. 

Tanım  : Yukarıdan aĢağıya doğru hafif geniĢleyerek inen stelin 

gövdesi, kabartmanın arka fonu pürüzlü bir görünüme sahiptir. Burada palliatus 

tarzında giyinmiĢ, baĢı örtülü, ancak kırık olduğu için net olmayan, ayakta duran, 

muhtemelen bir erkek figürü iĢlenmiĢtir. Figürün kolları kumaĢ içinde kalmıĢ, sol 

kolunun dirsekten bükülmüĢ olduğu bellidir. Sol kol hizasından kumaĢ parçası 

sarkar. Figürün ayakları, pürüzsüzce iĢlenen stel alt silmesinin sınırına basar. Stel alt 

silmesinde bir satır yazıt, hafif kazıma çizgilerle iĢlenmiĢtir.  

Yazıt  : - - - ύπέπ η]ών ίδίων  (?) Γί εύσήν 

   : - - - ailesi için Zeus‟a adadı. 

 

126- Adak Steli                 Lev. 42 Res. 3 

Env. No  : - 10 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 15.6 cm 

  Gen : 14.9 cm 

  Kal l: 4 cm 

  H.Y : 1.2 cm 

Durum  : Stelin kabartma alanının alt tarafı kırıktır.  

Tanım  : Üst kısmı düz olarak traĢlanmıĢ stelin üç büyük dairevi 

akroteri, üçgen bir alınlığı ve alınlık merkezinde büyük bir dairevi motif vardır. 

Alınlığın alt silmesinde bir satır yazıt yazılmıĢtır. Stel gövdesinde profilden 
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betimlenmiĢ bir erkek baĢı, sağ eli havadadır. Ancak elinden ve kafasından alt tarafı 

kırıktır. BaĢının arkasında bir çelenk motifi iĢlenmiĢtir. Stel yukarıdan aĢağıya düz 

inen, dikdörtgen formludur ve yüzeyi gözeneklidir.  

Yazıt  : Άπολλώνιορ Γιί / [ - - ηνώ εύσήν] = Apollonios Zeus - - 

enos‟a adadı. 

 

127- Adak Steli      Lev. 42 Res.4 

Env. No  : - 6 

Malzeme  : KireçtaĢı 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük : 12.6 cm 

  Gen : 15.6 cm 

  Kal : 4.6 cm 

  H.Y: 1 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı ve tutturmalığı kırıktır. 

Tanım  : Düzeltilen zemin üzerinde bir erkek büstü betimlenmiĢtir. 

Sağ eli, kumaĢ içerisinden çıkarılarak göğsünden görünür Ģekildedir. Elbise 

kıvrımları ince kazıma çizgilerle yapılmıĢtır. Figürün etrafında yazıt vardır, alt 

kısımda geniĢ bir alan boĢ bırakılmıĢtır. DıĢ bükey bir silmeyle stelin alt silmesine 

geçilir. Tutturmalık kırıktır. 

Yazıt  : - - -Γιί - -] / ην-ώ ε / ύσ-ήν =  - - - Zeus - - - enos‟a adadı. 

 

128- Adak Steli            Lev. 43 Res. 1 

Env. No  : 15.59.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 13.3 cm 

  Gen: 14.6 cm 

  Kal: 3.8 cm 

  H.Y: 1 cm 
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Durum  : Figürün kabartma alanında figürlerin baĢlarından alt kısmı 

kırıktır 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin üç akroteri ve üçgen bir 

alınlığı vardır. Alınlığın ortasında, üzerinde kazıma çizgilerle iĢlenmiĢ çizgiler 

bulunan yuvarlak rozet motifi iĢlenmiĢtir. Alınlığın alt silmesinde bir sıra yazıt 

vardır. Kabartma alanında yan yana iki baĢ vardır. Ġkisi de kabarık saçlı, ortadan 

ikiye ayrılmıĢtır. Alınlık ve kabartma figürler aĢınmıĢtır.  

Yazıt  : Kπίζπορ Ίούηος / - - - =  Krispus oğlu Iustus …… 

 

129- Adak Steli            Lev. 43 Res. 2 

Env. No  : 68.24.64. 

Malzeme  : KireçtaĢı 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 16.3 cm 

  Gen: 23 cm 

  Kal: 6.1 cm 

  H.Y: 2.7 cm 

Durum  : Tabletin üst ve alt kısmı kırıktır.  

Tanım  : Kabaca iĢlendiği görülen tablet üzerinde ayakta ve yan yana 

dört figür betimlenmiĢtir. En soldaki ikisinin boyutlarından dolayı çocuk olması 

muhtemeldir. Diğer ikisi de yetiĢkin olmalıdır. Figürlerin kolları yapılmamıĢtır. 

Omuzları daha geniĢ yapılmıĢ, üzerlerinde tek parçadan ibaret dizlerinde biten basit 

elbiseler yapılmıĢtır. En sağdakinin baĢı kırıktır. Diğerlerinin de baĢlarının üst 

kısımları kırıktır. Ancak yüz ayrıntıları çok aĢınmıĢtır. YetiĢkin figürlerinin elbise 

kıvrımları kazıma çizgilerle Ģematik olarak iĢlenmiĢtir. Figürlerin altında yazıt vardır.  

Yazıt  : - - - ] κα(ι η)ών ηέκνων  

   : - -  ve çocukları için…. 

 

130- Adak Steli            Lev. 43 Res. 3 

Env. No  : 53.5.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 
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Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 19.6 cm 

  Gen: 20.8 cm 

  Kal: 4.5 cm 

  H.Y: 1.5 - 4 cm 

Durum  : Kabartma alanının üst kısmı kırıktır. Sağ alt köĢede küçük bir 

kırık vardır. Tutturmalık aĢınmıĢtır. 

Tanım  : Yukarıdan aĢağıya düz inen bir forma sahip olan stel 

iüzerinde solda palliatus tarzında, dizlerine kadar elbise üzerine vücudunu saran toga 

giymiĢ bir erkek ile sağında uzun kıvrımlı elbise üzerine tüm vücudu saran Ģal giyen, 

baĢı örtülü bir kadın figürü iĢlenmiĢtir. Figürler alçak kabartma Ģeklinde, ayrıntıları 

kazıma çizgilerle verilmiĢtir. Figürlerin baĢlarının üzerinde yazıt vardır. 

Yazıt  : - - εύ] σή [ν]   =        : - -  Adadı. 

 

131- Adak Steli            Lev. 44 Res. 1 

Env. No  : 26.134.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 10.4 cm 

  Gen: 10.5 cm 

  Kal: 2.2 cm 

  H.Y: 1 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı, kırıktır. 

Tanım  : Kabartma alanı üzerinde sağa dönük bir eĢek figürü, 

kabartma olarak iĢlenmiĢtir. Bacakları çok kalındır. Stelin alt silmesi üzerinde bir 

satır yazıt vardır. Tutturmalık sağlamdır.  

Yazıt  : - - - ] / εύσήν  =  : . . . Adadı. 

 

132- Adak Steli            Lev. 44 Res. 2 

Env. No  : 27.26.64 
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Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 10.5 cm 

  Gen: 10.4 cm 

  Kal: 2.7 cm 

  H.Y: 1.5 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı krıktır.  

Tanım  : Stel üzerinde sağa doğru, profilden bir öküz kabartması 

iĢlenmiĢtir. BaĢı cephedendir. Enine kazıma bir çizgiyle kabartma alanından stelin alt 

silmesine geçilir. Burada bir satır yazıt vardır. Stelin tutturmalığı sağlamdır.  

Yazıt  : - - - / εύσήν  =  - - - adadı. 

 

133- Adak Steli            Lev. 44 Res. 3 

Env. No  : 68.12.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 15.8 cm 

  Gen:  12.6 cm 

  Kal: 3.6 cm 

  H.Y: 1.3 cm 

Durum  : Stelin alt kısmı kırıktır.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal olarak traĢlanmıĢ stelin üst kısmı 

düzeltilmeden bırakılmıĢ, kabartma alanı düzeltilmiĢtir. Burada sağa bakan, tüm 

vücudu profilden gösterilen kabartma tekniği ile bir eĢek figürü iĢlenmiĢtir. Figürün 

üzerinde beĢ harften oluĢan bir yazıt vardır.  

Yazıt  : ΓΟΓΑΣ =   : Dogas ( Diogas olabilir ) 

 

134- Adak Steli           Lev. 44 Res. 4 

Env. No  : 26.135.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 
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Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 14.4 cm 

  Gen: 13.9 cm 

  Kal: 3.8 cm 

  H.Y: 0.8 cm 

Durum  : Stelin tepe akroteri ile alt kısmı kırıktır.  

Tanım  : Dairevi formlu üç akroteri, üçgen bir alınlı olan stelin 

kenarları ve yüzeyi özenlice düzeltilmiĢtir. Kabartma alanı üzerinde sağa yönelmiĢ, 

vücudu profilden, baĢı cepheden betimlenmiĢ bir inek veya öküz figürü iĢlenmiĢtir. 

Alınlığın yatay silmesinin altında bir sıra yazıt vardır.  

Yazıt  : - - σ] απιρ Γιί =: - -arıs Zeus‟a - -  

 

135- Adak Steli            Lev. 45 Res. 1 

Env. No  : 26.124.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 12.3 cm 

  Gen: 10 cm 

  Kal: 2.6 cm 

  H.Y: 1 cm 

Durum  : Stelin alt kısmı kırıktır.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin dairevi formlu üç akroteri ve 

küçük, üçgen bir alınlığı vardır. Stel yüzeyi ve kenarları oldukça özenlice 

düzeltilmiĢtir. Kabartma alanında hemen alınlığın altında iki satır yazıt vardır. 

Yazıtın altında yan yana iki öküz baĢı iĢlenmiĢtir. Ancak gözlerinden alt kısmı 

kırıktır.   

Yazıt  : Γάϊορ Πο / πλείος /- = Gaios oğlu Poplias …. 

 

136- Adak Steli            Lev. 45 Res. 2 

Env. No  : 26.127.64. 
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Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 13.2 cm 

  Gen: 15.9 cm 

  Kal: 4.4 cm 

  H.Y: 1 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı ile tutturmalık kırıktır. 

Tanım  : Stel yüzeyi ve kenarları özenle düzeltilmiĢtir. Kabartma alanı 

üzerinde yan yana iki öküz baĢı cepheden iĢlenmiĢtir. Figürlerin etrafında kazıma 

çizgilerle yazıt vardır. Stel alt silmesine düz bir silmeyle geçilir. Alt silmenin 

kenarları yuvarlatılmıĢtır. Ortasında enine kazıma çizgiyle bir silme daha yapılmıĢtır.  

Yazıt  : - - - Γιί - - η] / ν-ώ / εύσήν 

   : - - - Zeus - - nos‟a adadı. 

 

137- Adak Steli            Lev. 45 Res. 3 

Env. No  : 15.7.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 10.3 cm 

  Gen: 13.3 cm 

  Kal: 3 cm 

  H.Y: 1 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı, sağ alt köĢesi ve tutturmalığı kırıktır. 

Tanım  : Yüzeyinin özenlice perdahlandığı görülen stelin kabartma 

alanı üzerinde, alan oyularak, yan yana iki öküz baĢı kabartma olarak cepheden 

iĢlenmiĢtir. Enine kazıma bir çizgiyle stelin alt silmesine geçilir. Burada yazıt vardır.  

Yazıt  : - - - ] εύσή =  - - - adadı 

 

138- Adak Steli (Zeus)           Lev. 45 Res. 4 

Env. No  : 15.2.64. 
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Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 13.6 cm 

  Gen: 14.3 cm 

  Kal: 2.8 cm 

  H.Y: 1 cm 

Durum  : Stelin alt kısmı ile kalan parçanın sağ alt köĢesi diagonal 

olarak kırıktır.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin, dairevi formlu üç akroteri ve 

küçük bir alınlığı vardır. Oldukça aĢınmıĢ olduğu görülen stel üzerinde yan yana iki 

kartal betimlenmiĢtir. Kartalları baĢları sağ dönüktür. Gövdeleri ise cepheden 

betimlenmiĢtir. Stel yüzeyi oldukça gözenekli bir görünüme sahiptir.  

Yazıt  : Alınlığın alt silmesi üzerinde bir satır yazıt vardır. Kabartma 

alanı üzerinde sol üst köĢeye de taĢmıĢtır. 

   : Φιλούζα Γιί εύσ[ή] / ν 

   : Philousa Zeus‟a adadı. 

 

139- Adak Steli           Lev. 45 Res. 5 

Env. No  : 27.10.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 33.5 cm 

  Gen: 34 cm 

  Kal: 5.4 cm 

  H.Y:  1.3cm 

Durum  : Stelin sol alt köĢesi ve sağ üst köĢesi kırıktır. Ayrıca sağ üst 

köĢeden, sol alt köĢeye doğru bir çatlak vardır. 

Tanım  : Üst kısmı üçgen Ģeklinde olan stel tam olarak simetrik 

değildir. Yatay silmelerle üç frize ayrılan stelin en üst frizinde ortada, cepheden 

betimlenmiĢ, dalgalı, uzun saçlı bir erkek büstü iĢlenmiĢtir. En sol köĢede de bir büst 
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iĢlenmiĢtir, ancak yüzü kırıktır. Alt frizde sağa yönelmiĢ dört inek figürü yan yana 

olmak üzere, önlü arkalı ikili grup halinde kabartma olarak iĢlenmiĢlerdir. Sağda 

bulunan ineklerden öndekinin altında bir buzağı annesini emer pozisyonda 

betimlenmiĢtir. En alt frizde ise sağda yan yana iki inek figürü, arkalarında yine yan 

yana iki inek figürü betimlenmiĢtir. Ancak arkadakilerin baĢlarından alt kısımları 

kırıktır. Öndeki iki ineğin altında da birer buzağı vardır. Bir tanesi annesini emer, 

diğeri annesiyle aynı pozisyonda, sağa yönelmiĢ, vücudu profilden, baĢı cepheden 

olacak Ģekilde betimlenmiĢtir. Annesini emen buzağılar sola yönelmiĢ, tamamen 

profilden iĢlenmiĢlerdir. Figürler kabartma olarak, ayrıntılar kazıma çizgilerle 

iĢlenmiĢtir. Stelin en alt silmesi üzerinde bir sıra yazıt vardır.  

Yazıt  : - - ίηηρ Γεί εύσήν =: Zeus - - ites‟e adadı. 

 

140- Adak Steli            Lev. 46 Res. 1 

Env. No  : 26.125.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 11.5 cm 

  Gen: 8.9 cm 

  Kal: 4 cm 

  H.Y: 1.3 cm 

Durum  : Stelin üst ve sol tarafı kırıktır.  

Tanım  : Gözenekli bir görünüme sahip stel üzerinde profilden, sağa 

dönük bir kartal figürü iĢlenmiĢtir. Üzerinde ne olduğu belli olmayan bir kabartma 

kalıntısı vardır. Figür kabartma olarak, tüy ve kanat ayrıntıları kazıma çizgilerle 

verilmiĢtir. Kartal figürünün altında yazıt vardır.  

Yazıt  :  - - -] ίδη-ρ / εύσή =: - - -ides adadı. 

 

141- Adak Steli  (Zeus)          Lev. 46 Res. 2 

Env. No  : 46.2.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 
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Boyutlar :   

  Yük: 33.8 cm 

  Gen: 25.8 cm 

  Kal: 3.7 cm 

  H.Y: 1.2 cm 

Durum  : Yuvarlak formlu stelin kenarına yakın üst kısmı, sol kısmı, 

ve diğer kenarları kırıktır.  

Tanım  : Yuvarlak formlu stelin kenarları çift profilli olarak 

düzenlenmiĢtir. Üst kısmı yuvarlak, alt kısmı düzdür. Stelde kırıklar dıĢında yer yer 

aĢınmalar da vardır. Yukarıda üzüm salkımları arasında ön planda sağ eli göğüs 

üzerinde olan bir Zeus büstü betimlenmiĢ, bunun altında dört inek figürü iĢlenmiĢtir. 

Yan yana duran, fakat bir inde biri daha geri planda gösterilerek derinlik oluĢturulan 

iki öküz solda, onların önüne gelecek hizada ikisi stelin sağ tarafında iĢlenmiĢtir. 

Ġneklerin vücutları sağa dönük, baĢları cepheden iĢlenmiĢlerdir. Ön planda olan 

ineklerin altlarında birer buzağı sola doğru yönelmiĢ ve annelerini emer Ģekilde 

betimlenmiĢtir. Arkadaki inek fügürlerinin ayakları da betimlenmiĢtir. Tüm figürler 

düz bir zemin üzerinde, kabartma olarak, yüz, tüy boynuz ve göz ayrıntıları kazıma 

çizgilerle betimlenmiĢtir.  

Yazıt  : Stelin yuvarlak olmayan alt kısmındadır. 

: Άζκληπάρ Άβαζκ[ά] / νηος Παζιηην[όρ] / [ύπέπ] ύπαπσόνηων / [Γιί]     εύσήν 

: Asklepas oğlu Abaskantos, Pasitenoi Köyünden kendi için Zeus‟a adadı. 

 

142- Adak Steli  (Zeus)          Lev. 46 Res. 3 

Env. No  : 27.2.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 16 cm 

  Gen: 33 cm 

  Kal: 4.4 cm 

  H.Y: 1 cm 

Durum  : Stelin alt kısmı yatay olarak, üst kısmı ise diagonal olarak 
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kırıktır. 

Tanım  : Yuvarlak formlu stelin kenarları çift profilli olarak 

düzenlenmiĢtir. Ortada, sağ eli göğüs üzerinde, sakalları görülen bir Zeus büstü, 

çelenk ile çevrili halde betimlenmiĢtir. Çelengin dıĢında, sol tarafta ince kazıma 

çizgilerle altı satırlık bir yazıt vardır. Alt tarafta saçları hacimli iki insan figürü yan 

yana iĢlenmiĢtir. Ancak çenelerinden alt kısmı kırıktır.  

Yazıt  : Eίλαπορ κέ Παπιαρ Μαθιος μεηα γςναικόρ κέ ηέκνων Γεί Η  

   : Hilaros ve Matias oğlu Papias eĢi ve çocukları ile Zeus‟a ….. 

 

143- Adak Steli            Lev. 47 Res. 1 

Env. No  : 53.11.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 21.9 cm 

  Gen:  32.7 cm 

  Kal: 3.9 cm 

  H.Y: 1.1 cm 

Durum  :  Üst kısmı üçgen biçiminde olan stelin üst kısmı, sol alt 

köĢesi, sağ alt köĢesi ve alt kısmı kırıktır. 

Tanım  : Üst kısmı üçgen olan stelin üst kısmı alınlık gibi iĢlenerek, 

içinde Zeus büstü betimlenmiĢtir. Ancak bu kısmı kırıktır. Altında bir silme ve 

üzerinde iki satır yazıt vardır. Silmenin altında, düz bir zemin üzerinde sağ ve solda, 

sağa yönelmiĢ, profilden betimlenmiĢ iki at ile biri annesiyle aynı pozisyonda, biri 

diğerlerinin tersi yönünde annesini emen iki tay betimlenmiĢtir. Ayrıntılar kazıma 

çizgilerle verilmiĢtir.  

Yazıt  : Aππολλορ Άπαγώηηρ εύσή 

   : Appollos Aragotes adadı. ( Veya Appolo‟dan Aragotes ) 

 

144- Adak Steli            Lev. 47 Res. 2 

Env. No  : 53.2.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 
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Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 24.6 cm 

  Gen: 35.6 cm 

  Kal: 3.8 cm 

  H.Y: 1 cm 

Durum  : Stelin sağ tarafı diagonal olarak kırıktır. 

Tanım  : Dikdörtgen bir levha Ģeklindeki adak stelinin sol ve üst 

kenarı zikzak süslemesi ile çevrilmiĢtir. Kompozisyon olarak stel, ortasından yatay 

bir silme ile ikiye ayrılmıĢtır. Üstte sağa yönelmiĢ, profilden bir at ya da eĢek figürüi 

sağında ise bir büste ait olduğu düĢünülen omuz kalmıĢ, sağ taraf kırıktır. Altta en 

solda sağa yönelmiĢ, vücutları profilden, baĢları cepheden, iki öküz figürü iĢlenmiĢ, 

Hemen önlerinde, baĢı kırık içinde olan bir inek figürü ve altında sola yönelmiĢ ve 

annesini emer pozisyonda betimlenmiĢ bir buzağı kabartma olarak iĢlenmiĢtir.  

Yazıt  : Stelin alt silmesi üzerinde bir sıra yazıt vardır. 

   : Tπόϕιμοιρ Τπικωμείηηρ εύσ - - 

   : Trophimos Trikomeites adadı. 

 

145- Adak Steli            Lev. 48 Res. 1 

Env. No  : 27.17.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 22.6 cm 

  Gen: 19.9 cm 

  Kal: 4.7 cm 

  H.Y: 1.1 cm 

Durum  : Stelin tüm kenarları kırıktır.  

Tanım  : Stel üzerinde sağa dönük bir at ya da eĢek üzerinde düz,  

kıvrımsız, dizlere kadar ve tamamen cepheden betimlenmiĢ bir elbise giymiĢ, 

bacakları profilden, vücudu ve baĢı cepheden betimlenmiĢ bir erkek binici kabartma 
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olarak iĢlenmiĢtir. Saçları kısadır. Sol kolu dirsekten hafif bükük, eli ile eyeri 

tutmaktadır. Sağ eli dirsekten bükülmüĢ ve atın eyer ipini tutmaktadır. Stelin alt 

silmesi üzerinde bir satır yazıt vardır.  

Yazıt  : - - - ] ικια [ - -  

   : …. Ġkia… 

 

146- Adak Steli            Lev. 48 Res. 2 

Env. No  : 27.44.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 11.7 cm 

  Gen: 9.2 cm 

  Kal: 3 cm 

  H.Y: 1 cm 

Durum  : Stelin sağ ve alt tarafı kırıktır. 

Tanım  : Üst kısmı yuvarlak olan stel üzerinde cepheden, uzun saçlı, 

bıyıklı ve sakallı Zeus büstü kabartma olarak iĢlenmiĢtir. Saç kıvrımları, elbise 

kıvrımları sakal ayrıntıları düz bir keski ile düz kazıma çizgi Ģeklinde yapılmıĢtır. 

Gözler badem Ģeklinde iĢlenmiĢtir. Büstün altında yazıt vardır.  

Yazıt  : - - δώ – ζζιηην - - / - ήν 

 

147- Adak Steli            Lev. 48 Res. 3 

Env. No  : 27.14.66 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 13.9 cm 

  Gen: 19 cm 

  Kal: 4.7 cm 

  H.Y: 1.5 cm 
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Durum  : Stelin tüm kenarları kırıktır. 

Tanım  : Stel parçası üzerinde sağa dönük, vücudu profilden, baĢı 

cepheden iĢlenmiĢ bir öküz figürü kabartma olarak iĢlenmiĢtir. Arkasında bir ikincisi 

daha vardır. Ancan onun baĢı kırıktır. Üstlerinde birkaç harften oluĢan yazıt vardır. 

Ancak anlamsızdır. 

 

YAZITSIZ ADAKLAR 

148- Adak Steli            Lev. 49 Res. 1 

Env. No  : 15-26-64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 26 cm 

  Gen: 12.5 cm 

  Kal: 3.3 cm 

Durum  : Stel tam ve sağlamdır. 

Tanım  : Stelin üst kısmı piramidaldir. Üç akroterli ve üçgen 

alınlıklıdır. Kabartma alanında dirsekten bükülmüĢ bir insan kolu figürü 

betimlenmiĢtir. Elin ayası görünecek biçimde açık pozisyondadır. Yazıtı yoktur. 

 

149- Adak Steli            Lev. 49 Res. 2 

Env. No : 15-22-64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 27.4 cm 

  Gen: 15.5 cm 

  Kal: 5.5 cm 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır. Tutturmalığının sağ alt köĢesinde ufak 
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bir kırık vardır.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal, üç akroterli üçgen alınlıklı, sol tarafta 

göğüs ve göbeğin iĢlendiği bir erkek torzosu sağda dizden hafif bükülmüĢ bir bacak 

figürü betimlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

150- Adak Steli            Lev. 49 Res. 3 

Env. No  : 27-6-66 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :  

  Yük: 26.5 cm 

  Gen: 21.6 cm 

  Kal: 6.2 cm 

Durum  : Stelin sağ tarafı tamamen kırıktır. 

Tanım  : Kırık olmayan kısma bakıldığında yuvarlak formlu olduğu 

anlaĢılan stelde çift profilli bir kenar vardır. Figürlü kısım iki katlı dizayn edilmiĢtir. 

Stelin tam merkezinde uzun saçlı, uzun sakallı bir Zeus büstü kabartması, altta solda 

ve sağda iki çift öküz kabartması olup, öküzler boyundurukları oldukları halde, 

baĢları cepheden, vücutları profilden olacak Ģekilde betimlenmiĢlerdir. Sağdaki 

öküzlerin baĢ kısımları kırıktır. Sanki bir kaide üzerinde duran bu figürlerden sonra 

alt katta, iki çift öküzden, soldakilerin baĢları, sağdakilerin kuyruk kısımları 

korunabilmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

151- Adak Steli                 Lev. 50 Res. 1 

Env. No  : 26-36-64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 19.8 cm 

  Gen: 13.7 cm 



145 
 

 

  Kal: 3 cm  

Durum  :  Stel tüm ve sağlamdır. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin üç akroteri ve üçgen alınlığı 

vardır. Alınlıktan sonra iç bükey kabartma alanında uzun dalgalı saçlı ve sakallı bir 

Zeus büstü betimlenmiĢtir. Saçında kırmızı boya izleri bulunur. Yazıt yoktur. 

 

152 – Adak Steli      Lev.50 Res. 2 

Env. No : 26.79.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 11.7 cm 

  Gen: 8.7 cm 

  Kal: 2.7 cm 

Durum  : Stelin sol tarafında, üst tarafında, sağ üst ve sağ alt kısmında 

kırıklar vardır. 

Tanım  : Stelin üzerinde kırıkla olmasından dolayı Ģekli belirsizdir. 

Figürlü alan üzerinde bir at üzerinde bir binici betimlenmiĢtir. Binicinin yüz ve 

gövdesi cepheden betimlenmiĢtir. At profilden betimlenmiĢtir. Binicinin at 

üzerindeki bacağı kazıma Ģeklinde yapılmıĢtır. Binicinin baĢında kapuĢonlu, yüzünü 

çevreleyen kısmında kürk olan bir baĢlık vardır. Stelde anatomik ayrıntılar Ģematik 

olarak belirlenmiĢ, atın eğer ipi, atın gözleri gibi ayrıntılar çizgiyle iĢlenmiĢtir. Yazıt 

yoktur. 

 

153-  Adak Steli            Lev. 50 Res. 3 

Env. No  : 15.66.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 10.2 cm 
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  Gen: 14.6 cm 

  Kal: 3.7 cm 

Durum  : Stelin üst ve alt kısımlarında kırıklar vardır.  

Tanım  : Stel üzerinde sola doğru hareket eden bir Nike figürü 

iĢlenmiĢtir. Figürün sağ bacağı elbisesindeki yırtmaç açıldığı için görülür. Elbise 

üzerinde, hareketi gösteren kıvrımlar iĢlenmiĢtir. Ayrıca figürün göğüs bölümü 

iĢlenerek belirginleĢtirilmiĢtir. Yazıt yoktur. 

154- Adak Steli            Lev. 50 Res. 4 

Env. No  : 26.63.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 13.7 cm 

  Gen: 15.8 cm 

  Kal: 5.6 cm 

Durum  : Stelin üst tarafı kırılmıĢtır. 

Tanım  : Stel üzerinde merkezde, bir erkek figürü iĢlenmiĢtir. 

Göbekten alt tarafı olan figür, göbeğini açıkta bırakacak Ģekilde bir giysi giymiĢtir. 

Vücut ağırlığı sağ bacağı üzerinde olan figür, sol bacağını diz kapağından bükerek 

hareketlendirilmiĢtir. Vücudundan aĢağı kıvrımlarla dökülen elbise, sağ bacak 

üzerinden sol eli üzerine atılan kumaĢ parçası, vücudunun sol tarafından aĢağı doğru 

sarkıtılmıĢtır. Sol eliyle de buradaki kumaĢı kavrar gibi betimlenmiĢtir. Stelin 

tutturmalık kısmı sağlamdır. Yazıt yoktur. 

 

155- Adak Steli        Lev. 51 Res. 1 

Env. No  : 26.35.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 14.4 cm 
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  Gen: 13.9 cm 

  Kal: 4.1 cm  

Durum  : Stelin üst tarafı kırıktır.  

Tanım  : Üst tarafı kırılmıĢ olan stel üzerinde pilasterler arasında bir 

erkek figürü ( çocuk da olabilir) iĢlenmiĢtir. Sadece bacakları görülür. Stelin alt 

silmesi geniĢ olarak bırakılmıĢ ve burası kabaca bırakılmıĢtır. Tutturmalığı 

aĢınmıĢtır. Yazıt yoktur. 

 

156-  Adak Steli       Lev. 51 Res. 2 

Env. No  : 15.16.64 

Malzeme  : Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 15.7 cm 

  Gen: 11.9 cm 

  Kal: 3.1 cm 

Durum  : Stel tam ve sağlamdır. 

Tanım  :Dikdörtgen bir plaka üzerinde Ģematik olarak üç akroter ve üç 

alınlık iĢlenmiĢtir. Alınlık, çizgiyle belirtilmiĢtir. Daha sonra düzeltilmiĢ olan 

kabartma alanına geçilir. Burada alçak kabartma olarak birbirine bitiĢik bir çift göz 

figürü iĢlenmiĢ, göz çizgiyle belirlenmiĢ, gözbebeği yapılmamıĢtır. Stelin alt silmesi 

ve tutturmalığı da kabartma Ģeklinde belirleniĢtir. Stelde yazıt yoktur.  

 

157- Adak Steli       Lev. 51 Res. 3 

Env. No  : 26.104.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 8.8 cm 

  Gen: 12.3 cm 
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  Kal: 2.4 cm 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır.  

Tanım  : Stelin belli bir Ģekli yoktur. Üzerinde birbirine bitiĢik bir çift 

göz figürü vardır. Göz kapakları kalınca yapılmıĢ, göz bebeği ayrıntısı yapılmamıĢtır. 

Yazıt yoktur.  

158- Adak Steli          Lev. 52 Res. 1 

Env. No  : 15.33.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 19.2 cm 

  Gen: 10.7 cm 

  Kal: 3 cm  

Durum  :Stel tüm ve sağlamdır. 

Tanım  : Kabaca iĢlenmiĢ olduğu görülen stel üç akroterli ve üçgen 

alınlıklıdır. Küçük bir alınlıktan sonra yatay bir çizgi ile alınlık bitiĢ ayrıntısı verilmiĢ 

ve daha sonra iç bükey olarak kabartma alanına geçilmiĢtir. Figürlü alanda dıĢtan 

görünen, yan yana duran, bilekten itibaren iki el figürü iĢlenmiĢtir. Eller anatomiye 

uygun değildir. Stelin tutturmalığı sağlamdır. Yazıt yoktur. 

 

159- Adak Steli           Lev. 52 Res. 2 

Env. No  : 26.138.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük : 20.9 cm 

  Gen : 14.1 cm 

  Kal : 2.1 cm  

Durum  : Stelin alt kısmı ile sol köĢesi kırıktır. 

Tanım  :Üst kısmı piramidal olan stelin üç akroteri ve üçgen alınlığı 
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vardır. Alınlık ve akroterler simetrik olarak yapılmıĢtır. Alınlığın merkezinde 

yuvarlak bir kalkan kabartması vardır. Figürlü alanda yüksek kabartma tekniği ile, 

solda bir insana ait sağ elin ayası iĢlenmiĢtir. Parmaklar ve el anatomiye uygun 

olarak yapılmıĢ, el ayası içindeki ayrıntılar çizgiyle verilmiĢtir. Hemen yanında sol 

ele ait baĢparmaktan bir parça günümüze kalmıĢ, diğer kısmı kırıktır. Yazıt yoktur. 

160- Adak Steli       Lev. 52 Res. 3 

Env. No  : 27.23.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 14.5 cm 

  Gen: 9.5 cm 

  Kal: 2.8 cm  

Durum  : Stelin alt kısmı kırıktır. 

Tanım  : Dörtgen tablet biçimli stel üzerinde dirsekten bükülmüĢ açık 

bir el figürü iĢlenmiĢtir. Stelin figür dıĢındaki yüzeyinin kabaca düzlenmiĢ olduğu, 

tırnaklı bir görünüm göze çarpmaktadır. Yazıt yoktur. 

 

161- Adak Steli       Lev. 52, Res. 4 

Env. No  : 68.4.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 11.3 cm 

  Gen: 12.3 cm 

  Kal: 2.7 cm 

Durum  : Stel, Ģekilsiz bir tablet parçasından oluĢmuĢtur. Kırık yoktur.  

Tanım  : ġekilsiz bir mermer parçası olduğu anlaĢılan tablet biçimli 

stel üzerinde çizgilerle Ģematik olarak bilekten itibaren betimlenen açık bir insan eli 

figürü iĢlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 
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162- Adak Steli           Lev. 53 Res. 1 

Env. No  : 26.139.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer  

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 11 cm 

  Gen: 7.2 cm 

  Kal: 2.7 cm  

Durum  : Stel üst parçası ile tutturmalık kısmı kırıktır. 

Tanım  : Üst kısmının piramidal olduğu anlaĢılan stel üzerinde alçak 

kabartma tekniği ile Ģematik olarak bilekten itibaren betimlenen açık bir insan eli 

figürü iĢlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

163- Adak Steli       Lev. 53 Res. 2 

Env. No  : 26.120.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 26.1 cm 

  Gen: 13.5 cm 

  Kal: 3.7 cm 

Durum  :Stel tüm ve sağlamdır. Ancak tutturmalık kısmında diagonal 

bir kırık görülür.  

Tanım  : Üç akroterli üçgen alınlı stelde düz bir silmeyle stel 

gövdesine geçilir. Stel gövdesi pürüzlüdür. Tam ortada kenarları ve kasları çizgilerle 

belirlenmiĢ, sağa dönük Ģekilde bir bacak figürü vardır. Ayağın ucu yukarı kıvrık 

Ģekildedir. Daha sonra düz bir Ģekilde tutturmalık kısmına geçilir. Yazıt yoktur. 

 

164- Adak Steli            Lev. 53 Res. 3 

Env. No  : 15.27.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 
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Boyutlar :  

  Yük: 14.7 cm 

  Gen: 20.7 cm 

  Kal: 3.4 cm  

Durum  : Oval biçimli olan tabletin kenarları yuvarlatılmaya 

çalıĢılmıĢtır. Kırık yoktur. 

Tanım  : Oval tablet üzerinde tam ortada sağa dönük dizden bükülmüĢ 

bir bacak ve çevresinde bilekle birlikte betimlenmiĢ dört tane açık el figürü 

iĢlenmiĢtir. Bacak figürünün solundaki ellerin baĢparmakları dıĢa doğru, sağındaki 

ellerin baĢparmakları içe doğru dönüktür. Bu figürler kabartma tekniği ile yapılmıĢlar 

ve düz olmayan bir kaide üzerinde durmaktadırlar. Yazıt yoktur. 

 

165- Adak Steli            Lev. 54 Res. 1 

Env. No  : 26.114.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 22.5 cm 

  Gen: 11.4 cm 

  Kal: 3.1 cm  

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır. Sağ alt köĢede küçük bir kırık, onun 

biraz üzerinde çentik Ģeklinde ufak bir kırık daha vardır. Stelin genelinde aĢınma 

göze çarpar. 

Tanım  : ġematik olarak üç akroterli ve üçgen alınlıklıdır. Stel 

gövdesine geçiĢ belli belirsizdir. Stel yüzeyi oldukça pürüzlüdür. Ortada ayakkabı ya 

da bot giymiĢ Ģekilde çizgi ile bir ayak figürü iĢlenmiĢtir. Parmak ayrıntıları yoktur. 

Stelde tutturmalık kısmına bir çizgi ile geçilir. Tutturmalığı sağlamdır. Yazıt yoktur. 

 

166- Adak Steli            Lev. 54 Res. 2 

Env. No  : 26.111.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 
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Boyutlar :  

  Yük: 13.1 cm 

  Gen: 8.9 cm 

  Kal: 2.5 cm  

Durum  : Stelin alt kısmı kırıktır.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal, üç akroterli, üçgen alınlıklı stelin 

alınlığının ortasında yuvarlak kalkan motifi vardır. Alınlık korniĢinden sonra stel 

form olarak her iki yanlardan içeriye doğru daralır. Stel gövdesinde sağa dönün, 

dizden bükük bir ayak figürü iĢlenmiĢtir. Stel yüzeyi düzeltilmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

167- Adak Steli           Lev. 54 Res. 3 

Env. No  : 26.123.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 13.5 cm 

  Gen: 11.2 cm 

  Kal: 3.2 cm  

Durum  : Stelin üst kısmında kırık vardır.  

Tanım  : Stelin kabartma alanında sağa dönük, dizden bükülmüĢ bir 

bacak figürü vardır. Stel yüzeyi pürüzlüdür. En alt kalıba geçiĢ, kazıma bir çizgi ile 

verilmiĢtir. Altta tutturmalık vardır. Yazıt yoktur. 

 

168- Adak Steli            Lev. 54 Res. 4 

Env. No  : 26.113.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 11.9 cm 

  Gen: 14.5 cm 

  Kal: 1.6 cm  
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Durum  : Stelin üst kısmı kırıktır.  

Tanım  : Stel üzerinde sola dönük bir ayak figürü kazıma çizgilerle 

iĢlenmiĢtir. Stelin alt kalıbına geçiĢ, kazıma bir çizgiyle verilmiĢtir. Tutturmalığın 

sağ tarafı, sol tarafından daha yukarıdadır. Yazıt yoktur. 

 

169- Adak Steli                       Lev. 55 Res. 1 

Env. No  : 15.23.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 12.4 cm 

  Gen: 8.9 cm 

  Kal: 2.7 cm 

Durum  : Stelin kenarlarında ve genelinde aĢınma görülür. 

Tanım  : Stel, körelmiĢ üç akroterli, Ģematik olarak gösterilmiĢ ve 

asimetrik olarak kazıma çizgilerle yapılmıĢ küçük bir alınlığa sahiptir. Alınlığın alt 

kiriĢinden stel gövdesine yine kazıma bir çizgiyle geçilir. Stel gövdeside dizden hafif 

bükülmüĢ, sağa doğru dönük bir bacak figürü iĢlenmiĢtir. Stelin alt kalıbına yine 

kazıma bir çizgiyle geçilir. Stelin tutturmalığı ve sağ kenarında da yine aĢınma izleri 

görülür. Yazıt yoktur. 

 

170- Adak Steli             Lev. 55 Res. 2 

Env. No  : 26.117.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 15.4 cm 

  Gen: 11.2 cm 

  Kal: 2.6 cm 

Durum  : Stelin sağ akroteri ve alt kısmı kırıktır. Tepe akroterinde 

aĢınma görülür. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stel, üç akroter ve bir alınlığa 
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sahiptir. Alınlık korniĢinden stel gövdesine derin bir kazıma çizgiyle geçilir. Bu 

bölüm sanki steli iki parçaya ayırmıĢ gibi göstermektedir. Kabartma alanında sola 

doğru, düzden bükülmüĢ bir bacak figürü yapılmıĢ, ancak ayak kısmı ve aĢağısı 

kırılmıĢtır. Yazıt yoktur. 

 

171- Adak Steli            Lev. 55 Res. 3 

Env. No  : 26.116.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 11.6 cm 

  Gen: 8.5 cm 

  Kal: 2.7 cm  

Durum  : Üst kısmı ve alt kısmı kırıktır. 

Tanım  : Ġnce uzun bir plaka olan stel üzerinde sağa dönük, dizden 

hafif kırılmıĢ bir bacak figürü kazıma çizgilerle iĢlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

172- Adak Steli           Lev. 55 Res. 4 

Env. No  : 26.122.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 12 cm 

  Gen: 6.6 cm 

  Kal: 4.2 cm  

Durum  : Stel ince uzun bir plaka Ģeklindedir ve aĢınmıĢ 

görünümlüdür. 

Tanım  : Ġnce uzun bir plaka Ģeklindedir. Stel görünümü kabadır. Sola 

dönük dizden hafif bükülmüĢ bir bacak kabartması iĢlenmiĢtir. Yüzey gözeneklidir. 

Yazıt yoktur. 

 

173- Adak Steli       Lev. 56 Res. 1 
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Env. No  : 15.25.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 17.6 cm 

  Gen: 11.4 cm 

  Kal: 3.3 cm 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır. Akroterleri aĢınmıĢtır. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin körelmiĢ Ģekilde üç akroteri 

ve asimetrik küçük bir alınlığı vardır. Alınlık korniĢinden stel gövdesine belli belirsiz 

bir silmeyle geçilir. Burada birbirine paralel, dizlerinden hafif bükülmüĢ, sağa dönük 

iki bacak figürü kabartma Ģeklinde iĢlenmiĢtir. Stelin alt kalıbına yine belli belirsiz 

bir silmeyle geçilir. Tutturmalığı sağlamdır. Yazıt yoktur. 

 

174- Adak Steli       Lev. 56 Res. 2 

Env. No  : 26.119.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 26.6 cm 

  Gen: 15.5 cm 

  Kal: 6.1 cm 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır. Sol alt köĢede küçük bir kırık vardır. 

Tutturmalık kırıktır.  

Tanım  : Stel üç akrotere, küçük bir üçgen alınlığa sahiptir. Kabartma 

alanı dıĢındaki tüm yüzey keski darbeleri ile kaplıdır. Kabartma alanı da 

gözeneklidir. Alınlık korniĢinden, belli belirsiz iç bükey bir silmeyle stel gövdesine 

geçilir. Burada birbirine paralel, sağa dönük, iki ince bacak figürü iĢlenmiĢtir. 

Soldaki bacak dizden hafif bükülmüĢ, sağdaki bacak biraz daha düz bir Ģekilde 

betimlenmiĢtir. Altta yine belli belirsiz bir silmeyle stel alt kalıbına geçilir. Yazıt 

yoktur. 

175- Adak Steli           Lev. 56 Res. 3 
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Env. No  : 15.31.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 20.4 cm 

  Gen: 9.6 cm 

  Kal: 3.7 cm 

Durum  : Stelin figürlü alanından üstü kırıktır.  

Tanım  : Stelin yukarıdan aĢağıya doğru hafif düz inip stel kalıbında 

geniĢleyen bir formu vardır. Kabartma alanında birbirine paralel Ģekilde 

yerleĢtirilmiĢ, sağa dönük, dizlerden hafif bükülmüĢ iki bacak kabartması iĢlenmiĢtir. 

Stelin alt kalıbına geçiĢte silme yapılmamıĢtır. Tutturmalığı sağlamdır. Yazıt yoktur. 

 

176- Adak Steli            Lev. 56 Res. 4 

Env. No  : 27.9.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 17.3 cm 

  Gen: 9.5 cm 

  Kal: 2.5 cm 

Durum  : Stelin tümü sağlamdır ve aĢınma gözlenir. 

Tanım  : Stelin üst kısmı piramidaldir, Gövdesi “S” formlu olan stelin 

kenarları da “S” harfine paralel olacak Ģekilde düzenlenmiĢtir. Stel üç akroterli ve 

üçgen alınlıklıdır. Alınlık pervazının altında bir çizgi ile belirlenen stel gövdesi 

üzerinde, tüm gövdeyi kaplayan bir çoban pelerini giymiĢ, bir erkek figürü alçak 

kabartma tekniği ile oluĢturulmuĢtur. Stelin alt pervazı da yine kazıma çizgiyle 

oluĢturulmuĢtur. Stelin tutturmalığı sağlamdır. Yazıt yoktur. 

 

177- Adak Steli            Lev. 57 Res. 1 

Env. No  : 26.38.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 
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Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 18.6 cm 

  Gen: 12.2 cm 

  Kal: 2.9 cm 

Durum  : Stelin tamamı sağlamdır.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stel, form olarak yukarıdan aĢağıya 

doğru geniĢleyerek iner. Üç akroterli ve üçgen alınlıklıdır. Düz bir silmeyle geçilen 

stel gövdesinin düzleĢtirildiği, ancak iĢlenen çoban pelerinli erkek figürü olduğu 

anlaĢılan figürün henüz bitmediği anlaĢılır. Silluet Ģeklindedir. Yine düz bir silmeyle 

stelin alt pervazına geçilir. Tutturmalık sağlamdır. Yazıt yoktur. 

 

178- Adak Steli           Lev. 57 Res. 2 

Env. No  : 26.7.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 15.3 cm 

  Gen: 8.3 cm 

  Kal: 2.2 cm 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır. Yer yer aĢınma ve stel yüzeyinin 

kabaca iĢlendiği görülür. 

Tanım  : Kabaca çalıĢılmıĢ olduğu görülen stelin tam ortasında çoban 

pelerini giymiĢ, ayakları görülen bir erkek figürü iĢlenmiĢtir. Yüz ayrıntısı çizgilerle 

verilmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

179- Adak Steli           Lev. 57 Res. 3 

Env. No  : 15.49.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 21.4 cm 
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  Gen: 11.4 cm 

  Kal: 2.7 cm 

Durum  : Alınlık kısmı henüz bitmemiĢ olduğu anlaĢılan stelin 

gövdesinin sol tarafında küçük bir kırık vardır.  

Tanım  : Stelin alınlık kısmında alınlığın pervazları ile stelin alt 

pervazının Ģablonu çizilmiĢ, ancak tamamlanamamıĢtır. Sadece Stelin figürlü alanı 

tamamlanmıĢ ve çoban pelerinli bir erkek figürü iĢlenmiĢtir. Tutturmalık sağlamdır. 

Yazıt yoktur. 

 

180- Adak Steli          Lev. 57 Res. 4 

Env. No  : 26.94.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 19.2 cm 

  Gen: 9.8 cm 

  Kal: 2.9 cm 

Durum  : Stelin sol akroteri ile sağ köĢesi diagonal olarak kırıktır.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin üç akroteri ve üçgen alınlığı 

vardır. Form olarak alınlıktan sonra stel gövdesinde hafif bir daralma vardır. Stelin 

alt pervazına doğru tekrar geniĢleme izlenir. Alınlığın alt pervazından sonra kazıma 

çizgiyle oluĢturulmuĢ bir silme ve sonrasında iç bükey bir silmeyle stel gövdesine 

geçilir. Alçak kabartma tekniği ile yapılmıĢ, çoban pelerini giymiĢ bir erkek figürü 

iĢlenmiĢtir. Ayakları ve yüzü görülür. Yüz ayrıntısı çizgilerle gösterilmiĢtir. Ayakları 

kazıma çizgiyle oluĢturulmuĢ bir zemine basar. Bu zemin aynı zamanda stelin alt 

pervazına geçiĢ noktasıdır. Tuturmalığın bir kısmı da sol köĢedeki kırığa bağlı olarak 

kırıktır. Yazıt yoktur. 

 

181- Adak Steli           Lev. 58 Res. 1 

Env. No  : 15.47.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 
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Boyutlar :  

  Yük: 21.8 cm 

  Gen: 18.2 cm 

  Kal: 4.5 cm 

Durum  : Stelin alt kısmı kırıktır. 

Tanım  :Üst kısmı piramidal olan stel yukarıdan aĢağıya düz iner. Üç 

akroterli ve üçgen alınlıklıdır. Alınlık korniĢinin altında kazıma çizgilerle oluĢturulan 

bir çizgiden sonra düz bir silme ve onun da altında kazıma bir çizgi ile stel gövdesine 

geçilir. Ortada çoban giysisi giymiĢ bir erkek figürü gülümser Ģekilde betimlenmiĢtir. 

Yüz ayrıntıları kazıma çizgilerle verilmiĢtir. Figürün içinde bulunduğu fon özenlice 

düzlenmiĢ, ve figür yüksek kabartma olarak ortaya çıkarılmıĢtır. Stelin kenarlarında 

üzerinde balıksırtı motifi bulunan pilasterler kullanılmıĢtır. Stel bu yönüyle diğer 

stellerden farklılık gösterir. Yazıt yoktur. 

 

182- Adak Steli            Lev. 58 Res. 2 

Env. No : -  

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 13.3 cm 

  Gen: 6.7 cm 

  Kal: 2.4 cm 

Durum  : Stelin tepe akroterinden sonraki sağ tarafı ve alt kısmı 

kırıktır.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin sol ve tepe akroteri günümüze 

kalmıĢtır. Buna göre üç akroterli ve üçgen alınlıklı olduğu anlaĢılır. Alınlığın 

ortasında yuvarlak kalkan figürü iĢlenmiĢtir. Alınlık pervazından sonra bir kazıma 

çizgiyle stel gövdesine geçilir. Burada piramidal baĢlıklı, kıvırcık saçlı, çoban giysisi 

giymiĢ olan bir erkek figürü iĢlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

183- Adak Steli           Lev. 58 Res. 3 

Env. No  : 26.6.64. 
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Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 12.1 cm 

  Gen: 9.4 cm 

  Kal: 3.8 cm 

Durum  : Stelin alt profilinden itibaren kırıktır. Tepe akroterinden 

itibaren sağ akroter ve gövdenin sağ üst kısmında kırık vardır.  

Tanım  : Üç akroteri olduğu anlaĢılan stelin küçük bir alınlığı vardır. 

Alınlık alt pervazından stel gövdesine iki kademeli bir silmeyle geçilir. Stel 

gövdesinde çoban pelerinli bir erkek figürü iĢlenmiĢtir. Ayaklarından itibaren stelin 

alt kısmı kırıktır. Yazıt yoktur. 

 

184- Adak Steli            Lev. 58 Res. 4 

Env. No  : 26.92.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 13 cm 

  Gen: 9.4 cm 

  Kal: 2.6 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı ve alt sağ köĢesi kırıktır.  

Tanım  : Stel gövdesinin sağ tarafı düzleĢtirilmiĢ, ancak sol tarafı tam 

düzgün değildir. Ortada çoban pelerini giymiĢ bir erkek figürü betimlenmiĢtir. 

Ayakları ve yüzü görünür. Yüz detaylar kazıma çizgilerle betimlenmiĢtir. 

Tutturmalığı sağlamdır. Yazıt yoktur. 

 

185- Adak Steli             Lev.59 Res. 1 

Env. No  : 26.12.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  
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  Yük: 13 cm 

  Gen: 10.4 cm 

  Kal: 3 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı kırıktır. 

Tanım  : DüzleĢtirilmiĢ stel gövdesi üzerinde dizlerinden altı 

görünecek Ģekilde çoban pelerini giymiĢ, bir erkek figürü betimlenmiĢtir. Stelin alt 

profili kabaca iĢlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

186- Adak Steli             Lev. 59 Res. 2 

Env. No  : 26.84.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 11.8 cm 

  Gen: 8.5 cm 

  Kal: 2.6 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı kırıktır.  

Tanım  : Stelin gövdesi her iki taraftan stelin alt kalıbına doğru önce 

düz, sonra alt profiline yaklaĢtıkça geniĢlemektedir. Ortada çoban pelerini giymiĢ bir 

erkek figürü betimlenmiĢtir. Yüz ayrıntıları iĢlenmiĢtir. Tutturmalık sağlamdır. Yazıt 

yoktur. 

 

187- Adak Steli       Lev. 59 Res. 3 

Env. No  : 27.8.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 17.5 cm 

  Gen: 10.3 cm 

  Kal: 3.3 cm 

Durum  : Stel henüz tamamlanmamıĢ bir steldir. Tutturmalık kısmı 

kırıktır. 
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Tanım  : Üst kısmı piramidal olarak düzlenmiĢ stelin alınlık kısmında 

3 akroterin ve alınlık pervazlarının konturları belirlenmiĢ, ancak kabartma 

tamamlanamamıĢtır. Küçük üçgen bir alınlığı vardır. Stel gövdesinde çoban pelerini 

giymiĢ, bir erkek figürü iĢlenmiĢtir. Figürün sağ tarafı boĢtur. Muhtemelen yazıt 

yazılacaktı. Yazıt yoktur. 

 

188- Adak Steli          Lev. 59 Res. 4 

Env. No  : 26.39.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 17.5 cm 

  Gen: 11.1 cm 

  Kal: 3 cm 

Durum  : Stel tam ve sağlamdır.  

Tanım  : Kabaca iĢlenmiĢ olduğu görülen stelin asimetrik olarak 

yapılmıĢ üç akroteri ve üçgen alınlığı vardır. Stel gövdesinde ortada çoban pelerini 

giymiĢ bir erkek figürü vardır. Tuturmalığı aĢınmıĢ olmasına rağmen sağlamdır. 

Yazıt yoktur. 

 

189- Adak Steli            Lev. 60 Res. 1 

Env. No  : 26.74.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 16.7 cm 

  Gen: 9 cm 

  Kal: 3.6 cm 

Durum  : Sol üst köĢesi kırıktır. 

Tanım  : Tablet Ģeklinde olan stel üzerinde çoban pelerini giymiĢ bir 

erkek figürü alçak kabartma Ģeklinde iĢlenmiĢtir. Yüz ayrıntıları çizgilerle 

verilmiĢtir. Yazıt yoktur. 
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190- Adak Steli           Lev. 60 Res. 2 

Env. No  : 68.35.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 13.4 cm 

  Gen: 11.7 cm 

  Kal: 2.9 cm 

Durum  : Stelin alt köĢesi kırıktır. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olarak düzleĢtirilmiĢ olan stelin yüzeyi 

düzleĢtirilerek ortada çoban pelerini giymiĢ bir erkek figürü iĢlenmiĢtir. Kazıma 

çizgilerle oluĢturulan figürün yüz ayrıntısı da iĢlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

191- Adak Steli           Lev. 60 Res. 3 

Env. No  : 68.38.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 9.6 cm 

  Gen: 9 cm 

  Kal: 2.2 cm 

Durum  : Stelin sağ üst köĢesi ile sol tarafı kırıktır. 

Tanım  : Kabaca çalıĢılmıĢ olduğu görülen stel üzerinde çoban pelerini 

giymiĢ bir erkek figürü iĢlenmiĢtir. Stel üzerinde kırmızı boya kalıntısı vardır. Yazıt 

yoktur. 

 

192- Adak Steli          Lev. 60 Res. 4 

Env. No  : 26.73.64. 

Malzeme  : Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  
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  Yük: 16.2 cm 

  Gen: 9.7 cm 

  Kal: 3.4 cm 

Durum  : Stelin sol alt köĢesinde kırık vardır.  

Tanım  : Kabaca iĢlendiği görülen stel üzerinde kazıma çizgilerle bir 

çoban pelerini giymiĢ erkek figürü betimlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 

193- Adak Steli            Lev. 61 Res. 1 

Env. No  : 26.93.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 16.9 cm 

  Gen: 9.1 cm 

  Kal: 2.8 cm 

Durum  : Üst kısmı piramidal olan stelin sol tarafı ile sağ tarafı dikey 

olarak kırıktır. 

Tanım  : Keski izleri görülen stel üzerinde saçının bir kısmı görünen 

çoban giysisi giymiĢ, bir erkek figürü iĢlenmiĢtir. Yüz ayrıntıları da özenle 

verilmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

194- Adak Steli             Lev.61 Res. 2 

Env. No  : 26.44.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 14 cm 

  Gen: 9.9 cm 

  Kal: 3.2 cm 

Durum  : Kenarları yuvarlatılmıĢ olan stelin dikdörtgen bir formu 

vardır.  

Tanım  : Tablet üzerinde çoban pelerini benzeri tüm vücudunu örten 

bir giysi giymiĢ bir erkek figürü iĢlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 



165 
 

 

 

195- Adak Steli           Lev. 61 Res. 3 

Env. No  : 15.75.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 10.2 cm 

  Gen: 9.7 cm 

  Kal: 3.3 cm  

Durum  : Stel tablet Ģeklindedir, sağlamdır ve kabaca iĢlenmiĢtir. 

Tanım  : Dikdörtgen formlu stel üzerinde çoban pelerini giymiĢ bir 

erkek figürü iĢlenmiĢ, yüz ayrıntıları iĢlenmemiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

196- Adak Steli           Lev. 61 Res. 4 

Env. No  : 15.78.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 11 cm 

  Gen: 6.7 cm 

  Kal: 2.5 cm 

Durum  : Kenarları düzleĢtirilmiĢ olan stelin belli bir Ģekli yoktur. 

Tablet Ģeklindedir. 

Tanım  : Piramidal Ģekilde çoban pelerini giymiĢ bir erkek figürü 

kabaca iĢlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

197- Adak Steli       Lev. 62 Res. 1 

Env. No  : 15.73.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  
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  Yük: 16.5 cm 

  Gen: 12.3 cm 

  Kal: 3.6 cm 

Durum  : Tablet Ģeklindedir. Piramidal formludur. Sağ alt köĢesinde 

bir kırık vardır.  

Tanım  : Tablet üzerinde, çoban pelerini giymiĢ bir erkek figürü 

betimlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

198- Adak Steli       Lev.62 Res. 2 

Env. No  : 68.41.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 14.3 cm 

  Gen: 9 cm 

  Kal: 3.3 cm 

Durum  : Sağ alt köĢesi kırıktır. Stel genelinde aĢınma görülür. 

Tanım  : Üç akroterli, üçgen alınlıklı stel oldukça kaba çalıĢılmıĢtır. 

Alınlık merkezinde tüm alınlığı kaplayan daire biçimli kalkan ya da rozet motifi 

iĢlenmiĢtir. Alınlığın alt profilinde figür alanında olması gereken, çoban pelerini 

giymiĢ erkek figürünün baĢı vardır. Kazıma çizgilerle alınlık alt profilinden stel 

gövdesine geçilir. Erkek figürünün gövdesi bu kısmı tamamen doldurmuĢtur. Figürün 

ayakları ise tutturmalık kısmına iĢlenmiĢtir. Stel yüzeyi düz değildir. Kabartma figür 

üzerinde kırmızı boya kalıntısı vardır. Yazıt yoktur. 

 

199- Adak Steli            Lev. 62 Res. 3 

Env. No  : 15.74.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 15.6 cm 

  Gen: 10 cm 
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  Kal: 2.5 cm 

Durum  : Üst kısmı piramidal olan stelin sağ akroteri kırıktır. Üst kısmı 

da aĢınmıĢtır.  

Tanım  : Stel üzerinde kabaca çalıĢılmıĢtır. ġematik olarak üç akroter 

yapılmıĢtır. Alınlık yoktur. Stel gövdesi ile üst kısım arasında kazıma bir çizgi vardır, 

ancak bu çizgi stel gövdesinden üst kısma taĢan figürün baĢlığının sağ tarafında daha 

alçakta, sol tarafında ise daha yüksektedir. Stel gövdesinde çoban pelerini giymiĢ bir 

erkek figürü vardır. Yüz ayrıntısı iĢlenmiĢtir. Ayakları görülür. Yazıt yoktur. 

 

200- Adak Steli           Lev. 62 Res. 4 

Env. No  : 26.46.64. 

Malzeme  : Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 13.4 cm 

  Gen: 8.8 cm 

  Kal: 2.6 cm 

Durum  : Stelin sağ alt köĢesi kırıktır.  

Tanım  : Stlein tüm kenarları yuvarlatılmıĢtır. En üstte tepede tek 

akroter vardır. Kabartma alanı etrafında kazıma çizgilerle oluĢturulan dairevi bir 

kontur yapılmıĢtır. Ortada çoban pelerini giymiĢ bir erkek figürü vardır. Sağ 

tarafında ondan daha kısa boylu bir figür daha yapılmak istenmiĢ, ancak yarım 

kalmıĢtır. Yazıtt yoktur. 

 

201- Adak Steli            Lev. 63 Res. 1 

Env. No  : - 15 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 13.7 cm 

  Gen: 9.3 cm 
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  Kal: 2.5 cm 

Durum  : Stel, üst tarafı yuvarlatılmıĢ piramidal bir tablettir.  

Tanım  : Kabaca iĢlenmiĢ tablet üzerinde çoban pelerini giymiĢ bir 

erkek figürü kazıma çizgilerle betimlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 

202- Adak Steli            Lev. 63 Res. 2 

Env. No  : 27.17.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 15.6 cm 

  Gen: 9.4 cm 

  Kal: 2.3 cm 

Durum  : ġekil olarak kenarları yuvarlatılmıĢ dikdörtgen formunda 

olan stelin yüzeyi kabaca düzeltilmiĢtir.  

Tanım  : Ortada çoban pelerini giymiĢ bir erkek figürü kazıma 

çizgilerle betimlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

203- Adak Steli            Lev. 63 Res. 3 

Env. No  : 22.2.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 11 cm 

  Gen: 8.9 cm 

  Kal: 3 cm 

Durum  : KöĢeli formda olan tabletin sağ alt köĢesinde küçük bir kırık 

vardır.  

Tanım  : Tablet üzerinde piramidal yapıda çoban pelerini giymiĢ bir 

erkek figürü kazıma çizgilerle betimlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

204- Adak Steli           Lev. 63 Res. 4 
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Env. No  : 15.77.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 15.1 cm 

  Gen: 11.4 cm 

  Kal: 3.1 cm  

Durum  : ġekilsiz bir formda olan tablette önemli bir kırık yoktur.  

Tanım  : Tablet üzerinde piramidal yapıda çoban pelerini giymiĢ bir 

erkek figürü kazıma çizgilerle betimlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 

205- Adak Steli           Lev. 64 Res. 1 

Env. No  : 26.5.64.  

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 12.3 cm 

  Gen: 7.1 cm 

  Kal: 3 cm 

Durum  : Belli bir Ģekli ve önemli bir kırığı yoktur.  

Tanım  : Tablet üzerinde piramidal yapıda çoban pelerini giymiĢ bir 

erkek figürü kazıma çizgilerle betimlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

206- Adak Steli            Lev. 64 Res. 2 

Env. No  : 26.96.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 17.8 cm 

  Gen: 8.9 cm 

  Kal: 3.6 cm 

Durum  : Stel tablet Ģeklindedir ve etrafı kabaca düzeltilmiĢtir. 
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Tanım  : Dikdörtgen bir tablet Ģeklinde olan stel üzerinde, bir kaide 

üzerinde ayakta duran,  çoban pelerini giymiĢ bir erkek figürü, kazıma çizgilerle 

betimlenmiĢtir. Stel yüzeyi ve kenarları kabaca düzeltilmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

207- Adak Steli           Lev. 64 Res. 3 

Env. No  : 15.57.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 11 cm 

  Gen: 5.4 cm 

  Kal: 2.4 cm. 

Durum  : Dikdörtgen formlu tablet üzerindeki figürün tam ortasında 

enine bir çatlak vardır.  

Tanım  : Tablet üzerinde çoban pelerini giymiĢ bir erkek figürü 

kazıma çizgilerle Ģematik olarak betimlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

208- Adak Steli            Lev. 64 Res. 4 

Env. No  : 26.66.64. 

Malzeme  : Damarlı Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 13.3 cm 

  Gen: 8.3 cm 

  Kal: 2.7 cm. 

Durum  : Dikdörtgen formlu olan tabletin sağ kenarında küçük bir kırık 

vardır.  

Tanım  : Dikdörtgen formlu tabletin kenarları tam düzeltilmemiĢtir. 

Yüzey üzerinde piramidal yapıda, çoban pelerini giymiĢ bir erkek figürü daha 

yuvarlakça olarak kazıma çizgilerle betimlenmiĢtir. Ayakları da yuvarlak hatlara 

sahiptir ancak iki ayağı da ya düz bir kaide üzerinde durur vaziyette betimlenmiĢtir 

ya da ayakkabı yapılmak istenmiĢtir. Yazıt yoktur. 
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209- Adak Steli            Lev. 65 Res. 1 

Env. No  : 68.40.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 7.9 cm 

  Gen: 10 cm 

  Kal: 1.4 cm. 

Durum  : Dikdörtgen formlu stel, ortasından kırıktır.  

Tanım  : Tablet üzerinde, kabaca, derin kazıma çizgilerle çoban 

pelerini ve baĢlığı giymiĢ bir erkek figürü betimlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

210- Adak Steli            Lev. 65 Res. 2 

Env. No  : 26.9.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 21.4 cm 

  Gen: 10.6 cm 

  Kal: 3.3 cm. 

Durum  : Stel tam ve sağlamdır. Üzerinde önemli bir kırık yoktur.  

Tanım  : Stel, kazıma çizgilerle dekore edilmiĢ üç akrotere sahiptir. 

Üçgen bir alınlığı, alınlığın ortasında da, merkezinde delik figürü bulunan yuvarlak 

kalkan betimlemesi yapılmıĢtır. Alınlığın yatay geisonlarının üzeri de kazıma 

çizgilerle dekore edilmiĢtir. Alınlığın hemen altında figürlü kabartma alanına 

geçilmiĢtir. Yan yana üç figür ayakta durmaktadır. Ortadaki figürün ayrıntıları 

kazıma çizgilerle betimlenmiĢtir. Ancak her iki yanında duran figürlerin yalnızca 

kenarları siluet olarak verilmiĢ, bitirilmemiĢtir. Stelin alt profili ve tutturmalığı 

sağlamdır.  Yazıt yoktur. 
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211- Adak Steli            Lev. 65 Res. 3 

Env. No  : 26.70.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 17.4 cm 

  Gen: 11.9 cm 

  Kal: 3 cm. 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin üç akroteri ve üçgen alınlığı 

vardır. Alınlıktan sonra hemen altta stelin kabartma alanına geçilir. Burada yan yana 

iki erkek figürü betimlenmiĢtir. Bu figürler baĢlarını örtecek Ģekilde olan ve kolları 

da bulunan mont Ģeklinde giyecekler giymiĢlerdir. Boyunlarında da atkı benzeri bir 

parça yapılmıĢtır. Figürler kabartma Ģeklinde, ayrıntıları kazıma çizgilerle verilmiĢtir. 

Stelin tutturmalığı sağlamdır. Yazıt yoktur. 

 

212- Adak Steli          Lev. 65 Res. 4 

Env. No  : 15.52.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 19.7 cm 

  Gen: 12.6  cm 

  Kal: 2.6 cm. 

Durum  : Stelin sağ alt kenarında küçük bir kırık vardır. Diğer yerleri 

sağlamdır.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal olarak yuvarlatılmıĢ stelin sadece ortada 

kalan kabartma alanı iĢlenebilmiĢtir. Alınlık ve stelin tutturmalık kısmı ile alt 

platformu düzleĢtirilip bırakılmıĢtır. Figürlü alanda yan yana iki erkek figürü, çoban 

pelerini benzeri bir kıyafet giymiĢ halde betimlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 
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213- Adak Steli                                             Lev. 66 Res 1 

Env. No  : 26.27.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 15.2 cm 

  Gen: 10 cm 

  Kal: 3 cm. 

Durum  : Stelin sol alt köĢesinde bir kırık ve alınlığın merkezinde bir 

kırık vardır.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin üç akroteri ve üçgen alınlığı 

vardır. Stel form olarak üst kısmı daha geniĢ, alt profile doğru daralan bir form 

gösterir. Kabartma alanında ayakta duran, çoban pelerini giymiĢ iki erkek figürü, 

kabaca betimlenmiĢtir. Tutturmalık sağlamdır. Yazıt yoktur. 

 

214- Adak Steli           Lev. 66 Res. 2 

Env. No  : 68.28.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 20.2 cm 

  Gen: 12.8 cm 

  Kal: 3.1 cm. 

Durum  : Stelin tepe akroteri yatay olarak kırıktır. Ayrıca sağ alt 

köĢede ve tutturmalığın sol köĢesinde birer kırık vardır.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin üç akroteri ve üçgen bir 

alınlığı vardır. Alınlığın alt profilinden kazıma bir çizgi ve iç bükey bir silmeden 

sonra kabartma alanına geçilir. Burada yan yana iki erkek figürü, çoban pelerini 

giymiĢ Ģekilde betimlenmiĢlerdir. Figürler kabartma olarak, ayrıntıları kazıma 

çizgilerle verilmiĢtir. Ayakları, stelin alt silmesinin üzerine basmaktadır. 

Tuturmalığının da sol köĢesi kırıktır. Yazıt yoktur. 
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215- Adak Steli           Lev. 66 Res. 3 

Env. No  : 26.26.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 16.2 cm 

  Gen: 10.7 cm 

  Kal: 3 cm. 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin üç akroteri ve üçgen bir 

alınlığı vardır. Kabartma alanında yan yana iki erkek figürü, stelin alt profili üzerinde 

durur Ģekilde betimlenmiĢtir. Yüz ayrıntıları verilmiĢtir. Stel genel olarak oldukça 

kaba iĢlenmiĢtir ve yer yer aĢınma gözlenmektedir. Tutturmalığı da aĢınmıĢ ve 

sağlamdır. Yazıt yoktur. 

 

216- Adak Steli            Lev. 66 Res. 4 

Env. No  : 26.95.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 13 cm 

  Gen: 11.3 cm 

  Kal: 2.6 cm. 

Durum  : Stelin üst kısmı ile tutturmalığın sağ köĢesi kırıktır.  

Tanım  : Stel üzerinde çoban pelerini giymiĢ, yan yana duran iki erkek 

figürü iĢlenmiĢtir. Yüz ayrıntıları iĢlenmemiĢtir. Giysi ayrıntıları kazıma çizgilerle 

verilmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

217- Adak Steli            Lev. 67 Res. 1 

Env. No  : 27.15.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 
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Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 13.1 cm 

  Gen: 9 cm 

  Kal: 4.4 cm. 

Durum  : Stelin üst kısmı kırıktır. Sol kenarda, kırık izleri görülür. 

Tanım  : Stel üzerinde yan yana duran, çoban pelerini giymiĢ iki erkek 

figürü, yüksek kabartma Ģeklinde betimlenmiĢtir. Yüz ayrıntıları da verilmiĢtir. Yazıt 

yoktur. 

 

218- Adak Steli            Lev. 67 Res. 2 

Env. No  : 68.19.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 11.5 cm 

  Gen: 11.4 cm 

  Kal: 3 cm. 

Durum  : Stelin üst kısmı tamamen kırıktır. Tutturmalığın sağ 

köĢesinde küçük bir kırık vardır.  

Tanım  : Stel üzerinde dizlerinden alt kısmı görünen iki insan figürü 

betimlenmiĢtir. Yan yana, bir kaide üzerinde dururlar. DıĢ bükey bir silme ile stelin 

alt profiline geçilir. Kalınca olan bu profilden sonra tutturmalık kısmı gelir. Yazıt 

yoktur. 

 

219- Adak Steli              Lev. 67 Res. 3 

Env. No  : - 18 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 13.9 cm 

  Gen: 16.7 cm 
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  Kal: 4.7 cm. 

Durum  : Stelin üst kısmı ile sol kenarı alt köĢeye kadar kırıktır. 

Tutturmalığı aĢınmıĢtır. 

Tanım  : Stel üzerinde üç tane çoban pelerini giymiĢ erkek figürü 

vardır. En soldakinin sadece ayak kısmı, diğerlerinin tüm vücutları görünür. Boyları 

oldukça kısadır. Stelin alt kısmında oldukça büyük bir alan boĢ bırakılmıĢ, yüzeyde 

ince keski izleri görülmektedir. Yazıt yoktur. 

 

220- Adak Steli             Lev. 67 Res. 4 

Env. No  : 138.59.69 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük:14.4  cm 

  Gen: 10.9 cm 

  Kal: 2.7 cm. 

Durum  : Tablet Ģeklinde olan stelde kırık yoktur.  

Tanım  : Oldukça kaba iĢlenen tablet üzerinde yan yana iki erkek 

figürü çoban pelerini giymiĢ Ģekilde betimlenmiĢlerdir. Yüz ayrıntıları da verilmiĢtir. 

Ayaklar L tarzında iĢlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

221- Adak Steli            Lev. 68 Res. 1 

Env. No  : 15.82.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 20.7 cm 

  Gen: 13.5 cm 

  Kal: 4 cm. 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin üç akroteri ve üçgen, küçük 
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bir alınlığı vardır. Stelin kabartma alanında ortada sivri külah baĢlıklı bir figür ile her 

iki yanında saçları uzun, baĢları açıkta, tüm vücutlarını saran hymation giymiĢ iki 

erkek figürü iĢlenmiĢtir. Tutturmalık sağlamdır. Yazıt yoktur. 

 

222- Adak Steli            Lev. 68 Res 2 

Env. No  : 15.83.64. 

Malzeme  : Damarlı Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 30.5 cm 

  Gen: 14.2 cm 

  Kal: 3.9 cm. 

Durum  : Stelin alt köĢesi kırıktır.  

Tanım  : Üst kısmı asimetrik olarak düzeltilmiĢ olan stelin üç akroteri 

ve üçgen bir alınlığı vardır. Asimetrik olan alınlığın ortasında yuvarlak bir kalkan 

motifi iĢlenmiĢtir. Kabartma alanında en solda altta uzun ve kıvrımlı bir elbise 

üzerine, tüm vücudunu ve kollarını saracak Ģekilde giyinmiĢ bir kadın figürü ile 

yanında palliatus tarzında giyinmiĢ bir erkek figürü , sağda daha arka fonda çoban 

pelerini benzeri kıyafet giymiĢ iki erkek figürü betimlenmiĢtir. Tüm figürler bir kaide 

üzerinde ayakta dururlar. Bir düz silme, bir enine düz kazıma çizgiden sonra yazı 

yazılacak alan bırakılmıĢ, ancak yazı yazılmamıĢtır. Tutturmalık sağlamdır. Yazıt 

yoktur. 

 

223- Adak Steli           Lev. 68 Res. 3 

Env. No  : 15.92.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 26.6 cm 

  Gen: 13.8 cm 

  Kal: 3.7 cm. 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır. Alınlık ve tutturmalık kısımları 
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aĢınmıĢtır. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin kazıma çizgilerle ve Ģematik 

olarak oluĢturulmuĢ üç akroteri ve üçgen alınlığı vardır. Kabartma alanında dört figür 

iĢlenmiĢtir. Yüz ve elbise ayrıntıları kazıma çizgilerle verilmiĢtir. Ortadaki iki figür 

daha yüksekte, diğerleri daha alcakta durur. En sağdaki figür diğerlerinden daha uzun 

olarak betimlenmek istenmiĢ ancak figürün ayrıntıları iĢlenmemiĢtir. Stelin alt profili 

ve tutturmalık kısmı kazıma çizgilerle Ģematik olarak yapılmıĢtır. Yazıt yoktur. 

 

224- Adak Steli           Lev. 68 Res. 4 

Env. No  : 15.68.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :  

  Yük: 18.8 cm 

  Gen: 11.6 cm 

  Kal: 2.5 cm. 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır.  

Tanım  : Üç akroterli, üçgen alınlıklı stelin pedimentinde iri bir 

yuvarlak kalkan figürü iĢlenmiĢtir. Kabartma alanında solda, drapeli elbise giymiĢ, 

bir kadın figürü, hemen sağında önünde küçük bir çocuk figürü iĢlenmiĢ, sağda 

kürklü, kolları da bulunan bir elbise giymiĢ erkek figürü iĢlenmiĢtir. Stelin 

tutturmalığı sağlamdır. Yazıt yoktur. 

 

225- Adak Steli           Lev. 69 Res. 1 

Env. No  : 15.53.64. 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Boyutlar :   

  Yük: 18.8 cm 

  Gen: 13.3 cm 

  Kal: 4.1 cm. 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır. Sağ akroter aĢınmıĢtır. Stelin sağ alt 
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köĢesinde küçük bir kırık vardır.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin üç akroteri, üçgen bir alınlığı 

vardır. Kabartma alanında solda çoban pelerini giymiĢ bir erkek figürü ile sağında 

baĢı örtülü, altta drapeli uzun bir giysi üzerine tüm vücudunu saran bir hymation 

giymiĢ bir kadın figürü iĢlenmiĢtir. Kadının dirsekten bükülmüĢ sağ eli boğazının alt 

kısmından dıĢarı sarkmıĢtır. Giysi kıvrımları kazıma çizgilerle verilmiĢtir. Stelin 

tutturmalığı sağlamdır. Yazıt yoktur. 

 

226- Adak Steli           Lev. 69 Res. 2 

Env. No  : 26.75.64. 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Boyutlar :   

  Yük: 19.7 cm 

  Gen: 11.5 cm 

  Kal: 3.1 cm. 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır. Sağ akroterin bir kısmı ile tutturmalık 

kısmı aĢınmıĢtır.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin üç akroteri ve üçgen, küçük 

bir alınlığı vardır. Kabartma alanında üç figür iĢlenmiĢtir. En soldaki ve en sağdaki 

figürler çoban pelerini giymiĢ erkek figürleri, ortadaki ise baĢı ve tüm vücudu 

hymation içinde kalmıĢ, altta kıvrımlı bir elbise giymiĢ olan bir kadın figürüdür. 

Yazıt yoktur. 

 

227- Adak Steli            Lev. 69 Res. 3 

Env. No  : 26.67.64. 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Boyutlar :   

  Yük: 16.5 cm 

  Gen: 10.8 cm 

  Kal: 2.5 cm. 
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Durum  : Stel tam ve sağlamdır. Tutturmalık aĢınmıĢtır. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin alınlık ve alt platformu 

düzeltilmiĢ ve konturları belirlenmiĢ ancak yontulmamıĢtır. Kabartma alanında iki 

erkek figürü iĢlenmiĢ, soldaki çoban pelerini giymiĢ Ģekilde, sağdaki palliatus 

Ģeklinde betimlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

228- Adak Steli             Lev 69 Res. 4 

Env. No  : 26.52.64. 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Boyutlar :   

  Yük: 15.6 cm 

  Gen: 10.2 cm 

  Kal: 3 cm. 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır. Tutturmalıkta bir kırık vardır.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal olarak yuvarlatılmıĢ olan stelin üç 

akroteri, üçgen bir alınlığı vardır. Kabartma alanında kıvrımlı, tüm vücudu saran bir 

giysi giyen ve baĢı örtülü bir kadın figürü ile sağında bitmemiĢ bir figür daha vardır. 

Stel yüzeyi kabaca düzeltilmiĢtir. Tutturmalığı kırıktır. Yazıt yoktur. 

 

229- Adak Steli            Lev. 70 Res. 1 

Env. No  : 26.56.64. 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Boyutlar :   

  Yük: 22.8 cm 

  Gen: 13.6 cm 

  Kal: 3 cm. 

Durum  : Stelin ortasında diagonal Ģekilde bir kırık vardır. Stelin geneli 

aĢınmıĢtır. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal Ģekilde olan stelin üç akroteri ve üçgen 

bir alınlığı vardır. Kabartma alanı üzerinde üç figür iĢlenmiĢtir. En sol ve en sağdaki 
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figür, çoban pelerini giymiĢ, ortadaki palliatus tarzında giyinmiĢtir. Stelin alt profili 

ve tutturmalığının sınırları Ģematik olarak kazıma çizgilerle belirlenmiĢtir. Yazıt 

yoktur. 

 

230- Adak Steli            Lev. 70 Res. 2 

Env. No  : 26.72.64. 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Boyutlar :   

  Yük: 19.2 cm 

  Gen: 12.8 cm 

  Kal: 2.8 cm. 

Durum  : Stel üzerinde büyük bir kırık yoktur. Ancak stel oldukça 

aĢınmıĢtır.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin kazıma çizgilerle Ģematik 

olarak oluĢturulmuĢ üç akroter ve üçgen alınlığı vardır. Kabartma alanında yan yana 

iki figür iĢlenmiĢtir. Soldaki çoban pelerini giymiĢ bir erkek, yanında ise kıvrımlı 

elbise üzerine baĢını ve tüm vücudunu saran hymation giymiĢ bir kadın figürü 

iĢlenmiĢtir. Stel üzerindeki tüm ayrıntılar kazıma çizgilerle yapılmıĢtır. Yazıt yoktur. 

 

231- Adak Steli           Lev. 70 Res. 3 

Env. No  : 27.13.64. 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Boyutlar :   

  Yük: 14.8 cm 

  Gen: 9.5 cm 

  Kal: 3 cm. 

Durum  : Stel oldukça aĢınmıĢ görünümdedir. Sol alt köĢede bir kırık 

vardır.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin üç akroteri ve üçgen bir 

alınlığı vardır. Kabartma alanı ortadan dikey olarak ikiye ayrılmıĢtır. Solda piramidal 
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Ģekilde çoban pelerini giymiĢ bir erkek figürü benzeri bir figür kazıma çizgilerle 

iĢlenmiĢ, sağdaki bölümde, yine kazıma çizgilerle piramidal olmayan belki palliatus 

tarzında bir figür iĢlenmek istenmiĢ, ancak yarım kalmıĢtır. Tutturmalık kısmı 

sağlamdır. Yazıt yoktur. 

232- Adak Steli            Lev. 70 Res. 4 

Env. No  : 26.49.64. 

Buluntu Yeri  : Afyon Kurudere 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Boyutlar :   

  Yük: 16.2 cm 

  Gen: 8.9 cm 

  Kal: 2.4 cm. 

Durum  : Stel sağ akroteri ile sol alt köĢesi kırıktır. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olarak yuvarlatılmıĢ stel oldukça aĢınmıĢ 

görünümdedir. Kazıma çizgilerle oluĢturulmuĢ üç akroterli ve üçgen alınlıklıdır. 

Kazıma alanı üzerinde bir çoban pelerini giymiĢ erkek figürü ile baĢı ve tüm 

vücudunu saracak Ģekilde giyinmiĢ bir bayan figürü iĢlenmiĢtir. Stelin alt platformu 

ve tutturmalık kısmı Ģematik olarak kazıma çizgilerle yapılmıĢtır. Yazıt yoktur. 

 

233- Adak Steli           Lev. 71 Res. 1 

Env. No  : 26.78.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 14.5 cm 

  Gen: 12.7 cm 

  Kal: 3.2 cm. 

Durum  : Stelin orta kısmında her iki kenarda diagonal iki kırık vardır.  

Tanım  : Üç akroterli üçgen alınlıklı stelin kabartma alanında beĢ figür 

iĢlenmiĢtir. En soldaki çoban pelerini giymiĢ bir erkek figürü omuzu çapraz Ģekilde 

kırıktır, yanında baĢı örtülü olacak Ģekilde giyinmiĢ bir kadın figürünün dizlerinden 

alt kısmı kırıktır, ortada çoban pelerini benzeri bir kıyafet giymiĢ bir erkek figürünün 
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belden aĢağısı çapraz bir Ģekilde kırıktır. Sağındaki baĢı örtülü olan kadın figürünün 

sağ omuzu görünür, sol omzundan aĢağısı kırıktır. Onun da sağında bir erkek 

figürünün baĢı, yıpranmıĢ bir Ģekilde iĢlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

234- Adak Steli           Lev. 71 Res. 2 

Env. No  : 27.7.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 15.7 cm 

  Gen: 12.1 cm 

  Kal: 3 cm. 

Durum  : Stelin sol kenarında ortasından sağ üst köĢesine doğru 

diagonal bir kırık ve sol alt köĢede yine diagonal, küçük bir kırık vardır.  

Tanım  : Üst kısmı kırık olan stel üzerinde üç figür iĢlenmiĢtir. En 

soldaki palliatus tarzında bir erkek figürü, ortada çoban pelerini giymiĢ bir erkek 

figürü, en sağdaki ise altta kıvrımlı bir elbise, üzerine baĢını ve kollarını saracak 

Ģekilde hymation giymiĢ bir kadın figürü iĢlenmiĢtir. Figürlerin elleri olması 

gerekenden büyük iĢlenmiĢtir. Ayrıntılar kazıma çizgilerle verilmiĢtir. Stelin alt 

platformu oldukça yüksek bırakılmıĢtır. Tutturmalık kısmının sağ köĢesi hafif 

kırıktır. Yazıt yoktur. 

 

235- Adak Steli            Lev. 71 Res. 3 

Env. No  : 27.12.64. 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Boyutlar :   

  Yük: 22 cm 

  Gen: 13.8 cm 

  Kal: 3.5 cm. 

Durum  : Sol alt köĢesi ve sağ alt köĢesi diagonal olarak kırıktır. 

Alınlık kısmı aĢınmıĢtır. 
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Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin üç akroteri ve üçgen bir 

alınlığı vardır. Alınlığın yatay siması üzerinde küçük keski izleri görülür. Kabartma 

alanında yan yana iki figür iĢlenmiĢtir. Soldaki çoban pelerini benzeri bir kıyafet 

giymiĢ bir erkek figürü, sağdaki baĢı örtülü, tüm vücudunu Ģala sarmıĢ Ģekilde 

giyinmiĢ bir kadın figürüdür. Yazıt yoktur. 

 

236- Adak Steli           Lev. 71 Res. 4 

Env. No  : 26.25.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 14.5 cm 

  Gen: 17.9 cm 

  Kal: 5.3 cm. 

Durum  : Stelin üst kısmı ile alt köĢesi ve tutturmalığı kırıktır. 

Tanım  : Stel üzerinde bir kaide üzerinde ayakta duran üç figür 

iĢlenmiĢtir. En solda dizlerinden altı açıkta bırakacak Ģekilde kıvrımlı elbise giymiĢ 

bir erkek figürü, ortada altta kıvrımlı elbise giymiĢ, üzerine hymation giymiĢ bir 

kadın figürü, en sağda da bacaklarını örten bir giysi giymiĢ, erkek figürü iĢlenmiĢtir. 

Her üç figürün de sağ bacakları sabit, sol bacakları hareketlidir. Figürler yüksek 

kabartma olarak, ayrıntıları kazıma çizgilerle verilmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

237- Adak Steli            Lev. 72 Res. 1 

Env. No  : 15.54.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 8.9 cm 

  Gen: 13.4 cm 

  Kal: 3.4 cm. 

Durum  : Tablet Ģeklinde olan adak steli üstten alta geniĢleyen 

formdadır. 
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Tanım  : Kabaca çalıĢılmıĢ tablet üzerinde yan yana iki figür 

iĢlenmiĢtir. Solda çoban pelerini giymiĢ bir erkek figürü ile sağında kıvrımlı elbise ve 

üzerine hymation giymiĢ bir bayan figürü iĢlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

238- Adak Steli           Lev 72 Res. 2 

Env. No  : 26.50.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 12.1 cm 

  Gen: 13 cm 

  Kal: 4.4 cm. 

Durum  : Stelin üst kısmı kırıktır. 

Tanım  : Stel üzerinde solda, baĢtan aĢağı çoban pelerini giymiĢ bir 

erkek figürü ile, ortada kıvrımlı bir giysi, üstüne vücudunu kaplayan bir Ģal giymiĢ 

olan bir bayan, dirsekten kolu bükülmüĢ Ģekilde, sol kolu vücuduna paralel Ģekilde 

bırakılmıĢ bir bayan figürü iĢlenmiĢ, baĢ kısmı kırıktır. En sağda bir figür daha 

iĢlenmiĢtir. Ancak tamamlanmamıĢtır. Yazıt yoktur. 

 

239- Adak Steli           Lev. 72 Res. 3 

Env. No  : 68.31.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 8.9 cm 

  Gen: 14.5 cm 

  Kal: 3.2 cm. 

Durum  : Stelin ortasından alt kısmı kırıktır.  

Tanım  : Stelin üst kısımı piramidaldir. ġematik olarak üç akroter 

iĢlenmiĢtir. Alınlık yapılmamıĢtır. Solda piramidal Ģekilde çoban pelerini giymiĢ bir 

erkek figürü ile sağında kıvrımlı elbise giymiĢ, baĢı örtülü bir bayan figürü, kazıma 

çizgilerle iĢlenmiĢtir. Stel yüzeyi kabaca düzeltilmiĢtir. Yazıt yoktur. 
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240- Adak Steli            Lev. 72 Res. 4 

Env. No  : 26.37.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 10.3 cm 

  Gen: 13.1 cm 

  Kal: 5.3 cm. 

Durum  : Stel tablet Ģeklindedir. Alt kısmında oyuklar vardır. Tam bir 

Ģekli yoktur. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olarak yuvarlatılmıĢ olan tablet 

Ģeklindeki adak steli üzerinde dört figür iĢlenmiĢtir. Boyları birbirinden farklıdır. 

Ortadaki figür en uzundur. Kenarlara gidildikçe boyları kısalır. Soldan üç figür, 

baĢtan aĢağı çoban pelerini giymiĢ erkek figürleridir. En sağdaki küçük bir kız 

çocuğudur. Kıvrımlı elbise giymiĢ, baĢı örtülüdür. Elinde bir cisim kavrıyor gibi 

betimlenmiĢtir. Figürler kabaca çalıĢılmıĢtır. Yazıt yoktur. 

 

241- Adak Steli            Lev. 72 Res. 5 

Env. No  : 26.4.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 14.2 cm 

  Gen: 17.4 cm 

  Kal: 3.3 cm. 

Durum  : Stelin sol tarafı kırıktır. 

Tanım  : Yuvarlak formlu olan stel üzerinde kazıma çizgilerle iki figür 

iĢlenmiĢtir. Solda bir bayan figürü, sağında bir erkek figürü iĢlenmiĢtir. Ancak çok 

kabaca iĢlenmiĢtir. Figürlerin sağ tarafında yazıt vardır. AĢınma çok olduğundan tam 

okunamamaktadır. Yazıt yoktur. 
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242- Adak Steli            Lev. 72 Res. 6 

Env. No  : 26.41.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 10.2 cm 

  Gen: 15.2 cm 

  Kal: 2.1 cm. 

Durum  : Stel yuvarlak formlu bir tablettir. Alt kısmında küçük 

çentikler vardır. 

Tanım  : Yuvarlak formlu stel üzerinde solda, çoban pelerini benzeri 

bir kıyafet giymiĢ bir figür, sağında baĢı örtülü, sağ kolu hariç tüm vücudu saracak 

Ģekilde Ģal ile örtülmüĢ Ģekilde giyinmiĢ, boyu daha uzun olan bir bayan figürü 

iĢlenmiĢtir. Figürler kabaca ve kazıma çizgilerle yapılmıĢtır. Yazıt yoktur. 

 

243- Adak Steli            Lev. 73 Res. 1 

Env. No  : 26.101.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 17.4 cm 

  Gen: 24 cm 

  Kal: 2.8 cm. 

Durum  : Tablet Ģeklindeki stelin sağ kenarı ile sol üst köĢesi kırıktır.  

Tanım  : Oldukça kaba çalıĢılan tablet üzerinde beĢ figür iĢlenmiĢtir. 

En solda pudicita tarzında bir kadın figürü, yanında daha kısa olan, çoban pelerini 

giymiĢ bir erkek figürü, sağında bir erkek çocuk figürü ile en sağda, dört ayaklı 

birbirinin üstünde iki hayvan figürü iĢlenmiĢtir. Hayvan figürleri sağa dönük olup, 

kafaları kırıktır.  Tüm figürler alçak kabartma olarak iĢlenmiĢlerdir. Stelin tümü 

aĢınmıĢ görünümdedir: Yazıt yoktur. 

 

244- Adak Steli            Lev. 73 Res. 2 
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Env. No  : 27.3.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 8.5 cm 

  Gen: 15.4 cm 

  Kal: 3.2 cm. 

Durum  : Yuvarlak hatlara sahip olan tablette önemli bir kırık yoktur.  

Tanım  : Kabaca çalıĢılmıĢ tablet üzerinde üç figür iĢlenmiĢtir. En 

soldaki ve en sağdaki çoban pelerini giymiĢ bir erkek figürüdür. Ortadaki altta 

kıvrımlı ve uzun bir elbise üzerine, tüm vücudunu saracak Ģekilde palla giymiĢ bir 

bayan figürüdür. Yazıt yoktur. 

 

245- Adak Steli            Lev. 73 Res. 3 

Env. No  : 26.19.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 9.1 cm 

  Gen: 11.9 cm 

  Kal: 3 cm. 

Durum  : Stelin üst ve alt kısmı kırıktır. 

Tanım  : Stel üzerinde iki figür, kazıma çizgilerle iĢlenmiĢtir. Soldaki 

pudicita tarzında giyinmiĢ bir bayan figürü, sağdaki çoban pelerini Ģeklinde giyinmiĢ 

bir erkek figürüdür. Yüz ayrıntıları ince kazıma çizgilerle verilmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

246- Adak Steli            Lev. 73 Res. 4 

Env. No  : 26.43.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 11.8 cm 
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  Gen: 12.5 cm 

  Kal: 3.1 cm. 

Durum  : Tabletin her tarafı kırılmıĢtır.  

Tanım  : Kabaca iĢlenen tablet üzerinde üç figür iĢlenmiĢtir. Soldaki 

iki figür çoban pelerini giymiĢ erkek figürleridir. En sağdaki ise alta uzun ve kıvrımlı 

bir elbise üzerine tüm vücudu palla ile sarılmıĢ ve baĢı örtülü Ģekilde giyinmiĢ bir 

bayan figürüdür. Yazıt yoktur. 

 

247- Adak Steli           Lev. 73 Res. 5 

Env. No  : 26.91.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 8.8 cm 

  Gen: 11.1 cm 

  Kal: 2 cm. 

Durum  : Tabletin sol kısmı dıĢında kalan her yeri kırıktır. 

Tanım  : Tablet üzerinde sivri külahlı, uzun pelerinli bir erkek figürü 

ile kıvrımlı bir elbise giyen ve baĢı örtülü bir kadın figürü iĢlenmiĢtir. Kadının sağ 

kolu dirsekten bükülmüĢ ve Ģal içinde bırakılmıĢtır. Ayrıntılar kazıma çizgilerle 

verilmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

248- Adak Steli            Lev. 74 Res. 1 

Env. No  : 26.98.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 13.9 cm 

  Gen: 14.5 cm 

  Kal: 3.7 cm. 

Durum  : Oval Ģekilde olan tabletin sağ tarafı kırıktır. 
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Tanım  : Kabaca çalıĢılan tablet üzerinde tüm vücudu ve baĢı örtülü 

Ģekilde giyinmiĢ bir kadın figürü ile sivri külahlı, tüm vücudu örten bir kıyafet 

giymiĢ bir erkek figürü iĢlenmiĢtir. Tablet oldukça aĢınmıĢtır. Yazıt yoktur. 

 

249- Adak Steli           Lev. 74 Res. 2 

Env. No  : 27.5.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük:  15.7 cm 

  Gen: 12.1 cm 

  Kal: 3 cm. 

Durum  : Stelin sağ alt köĢesi kırıktır. 

Tanım  : Kabaca hatları düzeltilen ve kabaca çalıĢılan stel üzerinde iki 

figür iĢlenmiĢtir.  

Yazıt  : Dikdörtgen formlu stelin yüzeyi kabaca düzlenmiĢtir. Ġnce 

keski izleri körülür. Kabartma alanında alçak kabartma tekniği ile iki figür 

iĢlenmiĢtir. Soldaki kıvrımlı elbise giyen bir kadın figürü, sağdaki ise çoban pelerini 

giymiĢ bir erkek figürüdür.  Ayrıntılar ince kazıma çizgilerle verilmiĢtir. Stelin üst 

kısmı ya yarım kalmıĢtır. Ya da iĢlenmeden bırakılmıĢtır. Yazıt yoktur.  

 

250- Adak Steli            Lev. 74 Res. 3 

Env. No  : 26.31.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 19.6 cm 

  Gen: 11.3 cm 

  Kal: 3 cm. 

Durum  : Stelin sağ alt köĢesi kırıktır. 

Tanım  : Üst kısmı yuvarlatılmıĢ olan tablet üzerinde solda altta 
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kıvrımlı bir elbise, üzerine baĢını da örtecek Ģekilde Ģal örtmüĢ bir kadın figürü, 

yanında ise ayaklara kadar uzun, baĢını da örten bir giysi giyen bir erkek figürü 

iĢlenmiĢtir. Yüz ayrıntıları da kabartma Ģeklinde yapılmıĢtır. Yazıt yoktur. 

 

251- Adak Steli          Lev. 74 Res. 4 

Env. No  : 15.55.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 9.5 cm 

  Gen: 10 cm 

  Kal: 2 cm. 

Durum  : Tabletin sol kısmı kırıktır. 

Tanım  : Tablet üzerinde solda tüm vücudu ve baĢı örten, sivri külah 

baĢlıklı  bir erkek figürü, sağında ise yine aynı tarzda, ancak enine kıvrımları olan bir 

elbise giymiĢ bir bayan figürü iĢlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

252- Adak Steli           Lev. 75 Res. 1 

Env. No  : 26.69.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 16.4 cm 

  Gen: 11.2 cm 

  Kal: 2.2 cm. 

Durum  : Tabletin sağ alt köĢesi kırıktır. 

Tanım  : Tablet üzerinde solda sivri külah baĢlıklı, tüm vücudu 

örtecek Ģekilde giyinmiĢ, uzun boylu bir erkek figürü ile, sağında baĢı örtülü, sol 

kolu dıĢında tüm vücudu saracak Ģekilde Ģal ile sarılmıĢ bir bayan figürü iĢlenmiĢtir. 

Figürler kabartma olarak, ayrıntıları kazıma çizgilerle verilmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

253- Adak Steli        Lev. 75 Res. 2 
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Env. No  : 15.64.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 13.8 cm 

  Gen: 12.4 cm 

  Kal: 2.5 cm. 

Durum  : Tablet üzerinde önemli bir kırık yoktur.  

Tanım  : Tablet üzerinde baĢı örtülü, sol kolu dıĢında tüm vücudu 

saracak Ģekilde Ģal ile sarılmıĢ bir bayan figürü, yanında sivri külah baĢlıklı, tüm 

vücudu örten kaba bir giysi giymiĢ bir erkek figürü iĢlenmiĢtir. Figürler, 

kabartmadan çok kazıma çizgilerle yapılmıĢ izlenimi vermektedir. Yazıt yoktur. 

 

254- Adak Steli            Lev. 75 Res. 3 

Env. No  : 26.14.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 16.2 cm 

  Gen: 14.3 cm 

  Kal: 3.2 cm. 

Durum  : Tabletin tüm çevresi kırıktır. 

Tanım  : Tablet üzerinde üç figür iĢlenmiĢtir. En sağdaki ve en soldaki 

tüm vücudu örten, sivri külah baĢlıklı bir giysi giymiĢ erkek figürleridir. Ortadaki 

figür ¾ görüntü ile gösterilmek istenen baĢı örtülü, tüm vücudu Ģal ile sarılmıĢ tarzda 

giyinmiĢ bir bayan figürüdür. Stel kabaca iĢlenmiĢtir. Tüm ayrıntılar ve figürler 

kazıma çizgilerle verilmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

255- Adak Steli           Lev. 75 Res. 4 

Env. No  : 15.76.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 



193 
 

 

Boyutlar :   

  Yük:  6.3cm 

  Gen: 9.7 cm 

  Kal: 3.1 cm. 

Durum  : Stelin sol kısmı dıĢında tüm kenarları kırılmıĢtır. 

Tanım  : Figürlü alanda iki figür iĢlenmiĢtir. Solda kabarık saçlı, bol 

yakalı bir giysi giymiĢ figür ile yanında çoban pelerini giymiĢ bir erkek figürü 

iĢlenmiĢtir. Ayrıntılar kazıma çizgilerle verilmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

256- Adak Steli         Lev. 76 Res. 1 

Env. No  : 26.1.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 11.2 cm 

  Gen: 8.6 cm 

  Kal: 2.4 cm. 

Durum  : Tablet oldukça aĢınmıĢtır. 

Tanım  : Küçük bir mermer parçası üzerine iĢlenerek oluĢturulan 

tablette tam bitmemiĢ küçük bir figür ile yanında çoban pelerini giymiĢ Ģekilde 

betimlenmiĢ bir erkek figürü yer almaktadır. Tablet oldukça kabaca iĢlenmiĢtir. Yazıt 

yoktur. 

 

257- Adak Steli            Lev. 76 Res. 2 

Env. No  : 15.67.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 20.1 cm 

  Gen: 12.1 cm 

  Kal: 4.1 cm. 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır. Sol akroterin üst kısmı ve stelin sol 



194 
 

 

tarafında alınlığın hemen altında küçük bir kırık vardır..  

Tanım  : Üst kısmı piramidal olarak düzeltilmiĢ olan stelin üç akroteri 

ve küçük bir alınlığı vardır. Stel form olarak aĢağıdan yukarıya doğru daralır. 

Alınlığın hemen altındaki kabartma alanında, uzun, ince kıvrımlı elbise üzerine tüm 

vücudu ve kolları saran, baĢı da örten tarzda elbise giymiĢ bir kadın figürü 

betimlenmiĢtir. Yüz ayrıntıları ve kıvrımlar kazıma çizgilerle yapılmıĢtır. Sağ kolu 

dirsekten bükülmüĢ bir halde ve hymationun altında, sol kolu vücuda paralel olarak 

sol tarafta dururken eliyle de ön kısımdaki kıvrımlı hymationu tutar. Ayakları da 

iĢlenen figür, stelin alt profili üzerine basar Ģekilde betimlenmiĢtir. Stelin alt profili 

ve tutturmalığı sağlamdır. Yazıt yoktur. 

 

258- Adak Steli            Lev. 76 Res. 3 

Env. No  : 26.80.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 22.2 cm 

  Gen: 12.1 cm 

  Kal: 5.6 cm. 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır. Ancak sağ alt köĢede küçük bir kırık 

vardır.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin üç akroteri ve üçgen bir 

alınlığı vardır. Stelin kabartma alanı kabaca düzleĢtirilmiĢ, burada uzun elbise 

üzerine, tüm vücudu ve kolları saran, baĢı örtülü Ģekilde giyinmiĢ bir kadın figürü 

iĢlenmiĢtir. Stelin tutturmalık kısmında keski izleri göze çarpar. Yazıt yoktur. 

 

259- Adak Steli            Lev. 76 Res. 4 

Env. No  : 15.70.64. 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Boyutlar :   

  Yük: 18.8 cm 
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  Gen: 10.5 cm 

  Kal: 3.1 cm. 

Durum  : Stelin sol alt köĢesi kırıktır. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stel, üç akroterli ve üçgen 

alınlıklıdır. Üst kısmı aĢınmıĢtır. Ayrıntıları kazıma çizgilerle betimlenmiĢtir. 

Akroterler ve stelinalt profili üzerinde keski izleri göze çarpar. Tutturmalık kısmı 

sağlamdır. Yazıt yoktur. 

 

260- Adak Steli            Lev. 77 Res. 1 

Env. No  : 15.51.64. 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Boyutlar :   

  Yük: 19 cm 

  Gen: 12.2 cm 

  Kal: 3.5 cm. 

Durum  : Stelin tutturmalık kısmı kırıktır. Stel genelinde bir aĢınma 

gözlenir. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin üç akroteri ve üçgen bir 

alınlığı vardır. Stel bel kısmı daralan bir forma sahiptir. Kabartma alanında uzun 

elbise üzerine, tüm vücudu ve kolları saran, baĢı örtülü Ģekilde giyinmiĢ bir kadın 

figürü iĢlenmiĢtir.  Ayrıntılar kazıma çizgilerle verilmiĢtir. Stel yüzeyi oldukça 

pürüzlü bir görünüme sahiptir. Yazıt yoktur. 

 

261- Adak Steli            Lev. 77 Res. 2 

Env. No  : 53.4.64. 

T.Bul. Yeri : Afyon Kurudere 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Boyutlar :   

  Yük: 20.4 cm 

  Gen: 13.2 cm 

  Kal: 4 cm. 
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Durum  : Stelin tutturmalık kısmı kırıktır. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin üç akroteri ve üçgen bir 

alınlığı vardır. Bel kısmı daralan bir formu vardır. Kabartma alanı üzerinde saçları 

açık olan uzun saçlı bir kadın figürü iĢlenmiĢtir. Bol kıvrımlı bir elbise üzerine 

hymation giymiĢtir. Cepheden betimlenmiĢtir. Stel oldukça aĢınmıĢ görünümdedir. 

Yazıt yoktur. 

 

262- Adak Steli            Lev. 77 Res. 3 

Env. No  : 26.77.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 16.9 cm 

  Gen: 10.2 cm 

  Kal: 3.3 cm. 

Durum  : Stelin üst kısmı kırıktır.  

Tanım  : Oldukça kabaca çalıĢılan stel üzerinde uzun elbise üzerine, 

tüm vücudu ve kolları saran, baĢı örtülü Ģekilde giyinmiĢ bir kadın figürü iĢlenmiĢtir.. 

Tutturmalık sağlamdır. Yazıt yoktur. 

 

263- Adak Steli            Lev. 77 Res. 4 

Env. No  : 68.25.64. 

Bul. Yeri : Afyon Kurudere 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Boyutlar :   

  Yük: 21.5 cm 

  Gen: 11.9 cm 

  Kal: 2.5 cm. 

Durum  : Stelin sağ alt köĢesi ve tutturmalığı kırıktır. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stel üstten alta doğru geniĢleyerek 

inen bir formdadır. Üç akroteri ve üçgen bir alınlığı vardır. Kabartma alanında uzun 
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elbise üzerine, tüm vücudu ve kolları saran, baĢı örtülü Ģekilde giyinmiĢ bir kadın 

figürü alçak kabartma tarzında  iĢlenmiĢtir. Stel yüzeyi oldukça gözenekli bir 

görünüme sahiptir. Yazıt yoktur. 

 

264- Adak Steli            Lev. 78 Res. 1 

Env. No  : 26.3.64. 

Bul. Yeri : Afyon Kurudere 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Boyutlar :   

  Yük: 22.8 cm 

  Gen: 10.6 cm 

  Kal: 4.5 cm. 

Durum  : Stelin üst kısmında sol ve tepe akroeti ile sol alt köĢesi ve sağ 

kenarı kırıktır.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin üç akroteri ve üçgen bir 

alınlığı vardır. Yatay simada bir sıra yazıt vardır. Kabartma alanı üzerinde saçları 

açık olan, hareketli ve bol kıvrımlı bir elibse giymiĢ olan sol eliyle elbisesini tutan bir 

kadın figürü iĢlenmiĢtir. Stel yüzeyi oldukça gözenekli bir görünüme sahiptir. Yazıt 

yoktur. 

 

265- Adak Steli            Lev. 78 Res. 2 

Env. No  : 15.96.64. 

Bul. Yeri : Afyon Kurudere 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Boyutlar :   

  Yük: 24.4 cm 

  Gen: 21.2 cm 

  Kal: 6.9 cm. 

Durum  : Stelin kabartma alanının yarısından alt tarafı kırıktır. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin üç akroteri ve asimetrik üçgen 

bir alınlığı vardır. Alınlığın yatay simasının altında düz bir silme yapılmıĢtır. 

Kabartma alanı üzerinde baĢı örtülü, peplos giymiĢ bir bayan, baĢı üst silmeye 
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değecek Ģekilde, ellerinin ayası görünecek bir biçimde açık, dirsekleri kollarından 

bükülmüĢ Ģekilde cepheden betimlenmiĢtir. Yüz, saç, el, elbise kıvrımı gibi 

ayrıntıları kazıma çizgilerle verilmiĢtir. Stel yüzeyi itinayla düzleĢtirilmiĢtir. Yazıt 

yoktur. 

266- Adak Steli            Lev. 78 Res. 3 

Env. No  : 26.17.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 13 cm 

  Gen: 11.4 cm 

  Kal: 2.3 cm. 

Durum  : Stelin üst kısmı piramidal Ģekilde kırıktır. Ayrıca sağ 

köĢeden, stelin tutturmalık kısmının sol kenarına doğru, kıvrımlı bir çatlak vardır.  

Tanım  : Üzeri düzeltilmiĢ olan stelin üzerinde uzun elbise üzerine, 

tüm vücudu ve kolları saran, baĢı örtülü Ģekilde giyinmiĢ bir kadın figürü iĢlenmiĢtir.  

Yazıt yoktur. 

 

267- Adak Steli            Lev. 79 Res. 1 

Env. No  : 26.33.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 10 cm 

  Gen: 7.3 cm 

  Kal: 1.9 cm 

Durum  : Tabletin alt kısmı soldan sağa doğru diagonal olarak kırıktır. 

Tanım  : Dikdörtgen tablet Ģeklindeki adak levhası üzerinde kazıma 

çizgilerle uzun elbise üzerine, tüm vücudu ve kolları saran, baĢı örtülü Ģekilde 

giyinmiĢ bir kadın figürü iĢlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 
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268- Adak Steli            Lev. 79 Res. 2 

Env. No  : - (20) 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 13 cm 

  Gen: 7.2 cm 

  Kal: 3.9 cm 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır. 

Tanım  : Kabaca çalıĢılmıĢ olduğu görülen stel üzerinde uzun elbise 

üzerine, tüm vücudu ve kolları saran, baĢı örtülü Ģekilde giyinmiĢ bir kadın figürü, 

kabartma Ģeklinde ancak daha çok kazıma çizgilerle betimlenmiĢtir. Stel yüzeyinde 

keski izleri görülür. Yazıt yoktur. 

 

269- Adak Steli                Lev. 79 Res. 3 

Env. No  : 26.20.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük:17.9  cm 

  Gen: 9.9 cm 

  Kal: 4.3 cm 

Durum  : Stel yüzeyi oldukça aĢınmıĢ görünümdedir. Sol ve sağ alt 

köĢelerde küçük birer kırık vardır. 

Tanım  : Kenarları yuvarlatılmıĢ dikdörtgen plaka Ģeklindeki tablet 

üzerinde kıvrımlı elbise giymiĢ, baĢı örtülü bir kadın figürü çok kabaca iĢlenmiĢtir. 

Yazıt yoktur. 

 

270- Adak Steli         Lev. 79 Res. 4 

Env. No  : 26.28.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 
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Boyutlar :   

  Yük: 18.4 cm 

  Gen: 10.4 cm 

  Kal: 4.6 cm 

Durum  : Stel tüm ve sağlamdır. 

Tanım  : Kenarları kabaca düzeltilmiĢ dikdörtgen formlu tablet 

üzerinde uzun elbise üzerine, tüm vücudu ve kolları saran, baĢı örtülü Ģekilde 

giyinmiĢ bir kadın figürü iĢlenmiĢtir.  Tablet aĢınmıĢ görünümlüdür. Yazıt yoktur. 

 

271- Adak Steli            Lev. 80 Res. 1 

Env. No  : 15.46.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 12.3 cm 

  Gen: 7.4 cm 

  Kal: 3.2 cm 

Durum  : Tablet tüm ve sağlamdır. 

Tanım  : Kabaca iĢlenmiĢ tablet üzerinde baĢı açık, cepheden, alçak 

kabartma olarak bir kadın betimlenmiĢtir. Altta kıvrımlı bir elbise, üste bir Ģal giymiĢ  

olan kadın, Saçını ortadan iki yana taramıĢ, sol elini sol göğsü üzerine koymuĢtur. 

Stelin yüzeyi kabaca düzeltilmiĢ, alt form üzerinde keski izleri görülmektedir. Yazıt 

yoktur. 

 

272- Adak Steli            Lev. 80 Res. 2 

Env. No  : 68.20.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 15.5 cm 

  Gen: 7.2 cm 

  Kal: 4 cm 
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Durum  : Tablet tüm ve sağlamdır. 

Tanım  : Kenarları kabaca düzeltilen levha üzerinde kazıma çizgilerle 

uzun elbise üzerine, tüm vücudu ve kolları saran, baĢı örtülü Ģekilde giyinmiĢ bir 

kadın figürü iĢlenmiĢtir. Stel yüzeyi oldukça gözeneklidir. Yazıt yoktur. 

 

273- Adak Steli            Lev. 80 Res. 3 

Env. No  : 15.50.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 13.4 cm 

  Gen: 7.6 cm 

  Kal: 3 cm 

Durum  : Tablet tüm ve sağlamdır. 

Tanım  : Kenarları kabaca düzeltilmiĢ olan tablet üzerinde uzun elbise 

üzerine, tüm vücudu ve kolları saran, baĢı örtülü Ģekilde giyinmiĢ bir kadın figürü 

iĢlenmiĢtir. Figürün sol kolu ya elbise içinde kalmıĢ, ya da iĢlenmemiĢtir. Stel yüzeyi 

kabaca düzeltilmiĢtir, keski izleri görünür. Yazıt yoktur. 

 

274- Adak Steli            Lev. 80 Res. 4 

Env. No  : 27.21.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 13.2 cm 

  Gen: 9.2 cm 

  Kal: 3.9 cm 

Durum  : Tablet tüm ve sağlamdır. 

Tanım  : Kenarları kabaca düzeltilmiĢ dört köĢeli tablet üzerinde baĢı 

örtülü ve tüm vücudu giyindiği giysiye sarılmıĢ bir figür betimlenmiĢtir. Tablet 

oldukça aĢınmıĢ görünümlüdür. Yazıt yoktur. 
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275- Adak Steli            Lev. 81 Res. 1 

Env. No  : 15.61.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 17 cm 

  Gen: 9 cm 

  Kal: 3.8 cm 

  H.Y:  cm 

Durum  : Tablet tüm ve sağlamdır. 

Tanım  : Kenarları yuvarlatılmıĢ, yüzeyi kabaca perdahlanmıĢ, uzunca 

tablet üzerinde kazıma çizgilerle uzun elbise üzerine, tüm vücudu ve kolları saran, 

baĢı örtülü Ģekilde giyinmiĢ bir kadın figürü iĢlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

276- Adak Steli            Lev. 81 Res. 2 

Env. No  : 53.5.66 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 13.4 cm 

  Gen: 9.6 cm 

  Kal: 2 cm 

Durum  : Kenarları kabaca düzeltilmiĢ, sağ alt kenarda bir kırk vardır. 

Tanım  : Yuvarlak formlu tablet üzerinde uzun elbise üzerine, tüm 

vücudu ve kolları saran, baĢı örtülü Ģekilde giyinmiĢ bir kadın figürü kazıma 

çizgilerle betimlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

277- Adak Steli            Lev. 81 Res. 3 

Env. No  : 27.1.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   



203 
 

 

  Yük: 10.5 cm 

  Gen: 6.7 cm 

  Kal: 3.5 cm 

Durum  : Tabletin sol alt köĢesinde aĢınma ya da kırık vardır. 

Tanım  : Kenarları kabaca düzeltilmiĢ tablet üzerinde alçak kabartma 

olarak uzun elbise üzerine, tüm vücudu ve kolları saran, baĢı örtülü Ģekilde giyinmiĢ 

bir kadın figürü iĢlenmiĢtir. Tablet aĢınmıĢ görünümlüdür. Yazıt yoktur. 

 

278- Adak Steli          Lev. 81 Res. 4 

Env. No  : 68.29.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 15.2 cm 

  Gen: 11.8 cm 

  Kal: 3.1 cm 

Durum  : Tabletin sağ alt köĢesi, sol üst köĢesi ve sağ üst köĢesinde 

kırık vardır.  

Tanım  : Oldukça aĢınmıĢ görünümlü tablet üzerinde uzun elbise 

üzerine, tüm vücudu ve kolları saran, baĢı örtülü Ģekilde giyinmiĢ bir kadın figürü 

iĢlenmiĢtir. Stel yüzeyi gözenekli bir görünüme sahiptir. Yazıt yoktur. 

 

279- Adak Steli            Lev. 82 Res. 1 

Env. No  : 26.83.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 18.4 cm 

  Gen: 13.2 cm 

  Kal: 3.1 cm 

Durum  : Tablet tüm ve sağlamdır.  
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Tanım  : Yuvarlak formlu tablet üzerinde baĢı örtülü, uzun ve kıvrımlı 

bir elbise giymiĢ bir kadın figürü kazıma çizgilerle iĢlenmiĢtir. Kadın sağ elinde 

çukur tas Ģeklinde bir madde tutmaktadır. Sol kolu vücuduna paralel olarak aĢağı 

uzatılmıĢtır. Ancak, tam dirsek altına denk gelen yerde, kolunun yanında “L” formlu 

bir cisim yapılmıĢtır. Elbise kıvrımları birbirine paralel Ģekilde kazıma çizgilerle 

yapılmıĢtır. Tablet yüzeyi oldukça gözenekli bir görünüme sahiptir. Yazıt yoktur. 

 

 

280- Adak Steli            Lev. 82 Res. 2 

Env. No  : 26.30.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 13.9 cm 

  Gen: 8 cm 

  Kal: 2.5 cm 

Durum  : Tablet tüm ve sağlamdır. Kenarlarında küçük çentik Ģeklinde 

eksikler vardır. 

Tanım  : Dikdörtgen formlu tablet üzerinde kazıma çizgilerle uzun 

elbise üzerine, tüm vücudu ve kolları saran, baĢı örtülü Ģekilde giyinmiĢ bir kadın 

figürü iĢlenmiĢtir. Stel yüzeyi oldukça iyi perdahlanmıĢtır. Yazıt yoktur. 

 

281- Adak Steli            Lev. 82 Res. 3 

Env. No  : 15.45.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 13.6 cm 

  Gen: 702 cm 

  Kal: 2.6 cm 

Durum  : Levha tam ve sağlamdır.  

Tanım  : Dikdörtgen plaka Ģeklindeki adak levhası üzerinde saçı açık, 
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altta kıvrımlı bir elbise, üstte vücudu saran bir Ģal giymiĢ bir bayan figürü alçak 

kabartma tekniği ile iĢlenmiĢtir. Figür kazıma çizgiyle yapılmıĢ bir zemin üzerinde 

ayakta durur. Oldukça aĢınmıĢ bir görünüme sahiptir. Yazıtı yoktur. 

 

282- Adak Steli            Lev. 82 Res. 4 

Env. No  : 26.51.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 12.4 cm 

  Gen: 8.9 cm 

  Kal: 1.7 cm 

Durum  : Plaka Ģeklindeki adak levhasının sol kısmı ve alt kısmı 

kırıktır. Sal üst köĢede ufak bir çatlak vardır.  

Tanım  : Günümüze kalan sağ üst kenarı yuvarlatılmıĢ olan adak 

levhası üzerinde, kazıma çizgilerle, uzun elbise üzerine, tüm vücudu ve kolları saran, 

baĢı örtülü Ģekilde giyinmiĢ bir kadın figürü iĢlenmiĢtir. Yazıt yoktur.  

 

283- Adak Steli            Lev. 83 Res. 1 

Env. No  : 26.47.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 11.6 cm 

  Gen: 9.4 cm 

  Kal: 1.8 cm 

Durum  : Plaka Ģeklindeki adak levhasının sol kısmı kırıktır. Sağ üst 

köĢede küçük bir kırık vardır. 

Tanım  : Adak levhası üzerinde, kazıma çizgilerle, uzun elbise 

üzerine, tüm vücudu ve kolları saran, baĢı örtülü Ģekilde giyinmiĢ bir kadın figürü 

iĢlenmiĢtir.  Yazıt yoktur.  
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284- Adak Steli            Lev. 83 Res. 2 

Env. No  : - 24 

Malzeme  : Damarlı Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 11.1 cm 

  Gen: 8.2 cm 

  Kal: 2.4 cm 

Durum  : Plaka Ģeklindeki adak levhasının alt kısmı kırıktır. Sağ 

kenarında yontma izleri görülür.  

Tanım  : Dikdörtgen formlu adak levhasının üzerinde kazıma 

çizgilerle, uzun elbise üzerine, tüm vücudu ve kolları saran, baĢı örtülü Ģekilde 

giyinmiĢ bir kadın figürü iĢlenmiĢtir. BaĢörtüsünün süslü olduğu göze çarpar. Yazıtı 

yoktur.  

 

285- Adak Steli            Lev. 83 Res. 3 

Env. No  : 15.62.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 10.4 cm 

  Gen: 10.4 cm 

  Kal: 3.2 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı ve sol üst köĢesi kırıktır. 

Tanım  : Kabaca çalıĢılmıĢ olduğu görülen stel üzerinde alçak 

kabartma olarak baĢı örtülü, kıvrımlı elbise ve üzerine vücudunu saran Ģal giymiĢ 

olan bir kadın figürü iĢlenmiĢtir. Stelin tutturmalığı sağlamdır. Yazıtı yoktur. 

 

286- Adak Steli           Lev. 83 Res. 4 

Env. No  : - 23 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 
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Boyutlar :   

  Yük: 16.2 cm 

  Gen: 11 cm 

  Kal: 3.3 cm 

Durum  : Tablet sağlamdır. 

Tanım  : Düzensiz Ģekilli tablet üzerinde ¾ lük görüntü ile baĢı örtülü, 

alta kıvrımlı bir elbise, üste Ģal giymiĢ, bir kadın figürü iĢlenmiĢtir. Figürün sol kolu 

vücuduna paralel olarak uzatılmıĢtır.  Stel yüzeyi oldukça aĢınmıĢ görünümlüdür. 

Elbise kıvrımları birbirine paralel, eĢit derinlikte iĢlenmiĢtir. Yüz ayrıntıları belli 

değildir. Yazıt yoktur. 

 

287- Adak Steli            Lev. 84 Res. 1 

Env. No  : 26.32.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 11.8 cm 

  Gen: 7.9 cm 

  Kal: 3 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı ve sol kısmı kırıktır.  

Tanım  : Oldukça kaba çalıĢıldığı görülen stel üzerinde baĢı örtülü, 

kıvrımlı bir elbise giymiĢ olan bir kadın figürü iĢlenmiĢtir. Stel çok aĢınmıĢtır. 

Ayrıntıları çok seçilmez. Stelin tutturmalık kısmı sağlamdır. Yazıt yoktur  

 

288- Adak Steli            Lev. 84 Res. 2 

Env. No  : 15.69.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 13.6 cm 

  Gen: 8.1 cm 

  Kal: 2.6 cm 
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Durum  : Kenarları yuvarlatılmıĢ tablet Ģeklinde adak levhasının kırığı 

yoktur. 

Tanım  : Uzunca, kenarları yuvarlatılmıĢ olan tablet üzerinde saçları 

açık, alta kıvrımlı bir elbise, üzerine hymation giymiĢ bir kadın figürü, cepheden 

betimlenmiĢtir. Sağ kolunu dirsekten bükerek yaka kısmında tutarken, sol kolunu 

vücuduna paralel olarak uzatmıĢ, önde göbek kısmında giysisini kavramıĢ halde 

betimlenmiĢtir. Ayakları ile bir zemine basar. Elbise kıvrımları birbirine paralel ve 

eĢit derinlikte iĢlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 

289- Adak Steli            Lev. 84 Res. 3 

Env. No  : - 16 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 12.6 cm 

  Gen: 10.7 cm 

  Kal: 2.5 cm 

Durum  : Tabletin sol kısmı diagonal olara kırıktır. 

Tanım  : Yüzeyi perdahlanarak düzeltilmiĢ olan tablet üzerinde 

ortadan ikiye ayrılmıĢ dalgalı saçlı, alta kıvrımlı bir elbise, üzerine kollarını saran bir 

Ģal giymiĢ olan bir kadın figürü kabartma olarak iĢlenmiĢtir. Sağ kolu giysi altından 

dirsekten bükülmüĢ halde belli olur. Sol kolu çok net olmamakla birlikte giysisini 

tutmaktadır. Elbise kıvrımları birbirine paralel ve eĢit derinlikte kazıma çizgi 

Ģeklinde iĢlenmiĢtir. Yazıtı yoktur.  

 

290- Adak Steli            Lev. 84 Res. 4 

Env. No  : 26.23.64. 

Bul. Yeri : Afyon Kurudere 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Boyutlar :   

  Yük: 16.1 cm 

  Gen: 12 cm 
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  Kal: 3.6 cm 

Durum  : Stelin alt tarafı kırıktır. Alınlık kısmı yarım bırakılmıĢtır.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal olarak düzleĢtirilmiĢ olan stelin alınlık 

kısmı yapılmamıĢ,  Figür alanında dizlerini kendine çekerek oturmuĢ, sağa bakan ve 

yanında duran ve bir ayak – destek üzerinde duran cisme doğru sol kolunu uzatmıĢ 

Ģekilde betimlenen bir erkek çocuk figürü betimlenmiĢtir. Elinde bir cisim tutuyor 

olabilir. Betimleme ya stelin aĢınmasından dolayı ya da yarım kalmıĢ olmasından 

dolayı çok net anlaĢılmaz. Yazıt yoktur. 

 

291- Adak Steli            Lev. 85 Res. 1 

Env. No  : 15.81.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Bul. Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 16.6 cm 

  Gen: 7.7 cm 

  Kal: 3.6 cm 

Durum  : Stelin sağ alt köĢesinde bir kırık vardır.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stelin asimetrik olarak yapılmıĢ üç 

dairevi akroteri ve küçük bir üçgen alınlığı vardır. Stel, alınlık ve stelin alt silmesinde 

daha geniĢ, stel gövdesinde daha dar bir formdadır. Kabartma alanı üzerinde Ģematik 

olarak bir kadın figürü iĢlenmiĢtir. Giysi derin kazıma çizgilerle üç bölüme 

ayrılmıĢtır. Sol kolu vücuduna paralel, sağ kolu ise hafifçe yukarıda betimlenmiĢtir. 

Stelin alt silmesi ve tutturmalık kısmında keski izleri göze çarpar. Yazıt yoktur. 

 

292- Adak Steli            Lev 85 Res. 2 

Env. No  : - 21 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 10.4 cm 

  Gen: 8.9 cm 
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  Kal: 2 cm 

Durum  : Adak levhası tamdır. 

Tanım  : Düzensiz bir Ģekle sahip tablet üzerinde yan yana ayakta 

duran iki figür iĢlenmiĢtir. Çok kabaca iĢlenen figürler kazıma çizgilerle 

betimlenmiĢtir. Soldaki tüm vücudu saran bir elbise giymiĢ olan kız çocuğunu 

andırırken, sağdakinin de yine ayaklara kadar uzun elbise üzerine hymation giymiĢ 

bir kadın figürü olduğu düĢünülür. Tablet aĢınmıĢtır. Yazıt yoktur. 

 

293- Adak Steli            Lev. 85 Res. 3 

Env. No  : 26.65.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 39 cm 

  Gen: 16.4 cm 

  Kal: 4 cm 

Durum  : Sağ alt köĢe ve tepe akroterinde çok küçük birer kırık, stel 

gövdesinde figürün boyun hizasında enine bir çatlak. 

Tanım  : Yukarıdan aĢağıya düz inen bir forma sahip stel, üç akroterli 

ve kazıma çizgilerle Ģematik olarak iĢlenen üçgen alınlığa sahiptir. Akroterlerin 

üzerinde kazıma çizgilerle floral desenler oluĢturulmuĢtur. Kabartma alanında tam 

ortada, cepheden, kısa kabarık saçlı bol kıvrımlı bir elbise giymiĢ bir erkek figürü 

betimlenmiĢtir. Elbise kıvrımları kazıma çizgilerle ve eĢit derinlikte iĢlenmiĢtir. Sağ 

kolu kumaĢ içinde, dirsekten bükülerek, sağ eli göğüs kısmından dıĢarı çıkarılmıĢ, 

sol eliyle de giysi kıvrımlarını tutar pozisyonda gösterilmiĢtir. Ayakları bir kaide 

üzerine basar. Yazıt yoktur.  

 

294- Adak Steli            Lev. 85 Res. 4 

Env. No  : 26.2.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   
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  Yük: 12.8 cm 

  Gen: 8.9 cm 

  Kal: 2.7 cm 

Durum  : Stel aĢınmıĢ olmakla birlikte sol akroter kısmı diagonal 

olarak kırıktır. 

Tanım  : Dikdörtgen formlu, kabaca iĢlenmiĢ stel üzerinde Ģematik 

olarak üç akroter ve küçük bir alınlık iĢlenmiĢtir. Stel gövdesinde, göğüsten alt 

kısmına dökümlü bir kıyafet giyen, cepheden betimlenmiĢ bir erkek figürü 

iĢlenmiĢtir. Sol kolu üzerinden kumaĢ parçası sarkar. Figür, stel gövdesinden kazıma 

bir çizgiyle ayrılan stel alt silmesi üzerine basar. Tutturmalık kısmı aĢınmıĢtır. Yazıt 

yoktur.  

 

295- Adak Steli            Lev. 86 Res. 1 

Env. No  : 15.6.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Bul. Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 19.3 cm 

  Gen: 9.8 cm 

  Kal: 3.9 cm 

Durum  : Sağ alt köĢedeki küçük bir kırık dıĢında stel tüm ve 

sağlamdır.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal olarak düzeltilmiĢ olan stelin dairevi 

formlu üç akroteri ve üçgen bir alınlığı vardır. Alınlığın altında, enine kazıma bir 

çizgiden sonra stel gövdesine geçilir. Burada, elleri havada, bacakları iki yana açık 

biçimde, belki de dans eder pozda, cepheden, kabaca iki insan figürü betimlenmiĢtir. 

Soldakinin erkek, sağdakinin kadın olduğu düĢünülür. Figürlerin araları ve yakın 

çevreleri oyulmuĢ, kabartma alanının sağ köĢesi ve alt tarafının bir kısmı oyulmadan, 

düz bırakılmıĢtır. Stelin kabartma alanından, alt silmesine enine kazıma bir çizgiyle 

geçilir. Tutturmalık A formludur. Yazıt yoktur. 

 

296- Adak Steli           Lev. 86 Res. 2 



212 
 

 

Env. No  : 22.1.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Bul. Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 13.4 cm 

  Gen: 8.1 cm 

  Kal: 3.6 cm 

Durum  : Tepe akroteri ile tutturmalığın bir kısmı kırıktır.  

Tanım  : Üst kısmı piramidal olarak düzeltilmiĢ olan stelin dairevi 

formlu üç akroteri ve küçük, üçgen bir alınlığı vardır. Kabartma alanı üzerinde yan 

yana, dökümlü elbise giymiĢ, baĢları yuvarlakça olan iki erkek figürü betimlenmiĢtir. 

Stel yüzeyi aĢınmıĢ görünümlüdür. Yazıt yoktur.  

 

297- Adak Steli            Lev. 86 Res. 3 

Env. No  : 15.79.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 12.8 cm 

  Gen: 8.3 cm 

  Kal: 3.5 cm 

Durum  : Stel oldukça aĢınmıĢ görünümdedir. Tepe akroterinin bir 

kısmında küçük bir kırık vardır. 

Tanım  : Üç akroterli üçgen küçük bir alınlığı olan stelin kabartma 

alanında, Saçları kazıma çizgilerle eĢit aralıklarla iĢlenmiĢ, burnu büyükçe yapılmıĢ, 

kıvrımlı boğaza kadar kapalı bir elbise giymiĢ, bir erkek figürü, kabaca 

betimlenmiĢtir. Stel yüzeyi oldukça kabaca düzeltilmiĢtir. Stel gibi tutturmalık da 

aĢınmıĢtır. Yazıt yoktur. 

 

298- Adak Steli            Lev. 86 Res. 4 

Env. No  : 26.61.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 
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Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 16.5 cm 

  Gen: 13.4 cm 

  Kal: 4.2 cm 

Durum  : Stelin üst tarafı ve sağ üst köĢesi ile sağ alt köĢesi ve 

tutturmalığın sağ alt köĢesi kırıktır.  

Tanım  : Yukarıdan aĢağıya doğru hafif geniĢleyerek inen stelin 

yüzeyi özenlice düzeltilmeye çalıĢılmıĢtır. Kabartma alanında, yuvarlak formlu bir 

kaide üzerinde ayakta duran, sol bacağı önde, sağ bacağı arkada, bol kıvrımlı ve 

dökümlü bir elbise giymiĢ olan bir erkek figürü cepheden iĢlenmiĢtir. Sak kolu 

kumaĢın içinde ve dirsekten bükülerek göğüs hizasında tutulmuĢtur. Sol kolu 

kumaĢın dıĢında ve sarkan kumaĢ parçasını tutar pozisyondadır. Saçları kısadır. 

Figürün sağ omuz hizasında kazıma çizgilerle bir strigilis ya da orak benzeri bir 

cisim iĢlenmiĢtir. Stel üzerinde yazıt yoktur. 

 

299- Adak Steli            Lev. 87 Res. 1 

Env. No  : 68.39.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 7.7 cm 

  Gen: 10.4 cm 

  Kal: 3.4 cm 

Durum  : Stelin kenarları kırıktır.  

Tanım  : Küçük adak steli parçası üzerinde kabarık saçlı bir erkek 

figürüne ait olduğu düĢünülen bir baĢ görünür. Yüz hatları aĢınmıĢtır. BaĢın üst 

kısmında kazıma çizgilerle kıvrık dal figürü iĢlenmiĢtir. Stel yüzeyi kabaca 

düzeltilmiĢtir. Yazıt yoktur.  

 

300- Adak Steli            Lev. 87 Res. 2 

Env. No  : 27.6.64. 
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Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 16.7 cm 

  Gen: 14.4 cm 

  Kal: 3.8 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı ve tutturmalığı kırıktır. 

Tanım  : Kabaca düzeltilen stelin kabartma alanında kıvırcık Salı, 

ayakta duran, bol kıvrımlı bir elbise giymiĢ bir erkek figürü cepheden, kabartma 

olarak iĢlenmiĢtir. Figürün ayakları kazıma çizgiyle oluĢturulmuĢ olan stelin alt 

silmesi üzerine basar. Tutturmalık kısmı da kazıma çizgilerle oluĢturulmuĢtur. Yazıt 

yoktur.  

 

301- Adak Steli            Lev. 87 Res. 3 

Env. No  : 15.63.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 10.2 cm 

  Gen: 9 cm 

  Kal: 2.8 cm 

Durum  : Kabaca ĢekillendirilmiĢ stelin alt kısmı kırıktır. 

Tanım  : Oldukça kabaca düzeltildiği ve Ģekillendirildiği görülen 

tablet üzerinde kısa saçlı, kaslı bir görünüme sahip, iki kolu yanlarda dirsekten 

bükülmüĢ ve  bel hizasında tutulmuĢ halde, belinin bir kısmı görünen, bir kısmına 

dökümlü bir giysi giymiĢ bir erkek figürü kazıma çizgilerle iĢlenmiĢtir. Üzerinde 

yazıt yoktur.   

                                                              

302- Adak Steli            Lev 87 Res. 4 

Env. No  : 138.63.69. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 
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Boyutlar :   

  Yük: 15.7 cm 

  Gen: 12.7 cm 

  Kal: 2.5 cm 

Durum  : Stelin tepe akroteri de dahil olmak üzere üst kısmı ile 

tutturmalığı kırıktır.  

Tanım  : Yukarıdan aĢağıya doğru düz inen bir forma sahip olan stelin 

üç akroteri ve üçgen bir alınlığı vardır. Stel gövdesinde yan yana, ayakta duran iki 

figür, kazıma çizgilerle iĢlenmiĢtir. Soldaki baĢı örtülü, chiton ve hymation giyinmiĢ 

bir kadın fügürüdür. Sağdaki ise kısa saçlı, altta kıvrımlı bir elbise üste toga benzeri 

bir kıyafet giymiĢ bir erkek figürüdür. Stel oldukça aĢınmıĢ görünümlüdür. Stel 

üzerinde yazıt yoktur. 

 

303- Adak Steli            Lev. 88 Res. 1 

Env. No  : 26.24.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 14.2 cm 

  Gen: 17.2 cm 

  Kal: 2.7 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı kırıktır. Sol alt köĢesinde küçük bir kırık 

vardır. Tutturmalıkta aĢınma gözlenir. 

Tanım  : Kabartma alanı üzerinde yan yana ayakta duran iki figür 

iĢlenmiĢtir. Solda tüm vücudunu örten kıvrımlı uzun bir elbise giymiĢ erkek figürü, 

sağında uzun, kıvrımlı tüm vücudu saran bir elbise giymiĢ kadın figürü vardır. Stel 

oldukça kabaca iĢlenmiĢtir. Stel alt silmesi üzerinde keski izleri vardır.  Yazıt yoktur. 

 

304- Adak Steli            Lev. 88 Res. 2 

Env. No  : 26.90.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 
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Boyutlar :   

  Yük: 14.2 cm 

  Gen: 13.3 cm 

  Kal: 2.6 cm 

Durum  : Alınlığın üst kısmı, diagonal olarak kırık olan stelin kabartma 

alanının alt tarafı da kırıktır.  

Tanım  : Üçgen alınlıklı olduğu görülen stelin kabartma alanına 

kazıma bir çizgiyle geçilir. Kabartma alanı özenlice düzeltilmiĢ, solda baĢı örtülü bir 

kadın figürü, sağında baĢı açık bir erkek figürü iĢlenmiĢtir. Figürlerin üzerinde 

dökümlü birer elbiseleri vardır. Ayrıntılar kazıma çizgilerle verilmiĢtir. Yazıt yoktur.  

 

305- Adak Steli            Lev. 88 Res. 3 

Env. No  : 15.60.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 7.2 cm 

  Gen: 11.2 cm 

  Kal: 3.8 cm 

Durum  : Tüm kenarları kırıktır.  

Tanım  : Çok küçük bir kısmı günümüze ulaĢan adak levhası üzerinde 

solda kıvrımlı saçlı, palliatus tarzında giyinmiĢ belden aĢağısı kırık erkek figürü ile 

sağında saçları ortadan ikiye ayrık sadece baĢı görünen bir figür yüksek kabartma 

tekniği ile iĢlenmiĢtir. Yazıt yoktur.  

 

306- Adak Steli            Lev. 89 Res. 1 

Env. No  : 15.10.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 14.3 cm 

  Gen: 8.9 cm 
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  Kal: 2.1 cm 

Durum  : Tabletin sol kısmı ve alt kısmı kırıktır. 

Tanım  : Tablet üzerinde, yüksek kabartma tekniği ile sağa dönük, 

eyerli bir at betimlenmiĢtir. Yüksekten aĢağı iner Ģekilde gösterilmiĢtir. Atın vücudu, 

bacakları anatomiye uygun değildir. Yazıt yoktur. 

 

 

307- Adak Steli            Lev. 89 Res. 2 

Env. No  : 15.9.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 22.3 cm 

  Gen: 14 cm 

  Kal: 4.1 cm 

Durum  : Stelin sağ köĢe akroterini de içine alan sağ üst köĢesi kırıktır.  

Tanım  : Üç akroterli, üçgen alınlıklı stelin kabartma alanı üzerinde 

sağa dönük ve ön bacağını öne uzatmıĢ hareket halindeki bir at üzerinde sakallı, 

çıplak bir erkek betimlenmiĢtir. Erkek figürünün baĢı cepheden, vücudu profilden, 

atın vücudu sağa dönük ve profilden betimlenmiĢtir. Stel yüzeyi kabaca 

düzeltilmiĢtir. Tutturmalığı sağlamdır. Yazıt yoktur.  

 

308- Adak Steli         Lev. 89 Res. 3 

 Env. No  : 27.4.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 15 cm 

  Gen: 14.1 cm 

  Kal: 4 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı ile, tutturmalığı kırıktır. 

Tanım  :  Stel üzerinde, yüksek bir zemin üzerinde duran dört bacaklı 
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eyerli bir at veya eĢek ile daha alçak bir zeminde duran, sivri külah ve pelerin giymiĢ 

bir erkek figürü betimlenmiĢtir. Erkek figürü cepheden, hayvan figürü sağa dönük 

olarak profilden betimlenmiĢtir. Stelin alt platformu kabaca düzeltilmiĢtir. Keski 

izleri görünmektedir. Yazıt yoktur. 

309- Adak Steli           Lev. 89 Res. 4 

Env. No  : 26.131.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 25.7 cm 

  Gen: 14.7 cm 

  Kal: 3.9 cm 

Durum  : Stelin tepe akroteri ve  sağ alt köĢesi, tutturmalığını da içine 

alacak Ģekilde kırıktır. 

Tanım  : Kabaca iĢlenmiĢ olduğu görülen stelin üç akroteri ( tepe 

akroteri kırık) ve üçgen bir alınlığı vardır. Kabartma alanı üzerinde vücudu sağa 

dönük, ancak baĢı arkaya döndürülmüĢ, ön bacakları kırık bir öküz figürü kabartma 

olarak betimlenmiĢtir. Stelin alt silmesi ve alınlığı kabaca bırakılmıĢtır. Yazıt yoktur. 

 

310- Adak Steli            Lev. 90 Res. 1 

Env. No  : - 17 

Malzeme  : Damarlı Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 7.9 cm 

  Gen: 14 cm 

  Kal: 2.1 cm 

Durum  : Plaka Ģeklindeki adak levhasının sol üst köĢesi, sağ üst 

köĢesi, sağ tarafı ve alt tarafı kırıktır. 

Tanım  : Plaka üzerinde ince kazıma çizgilerle konturlar 

belirlenmiĢtir. Ancak yontulmamıĢtır. Kabartma alanı üzerinde alçak kabartma 
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olarak, cepheden, sivri külahlı pelerin giymiĢ bir erkek figürü ile sağa dönük bir at, 

eĢek ya da öküz figürü betimlenmiĢtir. Yazıt yoktur.  

 

 

311- Adak Steli            Lev. 90 Res. 2 

Env. No  : 15.5.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 21.1 cm 

  Gen: 12.8 cm 

  Kal: 5.2 cm 

Durum  : Stel tam ve sağlamdır.  

Tanım  : Uzunca, kenarları yuvarlatılmıĢ bir forma sahip olan tablet 

oldukça kabaca iĢlenmiĢtir. Anatomisi bozuk olarak, kazıma çizgilerle üst üste iki 

eĢek ya da at figürü iĢlenmiĢtir. Kazıma çizgilerle, köĢeli ve sağa dönük olarak 

iĢlenmiĢlerdir. Yazıt yoktur. 

 

312- Adak Steli            Lev. 90 Res. 3 

Env. No  : 26.129.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 7.6 cm 

  Gen: 10.2 cm 

  Kal: 4.2 cm 

Durum  : Stelin tüm kenarları kırıktır.  

Tanım  : Kabartma alanı üzerinde sağa dönük, tüm vücudu profilden  

bir inek figürü iĢlenmiĢtir. Önünde, baĢka bir hayvana ait olduğu düĢünülen bir ön 

bacak daha vardır. Stel üzerinde yazıt yoktur. 

 

313- Adak Steli            Lev. 90 Res. 4 
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Env. No  : 53.8.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 15.5 cm 

  Gen: 14.9 cm 

  Kal: 4.2 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı, sağ kısmı ve tutturmalığın sağ alt kısmı 

kırıktır.  

Tanım  : Günümüze kalan adak steline ait küçük bir parça üzerinde 

sola doğru hareket halinde, vücudunun tümü profilden betimlenmiĢ bir eĢek figürü, 

kabartma olarak iĢlenmiĢtir. Figürün üstünde yine aynı yöne doğru olduğu belli olan 

bir hayvana ait ön iki ayak görünür. Yine eĢek figürünün sağında bir hayvana ait iki 

ayak daha iĢlenmiĢtir. Ancak stelin bu kısımları kırıktır. Stelin alt silmesine, çift 

profilli bir silmeyle geçilir. Yazıt yoktur. 

 

314- Adak Steli            Lev. 91 Res. 1 

Env. No  : 68.11.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 11.4 cm 

  Gen: 11.7 cm 

  Kal: 3.4 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı ve alt köĢesinde küçük bir kırık daha vardır. 

Tanım  : Stel üzerinde üstte, dört bacaklı bir hayvana ait olan arka 

bacaklar görülür. Bunun altında ise sağa doğru, vücudu profilden, baĢı cepheden 

(baĢın bir kısmı kırıktır) bir öküz kabartması iĢlenmiĢtir. Stel yüzeyi, alt silmesi ve 

tutturmalık kısmı gözenekli bir görünüme sahiptir. Yazıt yoktur.  

 

315- Adak Steli            Lev. 91 Res.2 

Env. No  : 26.132.64. 
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Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 17.1 cm 

  Gen: 11.3 cm 

  Kal: 4.2 cm 

Durum  : Sağ üst kısımda küçük bir kırık dıĢında stel tüm ve 

sağlamdır. 

Tanım  : Biçim olarak anahtar deliği formunda olan stelin üst kısmı 

yuvarlatılmıĢtır. Stel üzerinde iki boğa, bir diğerinin önünde gösterilmek istenmiĢ ise 

de üst üste iĢlenmiĢtir. Hayvanlar tamamen cepheden, ayakta duru pozisyonda 

iĢlenmiĢlerdir. Boynuzları, göz ve yüz ayrıntıları kazıma çizgilerle belirtilmiĢtir. 

Stelin tutturmalığı sağlamdır. Yazıt yoktur.  

 

316- Adak Steli            Lev. 91 Res. 3 

Env. No  : 26.130.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 12.7 cm 

  Gen: 11.5 cm 

  Kal: 2.9 cm 

Durum  : Tablet tüm ve sağlamdır. AĢınmıĢ görünümlüdür. 

Tanım  : Oldukça kabaca çalıĢılmıĢ olduğu görülen tablet üzerinde 

kazıma çizgilerle üst üste, sağa bakan, tamamen profilden iki eĢek ya da at figürü 

betimlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

317- Adak Steli            Lev. 91 Res. 4 

Env. No  : 26.12.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   
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  Yük: 11.5 cm 

  Gen: 12.4 cm 

  Kal: 3.7 cm 

Durum  : Tablet tüm ve sağlam görünümlüdür. 

Tanım  : Kabaca düzeltilen tablet üzerinde vücudu sol dönük ve 

profilden, baĢı cepheden, kazıma çizgilerle iĢlenmiĢ bir inek ya da öküz figürü 

betimlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

318- Adak Steli            Lev. 92 Res. 1 

Env. No  : 27.27.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 9.7 cm 

  Gen: 11.4 cm 

  Kal: 3.3 cm 

Durum  : Stel tüm ve sağlam görünümlüdür. 

Tanım  : Kenarları ve yüzeyi kabaca düzeltilen tablet üzerinde kazıma 

çizgilerle, ĢiĢman hatlara sahip öküz ya da inek figürü iĢlenmiĢtir. Figür çok aĢınmıĢ 

bir görünüme sahiptir. Yazıt yoktur.  

 

319- Adak Steli            Lev. 92 Res. 2 

Env. No  : 68.9.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 9.2 cm 

  Gen: 11.3 cm 

  Kal: 3.2 cm 

Durum  : Dikdörtgen formlu tabletin sağ üst köĢesi kırıktır.  

Tanım  : Kenarları ve yüzeyi düzeltilen tablet üzerinde sağa dönük, 

vücudu profilden, baĢı cepheden bir inek figürü, alçak kabartma olarak iĢlenmiĢtir. 
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Tablet üzerinde yazıt yoktur. 

 

320- Adak Steli            Lev. 92 Res. 3 

Env. No  : 68.8.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 8.9 cm 

  Gen: 14.7 cm 

  Kal: 2 cm 

Durum  : Kenarları düzeltilmiĢ, ince bir plaka Ģeklinde olan adak 

levhasının üst kısmı ve sağ kısmı kırıktır. 

Tanım  : Plaka üzerinde vücudu sağa yönelmiĢ, profilden, baĢı 

cepheden, kazıma çizgilerle yapılmıĢ bir inek figürü siluet olarak iĢlenmiĢtir. Hiçbir 

ayrıntısı iĢlenmemiĢtir. Plaka üzerinde yazıt yoktur. 

 

321- Adak Steli            Lev. 92 Res. 4 

Env. No  : 15.1.64. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 9.2 cm 

  Gen: 9.2 cm 

  Kal: 1.4 cm 

Durum  : Plakanın sol üst köĢesi, sol alt köĢesi ve sağ  tarafı kırıktır. 

Tanım  : Plaka Ģeklindeki adak levhasının yüzeyi özenlice düzeltilmiĢ, 

üzerinde sağa yönelmiĢ vücutları profilden, baĢları cepheden iki öküz figürü 

iĢlenmiĢtir. Onların tam önlerine denk gelen hizalarında iki yarım öküz figürü daha 

vardır. Ancak, ön bacakları ve baĢları kırıktır. Figürler kazıma çizgilerle siluet olarak 

iĢlenmiĢtir. Yazıt yoktur.  

 

322- Adak Steli            Lev. 92 Res. 5 
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Env. No  : 26.133.64 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Afyon Kurudere 

Boyutlar :   

  Yük: 11.5 cm 

  Gen: 10.9 cm 

  Kal: 5 cm 

Durum  : Stelin üst, sol ve alt kısımları kırıktır. 

Tanım  : Steli parçası üzerinde bir öküz baĢı, alçak kabartma olarak 

iĢlenmiĢtir. Ayrıntılar kazıma çizgilerle verilmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

323- Adak Steli            Lev. 93 Res. 1 

Env. No  : 27.32.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 9.7 cm 

  Gen: 13.2 cm 

  Kal: 4.2 cm 

Durum  : Dairevi formlu olduğu anlaĢılan stel parçasının üst kısmının 

küçük bir parçası dıĢında tüm kenarları kırıktır. 

Tanım  : Dairevi formlu stel parçasının kenarları düzeltilmiĢ, çift 

profilli silmeyle kabartma alanına geçilmiĢtir. Burada uzun, dalgalı saçlı, sakallı, 

cepheden betimlenmiĢ Zeus büstü iĢlenmiĢtir.  

 

324- Adak Steli            Lev. 93 Res. 2 

Env. No  : 27.25.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 13.9 cm 

  Gen: 22.1 cm 
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  Kal: 4.1 cm 

Durum  : Dairevi formlu olduğu anlaĢılan stel parçasının üst kısmının 

küçük bir parçası dıĢında tüm kenarları kırıktır.  

Tanım  : Dairevi formlu stel parçasının kenarları düzeltilmiĢ, çift 

profilli silmeyle kabartma alanına geçilmiĢtir. Burada uzun, dalgalı saçlı, sakallı, 

cepheden betimlenmiĢ Zeus büstü iĢlenmiĢtir. BaĢ kısmı kırıktır. Sağında buğday 

baĢağının üst kısmının iĢlendiği görülür.  

 

325- Adak Steli           Lev. 93 Res. 3 

Env. No  : 27.15.66 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 11.2 cm 

  Gen: 22.7 cm 

  Kal: 3.5 cm 

Durum  : Dairevi formlu stelin sağ üst parçası günümüze kalmıĢ, diğer 

kısımları kırıktır. 

Tanım  : Dairevi formlu stelin etrafında çift profilli silme yapılmıĢtır. 

Solda, üstte, alçak kabartma olarak uzun ve dalgalı saçlı, sakallı Zeus büstü 

iĢlenmiĢtir. BaĢı kenar konturunu geçer. Sağında iki üzüm salkımı dalıyla birlikte 

iĢlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

326- Adak Steli            Lev. 93 Res. 4 

Env. No  : 27.13.66 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 12.8 cm 

  Gen: 12.9 cm 

  Kal: 2.6 cm 

Durum  : Dairevi formlu stelin sol üst kısmı dıĢındaki diğer parçaları 
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kırıktır. 

Tanım  : Dairevi formlu stelin kenarında çift profilli silme yapılmıĢtır. 

Ortada, uzun dalgalı saçlı, sakallı, cepheden, alçak kabartma olarak Zeus büstü 

iĢlenmiĢtir. Solunda bir buğday baĢağı iĢlenmiĢtir. Zeus büstünün üzerinde kıvrımlı 

bir giysi vardır. Yazıt yoktur. 

 

327- Adak Steli            Lev. 93 Res. 5 

Env. No  : 27.125.70. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 22.4 cm 

  Gen: 20.5 cm 

  Kal: 3.2 cm 

Durum  : Stelin sol kısmı ve alt kısmı kırıktır. 

Tanım  : Yuvarlak formlu stelin kenarları çift profillidir. Kabartma 

alanı yüzeyi özenle düzeltilmiĢ, üzerinde ortada sağ eli göğüs üzerinde, dalgalı ve 

uzun saçlı Zeus büstü, hemen solunda, sağa yönelmiĢ, baĢı cepheden göserilmiĢ bir 

inek veya öküz figürü iĢlenmiĢtir. Zeus büstünün altında ise sağa yönelmiĢ, baĢları 

görülen, iki inek veya öküz figürü iĢlenmiĢtir. Figürler kabartma olarak iĢlenmiĢ, 

ayrıntıları kazıma çizgilerle verilmiĢtir. Yazıt yoktur.  

 

328- Adak Steli            Lev. 94 Res. 1 

Env. No  : 27.24.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 19.3 cm 

  Gen: 11.6 cm 

  Kal: 4.9 cm 

Durum  : Stelin sol, sağ ve alt kısmı kırıktır. 

Tanım  : Yuvarlak formlu bir stel olduğu belli olan stelin üst kenar 



227 
 

 

kısmı kırıktır. Cepheden, uzun dalgalı saçlı, sakallı ve bıyıklı Zeus büstü kabartma 

olarak betimlenmiĢtir. Sağ eli göğüs hizasından giysi dıĢına çıkarılmıĢtır. Figürün 

altında dört bacaklı bir hayvanın kuyruk ve kalça kısmı günümüze kalmıĢtır. Stelin 

diğer kısımları kırıktır. Yazıt yoktur. 

329- Adak Steli            Lev. 94 Res. 2 

Env. No  : 27.49.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 16 cm 

  Gen: 18.1 cm 

  Kal: 5 cm 

Durum  : Stelin sağ kısmı günümüze kalmıĢtır. Sol ve alt kısmı dikey 

olarak kırıktır. 

Tanım  : Yuvarlak formlu stelin kenarı düz bir kabartma konturla 

çevrilmiĢtir. Kabartma alanı üzerinde ortada sol tarafı burundan itibaren kırık olan 

uzun saçlı, sakallı Zeus büstü iĢlenmiĢtir. Hemen altında sağa yönelmiĢ iki inek veya 

öküz figürünün baĢları ve bir tanesinin ön bacakları iĢlenmiĢtir. Bu figürlerin altında 

bir kat daha vardır. Ancak kırık olduğu için ne olduğu tam anlaĢılamamaktadır. 

Figürler kabartma olarak, ayrıntılar kazıma çizgilerle verilmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

330- Adak Steli            Lev. 94 Res. 3 

Env. No  : 27.7.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 19.5 cm 

  Gen: 18.4 cm 

  Kal: 3.6 cm 

Durum  : Stelin alt kısmı kırıktır.  

Tanım  : Yuvarlak formlu stelin kenarları çift profilli olarak 

düzenlenmiĢtir. Ortada sağ eli göğüs üzerinde, dalgalı ve uzun saçlı, sakallı Zeus 
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büstü iĢlenmiĢtir. Altında iki öküz ya da ineğe ait boynuz ve kulaklar ile gözler 

görünür. Alt tarafı kırıktır. Yazıt yoktur. 

 

 

331- Adak Steli            Lev. 95 Res. 1  

Env. No  : 27.37.66 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 10.8 cm 

  Gen: 12.3 cm 

  Kal: 3.5 cm 

Durum  : Stelin baklava dilimi Ģeklinde küçük bir parçası dıĢındaki 

tüm kenarları kırıktır.  

Tanım  : Yuvarlak stelin kenarları çift profilli düzenlenmiĢ, Zeus 

büstünün baĢının olduğu yerde bir silme kullanılmıĢ, profil kısmı yapılmamıĢtır. 

Cepheden betimlenen, uzun dalgalı saçlı, bıyıklı ve sakallı, badem gözlü Zeus büstü 

iĢlenmiĢtir. Sol yanağından alt tarafı diagonal olarak kırıktır. Yazıt yoktur. 

 

332- Adak Steli            Lev. 95 Res. 2 

Env. No  : 27.67.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 6.3 cm 

  Gen: 7.7 cm 

  Kal: 2.9 cm 

Durum  : Stelin çok küçük bir kısmı dıĢında tüm kenarları kırıktır.  

Tanım  : Yuvarlak formlu olduğu düĢünülen stelin kenarları çift 

profillidir. Stel üzerinde yukarıda, ortada uzun dalgalı saçlı, bıyıklı ve sakallı Zeus 

büstü iĢlenmiĢtir. Ancak bıyıklarından alt kısmı kırıktır. Yazıt yoktur. 
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333- Adak Steli            Lev. 95 Res. 3 

Env. No  : 27.39.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 17.7 cm 

  Gen: 16.1 cm 

  Kal: 3.6 cm 

Durum  : Stelin üst kısmından “V” Ģeklinde bir parça dıĢında tüm 

kenarları kırıktır.  

Tanım  : Yuvarlak formlu olduğu düĢünülen stelin kenarları çift 

profillidir. Stel üzerinde yukarıda, ortada uzun dalgalı saçlı, bıyıklı ve sakallı, sağ 

elini göğüs üzerinde tutan Zeus büstü iĢlenmiĢtir. Ayrıntılar kazıma çizgilerle 

verilmiĢtir. Yazıt yoktur.  

 

334- Adak Steli            Lev. 95 Res. 4 

Env. No  : 27.59.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 17.5 cm 

  Gen: 12.6 cm 

  Kal: 4.4 cm 

Durum  : Stelin üst kısmında “V” Ģeklinde bir parça dıĢındaki tüm 

parçaları kırıktır. 

Tanım  : AĢınmıĢ görünümlü ve yuvarlak formlu stelin kenarları çift 

profillidir. Stel üzerinde yukarıda, ortada uzun dalgalı saçlı, bıyıklı ve sakallı Zeus 

büstü kabartma olarak iĢlenmiĢtir. Ancak boğazından alt kısmı kırıktır. Yazıt yoktur. 

 

335- Adak Steli            Lev. 95 Res. 5 

Env. No  : 27.71.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 
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Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 6.4 cm 

  Gen: 7.8 cm 

  Kal: 2.6 cm 

Durum  : Stelin üst kısmındaki küçük bir parça dıĢında tüm parçaları 

kırıktır. 

Tanım  : AĢınmıĢ görünümlü ve yuvarlak formlu stelin kenarları çift 

profillidir. Stel üzerinde yukarıda, ortada, uzun dalgalı saçlı, bıyıklı ve sakallı Zeus 

büstü kabartma olarak iĢlenmiĢtir. Ancak burnundan alt kısmı kırıktır. Yazıt yoktur. 

 

336- Adak Steli            Lev. 96 Res. 1 

Env. No  : 27.65.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 11.7 cm 

  Gen:17.5 cm 

  Kal: 4.3 cm 

Durum  : Stelin üçgen Ģeklinde bir parçası dıĢındaki tüm kenarları 

kırıktır.  

Tanım  : AĢınmıĢ görünümlü stelin kenarları çift profillidir. Stel 

üzerinde yukarıda, ortada uzun dalgalı saçlı, bıyıklı ve sakallı Zeus büstü iĢlenmiĢtir. 

Ancak çenesinden alt kısmı kırıktır. Yazıt yoktur. 

 

337- Adak Steli            Lev. 96 Res. 2 

Env. No  : 27.129.70 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 6 cm 

  Gen: 9 cm 
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  Kal: 3.5 cm 

Durum  : Stelin çok küçük bir kısmı dıĢında tüm kenarları kırıktır.  

Tanım  : Yuvarlak formlu olduğu düĢünülen stelin kenarları çift 

profillidir. Stel üzerinde yukarıda, ortada uzun dalgalı saçlı, bıyıklı ve sakallı Zeus 

büstü iĢlenmiĢtir. Ancak çenesinden alt kısmı kırıktır. Yazıt yoktur. 

 

338- Adak Steli            Lev. 96 Res. 3 

Env. No  : 27.55.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 11.5 cm 

  Gen: 7.2 cm 

  Kal: 7.7 cm 

Durum  : Stelin üst kısmında küçük bir parça dıĢındaki tüm parçaları 

kırıktır. 

Tanım  : AĢınmıĢ görünümlü ve yuvarlak formlu stelin kenarları 

kırıktır. Stel üzerinde yukarıda, ortada, uzun dalgalı saçlı, bıyıklı ve sakallı Zeus 

büstü kabartma olarak iĢlenmiĢtir. Ancak çenesinin sağ kısmı ve alt kısmı kırıktır. 

Yazıt yoktur. 

 

339- Adak Steli            Lev. 96 Res. 4 

Env. No  : 27.27.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 10.3 cm 

  Gen: 10.2 cm 

  Kal: 3.7 cm 

Durum  : Stelin üst kısmında küçük bir parça dıĢındaki tüm parçaları 

kırıktır. 

Tanım  : AĢınmıĢ görünümlü ve yuvarlak formlu stelin kenarları çift 
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profillidir. Stel üzerinde yukarıda, ortada, uzun dalgalı saçlı, bıyıklı ve sakallı Zeus 

büstü kabartma olarak iĢlenmiĢtir. Ancak çenesinin sol kısmı ve alt kısmı kırıktır. 

Hemen baĢının sağ tarafında üzüm salkımına ait bir parça görülür. Yazıt yoktur. 

 

340- Adak Steli            Lev. 96 Res. 5 

Env. No : 27.42.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 10.6 cm 

  Gen: 12.5 cm 

  Kal: 2 cm 

Durum  : Stelin üst kısmında küçük bir parça dıĢındaki tüm parçaları 

kırıktır. 

Tanım  : Yuvarlak formlu stelin kenarı geniĢ bırakılmıĢtır ve çift 

profillidir. Stel üzerinde yukarıda, ortada, uzun dalgalı saçlı, bıyıklı ve sakallı Zeus 

büstü kabartma olarak iĢlenmiĢtir. Ancak çenesinden alt kısmı kırıktır. Yazıt yoktur. 

 

341- Adak Steli            Lev. 96 Res. 6 

Env. No  : 27.43.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 9.5 cm 

  Gen: 12.6 cm 

  Kal: 3.8 cm 

Durum  :  Stelin sol üst kısmı günümüze kalmıĢ, diğer tüm kenarları 

kırıktır.  

Tanım  : AĢınmıĢ görünümlü ve yuvarlak formlu stelin kenarları çift 

profillidir. Stel üzerinde kısa saçlı, cepheden bir figür iĢlenmiĢtir. Olasılıkla erkek 

figürüdür. Çenesinden alt kısmı kırıktır. Figür kabartma olarak, yüz ve saç ayrıntıları 

kazıma çizgilerle verilmiĢtir. Yazıt yoktur.  
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342- Adak Steli            Lev. 97 Res. 1 

Env. No  : 27.5.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 21.6 cm 

  Gen: 27.7 cm 

  Kal: 5.9 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı ve alt kısmı diagonal Ģekilde kırıktır. 

Tanım  : Üst kısmı üçgen Ģeklinde ve kırık olan stelin kenarları düz bir 

biçimde aĢağı iner. Stelin üst kısmında dalgalı uzun saçlı ve sakallı, sağ eli göğüs 

üzerinde olan Zeus büstü kabartma olarak iĢlenmiĢtir. Enine bir silmeyle alttaki kata 

geçilir. Burada sağa yönelmiĢi iki adet öküz figürü bir önde diğer arkada olacak 

Ģekilde kabartma olarak iĢlenmiĢtir. Öküzlerin baĢları cepheden iĢlenmiĢlerdir ve 

yatay bir zemine basarlar. Bu zeminin alt katında inci payet benzeri bir süsleme izi 

görülür. Ayrıntılar kazıma çizgilerle verilmiĢtir. Stel üzerinde yazıt yoktur. 

 

343- Adak Steli            Lev. 97 Res. 2 

Env. No  : 27.33.66 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 11.7 cm 

  Gen: 17.7 cm 

  Kal: 4.1 cm 

Durum  : Stel parçasının tüm kenarları kırıktır.  

Tanım  : Yuvarlak stel özellikleri gösteren adak steli üzerinde iki kat 

görülmektedir. Üst katın çok parçası kırık olduğu için figür anlaĢılamamaktadır. Alt 

katta ise sağa yönelmiĢ biri önde bir arkada iki öküz figürü kabartma olarak 

betimlenmiĢtir. Öndeki öküz figürünün arka tarafında bir öküz figürü daha 

planlanmıĢ, bu öküzün baĢı iĢlenmiĢ ancak burası aĢınmıĢ ve kırıklıdır. Bacakları da 
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kazıma çizgilerle kabaca belirlenmiĢtir. Ayrıntılar kazıma çizgilerle belirlenmiĢtir. 

Yazıt yoktur. 

 

 

344- Adak Steli            Lev. 97 Res. 3 

Env. No  : 27.4.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 31.3 cm 

  Gen:  cm 

  Kal:  cm 

  H.Y:  cm 

Durum  : Yuvarlak formlu stelin sol tarafı, üst tarafı ve alt tarafı 

kırıktır. 

Tanım  : Yuvarlak formlu stel, ortadan bir silmeyle ikiye ayrılmıĢtır. 

Üstte, ayakta duran, ayak bileklerine kadar uzanan ve kısa kollu elbise üzerine 

hymation sarmıĢ bir erkek figürü iĢlenmiĢtir. Sol kolu dirsekten bükülmüĢ ve bu eli 

açık olarak yukarı çevrilmiĢtir. Sağ kolunu uzattığı görünür, ancak bu kısmı kırıktır. 

Ayakları çıplaktır, parmakları görünür. Sol kolunun altında bir asa, vücuduna paralel 

olarak durmaktadır. Alt katta ise sağa yönelmiĢ, vücutları profilden, baĢları cepheden 

iki inek figürü iĢlenmiĢtir. Öndeki inek figürünün altında küçük bir buzağı annesini 

emer pozisyonda betimlenmiĢtir. Ġneklerin kuyruk tarafı kırıktır. Figürler kabartma 

olarak, ayrıntılar kazıma çizgilerle verilmiĢtir. Yazıt yoktur.  

 

345- Adak Steli            Lev. 98 Res. 1 

Env. No  : 53.6.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 14.8 cm 

  Gen: 10.2 cm 
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  Kal: 3.3 cm 

Durum  : Stelin sol üst kısmı dıĢındaki tüm kenarları kırıktır. 

Tanım  : Yuvarlak formlu olduğu düĢünülen stelin kenarları da 

kırıktır. Stel üzerinde cepheden betimlenmiĢ, ayakta duran, kısa saçlı, dizlere kadar 

düz elbise giymiĢ, sağ kolu dirsek kısmından kırık olan, sol kolu dirsekten bükülerek 

elini göğüs hizasında açık biçimde tutan bir erkek figürü kabartma olarak iĢlenmiĢtir. 

Elbisesinin yaka kısmında ve etek kısmında kazıma çizgilerle zikzak motifi 

iĢlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

346- Adak Steli           Lev. 98 Res. 2 

Env. No  : 46.6.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 26.8 cm 

  Gen: 22.6 cm 

  Kal: 3 cm 

Durum  : Stelin sol tarafı dıĢındaki kenarları kırıktır. 

Tanım  : Yuvarlak formlu stelin kenarı tek profil olarak düzenlenmiĢ 

ve stel enine iki silmeyle üç bölüme ayrılmıĢtır. En üst bölümde ortada bir büst 

olduğu düĢünülen, ancak kırık olan bir figür ile solunda dairesel formlu bir figür 

kazıma çizgiyle yapılmıĢtır. Alt katta sağa bakan, vücutları profilden, baĢları 

cepheden iki öküz figürü, önlerinde bir öküz figürünün kuyruk kısmı iĢlenmiĢtir. En 

alt bölümde ise bir inek ya da öküz figürünün arka sırt kısmı iĢlenmiĢtir. Yazıt 

yoktur. 

 

347- Adak Steli           Lev. 98 Res. 3 

Env. No  : 27.30.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 11.5 cm 
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  Gen: 14.1 cm 

  Kal: 2.9 cm 

Durum  : Stel parçasının tüm çevreleri kırıktır. 

Tanım  : Üzerinde bir silme, altında da bir zemin olduğu görülen stel 

frizinde iki öküz figürü kabartma olarak iĢlenmiĢtir. Biri geri planda, biri ön 

plandadır. Ayrıntılar kazıma çizgilerle, gözleri patetik olarak iĢlenmiĢtir. Yazıt 

yoktur. 

 

348- Adak Steli           Lev. 98 Res. 4 

Env. No  : 27.41.66 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 9.3 cm 

  Gen: 13.7 cm 

  Kal: 2.9 cm 

Durum  : Yuvarlak formlu olduğu görülen stelin sol alt kısmı dıĢında 

tüm kenarları kırıktır. 

Tanım  : Günümüze kalan parça üzerinde biri önde, diğeri arkada 

olmak üzere iki inek iĢlenmiĢ, öndekinin altında bir buzağı, annesini emer 

pozisyonda betimlenmiĢtir. Ayrıntılar kazıma çizgilerle verilmiĢtir. Bu 

kompozisyonun üstünde bir silme olduğu görülür. Ancak kırıktır. Yazıt yoktur. 

 

349- Adak Steli            Lev. 98 Res. 5 

Env. No  : 53.4.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 11.6 cm 

  Gen: 15 cm 

  Kal: 3 cm 

Durum : Stelin sağ kenarından küçük bir parça dıĢındaki tüm kenarları 
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kırıktır. 

Tanım : Yuvarlak stel üzerinde iki inek ya da öküz figürü kabartma olarak 

iĢlenmiĢtir. Biri daha geri planda, biri ön plandadır. Ayrıntılar kazıma çizgilerle 

verilmiĢtir. Yazıt yoktur. 

350- Adak Steli            Lev. 98 Res. 6 

Env. No  : 27.22.66 

Malzeme  : Gri Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 16 cm 

  Gen: 18.2 cm 

  Kal: 3.1 cm 

Durum  : Stelin sağ kenarı ve alt tarafı kırıktır. 

Tanım  : Üst kısmı üçgen Ģeklinde olan stelin kenarları düzeltilmiĢ ve 

ince kazıma çizgilerle stelin kabartma alanı belirlenmiĢtir. Stel üzerinde en üstte, baĢ 

kısmı aĢınmıĢ, dalgalı, uzun saçlı ve sakallı, sağ eli göğüs üzerinde olan Zeus büstü 

iĢlenmiĢtir. Altında sağa yönelmiĢ, vücudu profilden, baĢı cepheden betimlenmiĢ bir 

inek ya da öküz figürü kabartma olarak iĢlenmiĢtir. Ayrıntılar kazıma çizgilerle 

yapılmıĢtır. Yazıt yoktur. 

 

351- Adak Steli            Lev. 99 Res. 1 

Env. No  : 27.12.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük:  cm 

  Gen:  cm 

  Kal:  cm 

  H.Y:  cm 

Durum  : Stel parçasının tüm kenarları kırıktır. 

Tanım  : Üst kısmı üçgen Ģeklinde olan stelin en üst kısmında tepe 

akroteri vardır. Kıvrık dalga ya da bitki motifi ile süslenmiĢtir. Stelin üzerinde ortada 
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dalgalı uzun saçlı, bıyıklı ve sakallı, sağ elini göğüs üzerinde tutan cepheden 

betimlenmiĢ bir Zeus büstü, solunda yine cepheden betimlenmiĢ, kısa saçlı bir erkek 

figürü iĢlenmiĢtir. Bu figür, uzun kolu bluz üzerine hymation giymiĢ ve sol elini 

göğüs hizasında tutmaktadır. Sol omuz kısmı, sol gözünün sol tarafı kırıktır. Zeus 

büstünün altında eyerlenmiĢ bir at figürü, sağa yönelmiĢ halde, profilden 

betimlenmiĢtir. Ayrıntılar kazıma çizgilerle iĢlenmiĢtir. Stel üzerinde yazıt yoktur.  

 

352- Adak Steli            Lev. 99 Res. 2 

Env. No  : 27.19.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 16.2 cm 

  Gen: 16.7 cm 

  Kal: 5.4 cm 

Durum  : Stelin alt tarafı kırıktır. 

Tanım  : Üst kısmı üçgen olan stelin üçgen olan kenarları çift 

profillidir. En üstte Ģematik olarak kazıma çizgilerle palmet motifi benzeri bir motif 

iĢlenmiĢtir. Kavisli iç bükey bir silmenin kenarlarında ( aynı zamanda stelin sağ ve 

sol kenarlarında) pilasterler yerleĢtirilmiĢ, bu kavisli alanın altında ise, uzun dalgalı 

saçlı, bıyıklı ve sakallı, sağ eli göğüs üzerinde duran bir Zeus büstü iĢlenmiĢtir. Sağ 

tarafı aĢınmıĢtır. Alt tarafı kırıktır. Ancak hemen altında kuyruk ve sırt bölümüne 

göre dört bacaklı bir hayvana ait olduğu düĢünülen kabartma izleri görülür. Yazıt 

yoktur.  

 

353- Adak Steli            Lev. 99 Res. 3 

Env. No  : 27.36.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 7.6 cm 

  Gen: 14.3 cm 
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  Kal: 2.7 cm 

Durum  : Stelden küçük bir parça günümüze kalabilmiĢtir. 

Tanım  :  Üst kısmının üçgen olduğu düĢünülen stelin kenarları 

kazıma çizgiyle kabartma alanından ayrılmıĢtır. Kabartma alanı üzerinde alçak 

kabartma ile çift profilli bir niĢ içinde kabarık saçlı bir erkek figürü, cepheden 

betimlenmiĢtir. Çenesinden alt kısmı kırıktır. Yazıt yoktur.  

 

354- Adak Steli           Lev. 99 Res. 4 

Env. No  : 27.31.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 18.5 cm 

  Gen: 14.9 cm 

  Kal: 4.7 cm 

Durum  : Üst kısmı üçgen olan stelin al tarafı ve sağ tarafı kırıktır. 

Tanım  : Üçgen olan üst tarafta dairesel tepe akroteri, sol tarafta da 

stilize bir palmet figürü iĢlenmiĢtir. Ortada ise, dairesel oyulmuĢ bir niĢ içinde 

kabarık saçlı bir erkek büstü ( belki Zeus ) kabartma olarak iĢlenmiĢtir. Yatay bir 

silmenin altında ortada kıvırcık saçlı bir erkek baĢı cepheden kabartma olarak 

iĢlenmiĢtir. Ancak çenesinden alt kısmı, sağ ve sol kısımları kırıktır. Yazıt yoktur. 

 

355- Adak Steli            Lev. 99 Res. 5 

Env. No  : 27.38.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 13.5 cm 

  Gen: 15.8 cm 

  Kal: 3.7 cm 

Durum  : Üst kısmı üçgen olan stelin sol üst kısmı, ve diğer bütün 

kenarları kırıktır. 
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Tanım  : Stelin üst kısmı, üçgenliğe paralel olarak yer yer aĢınmıĢ 

sarmaĢık dalları ile sarılmıĢtır. SarmaĢık dallarının altında, iç bükey kavisli bir niĢ 

içerisinde uzun, dalgalı saçlı, bıyıklı ve sakallı Zeus büstü iĢlenmiĢtir. Alt tarafı 

kırıktır. Yazıt yoktur.  

356- Adak Steli          Lev. 100 Res. 1 

Env. No  : 27.40.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 12.9 cm 

  Gen: 10 cm 

  Kal: 3.5 cm 

Durum  : Stelin en üst kısmı dıĢındaki tüm kenarları kırıktır. 

Tanım  : Üst kısmı üçgen olduğu düĢünülen stelin  tepe noktasında bir 

tepe akroteri iĢlenmiĢtir. Altında üçgen stel alınlığı ve altında dairevi niĢ içinde uzun, 

dalgalı saçlı, bıyıklı ve sakallı, cepheden, Zeus figürü kabartma olarak iĢlenmiĢtir. 

Ayrıntılar kazıma çizgilerle iĢlenmiĢtir. Stelin üzerinde yazıt yoktur.  

 

357- Adak Steli          Lev. 100 Res. 2 

Env. No  : 27.126.70. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 14.9 cm 

  Gen: 14.6 cm 

  Kal: 3.8 cm 

Durum  : Stelin tüm kenarları kırıktır.  

Tanım  : Üst kısmının piramidal olduğu düĢünülen stel üzerinde üst 

kısmı dairesel bir niĢ içinde uzun, dalgalı saçlı, bıyıklı ve sakallı, cepheden 

betimlenmiĢ bir Zeus büstü iĢlenmiĢtir. Sağ tarafı kırıktır. Göğüs üzerinde el yoktur. 

Ayrıntılar kazıma çizgilerle iĢlenmiĢtir. Gözleri badem Ģeklinde aĢağı doğru kaymıĢ 

biçimde iĢlenmiĢtir. Stel üzerinde yazıt yoktur. 
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358- Adak Steli          Lev. 100 Res. 3 

Env. No  : 27.11.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 19.1 cm 

  Gen: 20.2 cm 

  Kal: 6.6 cm 

Durum  : Stelin tepe kısmı dıĢında tüm kenarları kırıktır.  

Tanım  : Üst kısmı üçgen olan stelin üst kısmında kabartma olarak 

stilize palmet motifi ile tepe akroteri iĢlenmiĢtir. Kenarlarda da yarım palmetle kenar 

akroteri iĢlenmiĢ, sol kenar aĢınmıĢtır.  Alt kısımda dairevi bir silme oluĢturulmuĢ, bu 

silmenin tepe merkezinde bir rozet motifi, yanlarına da kazıma çizgilerle dekoratif 

motifler kazıma çizgiler iĢlenmiĢtir. Bu silmenin altında kenarlarında pilasterler olan 

bir niĢ içerisinde, cepheden, uzun dalgalı saçlı, bıyıklı ve sakallı Zeus büstü 

iĢlenmiĢtir.  Çenesinden alt kısım kırıktır. Yazıt yoktur. 

 

359- Adak Steli          Lev. 100 Res. 4 

Env. No  : 27.72.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 14.1 cm 

  Gen: 16.3 cm 

  Kal: 4.4 cm 

Durum  : Stelin tüm çevreleri kırıktır. 

Tanım  : Stel üzerinde uzun, dalgalı saçlı, bıyıklı ve sakallı, sağ eli 

göğüs üzerinde kabartma ile yapılmıĢ bir Zeus büstü vardır. Sol tarafında kazıma 

çizgilerle zikzak motifi iĢlemiĢtir. Stel üzerinde yazıt yoktur. 

 

360- Adak Steli          Lev. 101 Res. 1 
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Env. No  : 27.69.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 5 cm 

  Gen: 6.5 cm 

  Kal: 2.6 cm 

Durum  : Stelin sağ, sol ve alt tarafı kırıktır. 

Tanım  : Üst kısmı piramidal olan stel parçası üzerinde uzun dalgalı 

saçlı, bıyıklı ve sakallı, aĢağı çekik badem gözlü Zeus büstü kabartma olarak 

iĢlenmiĢtir. Ayrıntılar kazıma çizgilerle oluĢturulmuĢtur. Sakal kısmı keski darbeleri 

ile iĢlenmiĢtir. Yazıt yoktur.  

 

361- Adak Steli          Lev. 101 Res. 2 

Env. No  : 53.7.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 13.4 cm 

  Gen: 12.3 cm 

  Kal: 2.1 cm 

Durum : Stelin üst kısmından küçük bir parça dıĢında tüm parçaları kırıktır. 

Tanım : Üst kısmı piramidal olan stel üzerinde dalgalı kabarık saçlı, aĢağı 

çekilk badem gözlü bir erkek figürü iĢlenmiĢtir. Yanaklarından ve dudaklarından alt 

kısmı kırıktır. 

 

362- Adak Steli          Lev. 101 Res. 3 

Env. No  : 27.35.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 10 cm 
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  Gen: 14.5 cm 

  Kal: 4.3 cm 

Durum  : Stelin sol kısmı ve alt kısmı kırıktır. 

Tanım  : Üst kısmı üçgen Ģeklinde olan stel üzerinde ortada bir Zeus 

büstüne ait olduğu düĢünülen omuz kısmı vardır. Bunun sağında, sağa dönük, 

profilden, bir buzağı figürü kabartma olarak iĢlenmiĢtir. Göz ve saç ayrıntısı kazıma 

çizgilerle iĢlenmiĢtir. Stelin kenarları bir kazıma çizgiyle ayrılmıĢtır. Stel üzerinde 

yazıt yoktur. 

 

363- Adak Steli          Lev. 101 Res. 4 

Env. No  : 27.54.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 15.9 cm 

  Gen: 17.2 cm 

  Kal: 3.7 cm 

Durum  : Stelin üst kısmı ve sol kısmı kırıktır. 

Tanım  : Stel üzerinde sola dönük, profilden betimlenmiĢ bir kısrak ve 

altında sağa dönük, annesini emer pozisyonda betimlenmiĢ bir tay, kabartma olarak 

iĢlenmiĢtir. Stel üzerinde yazıt yoktur.  

 

364- Adak Steli          Lev. 101 Res. 5 

Env. No  : 53.9.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 13.4 cm 

  Gen: 18.7 cm 

  Kal: 3.5 cm 

Durum  : Stelin her tarafı kırıktır. 

Tanım  : ġekli belli olmayan stel üzerinde sağa dönük, profilden, 
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eyerlenmiĢ bir at figürü, kabartma olarak iĢlenmiĢtir. Stel yüzeyi özenlice 

perdahlanmıĢ, atın baĢının sağ tarafı aĢınmıĢtır. Ayakları da kırık içerisindedir.  Stel 

üzerinde yazıt yoktur. 

365- Adak Steli          Lev. 101 Res. 6 

Env. No  : 27.26.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 13.5 cm 

  Gen: 15 cm 

  Kal: 5.3 cm 

Durum  : Stelin tüm kenarları kırıktır. 

Tanım  : Stel yatay bir silmeyle ikiye ayrılmıĢtır. Üstte sola dönük bir 

öküz figürü, profilden, alçak kabartma olarak iĢlenmiĢ, baĢı kırıktır. Altta  sağa 

dönük, vücutları profilden, baĢları cepheden iki öküz figürü alçak kabartma olarak 

iĢlenmiĢ, bacakları kırıktır. Stel üzerinde yazıt yoktur. 

 

366- Adak Steli          Lev. 102 Res. 1 

Env. No  : 27.57.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 3.6 cm 

  Gen: 22.5 cm 

  Kal: 5 cm 

Durum  : Stelin tüm çevreleri kırıktır. 

Tanım  : Üst kısmı üçgen olan stel üzerinde cepheden, uzun, dalgalı 

saçlı, bıyıklı ve sakallı Zeus büstü kabartma olarak iĢlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

367- Adak Steli          Lev. 102 Res. 2 

Env. No  : 27.28.66. 
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Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 13.2 cm 

  Gen: 16.2 cm 

  Kal: 3.3 cm 

Durum  : Stelin tüm çevreleri kırıktır. 

Tanım  : Stel üzerinde cepheden, uzun, dalgalı saçlı, bıyıklı ve sakallı, 

sağ eli göğüs üzerinde olan bir Zeus büstü kabartma olarak iĢlenmiĢtir. Zeus 

büstünün altında dört bacaklı bir hayvana ait olduğu düĢünülen iki kulak ve tüyler 

iĢlenmiĢtir. Ancak alt tarafı kırıktır. Stel, aĢınmıĢ görünümlüdür. Yazıt yoktur. 

 

368- Adak Steli          Lev. 102 Res. 3 

Env. No  : 27.66.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 7.2 cm 

  Gen: 12.2 cm 

  Kal: 4 cm 

Durum  : Stelin tüm çevreleri kırıktır. 

Tanım  : Stel üzerinde cepheden, uzun, dalgalı saçlı, bıyıklı ve sakallı 

Zeus büstü kabartma olarak iĢlenmiĢtir. BaĢının sol kaĢından üst tarafı ve sakal altı 

kırıktır. Yazıt yoktur. 

 

369- Adak Steli          Lev. 102 Res. 4 

Env. No  : 27.63.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 7.3 cm 

  Gen: 13.3 cm 
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  Kal: 3.2 cm 

Durum  : Stelin tüm çevreleri kırıktır. 

Tanım  : Stel parçası üzerinde cepheden, uzun, dalgalı saçlı, bıyıklı ve 

sakallı Zeus büstü kabartma olarak iĢlenmiĢtir. Göz bebeği, kaĢları saç, bıyık ve sakal 

ayrıntıları kazıma çizgilerle iĢlenmiĢtir. Yazıt yoktur. 

 

370- Adak Steli          Lev. 102 Res. 5 

Env. No  : 27.128.70. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 30.2cm 

  Gen: 20.4cm 

  Kal: 4.1 cm 

Durum  : Stelin tüm çevreleri kırıktır. 

Tanım  : Üst kısmı üçgen olan stel üzerinde ortada omuz kalıntısı ve 

göğsüne koyduğu sağ elinin parmakları görünen, Zeus büstü kabartma olarak 

iĢlenmiĢtir. Altta sağa dönük, tamamen profilden, koĢum takımları ile birlikte kısa 

boylu bir at ya da tay, sağında kısa saçlı, dizlere kadar uzun, düz kıvrımlı, uzun kollu 

bir elbise giymiĢ erkek figürü cepheden betimlenmiĢ; sol kolu, eller açık vazgiyette 

vücuda paralel uzanmıĢ, sağ kolu vücuda paralel aĢağı uzanırken, açık olan eliyle 

solundaki atın koĢum takımlarının ipinden tutar vaziyette betimlenmiĢtir. Stel yüzeyi 

özenlice prdahlanmıĢtır. Yazıt yoktur. 

 

371- Adak Steli          Lev. 102 Res. 6 

Env. No  : 27.58.66 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 17.5 cm 

  Gen: 12.6 cm 

  Kal: 4.4 cm 
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Durum  : Stelin tüm kenarları kırıktır. 

Tanım  : Stel üzerinde cepheden, uzun dalgalı saçlı, bıyıklı ve sakallı, 

giysi içinden uzanan sağ eli göğüs üzerinde olan, cepheden betimlenmiĢ bir Zeus 

büstü kabartma olarak iĢlenmiĢtir. Gözleri badem Ģeklinde, göz kapaklarıyla birlikte 

kaĢları da incelikle iĢlenmiĢtir. Alından üst kısmı kırıktır. Yazıt yoktur.  

 

HOSĠOS DĠKAĠOS ADAĞI 

372- Adak Steli  (Hosios ve Dikaios)       Lev. 103 Res. 1 

Env. No  : 27.3.66. 

Malzeme  : Beyaz Mermer 

Buluntu Yeri : Kütahya Pınarcık 

Boyutlar :   

  Yük: 23.7 cm 

  Gen: 23.4 cm 

  Kal: 4.1 cm 

Durum  : Stelin alt kısmı kırıktır. 

Tanım  : Yuvarlak formlu stelin kenarları çift profillidir. Stel üzerinde 

Kuzeybatı Frigya‟da tapınım gören ve birbirinin aynı, ayakta duran iki erkek 

Ģeklinde betimlenen Hosios ve Dikaos iĢlenmiĢtir. Sol taraftakinin sadece baĢı 

görünmekte, sağ taraftaki ise altta kıvrımlı bir elbise üzerine toga giymiĢ, sol elinde 

uzun bir sopa taĢımaktadır. Sol eliyle bu sopayı tutar, sağ kolu vücuduna paralel 

uzanmıĢtır. Ancak dirsekten aĢağısı kırıktır. Stel üzerinde yazıt yoktur. 
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SONUÇ 

Hastalık, açlık gibi sorunlarla karĢılaĢan insanoğlu, bir çözüm bulamadığında, 

inandıkları tanrılardan yardım istemiĢ, yardım görmesi karĢılığında tanrılarına 

minnettar olmuĢ, bu minnettarlığını kimi inançlarda ibadetlerini yaparak, kimi 

inançlarda ise tanrısına kalıcı bir eser sunarak göstermiĢtir. Bu sayede adak inancı ve 

adak sunumu ortaya çıkmıĢ, tüm din ve inançlarda çeĢitli Ģekillerde uygulanmıĢtır.  

Ele alınan tezde, Anadolu Medeniyetleri Müzesine satın alma yoluyla 

kazandırılan, plaka, büst, sunak, tabula ansata ve stel Ģeklinde görülen adak eĢyaları 

içerisinde sadece figürlü olan 372 adet adak steli incelenmiĢtir.  Daha önce bir 

katalogta yayınlanan bu adak stelleri, semavi dinler adı verilen tek tanrılı dinlerde ve 

diğer çok tanrılı dinlerde uygulanan adak inancı ile birlikte değerlendirilmiĢtir.  

Ġncelenen adak stellerinin M.S. 2. Ve 3. yüzyılda bir Roma yönetimi altında 

olan Phrygia bölgesinde, köylü insanlar tarafından yaptırıldığı; Zeus Alsenos, Zeus 

Petarenos, Zeus Ampelikos,  Zeus Ampeleites,  Zeus Thallos gibi yöresel tanrılara 

adandıkları görülmüĢtür.  Bu adak stellerini yaptıran insanlar, tanrıdan sağlık, bereket 

ve Ģifa istemiĢlerdir.  

Adak stellerinin, birbirine yakın bir coğrafi konuma sahip olan Afyon 

Kurudere ve Kütahya Pınarcık‟tan geldiği görülmüĢtür. Afyon Kurudere‟de üretilen 

adak stelleri ortalama 15 cm büyüklüğündedir. Yapılan tarihlemeye göre M.S. 160 – 

M.S 210 yılları arasında üretilmiĢlerdir. BaĢlangıçta daha ince iĢçilikle üretilen 

steller, zaman geçtikçe belki de artan taleple doğru orantılı olarak git gide özensizce 

iĢlenmiĢtir. Kurudere stelleri üzerinde anatomik figürler, tek kadın ve erkek figürleri, 

aile figürleri ve hayvan figürleri gibi çok çeĢitli figürler betimlenmiĢtir. Bir dönem 

sonra da stel üretimi farklı bir bölge olan Kütahya Pınarcık bölgesine taĢınmıĢtır. Bu 

bölgede üretilen steller, ortalama 20 cm boyutlarındadır ve stellerin iĢçiliklerinin 

daha iyi olduğu görülür. Steller üzerinde ise eyerlenmiĢ atlar, pulluk çiftleri, asma 

dalları, buğday baĢakları ve öküzler betimlenmiĢtir.  
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Tez konusunu oluĢturan adak stelleri, yapıldıkları dönemde Anadolu 

platosunda köylülerin kullandığı giysileri, konuĢtukları dili, insanların geçim 

kaynaklarını, isimleri, bölge ve yer adlarını ve hatta ailelerine verdikleri önemi 

günümüze aktarması bakımından çok önemlidir.   Hatta bir stelin hangi aĢamalardan 

geçerek hazırlandığı bile izlenebilmektedir.  

Görülüyor ki, Tanrı, insan için her zaman gizemli bir varlık olmuĢ ve onu hoĢ 

tutmak gerektiğine inanılmıĢtır. Tanrıyı hoĢ tutmak, ondan bir Ģeyler istemek, elde 

ettikleri karĢısında minnetini göstermek, kendini güvende hissetmek, kötü 

davranıĢlarını affettirmek gibi amaçlar için uygulanan adak adama ritüelinin her 

inançta farklı uygulandığı görülmüĢtür.  

Hangi amaç için adanmıĢ olursa olsun, incelenen adak stelleri, yapıldıkları 

dönem hakkında çok önemli bilgiler vererek tarihe ıĢık tutmuĢlardır. Stellerin ele 

geçtiği bölge adak steli konusunda oldukça zengindir. Kazı çalıĢmaları yapıldıkça bu 

steller ve yapıldıkları dönem hakkında daha geniĢ bilgiler elde edileceği açıktır. 
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KADIN 3 8     2 33 

ERKEK 4 13  6   7 43 

ÇOCUK  1  2    3 

K+E 1 6  1   1 25 

K+Ç 2 3      1 

K+K  1     1  

E+E       10  

AĠLE  3 1    2 16 

BACAK 1 9  1   5 12 

KOL        2 

GÖZ 1 12  2   2 2 

EL  2      5 

AYAK   1     1 

HAYVAN  5 2   1 10 21 

H+Ġ  1     1 5 

ERKEK 

BÜST 

1 4   1  1  

ZB 2 1     1 19 

ZB+HAYV

AN 

1  1    1 13 

ZB+ĠNSAN 1       1 

KARTAL 1      1  

HOSĠOS 

KAĠ 

DĠKAĠOS 

       1 
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DANSÇI       1  

ORAK  1       

http://nemitonottingham.wordpress.com/2013/06/18/1053/(12/02/2014)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Galatlar
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E= Erkek 

H= Hayvan 

Ġ= Ġnsan 

K= Kadın 

ZB= Zeus Büstü 

 

 

 

EK – 2 GRAFĠK 
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Adakların Yöneltildiği Tanrılar

Zeus 

Zeus Asenos

Zeus Alsenos

Zeus Anpelikos/Ampelikos

Zeus Ampeleites

Zeus Thallos

Zeus Orochoreites

Zues Petarenos

Yazıtlı Olup Kime Adandığı 
Belirsiz

Yazıtsız

Hosios Kai Dikaios

 

 

 

 

 

EK – 3 AFYON KURUDERE STELLERĠNĠN TĠPLERĠ 
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T. C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 

 

ÖzgeçmiĢ  
 

Adı Soyadı: Emine ARSLAN 

Doğum Yeri: ĠZMĠR 

Doğum Tarihi: 24/07/1980 

Medeni 

Durumu: 

EVLĠ 

Öğrenim Durumu 

Derece: Okulun Adı: 

Ġlköğretim: MUSTAFA KEMAL PAġA ĠLKÖĞRETĠM OKULU 

Ortaöğretim: MUSTAFA KEMAL PAġA ĠLKÖĞRETĠM OKULU 

Lise: GAZĠEMĠR LĠSESĠ 

Lisans. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

Yüksek Lisans.  

 

Becerileri: 

 

ON PARMAK KLAVYE 

 

Ġlgi Alanları: 

 

TARĠH, SANAT, DOĞA, FOTOĞRAF ÇEKMEK 

 

ĠĢ Deneyimi 

 

 

Aldığı Ödüller: 

 

 

 

Hakkımda 

bilgi almak 

için 

önerebileceğim 
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Ģahıslar: 

 

Tel: 0543 449 02 90  

 

Adres: 

 

Eryaman Mah. 2. MeĢrutiyet Cad. Atakent Sitesi C-50 Blok 

No: 7/26 Etimesgut / ANKARA 

          

 Ġmza: 

 

 

 


