
GENELEOS GRUBU 
 

6.08 m uzunluğunda bir kaidenin üzerinde yer almak üzere altı 

heykelden oluşan grup, Samos Heraionu’nda yapılan kazılar esnasında Hera 

Tapınağı’nın girişinin karşısında bulunmuştur. Grubun sol başında oturan bir 

kadın heykeli bulunurken, sağ başta uzanan bir erkeğe yer verilmiştir. Arada 

kalan dört heykel ise ayakta durur şekilde betimlenmiştir. Bunlardan üçü genç 

kız, birisi ise olasılıkla bir delikanlıya aittir. Bir aileyi tasvir ettikleri anlaşılan 

heykellerden ayakta duran iki genç kız, korunan yazıtlarına göre, Philippe ve 

Ornithe ismini taşımaktadır. Kaidenin bir köşesinde ise “Geneleos bizi yaptı” 

yazısı bulunmaktadır. Grup ismini buradan almaktadır.  

 

Grubun orijinal durumunu tasfir eden ayağı kaldırma denemesinde, 

anne sol başta brankhidlere benzer şekilde cephenden bir koltuğun üzerine 

oturur şekilde resmedilmiştir. Elleri her iki dizinin üzerindedir. Daha sonra sıra 

ile ayakta duran çocuklar gelmektedir. Kadının yanında ayakta duran ailenin 

delikanlı üyesi olmalıdır. Dahs sonra sıra ile üç genç kız gelir. Solda duranın 

Philippe, sağdakinin ise Ornithe olduğu tahmin edilmektedir. Baba ise en 

sağda bir symposiuma katılmış gibi uzanır şekilde resmedilmiştir. Sağ kolunu 

yanı üzerine uzatmış, destek aldığı sol kolunu ise dirsekten karın üzerine 

doğru kırarak elinde bir kuş tutmaktadır. 

 

Grubu tarihleme konusunda Philippe ve Ornithe heykellerini 

incelemekte fayda vardır. Heriki eserde de silindirik bir yapı söz konusudur. 

Giysi olarak sadece khiton giymiş oldukları dikkat çekmektedir. Bacak profilleri 

kısmen de olsa elbise altından gösterilmiştir. Elbise kıvrımlarının vücut 

hareketine uydurulmaya çalışılması dikkat çekmektedir. Ornithe'nin saçları 

Philippe'in saçları kadar uzun, yalnız Ornithe'ninkiler her iki yandan ayrılmış. 

Sağ elleri ile elbisenin kenarından çekiştiriyorlar. Benzer tipleri sayı olarak 

artırmak mümkündür. Örneğin 560-50 yıllarına tarihlenen Samor Koresi veya 

Erytrei Koresi’nde benzer  şablonu görmek mümkündür. Genelaos grubunun 

560 yılından daha sonra ki bir tarihten olamayacağını Efes Artemis 

Tapınağı’nın kabartmalı sütünları (columna caelata) üzerinde yer alan 

örnekler göstermektedir. Sütun tamburlarında ortaya çıkan kıvrımdan bizim 
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örneklerde henüz bahsedemiyoruz. Bu karşılaştırmalar ışığında grubu 560 

yılına tarihlemek istiyoruz. 

	   	  


