
 

 SİGMA FORMLU MASALAR VE BLAUNDOS ALTAR TABLASI 

SİGMA SHAPE TABLES AND AN ALTAR TABLE FROM BLAUNDOS 

BİROL CAN∗  DEMET BEŞİKÇİ∗∗ 

Öz: Antikçağlarda özel yemek odalarında konuklara ik-
ramlıkların sunulduğu masalar, ihtiyaç ve işlevi doğrultu-
sunda farklı formlarda yapılmışlardır. Roma Dönemi’nde 
tricliniumlarda ve açık havadaki kır yemeklerinde stiba-
dium olarak adlandırılan yarım dairesel sedirlerin önünde 
önceleri yuvarlak formda kullanılan masalar zamanla çev-
relendiği sedirin formuna uydurularak at nalı şeklini al-
mışlardır. Sigma formlu olarak adlandırılan yarım dairesel 
bu masalar Hristiyanlığın yaygınlaşmasıyla birlikte, İsa 
ikonografileri içinde yer alan pek çok nesne gibi kutsal sa-
yılmışlardır. Erken Hristiyanlık dönemi sanatçılarından 
bazılarının, İsa’nın 12 havarisiyle birlikte yemek masasın-
da tasvir edildiği son akşam yemeği temalı eserlerinde sig-
ma formlu masaya yer vermiş olmaları da bunda etkili ol-
muş olmalıdır. Böylece sigma formlu masalar kilise litürji-
sinde altar tablası olarak yerini almıştır. Sade, bezemeli, ça-
nak yuvalı gibi tiplerde olan sigma formlu altar tablaları, 
özellikle erken Hristiyanlık döneminde sıkça kullanılmış, 
geç dönemlere doğru altar tablası işlevinin yanı sıra, Kıpti 
mezar taşları gibi farklı amaçlarla da kullanım görmüştür. 
Blaundos antik kenti 2019 kazı çalışmalarında ele geçen 
altar tablası benzer örneklerine göre biraz daha küçük ve 
sade işlenmiştir. Erken Doğu Roma Dönemi atölye me-
kanlarının hemen önündeki taş döşeli alanda parçalanmış 
vaziyette açığa çıkan tabla, benzer örnekler ve aynı kon-
tekste ele geçen havan, sikke gibi buluntular ışığında MS V. 
yüzyıla tarihlenmiştir. Kentin kilise kayıtlarında adı geç-
mesi ve yüzeyde takip edilebilen yoğun Doğu Roma yapı-
laşmasına rağmen, kilise olduğu kesin olarak söylenebile-
cek bir yapıya rastlanmamaktadır. Bu konuda daha önceki 
araştırmalardaki öneriler, kazılarda ele geçen Hristiyan-
lıkla ilgili veriler ve özellikle sigma formlu altar tablası, 
muhtemel kilise yapısının konumu ve tarihi hakkında da 
fikir vermektedir. 

 Abstract: In ancient times, tables in which special treats 
were served to the guests were made in different forms in 
line with their needs and functions. During the Roman 
period, in the tricliniums and outdoor prairie feasts, the 
tables that were used in a round form in front of the semi-
circular formed couches called stibadium, were adapted 
to the form of the couch in which they were surrounded 
in time. These semicircular tables, called Sigma forms, 
were considered sacred like many objects in the iconog-
raphy of Christ with the spread of Christianity. The fact 
that some of the early Christian artists including a sigma-
shaped table in their last supper-themed work, in which 
Jesus was depicted with his twelve apostles has made this 
spread out easier. Thus tables with sigma form have taken 
their place in church liturgy as altar trays. Sigma-shaped 
altar trays, which are plain, decorated or with a bowl 
opening, were frequently used especially in the early 
Christian period. In addition to their function as the altar 
tray, they were also used for different purposes, such as 
Coptic tombstones. The altar plate unearthed in the exca-
vations of Blaundos ancient city in 2019 was slightly 
smaller and undecorated than similar examples. The pla-
te, which was discovered torn apart in the stone paved 
area right in front of the Early East Roman workshop 
spaces, was dated to the 5th century AD in the light of 
similar examples and findings such as mortars and coins 
found in the same context. Despite the fact the city was 
mentioned in the church records and the dense East Ro-
man structures that can be followed on the surface, there 
is no structure that can be said to be definitively a church. 
Previous researches on this subject suggests, the data about 
Christianity that were found in excavations, and especially 
the sigma-shaped altar table gives an idea about the 
location and also history of the possible church structure. 

Anahtar Kelimeler: Stibadium • Sigma Formlu Masa • Al-
tar Tablası • Doğu Roma • Blaundos • Son Akşam Yemeği 
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Giriş 
Blaundos antik kenti “Ana Cadde” sektöründe sürdürülen kazı çalışmalarında, yoğun bir geç dö-
nem yapılaşmasına rastlanmıştır. Kısmen Roma Dönemi caddesinin üstünde ve yakın çevresinde 
gözlemlenen bu geç dönem yapılarının atölye, işlik gibi üretim alanları olabileceği ele geçen tekne, 
havan, pithos vb. buluntulardan anlaşılmaktadır. Birbiriyle bağlantılı mekanlardan oluşan bu geç 
dönem yapı kompleksinin duvarları, kapıları, eşikleri ve söveleri kısmen ayakta kalabilmiş olsa da, 
zemin döşemeleri büyük ölçüde tahrip olmuştur. 

Geç dönem yapıları, Roma caddesinin işlevini büyük ölçüde yitirmesinden sonra bu alana inşa 
edilmiş olup, yaklaşık 75 cm kot farkı bulunmaktadır. Bu geç dönem yapılarının girişleri cadde tara-
fından değil de tam tersi yönde, güneye doğru açılmaktadır. Yapıların açıldığı güney bölümde, yassı 
taşlardan oluşan geç dönem zemini de bunu işaret eder. Hem bu döşemede hem de geç dönem du-
varlarında erken dönem yapılarına ait mimari malzemeler devşirme olarak kullanılmıştır. Taş döşeli 
bu alan henüz tamamen açılmadığı için işlevi netleştirilememiş olsa da geç dönem yapılarıyla ilişkili 
bir sokak ya da avlu döşemesi olduğu tahmin edilmektedir (Fig. 1-2). Zemin döşemesi, henüz ka-
zılmayan güney yönde de devam etmektedir. Bu çalışmanın konusunu oluşturan altar tablası, iş-
lik/atölye mekanlarının güneyinde kalan bu döşemenin üstünde, kapı eşiğinin hemen önünde, gü-
nümüz zemin seviyesinden 75 cm derinlikte ele geçmiştir. 

Sigma Formlu Tablaların Tarihsel Gelişimi 
Triclinium, antikçağ villalarında, konukların ağırlandığı, convivium/symposion toplantılarının ya-
pıldığı yemek odaları olarak bilinmektedir. Duvar kenarları boyunca sıralanan klineler ve orta kı-
sımdaki yemek masaları bu mekanın ana donanımını oluştururken, zeminlerini ve duvarlarını süs-
leyen mozaik ve fresko panoların içerik, düzenleme ve yönleri de bu oturma düzenine göre tasar-
lanmıştır. Klinelerin duvar kenarları boyunca yerleştirildiği bu standart yemek odalarının dışında, 
sedir veya döşeklerin yarım dairesel bir düzende yerleştirildiği stibadiumlar1 da görülür. Bazı örnek-
lerde stibadiumun yarım dairesel planına uygun olarak apsidal mekanlar kullanılırken2, bazılarında 
standart tricliniumlarda olduğu gibi dikdörtgen planlı mekanlar kullanılmış3, böylelikle hizmetlile-
rin sedirlerin hem önünden hem de arkasından servis yapabilmesine olanak sağlanmıştır4. 

                                                                    
1  Latince’de stibadium-stibadii (Grekçe “στιβάδιον”), yarım daire biçimli kanepe anlamına gelir (Glare 2012, 2006). 
2  Antiochea ad Orontes’te, Büfe Mozaiği’nin bulunduğu mekân, erken evresinde apsidal duvarlıdır: Dunbabin 

1991, 130. Vienne Sainte Colombe’de, asma dalları arasında Lykurgus’un cezalandırıldığı, Bakkhos, Pan gibi 
mitolojik figürlere yer verilen mozaik döşemenin yer aldığı mekan da apsidal bir duvarla sınırlandırılmıştır 
(Dunbabin 1991, 131). Apameia, Triklinos Yapısı’nın triclinium mozaiği apsidal bir duvarla sınırlandırılmıştır 
(Dunbabin 1999, 183). 

3  Antiochia ad Orontes’te, Büfe Mozaiği’nin yer aldığı mekan önce apsidal planlı iken, daha sonra dikdörtgen 
planlı bir mekâna dönüştürülmüştür (Dunbanin 1991, 130-131). Argos’ta Falconer Villası tricliniumu dikdört-
gen planlı olarak yapılmıştır. Tricliniumu süsleyen mozaik döşemede, stibadium ve masanın yeri belli edilmiş-
tir (Dunbabin 1991, 130). İspanya Dargoleja’daki Roma Villası’nda da benzer bir uygulama görülmektedir (Popa 
2000, 98). Dikdörtgen mekanlar içinde stibadium örneklerden bir başka örneği İtalya’da Faragola Roma Villası’nda 
bulunmaktadır. Dikdörtgen bir tricliniumda bulunan stibadiumun merkezinde sigma formunda masanın yerleştiril-
diği bir alan bulunmaktadır: Volpe 2006, 320. İspanya’da Villa el Ruedo’da bulunmuş, dikdörtgen planlı triclinium 
içindeki taş kaideli stibadiumun ortası, nymphaeum olarak tasarlanmıştır (Andrade 2018, 141).  

4  MS I. yüzyılda yaşamış olan Romalı ozan Marcus Valerius Martialis, kölelerin servis yapmak için sedirlerin ar-
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Fig. 1. Blaundos Ana Cadde ve Doğu Roma Atölyeleri (Blaundos Kazı Arşivi) 

 
Fig. 2. Blaundos Ana Cadde ve Doğu Roma Atölyelerinin Alan Plan Çizimi (Çizim: C. S. Boyoğlu) 

                                                                                                                                                                                                      
kasında konuşmadan beklediklerini bildirir (Mart. Epig. X. 48. 6-8). MS VI. yüzyıla tarihlenen Vienna Genesis 
el yazmalarındaki “Firavun’un Şöleni” konulu resimde, stibadiumun arkasında kalan boşlukta, Firavun’un 
memuru veya hizmetlilerden biri ayakta durmaktadır (Lowrie 1901, 337). 
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Stibadiumlar hakkında, az sayıdaki arkeolojik kalıntılar5, antik kaynaklar6, mozaikler7, duvar re-
simleri8 ve minyatürlerden9 bilgi edinilebilmektedir. Bu kanıtlara göre, stibadiumların Roma İmpa-
ratorluk Dönemi’nin başlarından itibaren kullanıldığını kesin olarak söylemek mümkündür10. Hilal 
şeklinde dizilmiş sedirlerden oluşan stibadiumlar zaman zaman kapalı triclinium mekanlarında kul-
lanılmış olsa da11, daha çok açık mekanlarda ya da bahçe-kır manzarasına karşı, bazen basit bir göl-
gelikle örtülü, açık hava ziyafetleri ya da av partileri gibi etkinlikler için12 kurulan portatif donanım-
lardan oluşmaktadır. Örnekler, konukların uzandığı minder ve yastıkların kline şeklindeki sedirle-
re13 ya da doğrudan yere14 serildiğini gösterir. Birçok örnekten ve araştırmalardan genellikle 7 adet 

                                                                    
5  Roma’da Palatinus Tepesi’nde Elagabalus Hamamı içinde MS IV. yüzyılın 2. yarısına tarihlendirilen stibadium, 

Faragola, Roma Villası’nın stibadiumu ve Villa el Ruedo’da gün ışığına çıkarılan stibadium, iyi korunmuş ör-
nekler arasında yer almaktadır (Volpe 2006, 329-331, fig. 23-28). 

6  Mart. Epig. X. 48. 6; Plin. Epis. V. 6. 36; Sidon. Epis. II. 2. 11. 
7  Mozaikler üzerindeki stibadium betimlemeleri için bk. Dunbabin 1991, 128-131, fig. 21-24; Ellis 1995, 171, fig. 

5; Morvillez 1996, 131, fig. 5; Popa 2000, 98, fig. 2; Vroom 2007, fig. 9.1, 10.1. 
8  Duvar resimleri üzerindeki stibadium örnekleri için bk. Barb 1956, fig. 13 b; Hudson 2010, fig. 3 
9  Minyatür sanatına yansımış stibadium örnekleri için bk. Barb 1956, fig. 13 a; Vroom 2007, fig. 1.1-3, 2.3, 8.1-2, 11.3.  
10  Stibadium ile ilgili en erken bilgileri, MS I. yüzyılda yaşamış Martialis’in “Epigrammata” adlı eseri ve Genç Plin-

ius’un “Epistulae” adlı eserinden öğrenmekteyiz. “… Hilal koltuğum yedi alır, biz altıyız, Lupus ekleyin…” (Mart. 
Epig. X. 48. 6); “…Kıvrık mermerden kanepe, dört adet Karystia mermerinden yapılmış sütun üzerine sarılı as-
mayla gölgelenmiş. Su, oturağın altndan sanki üzerinde oturan insanların ağırlığı baskı uyguluyormuş gibi görü-
nen borularla fışkırıyor…” (Plin. Epis. V. 6. 36). 

11  Faragola, Roma Villası ve Villa el Ruedo stibadiumları kapalı mekan içinde yer alan örnekleri oluşturmaktadır-
lar. Bu örneklerin yanı sıra, mozaik döşemelerindeki betimlemelere dayanarak stibadiuma sahip olduğunu söy-
lediğimiz Argos, Falconer Villası, Antiochia, Daphne Villası’nda Büfe mozaiğinin işlendiği apsidal oda da ka-
palı mekân içindeki stibadiumlara örnek gösterilebilir (Dunbabin 1991, 129, 130; Volpe 2006, 319 vd.; An-
drade 2018, 141). 

12  Sicilya Piazza Armerina’da av sahnesinin betimlendiği mozaik döşeme üzerindeki ziyafet sahnesinde, açık 
alanda stibadiuma uzanmış figürlerin betimlendiği görülmektedir (Vroom 2007, fig. 10.1). Yine Sicilya’da, Pi-
azza Armerina yakınlarındaki Villa Romana del Casale mozaiğinin apsis kısmı üzerinde betimlenmiş, Bacchus 
ve diğer mitolojik figürler, yarım daire şekilde düzenlenmiş minderler üzerinde uzanarak, açık havada eğlen-
mektelerdir (Andrade 2018, fig. 11). Benzer bir örnek Romanya Konstanza’da bir mezar freski üzerinde de bu-
lunmaktadır. Fresk üzerinde, açık alanda stibadium sedir üzerine uzanmış figürler, merkezdeki masada bulu-
nan ikramlıkları yemeye hazırlanmaktalardır (Hudson 2010, fig. 3). 

13  Vienna Genesis‘ten “Firavun’un Şöleni” konusunun betimlendiği resim üzerinde stibadium sedirleri görül-
mektedir (Lowrie 1901, 336, fig. 147). Vergilius Romanus’taki resim üzerinde bulunan üç figür, örtülü bir sti-
badium sedirde uzanmaktalardır (Parrish 1995, fig. 5; Volpe 2006, fig. 33). Ravenna St. Apolloninare Bazili-
kası’nda İsa’nın havarileriyle yediği son akşam yemeği sahnesinin betimlendiği mozaik üzerinde ve Constan-
za‘daki mezar freskinde de, benzer bir stibadium betimlemesi bulunmaktadır (Volpe 2006, fig. 41-42). 

14  Vienne Sainte Colombe mozaiğinde Bakkhos, Mainades ve Pan’ın, yarım daire şeklinde bir düzende, minderler 
üzerinde sıralandığı görülmektedir (Dunbabin 1991, 131). İtalya, Cesena’da bulunan niello tekniğinde yapılmış 
gümüş tabağın içindeki sahnede ziyafet yapan avcıların da minderlere uzanarak betimlendikleri görülmektedir 
(Vroom 2007, fig. 6.1-2). 
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sedirden15 oluştuğu anlaşılan stibadiumların ortasındaki yarım dairesel alan, yemek/ziyafet masası-
na ayrılmıştır. Sedirin ve yemek masasının önündeki alan, şölenin bir parçası olan eğlence, dans, 
müzik vb. gösteriler için yeterli genişlikte bırakılmıştır16. 

Conviviumların ayrılmaz bir parçası olan ye-
mek/ziyafet masaları (mensa) betimlemelerde 
genellikle yuvarlak tablalı olarak karşımıza çıkar. 
Stibadiumların önünde yer alan yemek masaları-
nın ise az sayıdaki yuvarlak tablalılar17 dışında 
genellikle yarım dairesel (sigma formlu) olduğu 
görülür (Fig. 3). Sabit ya da portatif olabilen bu 
masalar, çoğunlukla mermer ya da kireç taşı mal-
zemeden yapılmışlardır. Ayrıca, ayaklarıyla bir-
likte yekpare olarak yapılabildikleri gibi, tabla ve 
ayak kısımları birbirinden ayrı da yapılmışlardır. 
Ahşap, metal ya da taştan yapılmış ayaklar üzeri-
ne yerleştirilen tablaların, oval tarafı stibadium ile 
çevrelenmektedir. Düz kenarının ortasında, tabla 
üstündeki yemek artıklarının kolay temizlenmesi 
için kanal şeklinde bir açıklık bırakılmıştır18. Ka-
lın bir dış çerçeveyle sınırlandırılmış olan bu tab-
lalarda, yemeğin servis edildiği iç bölüm dış çer-
çeveye göre bir miktar derin yapılmıştır. 

Araştırmalarda altar masaları bezeme ve form özelliklerine göre tipolojilere ayrılmıştır. Ele geçen 
altar masalarından bazıları dikdörtgen19 formda olup, bazıları yuvarlak20 formda (Fig. 4a, 4b, 4c) ta-

                                                                    
15  Martialis stibadium sedirlerinin yedi tane olduğundan bahsetmektedir (Mart. Epig. X. 48. 6). Roma’da St. Ca-

lixtus’un katakompunda yedi kişinin yemek yediği fresko bulunmaktadır (Akerström-Hougen 1947, 106). Ar-
gos’ta Falconer Villası’nın triclinium mozaiğindeki apsidal kısım, yedi ayrı sedirden oluşan stibadiuma ben-
zeyen bir düzenlemeye sahiptir (Dunbabin 1991, 129).  

16  MS VI. yüzyıla tarihli Argos’taki Falconer Villası tricliniumunda, stibadium ve ziyafet masasının önünde Dio-
nysos şenliğinin (thiasos) betimlendiği dikdörtgen bir zemin mozaiği görülür. Bu dikdörtgen panonun ko-
numu, boyutu ve konusu, konuklara sunulan eğlence içerikli performanslar için ayrılmış alan olduğunu göste-
rir (Dunbabin 1991, 131). Vienna Genesis‘ten “Firavun’un Şöleni” resminde, şölene katılanların uzandığı sti-
badium ve masa düzenlemesinin hemen önündeki alanda, müzisyenlere yer verilmiştir (Vroom 2007, 324). 

17  Günümüzde, Roma Vatikan’da bulunan Vergilius Romanus el yazması eserdeki minyatürde, stibadiuma 
uzanmış üç figürün önlerinde yuvarlak masanın betimlendiği görülmektedir (Parrish 1995, fig. 5). Sicilya Piaz-
za Armerina’da bulunan mozaik döşeme üzerinde av ziyafeti betimlenmiştir. Stibadium çevresinde ko-
numlanmış figürler, ortada bulunan yuvarlak masaya doğru uzanmışlardır (Vroom 2007, fig. 10.1). Ilias Am-
borsiona Codex’inde, stibadium etrafındaki figürlerin yuvarlak masaya uzandığı görülmektedir (Vroom 2007, 
fig. 1.3). 

18  Strzygowski 1909, 79. 
19  Vroom 2007, fig. 5.1., 9.2., 11.3. 
20  Barb 1956, fig. 5a, 5b, 5c, 5d, 5e; Morvillez 1996, fig. 4; Volpe 2006, fig. 30, 41; Vroom 2007, fig. 1.1, 1.3, 10.1. 

 
Fig. 3. Stibadium ve Sigma Formlu Tablanın Rekonstrük-
siyonu, Falconer Villası, Argos, Yunanistan, MS VI. yüzyıl 

(Vroom 2007, fig. 4.2) 
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sarlanmıştır. Bu formlar dışında, sigma formlu21 
altar tablaları da bulunmaktadır (Fig. 4d, 4e, 4f). 
Araştırmacılar tarafından farklı tiplere ayrılmış 
sigma formlu altar tablaları bazen sade ve beze-
mesiz (Fig. 4d) kalın bir çerçeveyle çevrelenmek-
telerdir. Bu özellikteki tablalar, Nußbaum’un22 A 
tipine, Chalkia’nın23 C tipine karşılık gelmektedir. 
Bu tiplerin dışında sigma formlu altar tablalarının 
apsidal çerçevesi boyunca art arda sıralanmış, ya-
rım daire şeklinde çanak yuvalarına (Fig. 4e, 4f) 
sahip örnekler de bulunmaktadır. Bu tablalar üze-
rinde bazen dini semboller, figürlü ve bitkisel 
motifler de görülmektedir. Nußbaum’un B tipi 
olarak bahsettiği tablaları, Chalkia tarafından da 
B tipi olarak adlandırmıştır. Sigma formlu altar 
tablalarının düz kenarındaki çerçevenin ortasın-
daki açıklık (Fig. 4d) az örnekte görülür. 

Bazı Roma Dönemi villalarının tricliniumla-
rındaki mozaik düzenlemeleri, sigma formlu ma-
sa tablalarının Hristiyanlık öncesi kullanımı hak-
kında bilgi verir24. Özellikle Antiochia, Dargoleja 
ve Argos’taki özel konut mekanlarının zeminleri-
ni kaplayan mozaik panoların düzenlemeleri; sti-
badium, önündeki yarım dairesel masa ve onun 
da önünde performans alanı şeklindeki sıralama-
yı çok iyi yansıtırlar. 

Sigma formlu masayı andıran en erken betim, 
Antiochia ad Orontes’teki MS III. yüzyıla ait Büfe 
mozaiği üzerinde görülür25 (Fig. 5). Mozaik üze-
rindeki apsidal düzenleme stibadium, önündeki 
yarım dairesel alandaki kısım ise bir yemek masa-
sı tasviridir. Stibadium’da oturan herkesin cep-
heden görebileceği açıyla yerleştirilmiş yemek 
masası, uzun ve düz bir masayı andırsa da, sigma 
formunda bir düzenlemeye sahiptir. Masa üze-
rinde duran tabakların eğimli duruşu, kıyısından 
sarkan nesneler, yine masanın önünde ve gerisin-
de betimlenmiş gıdalar, aslında düz bir tabla üze-

                                                                    
21  Lowrie 1901, fig. 147; Volpe 2006, fig. 15; Vroom 2007, fig. 1.2, 1.4, 2.3, 3.1, 8.1-2, 9.1. 
22  Nußbaum 1961, 32-38, Abb. 2; Aydın 2011, 32, 38. 
23  Chalkia 1991, fig. 10-24; Aydın 2011, 32, 38. 
24  Akerström-Hougen 1947, 101; Dunbabin 1991, 130; 1999, 221; Popa 2000, 98. 
25  Dunbabin 1991, 130. 

 
Fig. 4. Yuvarlak ve Sigma Formlu Mermer  

Masa Tipleri (Popović 1998, fig. 29) 

 
Fig. 5. Antiochia ad Orontes Büfe (Buffet Supper) 

Mozaiği, Daphne (Harbiye), Antakya, MS III. yüzyıl 
(Pamir 2014, 85) 
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rinde değil, içe doğru derinliği olan bir masa yüzeyi üzerinde durduklarını düşündürür. Ayrıca, di-
ğer örneklerde olduğu gibi masanın ortasında çanak/tepsi benzeri büyük bir kap yerleştirilmiştir. 
Masanın üstündeki yiyeceklerde olduğu gibi, bu geniş kapta da etrafındaki siyah çerçeveyle derinlik, 
açılı tasvir edilerek perspektif etki yaratılmaya çalışılmıştır. Bu geniş tepsi içindeki kartala (Zeus) sa-
kilik yapan Ganymedes konusu, konuklara dönük yerleştirilmiştir. Bu masa tasvirinin hemen 
önünde, örneklerinden daha önce bahsettiğimiz gibi, konukları eğlendirmek için müzik, dans vb. 
eğlencelere ayrılmış geniş bir performans alanı bırakılmıştır. Bu performans alanında bulunan dik-
dörtgen mozaik panodaki çocuklar (eroslar?) ve çeşitli kuş türlerinden oluşan kompozisyon da ko-
nuklara doğru bakmaktadır. 

İspanya’da Dargoleja Roma Villası’nın geç antikçağa ait mozaik düzenlemesinde, stibadium se-
dirlerine ait bölüm yelpaze şeklinde dilimlere ayrılmıştır26. Sigma formlu masanın konumlanacağı 
kısımsa, kalın bir çerçeveyle çevrilerek, ortasına lotus bezemesi yerleştirilmiştir. Bunun karşısında 
kalan kısım her birinde geometrik rozetlerin işlendiği kare panolardan oluşan geometrik bir düzen-
lemeye sahiptir. 

MS VI. yüzyıla tarihli Argos Falconer Villası triclinium mozaiğinde Antiochia örneğinde olduğu 
gibi dikdörtgen bir mozaik panoya yer verilen performans alanı görülür27. Bu mozaik panel içinde, 
alanın asıl amacına uygun biçimde Dionysos şenliği tasvir edilmiştir. Dikdörtgen panelin paralelin-
de apsidal şekilde yapılmış bölüm, stibadiumların yedi bireysel sedirini işaret ettiği bir örnek olarak 
karşımıza çıkar. Birbirlerinden giyoş sarmallarıyla ayrılmış bu yedi sedir betimlemesinin hemen 
önündeki yarım dairesel (at nalı biçimli) alan, sigma formlu masanın tasviridir. Bu masanın üstün-
deki tabak içinde iki balık yer almaktadır. 

Romalıların özel yemek salonlarında gerçekleştirdiği şölen/ziyafetlerinde kullanıldığını az sayıda 
örneğe dayanarak söyleyebildiğimiz sigma formlu masalar, Doğu Roma Dönemi boyunca dinsel 
amaçlı altar tablası (mensa sacra) olarak kullanımını sürdürmüştür28. Stibadium düzenlemeleri gi-
bi29 sigma formlu masa tablalarının da30 özellikle geç antikçağda yaygın olarak kullanılmaya baş-
lanması, Hristiyan inancıyla ilgili dinsel tasvirlerde kullanılmış olmasıyla ilgilidir. Nitekim, erken 
Hristiyanlık dönemine ait mozaik, duvar resmi, ahşap kapı kanatları, minyatür ve tekstil ürünleri 
üzerindeki tasvirlerde, özellikle de “son akşam yemeği” temalı bazı eserlerde sigma formlu masa tab-
lalarına rastlanır31. İsa ve havarilerinin etrafında toplandığı bu masaların, sigma formunda oluşuna 
dayanılarak İsa’nın yaşadığı dönemde de bu tip tablaların kullanıldığını söylemek mümkün değildir. 
Zira, bu açıdan bakıldığında, Vienna Genesis rulolarında rastlanan ve Eski Ahit’ten Genesis bölü-
münün 40.20 kısmında bahsedilen “Firavun’un Şöleni” (Fig. 6) tasvirindeki çanak yuvalı masa tabla-
sına dayanılarak, Tunç çağında da bu tip tablaların kullanıldığını kabul etmek gerekir, ki bu müm-
kün değildir. Anlaşılan, MS IV. yüzyıl ve sonrasında yaygın biçimde kullanılan bu tablalar, dönemin 
tasvirlerinde de yer bulmuştur. 

                                                                    
26  Popa 2000, 98. 
27  Akerström-Hougen 1947, 101. 
28  Vroom 2007, 313. 
29  Dunbabin 1991, 128-129. 
30  Akerström-Hougen 1974, 101; Flood 2001, 44; Massoth 2005, 23. 
31  İşlek 2018, 47 vd. 
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Fig. 6. Vienna Genesis, Firavun’un Şöleni, MS VI. 

yüzyıl (Vroom 2007, fig. 2.3) 
Fig. 7. a) Büyük Lavra Manastırı (Yunanistan)  

b) Studenica Manastırının (Sırbistan) Yemekhaneleri  
(Popović 1998, fig. 18, 23) 

MS IV. yüzyılda kiliselerde verilen şükran 
yemekleri, aynı yüzyıl içinde bu yapılar çevresin-
de inşa edilmiş yemekhanelerde verilmeye baş-
lanmıştır32. Cenaze törenleri ve anma toplantıla-
rıyla birlikte verilen şükran yemekleri, büyük 
yemekhanelerde sıralanmış olan sigma formlu 
masalarda ikram edilmiştir. Agape olarak adlan-
dırılan bu yemekler sırasında, Yeni Ahit’ten se-
çilmiş metinler okunarak dini ritüeller gerçekleş-
tirilmiştir33. Mısır’da MS VIII. yüzyıla tarihlendi-
rilen St. Symeon Manastırı’nın yemekhanesin-
de34, Yunanistan’da MS X. yüzyılda yapılan Bü-
yük Lavra Manastırı‘nın yemekhanesinde35(Fig. 
7a) ve Sırbistan’da MS 12. yüzyıla tarihli Studeni-

ca Manastırı’nın yemekhanesinde36 (Fig. 7b) sigma formlu masaların kullanıldığı bilinmektedir.  
Roma toplumlarında yemek masası olarak kullanılan sigma formlu tablalar, son akşam yemeği 

ikonografisinde betimlenmesiyle dini bir nitelik kazanmıştır. İsa’nın 12 havarisiyle birlikte betim-
lendiği bu sahnelerde genellikle stibadium üzerine uzanan figürler, merkezde bulunan sigma formlu 
masaya dönük betimlenmiştir37 (Fig. 8). Çoğunlukla bu ikonografide masa üzerinde ekmek, şarap ve 
tabak içerisinde balık yer almaktadır. Hristiyanlık inancına göre, İsa’nın son akşam yemeği, tanrının 
sofrası olarak nitelendirilmiş ve son akşam yemeği ikonografisinde betimlenen eşyalar kutsal sayıla-
rak dini ayinlerinde kullanılmaya başlanmıştır38. Sigma formlu masaların Hristiyanlıkla birlikte dini 
olarak işlev kazanmasından sonra, estetik görünüşlerinde de değişiklikler olmuştur. Bitkisel ve fi-
gürlü sahnelerden çok, İsa ve Hristiyanlıkla ilişkilendirilen semboller ön plana çıkmıştır.  

                                                                    
32  Tiryaki 2007, 55. 
33  Dunbabin 1991, 129; Popović 1998, 299-300.  
34  Popović 1998, 284, fig. 3. 
35  Popović 1998, 292, fig. 17-18. 
36  Popović 1998, 295, fig. 23. 
37  İşlek 2018, 2, Res. 1-3 vd. 
38  Strzygowski 1909, 77. 

 
Fig. 8. Son Akşam Yemeği, Codex Purpureus Rossanen-
sis, Rossano Diocesan Museum, MS VI. yüzyıl (Volpe 

2006, fig. 43) 
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Sigma formlu masa ve tablaların yemek yeme ve dini ritüellerde kullanılmasının dışında Mısır’da 
Kıpti mezarlarında mezar taşı olarak da kullanıldığı bilinmektedir39. Mısır ve Suriye bölgesinde Kıp-
tilerde yaygın olarak kullanılan bu mezar taşlarının yapılmasının nedeni, bölgesel bir gelenek olabi-
leceği gibi dindarlıkla onurlandırıldıkları fikri de olabilir40. Mezar taşları üzerinde, mezar sahibine 
ait bilgilerin yer aldığı yazıtın yanı sıra dini sembollerin de bulunduğu görülmektedir. Hristiyanlıkta 
ve Kıptilerde görülen sigma formlu mezar taşları, Suriye ve Mısır’da Müslüman mezarlarında da gö-
rülmüştür. MS VI.-VIII. yüzyılda Kıpti mezarlarında görülen sigma formlu mezar taşları, İslami-
yet’te en erken MS IX. yüzyılda görülmüş ve 14. yüzyıla kadar aralıklı olarak kullanılmıştır. İslami-
yet’te bu formda kullanılan mezar taşlarının, Kıpti geleneğini sürdürmek amacıyla yapıldığı düşü-
nülmektedir41. Bunun dışında, yukarıda sayılan fonksiyonlarının dışında, çeşitli yapılarda devşirme 
yapı blokları olarak da işlevlendirilmişlerdir. 

 
Fig. 9. Sigma Formlu Altar Tablasının Üst (a) ve Alt (b) Yüzü (Blaundos Kazı Arşivi) 

Blaundos Sigma Formlu Altar Tablası 
Gri damarlı, kaliteli mermerden yapılmış olan tabla, zemin üzerinde parçalanmış halde ele geçmiştir 
(Fig. 9). Yaklaşık %70’i 12 parça halinde ele geçen sigma (at nalı biçiminde) formundaki tablanın 
parçaları, biri dışında yüz üstü düşmüş halde bulunmuştur. Tabla 100 cm uzunlukta, 94 cm geniş-
likte, tekne kısmı 4 cm kalınlıktadır. Tablayı her yönde çevreleyen 7 cm kalınlıkta ve 2 cm yükseklik-
teki profilin, tablanın düz kenarının ortasında kalan yaklaşık 8 cm’lik kısmı kanal şeklinde açık bıra-
kılmıştır. Üzerinde herhangi bir bezeme bulunmayan tabla, bu şekliyle O. Nußbaum’un “A” tipi42, E. 
Chalkia’nın “C” tipi43 olarak tanımladığı görünümdedir. Alt kısmında kenarları içe doğru eğim 
yapmaktadır.  

                                                                    
39  Flood 2001, 44. 
40  Strzygowski 1909, 79. 
41  Flood 2001, 44. 
42  Nußbaum 1961, Ab. 2 
43  Chalkia, 1991, fig. 22-24. 
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Fig. 10. Sigma Formlu Altar Tablasının Üst-Alt Görünüş ve Kesit Çizimleri (Çizim: D. Beşikçi) 

Toprak altında zamanla oluşmuş sert kalker 
tabakası yüzeyine homojen bir şekilde dağılmış 
olan tablada dört farklı yüzey işçiliği gözlemlen-
miştir (Fig. 10). Pürüzsüz işlenmiş üst yüzünün 
tamamında oldukça kaliteli bir yüzey işçiliği uy-
gulanmıştır. Tablanın alt yüzü taraklı keserle ka-
baca düzleştirilmiş olup alet izleri görülmektedir. 
Alt yüzün kenarlarında kalan eğimli kısımda, alt 
yüze nispeten daha iyi bir tıraşlama uygulanmış-
tır. Tablanın yan yüzlerindeki 1,5 cm’lik şeritin 
işçiliği bunlara göre daha ince ve kalitelidir. Tab-

lanın alt yüzünde, bir kaide üstüne yerleştirildiğini gösteren herhangi bir ize rastlanmamaktadır. Su-
riye Maaloula’daki MS IV. yüzyıla tarihli Mar Sarkis (St. Sergius) Manastır Kilisesi’nin apsisinde yer 
alan altar masasında olduğu gibi44 yaklaşık tabla boyutlarındaki bir kaide üzerine oturtulduğu tah-
min edilebilir. Tablanın sol köşesine ait parçanın alt kısmında, kenet yuvasının ve demir kenet par-
çasının olduğu, onarım izi bulunmaktadır (Fig. 11). Onarıma ait parçanın devamı kayıp olduğun-
dan, onarımın boyutu tam olarak anlaşılamamaktadır. 

Değerlendirme 
Blaundos’ta bulunan altar tablası üzerinde herhangi bir bezeme, yazıt ya da tarihleme yapmayı ko-
laylaştıracak verilerin olmaması nedeniyle; benzer örneklerle yapılan karşılaştırmalar, bulunduğu 
konteks ve katmanda ele geçen buluntular, kentin Hristiyanlık dönemiyle ilgili kayıt ve kalıntıları 
yardımıyla tarihleme yapmak mümkün olmaktadır. 

Sigma formlu tablaların çeşitli tiplerine Anadolu’da, Yunanistan’da, Mısır’da ve Suriye’de rastla-
                                                                    

44  Flood 2001, 60, fig. 27. 

 
Fig. 11. Onarım İzinin Olduğu Parçanın  
Üst ve Alt Yüzü (Blaundos Kazı Arşivi) 
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nır. Ephesos’ta, kenarlarında çanak yuvaları olan sigma formlu altar tablaları ele geçmiştir45 (Fig. 
12a). Bunlardan biri, oldukça az sayıda parçası ele geçmiş olmasına rağmen çizim üzerinde tamam-
lanmış, ölçüleri büyük oranda tespit edilebilmiştir46. Yaklaşık 110x110 cm boyutlarındaki ve 2 cm’ye 
yakın kalınlıktaki tabla, Yamaç Evler I alanı içerisinde, 2 no’lu konut ünitesinde ele geçmiştir. MS 
IV. yüzyıla tarihli bir konteks içerisinde bulunan mermer tablanın ele geçen parçalarından kenarları 
boyunca çanak yuvalarına yer verildiği anlaşılmaktadır. Daha önceki çalışmalarda işlevi konusun-
daki tartışmalara rağmen geç antikçağdaki yoğun kullanımına dayanılarak Hristiyanlıkla bağlantılı 
dinsel bir obje olarak kullanıldığı öne sürülmüştür47. Ephesos’ta ele geçen ikinci altar tablası parçalar 
halinde olsa da büyük ölçüde sağlam ele geçmiştir48. Erken Hristiyanlık dönemine tarihli tablada, 
diğer Ephesos örneğinde olduğu gibi kenarları boyunca çanak yuvalarına yer verilmiştir. Düz kena-
rının ortasında, Blaundos örneğindeki gibi kanal bırakılmamış, bu kısımdaki çanak yuvası köşeli 
yapılmıştır. Ephesos örnekleri, Blaundos altar tablasına göre daha kaliteli işçiliğe sahip olmakla bir-
likte, daha ince bir gövdeye sahiptirler. Blaundos örneğiyle benzer formdaki Side Müzesi’nde bulu-
nan altar tablası,49 (Fig. 12b) Selimiye köyünden satın alma yoluyla müzeye kazandırılmıştır. Müze-
ye, 1323 envanter numarasıyla kaydedilen tabla, Blaundos örneği gibi sigma formludur. Kalın bir 
dış çerçeve ile çevrili tablanın orta bölümü 4 cm derinlikte yapılmıştır. Uzunluğu 82 cm’ye kadar ko-
runabilmiş olsa da, 123 cm genişliğiyle Ephesos örneklerine yakındır ve Blaundos altar tablasından 
daha geniştir. Blaundos örneğinden farklı olan bir başka özelliği bezemeli oluşudur. Side Müze-
si’nde bulunan altar tablasının orta kısmına büyük bir haç motifi kazınmıştır. Haç içinde dikey ola-
rak ΑΡΓΥΡΟΚΟ, yatay olarak ΚΟΜΕΤΑ kelimeleri yazmaktadır. Tablanın merkezini çevreleyen 
kenar profili üzerinde, saat 3, 9, 12 yönlerinde, antitetik duruşa sahip yunus balıkları ve ortalarında 
üç dişli yaba betimlemesinin kazıma olarak yer aldığı görülmektedir. Bu bakımdan bezeme üslubu 

 
Fig. 12. Sigma Formlu Altar Tablaları, Ephesos (a) ve Side (b) Örnekleri (Barb 1956, fig. 6a; Aydın 2011, Res. 2) 

                                                                    
45  Barb 1956, 43, fig. 6a.  
46  Dresken-Weiland 1991; Lang-Auinger 2003, 128, Taf. 57. 
47  Lang-Auinger 2003, 128.  
48  Josef 1930, 40, fig. 18; Barb 1956, 43, fig. 6a. 
49  Aydın, 2011, 315. 
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tarihlemede bir kriter sağlamış ve Side Müzesi’nde bulunan altar tablası, erken Doğu Roma Döne-
mi’ne tarihlendirilmiştir50. Kibyra’da, I. Teras Caddesi, Doğu Stoası tarafında yer alan 8 no’lu dük-
kanda ele geçen mermer masa tablası51 form olarak Blaundos örneğinden oldukça farklıdır. Dairesel 
planlı ve etrafında çanak yuvaları sıralanmış Kibyra tablası, 120 cm’ye yakın çapıyla Blaundos örne-
ğinden az da olsa büyüktür. Kibyra mermer tablası, dinsel amaçlı kullanılan bir altar tablası olarak 
yorumlanmış, yemek satış yeri diye tanımlanan mekanda ve devşirme olarak farklı amaçla kullanıl-
dığı bildirilmiştir52. Bu geç dönem dükkanının opus spicatum tekniğindeki zemin döşemesi araş-
tırmacılar tarafından, MS V. yüzyıla tarihlendirilmiştir53. Blaundos’a yakın kentlerden biri olan La-
odikeia’da, Hristiyanlığın yedi kilisesinden (Apokaliptik Kiliseler)54 biri bulunmaktadır. Laodikeia 
Kilisesi’nde bulunan altar masasının mermeri55 Blaundos örneğine, görünürde benzese de form ola-
rak birbirlerinden farklılardır. Laodikeia Kilisesi’nde kaide üzerine oturan altı ayağın taşıdığı, dik-
dörtgen formlu altar masasına su sağlandığına dair kalıntılar tespit edilmiştir56. MS IV. yüzyılın ilk 
çeyreğine tarihlendirilen Laodikeia Kilisesi57 altar masası kullanım amacıyla Blaundos örneğiyle 
benzese de form açısından tamamen birbirlerinden faklılardır. Stratonikeia Antik Kenti’nde ele ge-
çen çanak yuvalı mermer tabla parçaları ve dairesel formlu tabla, Anadolu’daki erken Doğu Roma 
dönemi tabla örnekleri arasındadır58. MS V-VI. yüzyıla tarihlendirilen bu üç mermer tabla,59 mal-
zeme açısından benzer olmalarıyla birlikte ölçü olarak Blaundos altar tablasıyla farklılık gösterirler. 
Patara Kent Bazilikası’nda ele geçen mermer masa tablası parçalarından birkaçının altar tablası işle-
viyle kullanıldığı bildirilir60. Bu altar tablalarından Bazilika’nın kuzey transeptinde ele geçen sigma 
formlu altar tablası, form olarak Blaundos örneğiyle benzer özellikler göstermektedir. Sade, bezeme-
siz sigma formlu altar tablasının yüksekliği 97.3 cm, genişliği 101 cm ölçülerinde ve Blaundos altar 
tablasına da yakın ölçülerdedir. Tablanın alt tarafında bir azize ya da ustaya ait olabileceği düşünü-
len haç işareti, Μ, Α ve Ξ şeklinde monogramlar bulunmaktadır61. Blaundos altar tablasında her-
hangi bir monogram ya da işaret tespit edilmemiştir. Patara örneğinin düz kenarında Blaundos altar 
tablasındaki gibi bir açıklık bulunmamaktadır. Ayrıca tablanın iki bölmeli şekilde yapılmış kalın bir 
çerçeveyle çevrelendiği görülmektedir. Bu özellikleri Blaundos örneğinden farklıdır. Patara Kent 
Bazilikası’nda ele geçmiş MS V-VI. yüzyıllar arasına tarihlendirilmiş sigma formlu altar tablası,62 

                                                                    
50  Aydın 2011, 322. 
51  Özüdoğru 2014, 57; Sayın 2015, 33, fig. 27; Özüdoğru 2018, 30. 
52  Sayın 2015, 33, 95. 
53  Sayın 2015, 33, 95; Özüdoğru 2018, 29. 
54  MS I. yüzyılda Aziz Yuhanna, Hristiyanlığı erken tarihlerde kabul etmiş Batı Anadolu’daki yedi cemaate mek-

tuplar yazmıştır. Söz konusu yedi cemaate ithafen MS IV. yüzyılın başlarında bu bölgelere anıtsal kiliseler inşa 
edilmiştir. Kıyamette bile ayakta kalacağına inanılan bu kiliselere Apokaliptik Kiliseler denilmiştir (Baranaydın 
2019, 215, 216.). 

55  Şimşek 2015, 39, fig. 49. 
56  Şimşek 2015, 42, fig. 48. 
57  Şimşek 2015, 84. 
58  Öztaşkın 2015, 163. 
59  Öztaşkın 2015, 167. 
60  Demirton 2018, 97,98. 
61  Demirton 2018, 98, fig. 19. 
62  Demirton 2018, Kat. 19. 



Sigma Formlu Masalar ve Blaundos Altar Tablası 395 

farklı özellikleri bulunsa da Blaundos altar tablasıyla en çok benzeyen örneklerden biridir. Perga-
mon 2015 kazı çalışmalarında Kızıl Avlu kompleksinin güneyinde bir yapının dikdörtgen planlı 
mekanı içinde beyaz mermerden yapılmış sigma formlu tabla ele geçmiştir. Sade ve bezemesiz olu-
şuyla Blaundos örneği ile benzemektedir. Ölçüleri hakkında bir bilgiye sahip olunmamakla birlikte 
Roma’nın geç dönemlerinde inşa edilmiş binanın özel bir konut ya da kamu binası olduğu öngö-
rülmüştür63. Pergamon’da ele geçen sigma formlu tabla, günlük ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılan 
bir tabla olmasından dolayı, Blaundos sigma formlu altar tablasından farklıdır. 

Sigma formlu altar tablalarını Yunanis-
tan64, Mısır ve Suriye’de bulunan kiliselerde, 
mezarlarda ya da devşirme olarak binalarda 
görmek mümkündür. Blaundos örneği, özel-
likle Mısır ve Suriye’deki örneklerle benzer 
özellikler göstermektedir. Kahire’deki Mısır 
Müzesi’nde bulunan Kıptilere ait altar tablası-
nın plan ve şekil özellikleri Blaundos altar tab-
lasıyla benzer şekildedir (Fig. 13a). Söz konusu 
tablanın mevcut durumuna ulaşılamamış olun-
sa da çizimlerinden bir yargı oluşmaktadır. Sa-
de ve bezemesiz oluşu ve düz kenarında bulu-
nan açıklık Blaundos örneğinde de görülmektedir. Fakat Mısır örneği 71x71 cm ölçüleriyle Blaun-
dos tablasından küçüktür65. Tablanın tarihlemesiyle ilgili bir bilgi bulunmamakla birlikte Kıpti kili-
sesinde kullanılmış olduğu bilinmektedir. Kahire örneğini, sigma formun MS VI. yüzyılda Kıpti 
mezarlarında dahi kullanılmasından66 ve benzer örneklerin Mısır ve çevresinde sık tercih edilme-
sinden dolayı MS V.-VI. yüzyıllar arasına tarihlendirilmek yanlış olmayacaktır. Blaundos’un sigma 
formlu altar tablasıyla karşılaştırılabilecek bir diğer örnek, Suriye’deki Mar Sarkis Kilisesi’nde kulla-
nılan sigma formlu altar masasıdır67 (Fig. 13b). Blaundos’un altar tablasından farklı olarak düz kena-
rı üzerinde açıklık bulunmamaktadır. Kenarlarında eğim verilerek yüksek tutulmuş olması Blaun-
dos örneğinde görülmemektedir. Suriye örneği, ait olduğu yapı gibi MS IV. yüzyıl başlarına tarih-
lenmiştir. Hırvatistan Agram Müzesi’nde (Zagreb) bulunan sigma formlu altar tablası, form olarak 
Blaundos örneğiyle benzerdir68. Bununla birlikte, tablayı çevreleyen kalın çerçeve üzerinde, her bi-
rini iki sütunun taşıdığı kemer betimleri ve altlarında insan figürlerinin işlendiği bezemeleriyle, sade 
çerçeveli Blaundos örneğinden ayrılır. 128 cm uzunluğunda olan tabla, ölçüleri bakımından Blaun-
dos örneğinden büyüktür. Agram Müzesi altar tablası, işçilik özeliklerinden yola çıkılarak MS IV.-
VI. yüzyılları arasına tarihlendirilmiştir. Fransa’da Vienne’de bulunan sigma formlu mermer tabla, 
çanak yuvalı oluşu, kanal açıklığı bırakılmamış olması, kenar çerçevesinin basamaklı bir profile sa-

                                                                    
63  Pirson 2016, 157, Abb. 22. 
64  Athos Dağı üzerine MS X. yüzyılda kurulmuş Büyük Lavra Manastırı yemekhanesinde, yirmi adet sigma for-

munda mermer masa olduğundan bahsedilmektedir (Popović 1998, 292, fig. 17, 18, 28). 
65  Strzygowski, 1909, 73. 
66  Flood 2001, 44. 
67  Flood 2001, 60, fig. 27. 
68  Strzygowski 1909, 74, Ab.4. 

 
Fig. 13. Kıpti Kilisesi (Suriye) (a) ve Mar Sarkis Kilisesi 
(Mısır) (b) Sigma Formlu Altar Masaları (Strzygowski 

1909, Ab. 3; Flood 2001, fig. 27) 
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hip oluşu, daha küçük ve basık olmasıyla Blaundos örneğinden farklılık göstermektedir69. Bu örnek 
de, erken Hristiyanlık dönemine tarihlendirilmiştir. Almanya Mettlach Manastırı’ndan gelen sigma 
formlu altar tablası Blaundos örneğiyle form olarak benzerlik göstermekle birlikte tip olarak Ephe-
sos tablalarına daha çok benzemektedir70. Apsidal kenarların çanak yuvalı olduğu Mettlach örneği 
138x122 cm ölçüleriyle de Ephesos örneklerine yakındır ve Blaundos altar tablasından büyüktür. 
Sigma formlu bu tabla MS 12. yüzyıla tarihlendirilmektedir. 

Blaundos altar tablasının tarihlenmesinde, bulunduğu konteks içerisinde ele geçen farklı bulun-
tular da fikir vermektedir. Bu buluntular içinde, özellikle havanlar önem taşır. Çeşitli şekillerde ve 
derinliklerdeki bu taş kaplar, taş döşeli alanda, altar tablasının çevresinde bulunmuşlarsa da, ait ol-
dukları yer burası değildir. Olasılıkla hemen kuzeydeki atölye/işlik mekanına aittirler ve buraya 
atılmışlardır. Atölyeler içinde de benzer pithos parçaları ve mermer teknelerin bulunmuş olması, bu 
fikri desteklemektedir. İlgili yayınlarda, boya elde etmek, çeşitli tıbbi malzemeleri ezmek gibi amaç-
lar için kullanıldıkları bildirilmiştir71. Üretim mekanlarında kullanılan havan, pota, tekne gibi taş 
kaplar, dönemlere göre çok net gözlemlenebilen bir farklılık sergilememelerine rağmen, Blaundos 
havanlarının benzerlerinin, yaklaşık aynı dönemlerde diğer kentlerde de kullanıldığı anlaşılmakta-
dır. Bu taş kapların yakın benzerleri Side Müzesi’nde72, Ephesos’ta73 ve Sardeis’te74 görülmektedir. 

Bu üç adet havanın dışında, sigma formlu tabla-
nın yakınında ve aynı seviyelerde, dağınık şekilde 
pithos parçaları ve devşirme mimari bloklar da 
ele geçmiştir. Gerek altar tablasının gerekse ha-
vanların atılmış olarak bulunmasından hareketle, 
bulundukları taş döşeli alanın, kentin geç dönem-
lerinde açık olduğu, fakat kullanılmadığı söyleni-
lebilir. Diğer yandan, altar tablasının hemen do-
ğusunda ve aynı seviyelerde ele geçen İmparator 
Honorius dönemine (MS 393-423) ait Kyzikos 
basımı sikke tarihlendirmede büyük önem taşı-
maktadır (Res. 14). 

Sigma formlu tablaların geç antikçağdan itiba-
ren dinsel obje olarak kullanımı göz önüne alındığında, Blaundos’ta ele geçen sigma formlu altar 
tablasının ne amaçla kullanılmış olduğu hakkında bir yargıya varmak mümkün olabilmektedir. Ya-
pılan araştırmalar75, Hellenistik ve Roma dönemlerindeki kadar görkemli olmasa da, kentin varlığı-
nı en azından 12. yüzyıla kadar koruduğunu göstermektedir. Blaundos kazılarında, altar tablasının 

                                                                    
69  Barb 1956, fig. 6b. 
70  Braun 1924, 248. 
71  Sardeis’te, Doğu Roma dükkanları içinde, in situ olarak ele geçen bazı havanların boya hazırlamada kullanıldığı 

bildirilmiştir (Crawford 1990, 17). 
72  Doğan 2007, 70.  
73  Lang-Auinger 2003, 136-150, Taf. 59, 60-64, 66, 67, 70. 
74  Crawford 1990, fig. 59, 276, 298, 299, 333. 
75  Blaundos, MS 12. yüzyıldan sonra Notitiae Episcopatuum olarak bilinen kilise kayıtlarında yer almamaktadır. 

Notitiae 13’teki listelerde Blaundos’un yer almaması, en geç 1200 yıllarında kentin terk edilmiş olduğunu dü-
şündürmektedir (Filges 2006, 27). 

 
Fig. 14. Altar Tablasının Yakınında Bulunan  
Honorius Dönemine (MS 393-423) Ait Sikke  

(Blaundos Kazı Arşivi) 
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kullanılmış olabileceğini gösteren bir kilise henüz ortaya çıkarılmamıştır. Ancak, Doğu Roma yapı-
laşmasının kent genelinde yoğun olmasına da bağlı olarak, kilise ya da bir dini mekanın olması ge-
rektiği açıktır. Filges, kentin güneybatısında bulunan, yüzeyde de takip edilen, Doğu Roma tabaka-
sına ait yapı kalıntısının bir kiliseye ait olduğunu öne sürer (Fig. 15). Kalıntının doğusundaki eğimli 
duvarın apsis bölümüne ait olduğunu, bunun batısındaki duvar kalıntılarının üç nefli bazilikal bir 
plan tarzı gösterdiğini bildiren Filges, yapının bu şekliyle erken Hristiyanlık kiliselerinin plan özel-
liklerini yansıttığını bildirir76. 

Kent, MS V. yüzyılda Sebaste (Sivaslı/Sel-
çikler) piskoposluk merkezine bağlanmıştır77. 
Kaynaklar, Blaundos’un, farklı zamanlarda 
farklı konsillere katılmış piskoposlarının oldu-
ğundan bahsetmektedir78. Seleukoslara ait 
konsilde, Phoebus adındaki kişinin Blaundos 
piskoposu olduğu, konsil kayıtlarına geçmiştir. 
MS 451 yılında Khalkedon konsilinde, Blaun-
dos piskoposu olarak Elios adı bilinmektedir. 
Onesiphorus adındaki kişinin, MS 457’de Ly-
dia konsilinin imparator Leon’a gönderdiği 
mektuplarda Blaundos piskoposu olduğu be-
lirtilmiştir. Filges, Blaundos’la ilgili çalışmasın-
da, kentin bir piskoposluğunun olmadığını 
fakat farklı dönemlerde fahri piskoposlara (ti-
tularbistum)79 sahip olduğundan bahsetmiş-
tir80. Bununla birlikte Blaundos piskoposları-
nın kilise kayıtlarında MS 12. yüzyıla kadar yer 
alması, kentin söz konusu döneme kadar aktif 
olduğunun göstergesi olarak sunulmuştur81. Arkeolojik ve epigrafik kalıntılarla takip edilebilen yo-
ğun Doğu Roma varlığı ve kilise kayıtları gibi veriler ışığında, Blaundos’ta bir kilise yapısının varlı-
ğından söz etmek mümkündür. 2019 kazı çalışmalarında ortaya çıkan altar tablası, her ne kadar dini 
bir yapı içerisinde bulunmamış olsa da, bir kiliseye ait olmalıdır. Sigma formlu altar tablasının ya-
pımında kullanılmış kaliteli gri damarlı mermer malzemenin, kent içindeki farklı yapıların mimari 
elemanlarında da kullanıldığı görülmüştür. Sigma formlu altar tablası, bir kilisede dinsel bir obje 
olarak kullanılmış, arkasında bulunan onarım izinden de anlaşılacağı gibi bir tamir/onarım geçire-
rek belki de farklı amaçlarla bir süre daha kullanılmış, ardından havan vb. malzemelerle birlikte 
2019 yılında açığa çıkarıldığı taş döşeli zemin üstüne atılmış olmalıdır (Fig. 16).  

                                                                    
76  Filges 2006, 222. 
77  Akbıyıkoğlu 1997, 29; Can 2017, 77. 
78  Quien 1740, 889-890; Ramsay 1897, 617; Filges 2006, 27. 
79  Titularbistum; bağlı olduğu bir piskoposluğu olmayan fakat piskoposluk unvanı verilmiş olan din adamları için 

kullanılan bir terimdir. Ayrıntılı bilgi için bk. https://www.bistum-hildesheim.de/bistum/bischoefe/hinter 
grundwissen-weihbischoefe/ 

80  Filges 2006, 27. 
81  Filges 2006, 27. 

 
Fig. 15. A. Filges’in Kilise Olduğunu Düşündüğü Doğu 
Roma Yapısı (Filges 2006, 362) 
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Fig. 16. Altar Tablası, Pithos Parçaları ve Havanların Bulunduğu Taş Döşeli Alan (Blaundos Kazı Arşivi) 

Sonuç 
Blaundos piskoposlarıyla ilgili bilgileri, MS V. yüzyıldaki konsil kayıtlarıyla öğrenmekteyiz. Bir ken-
tin piskoposu varken kilisesinin de olması doğal bir sonuç olduğuna göre, altar tablasının da bu dö-
nemlerde var olması kaçınılmaz bir durumdur. Diğer yandan, Mısır ve Suriye’deki sigma formlu 
tablaların benzerleri MS IV. yüzyıl ile MS VI. yüzyıl arasına tarihlenmektedirler. Anadolu’da form 
olarak benzerlik gösteren örnekler erken Doğu Roma Dönemi’ne tarihlendirilmişlerdir. Karşılaş-
tırma örnekleri, bulunduğu yapı katmanının Doğu Roma tabakası olması, aynı alanda ele geçen di-
ğer malzemelerin tarih ve işlevleri, kentteki Hristiyanlık faaliyetlerinin MS V. yüzyıl itibariyle etkin 
rol oynamaya başlaması gibi veriler ışığında, 2019 kazı sezonunda ele geçen Blaundos sigma formlu 
altar tablası yaklaşık olarak MS V. yüzyıla tarihlendirilmiştir.  
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