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TÜBA-KED
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ KÜLTÜR ENVANTERİ DERGİSİ

TÜBA-KED, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından altı aylık olarak yayınlanan ulusla-
rarası hakemli bir dergidir. Derginin yayın politikası, kapsamı ve içeriği ile ilgili kararlar, Türkiye 
Bilimler Akademisi Konseyi tarafından belirlenen Yayın Kurulu tarafından alınır.

DERGİNİN KAPSAMI VE YAYIN İLKELERİ

Kültürel mirasın belgelenmesi, tanıtımı ve yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 2003 
yılında yayımlanmaya başlayan TÜBA-KED, her türlü maddi kalıntı, kültürel peyzaj, dekoratif 
sanatlar, doğal çevre, sözlü gelenek ve anlatımlar, gösteri sanatları, inançlar, ritüeller, şölenler, doğa 
ve evrenle ilgili toplumların belleklerinde yer etmiş olay ve uygulamalar olmak üzere sayısı daha da 
arttırılabilecek her türlü somut ve somut olmayan değerleri içeren uluslararası hakemli bir dergidir. 

Kültür kavramı altında gerçekleşen tüm faaliyetlerin ortak zemini olmayı hedefleyen TÜBA-KED, 
ilke olarak, dönem ve coğrafi bölge sınırlaması olmaksızın arkeoloji, sanat tarihi, kırsal ve kentsel 
mimari, kırsal ve kentsel peyzaj, kültürel peyzaj, kentsel arkeoloji, endüstriyel arkeoloji, etnograf-
ya, etnobotanik, jeoarkeoloji ve tarih ile ilgili çalışmalara yer vermektedir. Ayrıca toplulukların, 
grupların ve bireylerin kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsil-
ler, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araç-gereçler ile kültürel mekânlar gibi farklı 
ölçek ve nitelikteki kültürel mirasa yönelik her türlü belgeleme, envanter ve sözlü tarih çalışmaları 
derginin kapsamı içindedir. Bununla birlikte dergimiz, kültür kavramı içinde tespit edilen tüm uy-
gulamaların korunması, onarımı, sergilenmesi, topluma kazandırılması ve kültür sektörü olarak 
değerlendirilmesine yönelik proje ve fikirlere açık olup bu alanlarda bir forum oluşturma işlevini 
de üstlenmiştir.

2003 yılında “Kültür Envanteri Dergisi” adı ve içeriği ile yola çıkan TÜBA-KED, sadece envanter 
çalışmaları ile sınırlı kalmayıp, yukarıda sıralanan çalışma alanlarının tamamından bilimsel nitelik-
te olmak üzere her türlü bilimsel yazıyı kabul etmektedir. Derginin ilgili kurulları tarafından değer-
lendirmeye alınan yayın başvurularının daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak 
üzere gönderilmemiş olması ön şarttır. Derginin yayın ilkeleri ve yazım kuralları ile ilgili detaylı 
bilgilere http://tubaked.tuba.gov.tr adresinden ulaşmak mümkündür. 

TÜBA-KED
THE TURKISH ACADEMY OF SCIENCES JOURNAL OF CULTURAL INVENTORY

TÜBA-KED is an international peer-reviewed journal published biannually by the 
Turkish Academy of Sciences (TÜBA). The decisions regarding editorial policy, scope 
and content of the journal is taken by the Editorial Board that determined by the Turkish 
Academy of Sciences Council.

THE SCOPE AND PUBLICATION POLICIES OF TÜBA-KED

Turkish Academy of Sciences - Journal of Cultural Inventory (TÜBA-KED), which started publica-
tion in 2003 with the aim to document, promote and transfer cultural heritage to the new generation, 
is an international peer-reviewed journal with a wide-ranging scope covering all kinds of tangible 
remains, cultural landscapes, decorative arts, natural environment, oral traditions and narrations, 
performing arts, beliefs, rituals, festivals, events and praxes concerning nature and the universe that 
have made a place in the memory of the society as well many other tangible and intangible values.

Striving to become a common ground for all activities that take place under the concept of culture, 
the TÜBA- Journal of Cultural Inventory, as a principle, is open to all kinds of studies about ar-
cheology, art history, rural and urban architecture, rural and urban landscaping, urban archeology, 
industrial archeology, ethnography, ethno-botany, geo-archeology and history without limitation of 
period and geographical region. Also documentation, inventory and oral history studies concerning 
cultural heritage in different scales and types such as praxes, representations, narratives, informa-
tion, skills, tools related to these and cultural spaces attributed as a constituent of their cultural heri-
tage by societies, groups and individuals, are within the scope of the journal. In addition, our journal 
is open to all projects and ideas concerning the conservation, preservation, presentation of all the 
features defined within the concept of culture, their repossession to the society as well as their 
appraisal as culture sector; while it has also undertaken the role to establish a forum in these fields.

Having set out with the name and content of the “TÜBA- Journal of Cultural Inventory” in 2003, 
the journal is not limited to inventory work only, and hence, all kinds of articles with scientific 
content on the fields mentioned above are accepted as well. While, it is a prerequisite that, the man-
uscripts submitted to the journal and accepted for the evaluation by the journal’s relevant boards, 
should not be under consideration or peer review somewhere else, or should not have been accepted 
for publication or in press or published elsewhere. Detailed information about the publication prin-
ciples of the journal and the instructions for the authors are available at http://tubaked.tuba.gov.tr.
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EDİTÖRÜN NOTU

20. yüzyılın sonlarından itibaren neşredilen çalışmalar koruma anlayışı ve özellikle kültürel mirası korumaya yönelik 
sürdürülebilir ve bütünleşik yöntemler konusunda önemli katkılar sunmaktadır. Dünya Anıtlar ve Sitler Konseyi 
(ICOMOS) ve Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) gibi kurumların bünyesine dahil olan Türkiye’nin etkin 
olarak 1975’den itibaren uluslararası sözleşmeler ve kültürel miras koruma programlarının bir parçası haline geldiği 
görülmektedir. 2004 yılında UNESCO’nun düzenlediği “Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 
Uluslararası Konferansı: Bütüncül Yaklaşımlara Doğru” başlıklı Yamato Deklarasyonu’nda yapılan somut olmayan 
kültürel mirası korumanın da somut kültürel mirası korumak kadar önemli olduğuna dair vurgu, doğal ve kültürel 
miras ile birlikte korumada bütüncül bir yaklaşımın ortaya koyulması adına önemlidir. 

TÜBA-KED’in 20. sayısını oluşturan 10 makale, farklı ölçeklerde olmakla birlikte koruma ve sürdürülebilirlik an-
layışını aktarmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı ile yayın hayatını sürdüren TÜBA-KED, somut ve 
somut olmayan doğal ve kültürel mirası belgelemek, okuyucu ile buluşturmak ve bu alanda yeni çalışmalara kapı 
açmak hedefi ile yola çıkmış, bu konuda da kendi alanında sağlam bir yer edinmiştir. Her biri emek yoğun ve meşak-
katli çalışmaların ürünü olan makalelerini yayınlanarak geniş platformlara ulaştırılması amacıyla dergimize gönderen 
kıymetli yazarlara TÜBA-KED ailesi olarak teşekkür ederiz. Ayrıca, başvuruları akademik ilkeler doğrultusunda titiz 
bir değerlendirme sürecinden geçiren hakemlerimize de teşekkürlerimizi sunarız. 

TÜBA’nın Ankara ve İstanbul ofislerinde çalışan, yoğun yazı ve değerlendirme trafiğinin yönetilmesi aşamasında 
süreci yönlendiren Asiye KOMUT, Fatih Akın ÖZDEMİR ve Cansu TOPRAK’tan oluşan ekibe, derginin teknik 
alt yapısı ve görünürlüğünün artması ile ilgili çalışmaları yönlendiren Dr.Öğr. Üyesi Haydar YALÇIN’a ve birlikte 
editörlük görevini üstlendiğimiz Prof. Dr. Haun ÜRER, Doç. Dr. A. Güliz BİLGİN ALTINÖZ adına verdiği fırsat ve 
duyduğu güvenden ötürü TÜBA Başkanı Sayın Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’e teşekkür ederiz.

Doç.Dr. M. Ebru ERDÖNMEZ DİNÇER
Editör
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EDITOR’S NOTE

The works published since the end of the 20th century have made significant contributions to the understanding 
of preservation, and sustainable and integrated methods of preserving cultural heritage. Since 1975, it is seen that 
Turkey, affiliating institutions such as World Council of Monuments and Sites (ICOMOS) and International Council 
of Museums (ICOM), has become effectively a part of international conventions and cultural heritage protection 
program. The point, that emphasizes preserving intangible cultural heritage is as important as preserving concrete 
cultural heritage, in the Yamato Declaration titled as “International Conference on the Safeguarding of Tangible and 
Intangible Cultural heritage: Towards an Integrated Approach” organized by UNESCO in 2004 is significant in order 
to put forward a integrated approach to conservation along with natural and cultural heritage. 

The 10 articles, in the 20th issue of TUBA-KED, convey the understanding of preservation, and sustainability in 
different scales. TUBA-KED, which is published in June and December with two issues per year, has set out with the 
aim of documenting the tangible and intangible natural and cultural heritage, bringing together with the reader and 
opening new doors in this field. TUBA-KED has gained a solid place in this field. As the TÜBA-KED family, we 
would like to thank the valuable authors who submitted their articles, each of which is the product of labor-intensive 
and tedious work in order to reach wide platforms by publishing. 

We would also like to thank the referees who have undergone a rigorous evaluation process in accordance with 
academic principles. We also thank  Asiye KOMUT, Fatih Akın ÖZDEMİR and Cansu TOPRAK, who work in 
TÜBA’s Ankara and Istanbul offices and direct the process of managing intensive writing and evaluation traffic; Dr. 
Haydar YALÇIN who guides the studies on increasing the technical infrastructure and visibility of the journal. On 
behalf of Prof. Dr. Haun ÜRER and Assoc. Prof. Güliz BİLGİN ALTINÖZ, as co-editors, we thank TÜBA President 
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER for the opportunity and his confidence to us.

Assoc. Prof. Dr. M. Ebru ERDÖNMEZ DİNÇER
Editor
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KOCAELİ MÜZESİ’NDEN MÜHÜRLÜ TİCARİ AMPHORALAR 

STAMPED COMMERCIAL AMPHORAE FROM KOCAELİ MUSEUM

 Gonca CANKARDEŞ-ŞENOL *1- Kemal ÇİBUK **2- Rıdvan GÖLCÜK ***3

ÖZET

Kocaeli Müzesi’nde yer alan beş adet tamamı korunmuş mühürlü amphora bu makalenin konusunu oluşturmaktadır. 
Amphoralar, antik dönemde, çoğunlukla deniz aşırı taşımacılıkta ürünlerin sevkiyatında kullanılan ve kentler arasındaki 
ticari bağlantıları ortaya koyan kaplardır. Çeşitli yollarla Kocaeli Müzesi’ne kazandırılmış olan bu amphoralar da, 
Kocaeli ve çevresine ulaşmış ürünlerin kökeni, niteliği, ve kentin ve içinde bulunduğu Bithynia bölgesinin Klasik 
Çağlardaki ticari faaliyetlerini belgelemektedir. Amphoralar üzerinde yer alan mühürler, amphoraların üretim 
tarihlerinin daha kesin olarak belirlenmesine yardımcı olmaktadırlar. Müzede yer alan amphoraların 3 adedi, Rhodos, 
1 adedi Knidos ve sonuncusu da Thasos kökenlidir. İncelenen amphoraların bazı kulplarının kırık veya üzerlerindeki 
mühürlerin çok aşınmış olması nedeniyle mühürlerin hepsi korunmamıştır. Ancak, mühürlerinin her ikisi de iyi 
korunmuş olan bir Rhodos amphorası, amphoranın üreticisi ve onu tarihleyen yöneticinin ilişkisini ilk kez ortaya 
koyarak, üreticinin faaliyet döneminin yeniden değerlendirilmesine olanak sağlaması açısından önem taşımaktadır.
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ABSTRACT

Five complete stamped amphorae held in Kocaeli Museum are discussed in this paper. Amphorae are the vases which 
were used mainly for marine transportation of goods and were the indications of commercial ties among cities in 
antiquity. The amphorae examined in this paper were brought in varied ways to Kocaeli Museum and give clues about 
the origin and nature of goods arrived in Kocaeli and its environs and the commercial activities of Bithynia Region in 
the Classical Ages. Stamps on the amphorae facilitate to date the production periods of amphorae more precisely. The 
amphorae in the museum are originated from Rhodes (3), Knidos (1) and Thasos (1). The stamps on these amphorae 
were not all preserved since some handles are broken or the stamps are badly rubbed out. But among them, stamps of 
one Rhodian amphora are especially important as they point out the association of the eponym and the producer for 
the first time permitting to reconsider the activity period of the producer.

Keywords: Amphora, Amphora Stamps, ancient trade, Nikomedia, Bithynia, Rhodes, Knidos, Thasos.
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Kocaeli Müzesi’nde yer alan tamamı korunmuş farklı 
kökenlere sahip 5 mühürlü amphora, bu makalenin 
konusunu oluşturmaktadır. Antik dönemde ürünle-
rin taşınmasında kullanılan amphoralar bölgelerin 
ve kentlerin ticari bağlantılarını ortaya koyan önemli 
kanıtlardır. Bu bağlamda incelediğimiz amphoralar 
da Kocaeli ve çevresine ulaşmış ürünlerin kökeni, ve 
kentin ve içinde bulunduğu Bithynia bölgesinin Kla-
sik Çağlardaki ticari faaliyetlerini belgelemektedir. 
Müze koleksiyonundan anlaşıldığı üzere, Arkaik Dö-
nemden Bizans Dönemi içlerini kadar tarihlendirilen 
çok sayıda tam ve parçalar halinde korunmuş amp-
horalar bölgeye ulaşmış ve taşınan ürünler bölgede 
tüketilmiştir. İncelediğimiz amphoraların müze ko-
leksiyonuna çeşitli şekillerde kazandırılmış oldukları 
anlaşılmaktadır1.

Yapılan incelemeler sonucunda, müze koleksiyonun-
da tamamı korunmuş ve mühür taşıyan 3 Rhodos, 1 
Knidos ve 1 Thasos amphorası tespit edilmiştir. No. 
1’de incelenen Rhodos amphorasının her iki mühürü 
de iyi korunmuştur ve yönetici adından yola çıkarak 
amphorayı, İÖ c. 171/169 yılına tarihlemek mümkün 
olmuştur. Bu buluntunun, amphora mühür çalışma-
ları için önemi, şimdiye kadar bilinmeyen Rhodos-
lu üretici ve yönetici bağlantısını ortaya koyması ve 
bundan hareketle üreticinin faaliyet döneminin yeni-
den değerledirilmesine olanak sağlamasıdır. No. 3’de 
ele alınan Rhodos amphorası, mühürlerinde yer alan 
üretici ve yönetici isimlerini restore etmek mümkün 
olmasa da, Rhodoslu üreticiler içinde eşkenar dört-
gen formda mühürler kullandığını bildiğimiz tek üre-
ticiye ait olduğunu tespit etmemizden hareketle, İÖ 
c.152-c. 145’ye tarihlendirilmiştir. No. 2’de yer alan 
Rhodos amphorasının mühürlü tek kulpu korunmak-
la birlikte, mühürün silik olması, üzerindeki yazıtın 
restorasyonunu mümkün kılmamaktadır. Ancak form 
özellikleri yardımıyla amphorayı İ. Ö. 2. yüzyıla 
tarihlemek mümkündür. Aynı şekilde No. 4’de yer 
alan mühürlü Knidos amphorası da formundan hare-
ketle İÖ 2. yüzyılın 2. yarısına tarihlenebilmektedir. 
Mühürlü Thasos amphorası No. 5’de yer almaktadır. 
Bu amphoranın tek kulpu üzerinde yer alan mühürün 
benzeri henüz bilinmemektedir. Ancak formundan 
yola çıkarak ve yayınlanmış benzerleri yardımıyla 
amphorayı İÖ 4. yüzyılın son çeyreğine tarihlemek 
mümkün olmuştur.

Kocaeli Müzesi koleksiyonunda yer alan tam ampho-
ra ve mühürleri aşağıda detaylı olarak incelenmek-
tedir :

1 Çeşitli kurumlardan bağış, şahıslardan satın alma, müze 
kurtarma kazıları gibi.

Rhodos Amphoraları

1. Env. No. 3702. Ağız çapı (max): 11.9 cm, yüksek-
lik : 79 cm, karın çapı : 34.5 cm, kulp yüksekliği: 
26 cm, kapasite : 23.13 lt,  yüzey rengi : 7.5 YR 5/4 
brown, hamur rengi : 7.5 YR 6/8 reddish yellow3. Kat-
kı maddeleri : Kalker, taşçık, kum. Mühür ölçüleri : a. 
3.4 x 1.5 cm, b. 3.8 x 1.8 cm4. (Foto. 1a-e).

Rhodos kökenli bu amphoranın, kulplarından biri, ağız 
kenarı ve boyundaki bazı eksik parçalar dışında tama-
mı korunmuştur. Yuvarlak ağız kenarına, uzun boyuna, 
şişkin karına, kanonik kaideye sahiptir. Ağız kenarının 
altından başlayan ve omuz üzerinde sona eren oval ke-
sitli dikey kulpları bulunmaktadır. Kulpların üst kısım-
larında dikdörtgen formlu mühürler yer almaktadır. Mü-
hürlerden anlaşıldığı üzere bu amphora, Rhodoslu üretici 
Νύσιος tarafından yönetici Θεαίδητος’un görevli olduğu 
yılda üretilmiştir. Günümüze kadar elde edilen verilerle 
üreticinin faaliyet dönemi, üreticinin amphoraları üzerin-
de yer alan yönetici isimlerinden hareketle, İÖ c. 169/167 
– İÖ c. 140-c. 138 yılları arasına tarihlenmektedir. Üreti-
cinin bağlantılı olduğu belirlenen yöneticiler, Ἀλεξιάδας, 

2 Çibuk 2019: 113.
3 Munsell Soil Charts, 1998.
4 Makalede yer alan mühür fotoğraf ve kopyaları 1/1 ölçekli-

dir. Amphoraların ve mühürlerin fotoğrafları ve amphoraların 
çizimleri A. Çibuk tarafından gerçekleştirilmiştir. Amphora 
çizimlerinin yayına hazırlanması, T.C. Ege Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Bölümü Doktora öğrencisi 
A. O. Karaçetin tarafından yapılmıştır. Mühür kalıpları, T.C. 
Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Bölümü 
Doktora öğrencisi Z. Yücedağ tarafından alınmıştır. 

Fotoğraf 1a: Rhodos amphorası / Rhodian amphora
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Ἀναξίβουλος, Ἀρατοφάνης I, Ἀριστόμαχος I, Ἡραγόρας, 
Παυσανίας III ve Τιμούρροδος’dur5. Kocaeli Müzesi’n-
de yer alan bu tam amphora yardımıyla üreticinin, yö-
netici Θεαίδητος ile bağlantısı ilk kez tespit edilmiştir. 
Yöneticinin görev yaptığı yılın İÖ c. 171/169’da olduğu 
bilinmektedir6. Bu bağlantı, üreticinin faaliyet dönemi-
nin 1 veya 2 yıl erkene alınması gerektiğini ortaya koy-
maktadır. Buna göre, üreticinin faaliyet dönemini İÖ c. 
171/169 - c. 140-c. 138 olarak belirlemek gerekmektedir. 

a. Νυσίου  heykel

Üretici Νύσιος’un dikdörtgen formlu bu mühüründe sağ 
tarafta sembol olarak bir heykel yer almaktadır. Alexand-
ria’daki çalışmalar sonucu RF-ΝΥΣΙΟΣ-0027 olarak sap-
tadığımız bu kalıptan elde edilmiş örneklere Alexandria, 
Atina Milli Müzesi ve Atina Agorası’nın yanı sıra pek 
çok merkezde rastlanmaktadır8.

b. Ἐπὶ Θεαι - 
      δήτου
  Ἀρταμιτίου

Yönetici Θεαίδητος’un dikdörtgen formlu bu mühürü 3 sa-
tırdan oluşmaktadır. Ay adı Ἀρτάμιτιος’dur. Kocaeli Mü-
zesi’nden bu örneğin, Alexandria Benaki koleksiyonundaki 

5 Lexicon 4: 232.
6 Lexicon 2: 196; Finkielsztejn 2001: 192, tab. 19.
7 Üreticiye ait bu mühür kalıbı ve diğer kalıplar için bkz. http://

www.amphoralex.org/timbres/eponymes/accueil_epon/affic-
he_LRF.php

8 Alexandria (ALEX ABC 0394.08) ; Atina Milli Müzesi (ANM 
N 334 EM 7) ; Atina Agorası (SS 392 ve SS 12128). Yayın-
lanmış benzer örnekler için bkz. Grace 1950: 143, no. 56; Levi 
1964: 271, no. 298; Börker, Burow 1998: 50, no. 495-496, 
tafeL 18; fischer, taL 2017: 90, no. 64. Cf. GaertrinGen 1895: 
200, no. 1366.1; niLsson 1909: 463-464, no. 334.14-16, 23-24, 
26; Pridik 1917: 31, no. 783.

bir mühürden hareketle, RE-ΘΕΑΙΔΗΤΟΣ-ΑΡΤΑΜΙΤΙΟΣ-
0059 olarak tespit ettiğimiz kalıpla aynı kaşeden elde edil-
diği anlaşılmaktadır. Üreticinin kalıbına ilişkin örneklerin 
çok sayıda ele geçmesine karşın, yöneticinin bu kalıbına sık 
rastlanmamaktadır10. Yukarıda da söz edildiği gibi, yöneti-
ci Period IIId içinde, İÖ c. 171/169 yılları arasında bir yıla 
tarihlenmektedir. Mühürler üzerindeki isimlerden, özellikle 
de yönetici adını taşıyan mühürden hareketle, bu amphora-
yı, İÖ c. 171/169 yılına tarihlemek mümkündür. 

2. Env. no. 37111. Ağız çapı (max): 12.1 cm, yük-
seklik : 91 cm, karın çapı : 43 cm, kulp yüksekliği: 
28.5 cm, kapasite : 24.34 lt, yüzey rengi : 5 YR 6/3 
light reddish brown, hamur rengi : 2.5 YR 4/3 reddish 
brown. Katkı maddeleri : Kalker, taşçık, kum, mühür 
ölçüleri : 4.5 x 2.0 cm. (Foto. 2a-c).

Amphoranın bir kulpu, ağız kenarında ve gövdede bazı 
parçaları eksiktir. Kanonik formda12 ağız kenarına ve ka-
nonik formda kaideye sahiptir. Ağız kenarının altından 
başlayan kulplar omuz üzerinde sona ermektedir. Koru-
nan kulp hafifçe sivrilmeye başlamıştır. Tek kulp üze-
rinde dikdörtgen formda mühür yer almaktadır. Ancak 
silik olması nedeniyle mühürün restorasyonunu yapmak 
olanaksızdır. Amphoranın formu ve kulp profilinden ha-
reketle, Kocaeli Müzesi’ndeki bu amphoraya İÖ 2. yüz-
yıla tarihlemek mümkündür. 

9 Lexicon 2: 198.
10 Aynı kalıptan bir diğer örnek Alexandria Benaki Koleksiyo-

nu’nda yer almaktadır (Alex. ABC 137.35).
11 Çibuk 2019: 114.
12 Alexandria Greko-Romen Müzesi’ndeki kanonik formda Rho-

dos amphoraları için bkz. Şenol 2018: 376-391, no. 317-326. 

Fotoğraf 1b. Rhodoslu üretici 
Nysios’un amphora mühürü /
Amphora stamp of the Rhodi-
an producer Nysios

Fotoğraf 1c. Rhodoslu üretici 
Nysios’un amphora mühürü /
Amphora stamp of the Rhodi-
an producer Nysios

Fotoğraf 1d. Rhodoslu yönetici 
Theaidetos’un amphora mühürü 
/Amphora stamp of the Rhodian 
eponym Theaidetos

Fotoğraf 1e. Rhodoslu yönetici 
Theaidetos’un amphora mühürü 
/Amphora stamp of the Rhodian 
eponym Theaidetos

Fotoğraf 2a. Rhodos amphorası / Rhodian amphora

a b
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[……………..]

3. Env. no. 91213. Ağız çapı (max): 11.2 cm, yükseklik : 
85 cm, karın çapı : 37 cm, kulp yüksekliği: 28 cm, ka-
pasite : 26.95 lt,  yüzey rengi : 5 YR 6/4 light reddish 
brown, hamur rengi : 2.5 YR 4/3 reddish brown. Katkı 
maddeleri : Kalker, taşçık, kum. Mühür ölçüleri : a. 5.1 x 
2.5 cm, b. 4.7 cm x 2.3 cm. (Foto. 3a-e).

Amphoranın kulplarından birinin alt kısmı dışında tüm par-
çaları korunmuş ve restore edilmiştir14. Kanonik ağız kena-
rına ve kaideye sahiptir. Ağız kenarının altından başlayan 
kulplar omuz üzerinde sona ermektedir. Kulpların dönüş 
yaptıkları kısımda hafif yukarı doğru kalktığı gözlenmek-
tedir. Amphoranın her iki kulpunda da eşkenar dörtgen 
formda mühürler yer almakta, ancak mühürler üzerinde yer 
alan isimler okunamamaktadır. Buna karşın, mühür formu, 
Rhodoslu üreticilerden Θεύμναστος’a işaret etmektedir15. 
Kocaeli Müzesi’nde yer alan bu amphoranın bir kulpunda 
üreticinin diğerinde ise bir yöneticinin adı ve ay adı bulun-
maktadır. Üretici Θεύμναστος, amphoraları üzerinde adı 
görülen 8 yöneticiden hareketle, İÖ c. 152-c. 145 yılları ara-
sına tarihlenmektedir. Üreticinin amphoralarını, dolayısıyla 
da faaliyet dönemini tarihleyen yöneticiler, Ἀλεξίμαχος, 
Αὐτοκράτης Ι, Εὔδαμος, Ξενόφαντος ΙΙ, Παυσανίας III, 

13 Çibuk 2019: 115.
14 Amphora, 1975 yılında Karamürsel havalimanından Kocaeli 

Müzesi uzmanlarınca Müzeye kazandırılmıştır.
15 Üreticinin ve üreticiyi tarihleyen eponymlerin mühürleri için 

bkz. Zeitoun, Christophi, Empereur 1998: 367-391; Empereur, 
Christophi 2002: 341-349.

Πυθογένης, Πυδόδωρος and Τιμόδικος’dur16. Aşınmış ol-
duğu için okunamayan mühürlerden biri üzerinde bu yöne-
ticilerden birinin adı yer almaktadır. Üreticiyi tespit etmiş 
olmamızdan yola çıkarak, bu amphorayı İ. Ö. c. 152-c. 145 
yılları arasına tarihlemek mümkündür.

a. […………]

Eşkenar dörtgen fomlu mühürde yazıtın etrafında bir çer-
çeve yer almaktadır. Bu amphora mühürü yönetici ve ay 
adını taşıyor olmalıdır.

16 Lexicon 4: 228 ve 254.

Fotoğraf 2b. Rhodos amphora mühürü / Rhodian amphora stamp

Fotoğraf 2c. Rhodos amphora mühürü /
Rhodian amphora stamp

Fotoğraf 3a. Rhodos amphorası / Rhodian amphora

Fotoğraf 3b. Rhodos amphora mühürü / Rhodian 
amphora stamp

Fotoğraf 3c. Rhodos amphora mühürü / Rhodian 
amphora stamp
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b. Θ[……..…….]

Eşkenar dörtgen formlu mühürde ayrıca yazıtın etrafın-
da çerçeve yer almaktadır. Orta kısımdaki yatay çizgi 
mühürü iki bölüme ayırmaktadır. Mühürün sol tarafın-
da, yatay çizginin üzerinde yer alan çok silik bir theta 
harfinden yola çıkarak, bu mühürün üreticiye ait olduğu 
düşünülmektedir. Üreticinin karakteristik mühür kalıpla-
rından anlaşıldığı üzere, b’de yatay çizginin altında bir 
sembolün yer alması mümkündür17.

Knidos Amphorası

4. Env. no. 161618. Ağız çapı (min) : 10.1 cm, (max): 10.7 
cm, yükseklik : 94 cm, karın çapı : 35 cm, kulp yüksek-
liği: 28 cm, kapasite : 29.55 lt,  yüzey rengi : 5 YR 6/6 
reddish yellow, hamur rengi : 5 YR 6/6 reddish yellow. 
Katkı maddeleri : Kalker, taşçık, mika. Mühür ölçüleri : 
a. 5.2 x 1.9 cm, b. 4.7 x 1.6 cm. (Foto. 4a-c).

Tamamı korunmuş olan bu kanonik Knidos amphorası19 
yuvarlak ağız kenarına, aşağıya doğru hafifçe genişleyen 
silindirik boyuna, geniş omuza ve plastik halkalı sivri 
dibe sahiptir20. Kulplar ağız kenarının altından başlayıp 
omuz üzerinde sona ermektedirler. Her iki kulp üzerinde 
de dikdörtgen formda mühürler yer almakta ancak silik 
olmaları nedeniyle okunamamaktadırlar. Gövde üzerin-
de çatlaklar mevcuttur. Amphoranın gövde ve kaide for-
mu İÖ 2. yüzyılın 2. yarısına işaret etmektedir21.

17 Üreticinin farklı kalıplardan elde edilen mühürleri için bkz. http://www.
amphoralex.org/timbres/eponymes/accueil_epon/affiche_LRF.php

18 Çibuk 2019: 116.
19 S. Şenocak’dan 1990 yılında satın alma yoluyla müzeye ka-

zandırılmıştır.
20 Alexandria Greko-Romen Müzesi’nde benzer bir amphora için 

bkz. Şenol 2018: 402, no. 334.
21 Benzer bir örnek için bkz. Şenol 2009: 210, no. 34. İÖ 2. yü-

a. [……………]

b. [……………..]

Dikdörtgen formlu mühürler üzerinde yer alan yazıt oku-
namamaktadır. Dolayısıyla yazıt ile ilgili detaylar bilin-
memektedir.

zyılın başlarına tarihlendirilen Marmaris Müzesi’nden bir 
Knidos amphorası için bkz. Şenol 2003: 38, no. 18.

Fotoğraf 3d. Rhodoslu üretici 
Theumnastos’un amphora mühürü 
/ Amphora stamp of the Rhodian 
producer Theumnastos

Fotoğraf 3e. Rhodoslu üretici 
Theumnastos’un amphora mühürü 
/ Amphora stamp of the Rhodian 
producer Theumnastos

Fotoğraf 4a. Knidos amphorası / Knidian amphora

a b

Fotoğraf 4b. Knidos amphora mühürü / Knidian 
amphora stamp

Fotoğraf 4c. Knidos amphora mühürü / Knidian 
amphora stamp
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Thasos Amphorası

5. Env. no. 2014.4222. Ağız çapı (max): 9.4 cm, yüksek-
lik : 66 cm, karın çapı : 24 cm, kulp yüksekliği: 17.5 cm, 
kapasite : 7.7 lt,  yüzey rengi : Ağız çapı (min) : 10.1 cm, 
(max): 10.7 cm, yükseklik : 94 cm, karın çapı : 35 cm, 
kulp yüksekliği: 28 cm, kapasite : 29.55 lt,  yüzey rengi : 
5 YR 6/6 reddish yellow, hamur rengi : 5 YR 6/6 reddish 
yellow, hamur rengi : 5 YR 6/6 reddish yellow. Katkı 
maddeleri : Kalker, kum, mika. Mühür ölçüleri : 2.5 cm 
x 2.3 cm. (Foto. 5a-b).

22 Çibuk 2019: 117.

Amphora23, dışa çekik, üçgen formlu ağız kenarına, ağız 
altında silmeye, omuza doğru genişleyen boyuna, omu-
zun altından itibaren daralmaya başlayan gövde ve içi 
dolu masif kaideye sahiptir. Kaidenin bir kısmı kırık ve 
noksandır. Oval kesitli kalın kulplar, ağız kenarının al-
tından başlayıp, kabın en geniş yeri olan omuz üzerin-
de sona ermektedir. Omuz aynı zamanda kabın yaklaşık 
orta kısmında yer almaktadır. Kulpların alt kısmında ve 
gövde üzerinde lokal çukurluklar bulunmaktadır. Gövde 
üzerinde yer yer çark izleri olarak belirlenen yivler görül-
mektedir. Üzerinde denizel kalıntıların bulunduğu amp-
horanın bir kulpu üzerinde mühür yer almaktadır.

Νικ[...]α[.........] / Θασι[ /.........]  retr.
sembol ?

  
Dikdörtgen formlu mühürde merkezde dairesel bir 
sembol yer almaktadır. Tanımlanamayan sembolün 
etrafı, mühür çerçevesi boyunca yazıtlıdır. Bu tarz 
mühürlerde hem yöneticinin adı hem de üreticinin adı-
nın kısaltma olarak yer aldığı bilinmektedir. Ayrıca 
retrograd olan yazıt büyük oranda silik olmakla bir-
likte, yine kısaltma olarak verildiğini düşündüğümüz 
Thasos etniğinin bir kısmı okunabilmektedir. Etnik, 
merkezi noktalı theta ve dört kollu sigmaya sahiptir ve 
harflerin alt kısımları mühür dışına doğru yönlendiril-
miştir. Uzun kenarlardan birinde yer alan ismin bir kaç 
harfi okunabilmektedir. Yine retrograd yazılmış olan 
ismi oluşturan harflerin alt kısımları bu defa sembol 
tarafındadır. Üretici ya da yöneticiye ait olabilecek bu 
isim olasılıkla Νικ- ile başlamaktadır. 

Amphora form olarak, Thasos’da Silen Kapısı kazı-
larında ele geçen buluntulardan tamamı korunmuş bir 
örnekle benzerlik göstermektedir. Y. Grandjean tara-
fından yayınlanan bu amphora İÖ 4. yüzyılın son çey-
reği ve/veya biraz öncesine tarihlenmektedir24. Yazar 
söz konusu amphoranın, Y. Garlan’ın çalışmalarına 
göre, Thasos mühür kronolojisinde Eski Thasos Mü-
hürleri içinde E grubu eponymlerden25 birini taşıdığını 
belirtmektedir. 

23 Amphora, 2008 yılında Y. Karacaova tarafından müzeye hibe 
edilmiştir.

24 Grandjean 1992: 556-557, no. 47, Foto. 7.
25 Garlan 1986: 231.

Fotoğraf 5a. Thasos amphorası / Thasian amphora

a b

Fotoğraf 5b. Thasos amphora mühürü /
Thasian amphora stamp
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SONUÇ

Bu makaleye konu olan, Kocaeli Müzesi koleksiyonun-
da yer alan tamamı korunmuş beş amphora, Kocaeli ve 
çevresi özelinde, Bithynia Bölgesinin Hellenistik Dö-
nem ticaret tarihine ışık tutacak niteliktedir. Bölgede 
yer alan kentlere deniz yolu ile ulaşan ürünlerin çıkış 
noktalarını, diğer bir deyişle üretim merkezlerini, gös-
termesi açısından önem taşımaktadır. Bir liman kenti 
olan Kocaeli’ye (Nikomedia) ulaşan ürünler, kentte 
tüketilmiş olabileceği gibi, kıyıdan uzakta, iç kesim-
lerde yer alan kentlere de sevkedilmiş olmalıdır. Kent, 
bu anlamda, Bithynia Bölgesi’ne ulaştırılmak istenen 
ürünlerin vardığı bir liman olarak görev yapmıştır. Bu-
rada incelediğimiz örneklerden yola çıkarak, Rhodos, 
Knidos ve Thasos ürünleri için Nikomedia ve bölgede 
bulunan diğer kentlerin bir pazar oluşturduğunu söyle-
mek mümkündür. Bölgenin ticari ilişkilerinin ve nite-
liğinin tam olarak anlaşılması, hiç kuşkusuz, bölgede-
ki merkezlerde ele geçen tüm amphora buluntularının 
değerlendirilmesi ile mümkün olacaktır. Böylece hem 
bölgenin hem de kentin antik dönem ticaret modelleri 
belirlenebilecektir Ancak burada incelenen örnekler, 
ticari bağlantılara ilişkin ufak bir kesiti gözler önüne 
sermekte ve en azından bu üç kent ile Nikomedia ve 
Bithynia Bölgesinin ticari ilişkilerini kanıtlamaktadır. 
Makaleye konu olan amphora örneklerinden özellikle 
bir tanesi, ayrıca amphora mühür çalışmaları bakımın-
dan dikkat çekicidir. Bilindiği üzere, amphora üreti-
cilerinin faaliyet dönemleri, üreticilerin amphoraları 
üzerinde yer alan yönetici mühürlerinin yardımı ile be-
lirlenebilmektedir26. Bu bağlamda yukarıda No. 1’de 
incelediğimiz Rhodos amphorası, üretici Νύσιος tara-
fından üretilmiştir. Üreticinin faaliyet dönemi, bugüne 
kadar ele geçen tamamı korunmuş ya da aynı ampho-
raya ait oldukları saptanan örneklerden yola çıkarak, 
üreticinin yedi yönetici ile bağlantısının belirlenmesi 
sonucu, İÖ c. 169/167 – İÖ c. 140-c. 138 yılları ara-
sına tarihlenmekteydi. Kocaeli Müzesi’nde korunan 
bu amphoranın üzerinde yönetici Θεαίδητος’un adının 
yer alması, üreticinin faaliyet dönemini daha erkene, 
İÖ 171/169 yılına, çekilmesine olanak sağlamıştır. 
Böylece, üreticinin 1-2 yıl daha fazla amphora üre-
timinde bulunduğu, söz konusu amphora yardımı ile, 
kanıtlanmıştır. Bunun arkeoloji bilimine katkısı ise, 
üretici Νύσιος’a ait mühürlerin ele geçtiği arkeolojik 
kontekstleri tarihlerken, bu yeni bulgudan yararlanı-
lacak olmasıdır. Diğer taraftan, üreticinin faaliyet dö-
nemindeki bu değişiklik, daha önce tarihlendirilmesi 
yapılmış kontekstlerin yeniden değerlendirilmesini de 
beraberinde getirecektir.

26 Cankardeş-Şenol 2006: 29, 33-34 ve 109.
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ÖZET

Hadrianoutherai, Balıkesir çevresinde yer alan konumu tartışmalı Roma İmparatorluk Dönemi kentlerinden 
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ABSTRACT

Hadrianoutherai is one of the cities remained from the Roman Imperial period whose location is controversial in 
the vicinity of Balıkesir. Ancient sources reported that the city was founded by Hadrian in memory of a successful 
hunting in the region. Although this situation requires Hadrianus to be establishment in one of the two trips in Asia 
Minor, the date of establishment of the city is still controversial since the exact route and chronology of the trips 
cannot be confirmed. There are opinions in the literature indicating both of the trips the emperor had. Moreover, the 
fact that the Asia Minor part of these trips had lasted for several years makes the problem even more difficult. This 
study aims to examine the history of the establishemnt of the city Hadrianoutherai in the light of sources and modern 
literature.

Keywords: Hadrianoutherai, Hadrian, Balıkesir, Mysia.
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HADRİANOUTHERAİ’IN KURULUŞ TARİHİ 

Antik kentlerin kaynaklarca aktarılan kuruluşları ge-
nellikle mitolojik unsurlar taşıdığı için kuruluşun kesin 
zamanını belirlemek günümüz tarihçileri için karmaşık 
problemlerden biridir. Bu durum, Hadrianus tarafından 
Balıkesir çevresinde katıldığı başarılı bir avın anısına 
kurulduğu bildirilen Hadrianoutherai için de geçerlidir. 
Adı ve kuruluş öyküsü, kentin imparatorun bölgede 
bulunduğu dönemlerde kurulduğuna işaret etse de Hadri-
anus’un Kuzeybatı Anadolu’daki gezileri sırasında hangi 
tarihte hangi kentte bulunduğunun tam olarak kesinleşti-
rilememiş olması, gezinin kronolojisinin belirlenmesini 
zorlaştırdığı gibi imparatorun adını taşıyan bölgedeki 
Hadrianoi, Hadrianeia ve Hadrianoutherai kentlerinin 
kuruluş tarihleri konusunda tartışmalı bir durum da or-
taya çıkarmıştır. Bu nedenle aşağıdaki satırlarda bu kent-
lerden Hadrianuoutherai’ın kuruluş tarihi kaynaklar, mo-
dern literatür ve ortaya konan yeni bazı argümanlardan 
hareketle belirlenmeye çalışılacaktır.

Roma imparatoru Hadrianus’un biri imparator olduktan 
sonraki Roma’ya dönüş yolculuğu, ikisi de eyaletlere 
gerçekleştirdiği gezi programı çerçevesinde olmak üze-
re Küçük Asya topraklarında yaptığı üç yolculuk vardır. 
Hadrianus, imparator olduktan sonra Küçük Asya’daki 
ilk yolculuğunu, 117 yılında Antiokheia’dan Roma’ya 
dönüşü sırasında gerçekleştirmiştir. Ancak imparatorun 
bu sırada içinde bazı Bithynia ve Mysia kentlerinin de 
yer aldığı çeşitli merkezlere uğradığı bilinmekle birlik-
te1 oldukça hızlı gerçekleştiğinden bu seyahatinde yeni 
bir kent kurmuş olma olasılığı yok denecek kadar azdır. 
Hadrianoutherai’ın kuruluşu ile bağlantılandırılabilecek 
diğer iki yolculuğu ise eyaletlere yaptığı kapsamlı gezile-
ri sırasında gerçekleşmiş ve her iki gezisi de birkaç yıllık 
süreyi kapsamıştır2. 

Hadrianus, imparator ilan edildikten sonra Roma’ya dö-
nüşü sırasında olduğu gibi birinci gezisinde de Küçük 
Asya’daki yolculuğuna Antiokheia’dan başlamıştır3. 
Bundan sonraki güzergâhı ise çok açık değildir4. Bazı 
araştırmacılar, Fırat Nehri’ni (Euphrates) takip ederek 
Trapezos’a gittiğini ve oradan Ankyra’ya döndüğünü ileri 
sürmektedir. Diğer bazı araştırmacılar da imparatorun 
Trapezos’daki icraatlarının ikinci gezisi sırasında ger-
çekleştiği, birinci gezide Ankyra’dan Bithynia ve Mysi-

1 Halfmann 1986: 190; Syme 1988: 160; Schorndorfer 1997: 25.
2 İmparatorun gezilerinin ayrıntıları için bkz. Dürr 1881: 42-59; 

Weber 1907: 123 vd.; Magie 1950: 612-618; Schwertheim 
1985: 37 vd.; Halfmann 1986: 188-210; Syme 1988: 159 vd.; 
Schorndorfer 1997: 25-30; Dräger 2000: 208 vd.; Birley 2003: 
425 vd.; Mortensen 2004: 179-206.

3 Halfmann 1986: 190.
4 Tartışma konusunda bkz. Schorndorfer 1997: 26; Birley 2003: 

430; Halfmann 1986: 198 vd.

a’ya döndüğü görüşündedir. İmparator, Küçük Asya’daki 
yolculuğuna Ephesos’tan başladığı ikinci gezisinde ise 
Mysia’ya gezinin sonlarına doğru (131-132), Roma’ya 
dönüşü sırasında uğramıştır5.

Yazılı kaynaklar ile epigrafik ve nümismatik belgeler; 
imparatorun gezileri sırasında Kuzeybatı Anadolu’daki 
Nikomedia, Nikaia, Kios, Apollonia, Kyzikos, Miletopo-
lis, Abydos, Ilion, Aleksandria Troas, Parion, Pergamon 
vb. kentleri ziyaret ettiğini; Hadrianoi, Hadrianoutherai 
ve Hadrianeia’yı kentlerini kurduğunu, Stratonikeia’yı 
ise yeniden organize ettiğini göstermektedir6. Ancak 
hem Bithynia, Mysia veya Troas bölgesi kapsamına 
giren bu kentlerin her birini, iki gezisinden hangisinde 
ziyaret ettiği ve ziyaret ediş sırası hem de yeni kurulan 
kentlerin kuruluş tarihleri tartışmalıdır. Gezi rotası, 
sorunu çözecek kaynaklarımızdan biri olmasına rağmen 
gezilerin önceden planlanmış belirli bir güzergahı takip 
etmemesi ve yolculuğun çoğu zaman spontane bir 
şekilde, o anki duruma göre şekillenmesi gezinin tam 
rotasını ve kronolojisini saptamayı zorlaştırmaktadır. 

Halfmann, Wörrle, Boatwright ve Birley gibi araştır-
macılar; gezilerin başlangıcı, gezi rotası ve kentlerdeki 
onurlandırma yazıtlarının tarihlerini dikkate alarak Had-
rianus’un ilk gezisinde 123 ve 124, ikinci gezisinde ise 
131 ve 132 yıllarında Mysia’da bulunabileceğini belirle-
mişlerdir7. Bu durumda Hadrianoutherai, Hadrianus’un 
Mysia’da bulunduğu ya 123-124 ya da 131-132 yılların-
da kurulmuştur8. Literatürde her iki tarih aralığını işaret 
eden görüşler vardır. Örneğin Iulius Dürr9 ve Ernst Kor-
nemann10 Hadrianoutherai’ın Hadrianoi’la birlikte impa-
ratorun ilk gezisi sırasında kurulduğu görüşündedir. 

İlk geziyi işaret eden bir başka araştırmacı, aynı zamanda 
Hadrianus’un gezileri konusunda ilk önemli isimlerden 
biri olan Wilhelm Weber’dir. Hadrianus’un Kuzeybatı 
Anadolu’daki faaliyetlerini, Eskiçağ tarihinin üç önemli 
kaynağı; antik yazarlar, sikkeler ve yazıtlar ışığında de-
ğerlendiren Weber, her üç kentin kuruluşunu da ilk gezi-
ye tarihlemektedir11. Hadrianus dönemi kentlerini konu 
edinen araştırmacılardan biri olan Boatwright de aynı gö-
rüştedir12. Değindiğimiz kaynakların bir başka yönü ise 

5 Birley 2003: 432.
6 Chronikon Pascale I: 475; Philostratus, Heroicus, 8.1; Dürr 

1881, dp. 264-275; Magie 1950, Chapter XXVI, dp. 9-14; Bir-
ley 2003, dp. 24, 25; Schorndorfer 1997, dp. 30-34; Halfmann 
1986: 190 vd.

7 Halfmann 1986: 90-91; Wörrle 1988: 34-35; Boatwright 2000: 
184 vd.; Birley 2003: 429-430.

8 Kuruluş için Terminus Post Quem 123, Terminus Ante Quem 
ise 132 yılıdır. 

9 Dürr 1881: 54.
10 Kornemann 1905: 49, dp. 3.
11 Weber 1907: 130 vd.
12 “Hadrianus’un Mysia’daki dört yeni kenti; Stratonikeia- Had-
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kuruluşu, 123 ve 124 yılından ilkine atfetmeleridir. Fritze 
de kentin imparator başsız sikkelerinin kronolojisinin bu 
tarihi doğruladığını bildirmektedir13. Buna karşılık yine 
Hadrianus’un gezileri konusunda dikkate alınan araştır-
macılar arasında sayılan Halfmann14 ve Birley15 124 yılı-
na işaret etmişlerdir16. Özellikle Halfmann’ın çalışması, 
imparatorun gezi programını zaman zaman ay ve gün be-
lirterek vermesi bakımından önemlidir.

Schwertheim17, Fein18 ve Sartre19 gibi araştırmacılar ise 
Hadrianus’un Mysia ve Bithynia’da kurduğu kentleri 
ikinci geziye atfetmektedir.  Bu görüşün en önemli da-
yanağı, bölgede varlığı tespit edilen Hadrianus erasıdır20. 
Başlangıcı Hadrianus’un Kuzeybatı Anadolu kentlerine 
yaptığı bağışlara ve buradaki kentlerin kuruluşuna bağla-
nan era, birisi Hadrianoi (Orhaneli)21, diğeri Hadrianeia 
(Dursunbey) arazisinde olmak üzere iki yazıt üzerinde 
tespit edilmiştir. Bunlardan biri olan ve Dursunbey’in 
güney batısındaki Sağırlar Mahallesi’nde bulunan yazıt22 
üzerine yapılan yorumlar ikinci geziyi işaret eden düşün-
ceyi desteklemektedir. 

ἀγαθῆι τύχηι·

rianopolis, Hadrianoutherai, Hadrianoi ve Hadrianeia genel-
likle 123 yılında bölgede yaptığı ziyaretle bağlantılıdır” (Bo-
atwright 2000: 184).

13 Fritze 1913: 194.
14 Halfmann 1986: 191.
15 Birley 2003: 430.
16 Ayrıca bkz. Dräger 2000: 211, dp. 23.
17 Schwertheim 1985.
18 “Hadrianoi wurde zusammen mit Hadrianeia in den Jahren 

131 bzw. 132 n.Chr. gegründet, vermutlich von Hadrian per-
sönlich, der sicher auch in der Gegend der Olympene und Ab-
rettene ebenso wie um Hadrianoutherai, das er zum Dank für 
eine erfolgreiche Bärenjagd gründete, auf die Jagd gibg. Bei 
seinem Besuch traf der Kaiser, der in zahlreichen Inschriften 
vor und nach der Gründung der Städte geehrt wurde,…” (Fein 
1994: 254, 255).

19 Sartre 1991:298.
20 Belirli olaylar başlangıç kabul edilerek oluşturulan bu sistemin 

bilinen en önemli örnekleri Seleukos, Sulla ve Actium erala-
rı’dır (Sayar, 2016). Epigrafik belgeler, bölgemizde bunlardan 
özellikle Sulla Erası’nın kullanımının yaygın olduğunu göster-
mektedir (Leschhorn 1993: 231-234, 491).

21 Πο. Αἴλιος Εὔ- 
ξεινος καὶ Εὐ- 
ρύκλεια ζώντες  
ἑαυτοῖς·  
ἔτους οθʹ 
κατεσκ[εύα]σαν. (Hamilton 1842, Vol. II: 400, No: 4; IvKyzi-
kos I, 12; Schwertheim 1985: 37; IvHadrianoi und Hadrianeia, 
56). Hamilton tarafından keşfedilen yazıtı ikinci kez yayınla-
yan Waddington, üzerindeki 79 yılının Hadrinus’un kenti kur-
masıyla başlatılan yerel bir eraya ait olduğunu öne sürmüştür 
(Weber 1907: 130; IvKyzikos I, 12). Buna karşın Schwerthe-
im önce Sulla Erası’nı önermiş (IvKyzikos I, 12), Hadrianeia 
arazisindeki yazıtın bulunması sonrasında ise üzerindeki yılın 
Hadrianus Erası’na ait olduğu ortaya çıkmıştır.

22 IvHadrianoi und Hadrianeia, 129; SEG 35, 1277.

Διὶ Θιμηνῷ

[ὑ]πὲρ τῆς τῶν Σεβα

[σ]τῶν νείκης ὁ

[δ]ῆμος εὐχήν·

[Ἐ]πιμεληϑέντο[ς]

Ἐ̣πινείκου Μη

[νο]δώρου ἔτ(ει) οʹ

“Hayırlı olsun. Halk, Augustusların zaferi için Zeus Ti-
menos’a adadı. (Anıtın dikilmesiyle) Menodoros oğlu 
Epineikos, ilgilendi. 70 yılında” 

Buradaki “Augustuslar” ibaresinden en az iki ortak im-
paratorun kastedildiği anlaşıldığından bu yazıt, Septi-
mius Severus ile oğlu Caracalla’nın ortak imparatorlu-
ğunun başlangıcı olan 198 yılı ile iki imparatorun Parth 
savaşı sonrası Antiokheia’dan Roma’ya döndükleri 202 
yılı arasına tarihlenmiştir23. Schwertheim, yazıtta verilen 
70 yılını 198 yılından çıkararak, eranın başlangıcı için 
en erken tarihin 128 yılı olduğunu, dolayısıyla kentlerin 
ancak 128 yılından sonra kurulmuş olabileceğini ileri 
sürmektedir24. Aynı araştırmacı, 1982 yılında Hadrianeia 
arazisinde bulduğu 128 tarihli (= 213 Sulla Erası) başka 
bir yazıtta25 Hadrianus için “kurucu” sıfatı geçmemesine 
rağmen; Hadrianoi arazisinde ele geçen 134/5 tarihli26 bir 
yazıtta27 “kurucu” ve “kurtarıcı” olarak anılmasını da gö-
rüşüne dayanak olarak sunmuştur. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Schwertheim’ın bu önerisi literatürde kısmen kabul gör-
müş olmakla birlikte henüz Hadrianoutherai’ın ikinci 
gezi sırasında (131-132) kurulduğunu kesin olarak söy-
lemek mümkün değildir. Nitekim araştırmacıların ge-
neli ilk geziye işaret etmektedir. Bu görüşe karşı çıkan 

23 Schwertheim 1985: 38 vd. Augustuslar ibaresi, yazıtın Marcus 
Aurelius (161-180) ve Lucius Verus’un (161-169) ortak impa-
ratorlukları dönemine tarihlenmesini de mümkün kılmaktadır. 
Ancak bu iki imparatorun kast edilmiş olması durumunda, yazı-
tın üzerinde verilen 70 yılı Hadrianus Erası için uygun değildir.

24  Schwertheim 1985: 39-42.
25 (ἔτους) σιγʹ, μη(νὸς) Πανήμου ιγʹ. 

Διὶ Πανδήμῳ ὑπὲρ τῆς Αὐτοκράτορος 
Τραιανοῦ Ἁδριανοῦ Καίσαρος Σεβαστοῦ 
διαμονῆς Μειδίας Γερμανοῦ σὺν Ἀπφίᾳ 
τῇ γυναικὶ ἀγωνοθετήσας ὑπὲρ Κλεάνδρου 
καὶ Δημοσθένους τῶν υἱῶν καὶ Γερ- 
μανοῦ καὶ Μειδίου [τῶ]ν Λαοδί- 
[κης τῆς ἀδελφῆς υἱῶν — — — ] (IvHadrianoi und Hadrianeia, 126).

26 Yazıt, üzerinde geçen ὕπατον τὸ γ ibaresi nedeniyle Hadria-
nus’un üçüncü kez konsül seçildiği yıla (134/5) tarihlenmiştir.

27 IvHadrianoi und Hadrianeia, 41.
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Schwertheim’ın önerisinin sadece bazı yazıtlar üzerine 
yapılan yorumlara dayanması, kuruluşu ikinci geziye 
bağlamayı güçleştirmektedir. 

Mevcut araştırmalarda dikkat çeken bir başka durum araş-
tırmacıların Hadrianoi, Hadrineia, Hadrianoutherai ve hat-
ta Stratonikeia-Hadrianopolis’in kuruluşunu aynı geziye 
atfetme eğilimleridir. Bizim görüşümüz ise bir gezinin 
tamamen kent kurmaya ayrılmasının mümkün olmadığı 
yönündedir. Bu yüzden kentlerin kuruluşları ayrı ayrı de-
ğerlendirilmelidir. İmparatorun Mysia’daki kentlerinden 
Hadrianoutherai’ın kuruluşunu birinci, Hadrianeia’nın28 
kuruluşunu ise ikinci geziye tarihlemek mümkündür. 

Nitekim Hadrianoutherai’ın, imparatorun ilk gezisi sı-
rasında kurulmuş olabileceğini düşündüren bazı veriler 
vardır. Ayrıca Hadrianus’un Bithynia ve Mysia kentle-
rindeki yoğun faaliyetlerinin Dürr, Kornemann, Weber, 
Halfmann, Boatwright ve Birley gibi araştırmacılar tara-
fından genelde ilk geziye atfedilmesi de bunu destekle-
mektedir.

Kentin kuruluş tarihi konusundaki bir başka ipucu Ioan-
nes Malalas’ın verdiği bilgiler içinde gizlidir. Zira Ma-
lalas; Hadrianus’un Hadrianopolis, Hadrianoutherai ve 
Antinoopolis adlı üç kent kurduğunu bildirmektedir29. Her 
ne kadar Hadrianus’un Thrakia’da bulunduğu tarih tartış-
malı olsa da burada yazarın her üç kenti kuruluş sırası-
na göre verdiğini ileri sürmek mümkündür. Bu durumda, 
Mısır’daki Antinoopolis’in imparatorun ikinci gezisinde 
kurulduğu bilindiğinden Hadrianoutherai’ın ilk geziye 
atfedilmesi gerekmektedir. Millar’a göre de Cassius Dio, 
Hadrianoutherai’ın kuruluşu ile desteklenen Hadrianus’un 
av sevgisini ilk gezinin eki olarak vermiştir30.

Bu konudaki üçüncü verimiz de kentin bastığı Hadria-
nus dönemine ait sikke tiplerinin sayıca çok olmasıdır31. 
Literatürde Hadrianus, eşi Sabina veya imparatorun göz-
desi Antinoos tasvirini barındıran on tip vardır. Ayrıca 
imparator portresiz tiplerin (toplamda altı tip) en azından 
birkaçı da Hadrianus dönemine tarihlenmektedir. Yeni 
kurulmuş ve ekonomik kaynakları kısıtlı bir kentin, 131 
yılından 138 yılına kadar geçen yedi yıl içerisinde bu sik-
keleri basmış olması zannımızca pek mümkün değildir. 
Kuruluşun 123, 124 yıllarına çekilmesi durumunda ise 

28 Hadrianeia’nın kuruluşu, Hadrianus’un ikinci gezisi sırasında 
tekrar geldiği Hadrianoutherai’daki etkinliklerine bağlanabilir. 
İmparatorun Hadrianoutherai’da konakladığı sırada, çevrede 
yaptığı geziler sonucunda bölgedeki eksikliği görerek Hadria-
neia’yı kurmuş olması ihtimal dâhilindedir.

29 Malalas, Chronographia, XI, XX.
30 Millar 1964: 67.
31 Hadrianoutherai’ın bastığı sikkeler, çalışmanın derlendiği tezin 

katalog bölümünde yer almaktadır. Bu çalışmanın odak noktası 
kentin kuruluş tarihi olduğundan literatürün tekrar edilmemesi-
ne gerek görülmemiştir. 

Hadrianus’un ölümüne kadar yaklaşık on beş yıllık bir 
süre geçmiş olmaktadır ki bu süre, söz konusu sikke tip-
lerinin basımı için daha uygundur.

Kuruluşu ilk geziye bağlamamıza neden olan son veri-
miz ise Antinoos’un Hadrianoutherai’ın kuruluş öyküsü 
içinde yer almasıdır. Kaynaklar kuruluş öyküsünde An-
tinoos’dan bahsetmemesine rağmen, Hadrianoutherai’ın 
Antinoos tasvirli sikke tiplerinden ikisinde ayının işlen-
mesi32, imparatorun gözdesinin kuruluşa konu av sıra-
sında Hadrianus ile birlikte olduğunu düşündürmektedir. 
Antinoos, 130 yılında Mısır’da Nil Nehri’nde boğularak 
ölmüştür. Haliyle 131-132 yıllarında gerçekleşen bir 
avda yer alması mümkün değildir. 

Kentin kesin kuruluş tarihine bakacak olursak, araştırma-
cılar Hadrianus’un birinci gezisinde en geç 123 yılı orta-
larında Bithynia’ya geldiği ileri sürmektedir33. İmparato-
run Ephesos’tan Oinoanda ya da Telmessos’a gönderdiği 
29 Ağustos 124 tarihli mektup ise Küçük Asya’dan Hel-
len anakarasına geçiş için Terminus Post Quem olarak 
kabul edilmiştir34. Hadrianus, bu tarihten kısa bir süre 
sonra Küçük Asya’dan ayrılarak, Rhodos üzerinden Hel-
las’a geçmiş olmalıdır35. Bu durumda Hadrianus’un 124 
yılının Sonbaharında Yunanistan’a geçtiği ortaya çık-
maktadır36. Sonuç olarak bütün bu bilgilerden de Had-
rianoutherai’ın kuruluşunun 123 yılının ikinci yarısı ile 
124 yılının Sonbaharı arasında gerçekleşmiş olabileceği 
sonucunu çıkarmak mümkündür. 

32 SNG France 5, 1092; Pudill 2014, M61.
33 Antik kaynaklar ve onurlandırma yazıtlarını değerlendiren 

araştırmacılar genelde aynı tarihe işaret etmektedir. Bkz. Dürr 
1881: 54, 55; Weber 1907: 127 vd.; Kornemann 1905: 49; 
Schwertheim 1985: 40; Syme 1988: 161; Halfmann 1986: 199 
vd.; Birley 2003: 430.

34 Syme 1988: 162; Schorndorfer 1997: 28, dp. 44; Birley 2003: 
430, dp. 30; Halfmann 1986: 191, 201; Wörrle 1988: 35.

35 “… per Asiam et insulas ad Achaiam navigavit” (Historia 
Augusta, De Vita Hadriani, 13, 1).  “…ἐ̣[μ]οὶ δὲ δ[ὶς] ἤδη 
συ̣[νέπλευ]σεν, τὸ μὲν πρῶτον εἰς Ῥόδον ἀπὸ τῆς Ἐ[φέ]σου 
κο[μιζ]ομέ[νῳ,] νῦν δὲ ἀπ’ Ἐλευσεῖνος πρὸς ὑμᾶς ἀφικ[ν]
ουμέν[ῳ…” (IvEphesos, 1487, 1488).

36 “Die Ankunft des Kaisers in Griechenland läßt sich auf Grund 
des in IG V 2, 51 angegebenen Synchronismus zwischen der 
Aktiumära und der von dieser πρὼτη ἐπιδημία Hadrians ausge-
henden Jahrzählung auf die Zeit zwischen September 124 und 
September 125 festlegen; um Anfang September 125 hat der 
Kaiser aber bereits aus Rom ein Schreiben an Delphi gerichtet, 
das den Terminus ante quem für das Ende der Reise markiert. 
So ergibt sich die Wahrscheinlichkeit, daß Hadrian in der ers-
ten Hälfte des möglichen Zeitraumes nach Griechenland kam 
und der Winter, den er in Athen verbrachte, der Winter 124/5 
war” (Wörle 1988: 34). Hadrianus’un gezilerini inceleyen di-
ğer araştırmacıların görüşleri de genelde Wörle’nin bu değer-
lendirmeleri ile benzerdir. Bu konuda bkz. Kornemann 1905: 
49. Homo 1933: 483; Halfmann 1986: 191, 201.; Syme 1988: 
162; Birley 2003: 430.
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TÜBA-KED 20/2019

BİR ORTA BİZANS DÖNEMİ SÜTUN BAŞLIĞI VE  
KULLANIM YERİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR 

DISCUSSION ON THE MEANING AND FUNCTION  
OF A MIDDLE BYZANTINE COLUMN CAPITAL

 Elif KARABACAK *1

ÖZET

Tire Müzesi’nde bulunan 147 Envanter numaralı sütun başlığı kartal figürleri ve insan yüzü tasvirleri içeren 
dekorasyonu ile Bizans taş eserleri içerisinde nadir rastlanan bir örnektir. Kesik piramit formundaki sütun başlığının 
köşelerinde kabartma tekniği ile işlenmiş, kanatları açık şekilde cepheden tasvir edilmiş, günümüze başları boyun 
kısmından kırılmış halde ulaşabilmiş dört adet kartal figürü yer alır. Kartalların aralarında ise abakus topuzlarından, 
başlığın kalathosuna taşan insan yüzleri betimlenmiştir. Mermerden imal edilmiş sütun başlığında, belirttiğimiz 
tasvirler dışında başka herhangi bir motif yer almamaktadır. Geç Antik Çağ’dan itibaren Bizans sanatında insan ve 
hayvan figürleri içeren sütun başlıkları sıklıkla kullanılmıştır. Ancak günümüze kadar yapılan çalışmalarla 9-11.
yüzyıllara tarihlendirilmiş olan Tire örneği ve az sayıdaki benzeri, Bizans sanatında görülen diğer  sütun başlıklarından 
çeşitli özellikleriyle farklılık gösterir. Literatüre bakıldığında benzer örneklerinin sayısının yalnızca üç adet olduğu 
görülür. Kartal ve insan yüzü tasvirlerinin yer aldığı bu sütun başlıkları daha önce çeşitli yayınlara girmiştir ancak 
başlı başına konu teşkil ettiği çalışmalarda dahi, tanımlanıp tarihlendirilerek,  sadece benzer örnekleriyle bir arada 
sunulmuştur. Tire örneği ve benzerlerinin nerede kullanılmış olabileceği, ikonografisi, ait olduğu kontekst ile ilgili 
herhangi bir değerlendirme günümüze kadar hiçbir çalışmada yer almamakta fakat sütun başlığı aslında bir çok 
soruyu beraberinde getirmektedir. Tire örneğinin ve benzerlerinin sayısının neden bu kadar az olduğu, başlığın 
konteksti ile olası kullanım yeri,  tasvir edilen kişilerin kimler olduğu ve neyi sembolize etmiş olabileceği ile ilgili 
bu sorular,  sütun başlığının tarihlendirildiği 9-11.yüzyılı da kapsayan Ortaçağ’da, kiliseler ve kamusal mekanların 
algılanması, anıtlar, Küçük Asya’da 8.yüzyıldan itibaren görülmeye başlanan feodal aristokrasi ve ikametgahları, 
kırsal yerleşimler, kentsel alanlar ve  konutlar ile ilgili veriler dahilinde yorumlanmış ve başlığın olası kullanım yeri 
ile ilgili öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sütun Başlığı, Bizans, mimari plastik, kartal, ı̇konografi.
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ABSTRACT

The capital with the inventory number 147 in the Tire Museum carries decoration consisting of the figures of eagles 
and of human faces and is to-date a unique example of Byzantine architectural sculpture. The four relief-carved 
figures of eagles decorate the corners of this impost capital, with spread wings and frontal view has survived to the 
present day but the eagles are broken at the neck. Between these eagles, human faces were carved, extending over 
the abacus knots to the calathos. On this marble capital, there is no other motif except for those mentioned above. 
Beginning from Late Antiquity, capitals with animal figures were frequently employed in Byzantine art. However, 
the Tire example and the limited number of related examples which date from the 9th-11thcenturies are different in 
various features from other column capitals in Byzantine art. From the literature there are three similar examples. 
These column capitals decorated with reliefs of human faces have been mentioned in various publications, but even in 
those studies where these capitals form the sole subject, they are described, dated and presented together with similar 
examples. Although the iconography for the Tire and similar examples has not been determined, and any evaluation 
relating to the contexts for these capital has not been suggested in any study to date, yet this capital and those like 
it raise a number of questions. In general, these questions relate to why there are so few examples like that of Tire 
and the group of related capitals, the possible original location of the capital and its context, who the depicted faces 
represent and what do they symbolise. The questions detailed in this paper, in the context of the 9th-11th centuries 
to which the capital is dated, are commented upon within the data concerning the conception of churches and public 
spaces, monuments, the feudal aristocracy and their lands since 8th century in Asia Minor, the rural settlements, urban 
areas and houses. And the suggestions about the possible location and function of this capital are presented.

Keywords: Capital, Byzantine, Architectural Sculpture, eagle, iconography.
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GİRİŞ

Makale, sadece üç adet benzeri bulunması nedeniyle ol-
dukça nadir bir örnek olan ve Tire Müzesinde yer alan 
147 envanter numaralı sütun başlığını konu edinmek-
tedir1. Sütun başlığı ve benzerlerinin oldukça az sayıda 
olması  bize sütun başlığının kapsamlı olarak ele alın-
ması ve ortaya çıkarttığı soruların tartışılması gerektiğini 
düşündürmüştür.  Araştırmamızda, Tire Müzesi örneğini 
çıkış noktası alarak, daha önce çeşitli yayınlara girmiş 
olan bu başlığın nerede kullanılmış olabileceği, ne ifade 
etmiş ya da neyi sembolize etmiş olabileceği üzerine so-
rular sorarak Tire başlığını ve benzer örneklerini bu an-
lamda tartışmaya açmayı hedeflemekteyiz. Dolayısıyla, 
bu tartışma çalışmasında kesin kanılardan çok sorulara 
ve cevap önerilerine yer verilmiştir.   

Konumuzu oluşturan bu sütun başlıkları daha önce bi-
lim dünyasına tanıtılmış ve çeşitli yayınlara girmiştir2. 
Anabolu 1981 yılında Tire Müzesi’nde bulunan bu sü-
tun başlığı ile ilgili yapmış olduğu iki sayfalık monografi 
çalışmasında, başlığı tanıtarak, kuş figürü içeren benzer 
başlıklardan örnekler vermiş ve çalışmasını bu başlıkla-
rın 6. yüzyıl ve sonrasına tarihlendirilebileceğini söyle-
yerek bitirmiştir3. Fıratlı, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde 
yer alan figürlü kabartmalarla ilgili yayınında, söz konu-
su müzede bulunan 4722 Envanter No’lu örneği tanımla-
mış ve benzerinin Tire Müzesi’nde olduğunu söyleyerek, 
başlığı 9-11.yüzyıllar arasına tarihlendirmiştir4. Dennert, 
Orta Bizans Dönemi sütun başlıklarını konu alan doktora 
tez çalışmasında, konumuzu oluşturan sütun başlıklarına 
“Adlerkapitelle”  başlığı altında yer vermiş ve bu başlık-
ları 11.yüzyıla tarihlendirmiştir (Dennert 1997, 143- 153, 
150). Ancak Bizans mimari plastiği için oldukça önemli 
olan bu çalışma da başlığı tanımlamaktan, tarihlendir-
mekten ve benzer örneklerle yan yana sunmaktan öteye 
geçmemiştir5.  Anabolu’nun çalışması hariç söz konusu 
tüm yayınlar Tire başlığını diğer başlıklara benzer örnek 
olarak ele almış ve başlığı sadece ölçüleri ve motifleri  ile 
genel olarak tanıtmıştır. Çalışmaların hiçbirinde bu baş-
lıkların konteksti ve anlamı üzerine bir değerlendirme 
yer almamaktadır.

1 Tire Müzesi’nde bulunan ve çalışmamızın odak noktasını oluş-
turan sütun başlığı 22. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi 
Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu’nda ta-
nıtılarak, başlıkla ilgili elde ettiğimiz ilk veriler sunulmuştur. 
Çalışmamızın kapsamlı değerlendirilmesi ise  ilk kez burada 
yayınlanmaktadır. Söz konusu eser Tire Müzesi’nin izni ile 
çalışılmıştır. Müze Müdürü Enis Üçbaylar’a ve Uzman Faruk 
Tekin’e teşekkürü borç bilirim.

2 Tire örneği için bknz. Usman Anabolu 1981: 27-30;  Dennert 
1998: 128-129, Foto.22 ; Dennert 1997: 216-217, Foto. 324.

3 Usman Anabolu 1981: 27-30.
4 Fıratlı 1990: 123.
5 Dennert 1997.

Müze kayıtlarında sütun başlığının Tire Aydınoğlu Cad-
desinde inşa edilen garajda bulunduğu belirtilmektedir. 
Bu cadde ızgara plan şemasına sahip olması dolayısıyla 
Tire’nin Beylikler-Osmanlı Dönemi öncesinde de yerle-
şim olduğu düşünülen bölgesinde bulunması nedeni ile 
önemlidir6. Ancak başlığın bu yapının inşaatı sırasında 
toprak altından mı çıkarıldığı, yoksa halihazırda orada 
bulunuyorken mi müzeye getirildiği kayıtlarda yer alma-
maktadır. Dolayısıyla eserin konteksti bilinmemektedir. 

Başlık, kesik piramit sütun başlığı formundadır ancak 
abakusu Korint başlık tablası şeklinde olup, kare değil-
dir7.  Başlığın tüm yüzeyleri kabartma ve bazı detaylarda 
kazıma tekniği ile işlenmiştir8. Sütun başlığının köşele-
rinde, cepheden kanatları açık olarak verilmiş, tüyleri 
ve kanat kıvrımları işlenmiş dört kartal figürü bulun-
maktadır (Foto.1- Foto.2). Başları kırık olan kartalların 
boyun kısmı başlığın kalathosuna bitişik değildir, arada 
boşluk bulunmakta, bu da plastik etkiyi arttırmaktadır. 
Kartalların üçünün kanadı çizgisel olarak tüy şeklinde 
bezenmişken, birinin kanadının üst kısmına birer spiral 
motifi kazınmıştır.  Kartalların gövde tüyleri de birbi-
rinden farklıdır. Üçünün tüyleri ve telekleri düz şeritler 
halinde bezenerek oluşturulmuşken, dördüncü kartalın 
göğüs tüyleri bir zırhı andırmaktadır. Kartalların pençe-
leri başlığın alt bölümünde yer alan,  halat motifli 3,5 cm 
yüksekliğindeki bilezik kısmına basar halde verilmiştir. 
Kartal kanatlarının arasına, bir bölümü abakusu da kap-

6 Caner Yüksel 2009: 508, Foto.527. Tire merkezindeki ızgara 
plan şeması hakkında detaylı bilgi için bknz.  Caner Yüksel 
2015: 147-164. Tire’nin Bizans Dönemi hakkında bknz. Kara-
bacak 2019: 249.

7 Söz konusu başlık formu ile ilgili olarak terminolojik bir dil 
birliği bulunmamakta ve bu sütun başlığı tipi için  kaynaklar-
da “impost başlık”, “sepet başlık” ya da “kesik piramit sütun 
başlığı” ifadeleri yer almaktadır. Sepet tipi başlıklar Fıratlı 
tarafından “Başlığın yuvarlak kesitli tabanından kare şeklin-
deki üst kesidine doğru gerçekleşen hacim değişikliğini yalın 
kitlesinde açık seçik biçimde yansıtan başlık tipine ise, sepet- 
başlık denir” şeklinde tanımlanmıştır. Fıratlı aynı çalışmasında 
incelediği ve Tire örneğinin benzeri olan İstanbul Arkeoloji 
Müzesi’nde bulunan sütun başlığını (env.no. 4722)  abakusu 
kare olmamasına rağmen sepet başlıklar grubu içerisine dahil 
etmiştir (Fıratlı 1990, 236). Bu tip başlıklar İngilizce literatürde 
“impost capital” ya da “truncated pyramid capital”, Almanca 
literatürde ise “kämpferkapitell” olarak geçmektedir (Kalopissi 
Verti – Panayotidi Kesisoglou 2010, 145, 152; Kautzsch 1936, 
198-199, taf.40). Dennert ise Tire ve benzer örneklerini “adler-
kapitelle” (kartallı başlıklar) başlığı altında ele almış, sınıflan-
dırmasını süsleme özelliklerine göre yapmıştır (Dennert 1997, 
143-153). Biz çalışmamızda literatürdeki tanımlamaları da göz 
önüne alarak, başlığın formu için “kesik piramit sütun başlığı” 
adlandırmasını tercih ettik. Bunun nedeni sepet tipi sütun başlı-
ğının sepet motifli başlıklar ile, impost başlığın da sütun başlı-
ğının üst kısmına gelen bir eleman olan impost ile karışmasını 
önlemektir.

8 Mermerden imal edilen sütun başlığının ölçüleri: yükseklik: 35 
cm., abakus yüksekliği: 5 cm., üst derinlik: 47 cm., üst genişlik: 
38 cm., alt çap: 29 cm.
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sayacak şekilde, başlığın her bir yüzünde bir adet olmak 
üzere toplam dört insan yüzü işlenmiştir. Söz konusu in-
san yüzleri kişisel özellikler içermeksizin, her bir yüzde 
ufak farklılıklara (ağız ifadeleri) rağmen genel hatlarıyla 
aynı olacak şekildedir.

Literatürde eserle ilgili çalışmalara bakıldığında yazı-
mızın başında da belirttiğimiz gibi bu başlıkların 9-11.
yüzyıllara ya da genel olarak Orta Bizans Dönemi’ne ta-
rihlendiği görülmüştür. Bu tarihleme anlaşıldığı kadarıy-
la, yazımızda bahsedeceğimiz Konya örneğinde olduğu 
gibi,  stilistik özelliklere dayanarak yapılmış olmalıdır. 
Tarihlendirme için bir diğer ayrıntı da köşelerde bulunan 
kartalların kanatlarının başlığın abakusuna değip değme-
mesi durumu olmuştur. Genel olarak bakıldığında Erken 
Hıristiyan Dönemi’ne tarihlenen iki bölümlü başlıklar-
da ya da Markianos sütununun impostunda olduğu gibi 
bir diğer erken örnekte, kartalların kanatlarının başlığın 
abakusuna değdiği görülmektedir9. Ancak Orta Bizans 
Dönemi’ne tarihlenen, Tire örneğine benzer başlıkların 
hiçbirinde kartalın kanadı abakusu taşır şekilde işlenme-
miştir. Bu tarihlendirme kriteri Dennert tarafından kesin 
olarak vurgulanmıştır fakat, 5-6.yüzyıllara tarihlendiri-
len kartal figürlü başlıkların abakus çıkıntılarında insan 

9 Müller Wiener 2007: 54-55.

suratları bulunmamaktadır 10. Orta Bizans Dönemi’ne ta-
rihlenen ve konumuzu oluşturan bu başlıklarda ise, kar-
talın kanadının abakusa uzanması gereken kısımda, dışa 
taşıntı yapan insan yüzü tasvirleri yer almaktadır. Dolayı-
sıyla söz konusu başlıklar, başlığın formundan gelen tek-
nik bir durumdan dolayı da bu şekilde yapılmış olabilir. 

Tire örneği söz konusu kanat ayrıntısı dışında tarih ve-
rebilecek nitelikte bir takım motiflerden ve ipuçların-
dan yoksun olması sebebiyle benzerlerinden daha farklı 
görünmektedir. Başlığın benzerleri Konya Arkeoloji 
Müzesi’nde11, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde12 ve Yu-
nanistan’da, Volos Kastro’da13 bulunmaktadır. Hiera-
polis’te bulunan örnekte ise köşelerde kartal figürü yer 
almamakla birlikte abakus çıkıntısındaki insan suratları 
söz konusu başlıklarla benzerlik gösterir14. Konya’daki 

10 Dennert 1997: 143.
11 Barsanti 1988: 290, Foto. VIII-2; Dennert 1997: 216-217,  

Foto.325,  Temple 2013: 129-130.
12 Sütun başlığı İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne Kumrulu Mescit 

civarından getirilmiştir. (Env.No. 4722) Fıratlı 1990: 123, 
Foto.232; Dennert 1997: 216, Foto.323; Hjort 1979: 284,  
Foto.128.

13 Panagiotidi 1972: 82-129,lev.38a-b;  Dennert 1997: Foto.326; 
Barsanti 1988: 290.

14 Dennert 1997: 181, Foto.12; Barsanti 1988: 289, Foto.VIII; 

Fotoğraf 1. Tire Müzesi’nde bulunan sütun başlığı (147 Env.No.) / Capital from Tire Museum (Inv.No. 147).
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örnekte de olduğu gibi, diğer eserlerde tarihlendirme-
yi sağlayacak farklı özellikler var iken, Tire örneğinde 
başka herhangi bir motif bulunmamaktadır15. İstanbul 
Arkeoloji Müzesi’ndeki benzer başlığı da bu bağlamda 
Tire örneğine yakın bulmaktayız. Makalemizde ince-
lediğimiz bu sütun başlıkları bir grup olarak düşünül-
düğünde, bu grubun birbirine en yakın üyeleri İstanbul 
ve Tire örneğidir. Yine de bu iki yakın örnek İstanbul 
Arkeoloji Müzesi’nde bulunan sütun başlığındaki kar-
talların gövdesinin tüylerinin işlenmeden çıplak bıra-
kılmış olması, Tire’dekinde ise kartal gövdelerinin tüy-
lerle bezenmiş olması açısından birbirinden farklılaşır. 

Parman 2002: 188, Levha 116.
15 Konya’da bulunan örnekte, başlığın üç yüzünde insan yüzü tas-

vir edilmiş olmakla birlikte, başlığın dördüncü yüzünde abakus 
topuzu boş bırakılmış, hemen altına palmetin içinden çıkan bir 
kantharos ve içerisinde bir hayat ağacı ile,  her iki yanda birer 
kuş figürü işlenmiştir. Kartal figürlerinin arası bir yüzde insan 
yüzü motiflerinin hemen altında, içinde malta haçı motifi bulu-
nan, dışa taşkın bir madalyon ile doldurulmuş, her iki yanına 
ise stilize edilmiş birer palmet işlenmiştir. Diğer yüzde ise dışa 
taşkın madalyon içinde ikili geçme (hexagram) motifi ile tek-
rarlanmıştır. Başlığın bir diğer yüzünde, insan yüzü tasvirinin 
altında olacak şekilde, günümüze kırık halde ulaşabilmiş bir 
palmet motifi bulunmaktadır. 

Başlıklar dört örnekte de kesik piramit tipinde sütun 
başlığıdır16. Dennert ise konumuzu oluşturan bu başlık-
ların Erken Hıristiyan Dönemi’nin dilimli başlıkları ve 
kartallı sütun başlıkları arasında bir yeri olabileceğini 
söylemiştir17. 

SORULAR - SORUNLAR

Kartallı ve insan figürlü bu sütun başlıklarının bir ti-
poloji oluşturmak ya da Bizans sütun başlıkları arasın-
daki yerini belirlemek için çok sınırlı sayıda oldukları 
açıktır. Olasılıkla aynı nedenle, sayılarının azlığı ya 
da yer alan bu insan figürlerinin anlamı üzerine tartış-
malara girilmemiştir. Bu sorunları tartışmak amaçlı bu 
çalışmada,  tartışmaya Tire örneğindeki insan suratla-
rının kimleri temsil etmiş, ya da neyi sembolize etmiş 
olabileceği ile başlamak isteriz. Bizans Sanatında insan 
figürlü sütun başlıkları bilinmektedir18. Kiliselerde yer 

16 Kautzsch bu tip başlıkların 6.yüzyılın 2.yarısından sonra gö-
rülmeye başladığını iletmektedir. Kautzsch 1936: 198-199. Bu 
form Orta Bizans Dönemi’nde sıklıkla kullanılmıştır.  

17 Dennert 1998: 128.
18 Geç Antik Çağ’dan itibaren farklı formlara ve bezeme özel-

liklerine sahip insan ya da kartal figürü içeren başlıklar ve ka-

Fotoğraf 2. Tire Müzesi’nde bulunan sütun başlığı (147 Env.No.) / Capital from Tire Museum (Inv.No. 147).
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alan ve kutsal kişileri tasvir eden bu kabartmalar hareli, 
bazı örneklerde atribüleri ile birlikte, ellerinde incil ya 
da haç tutar şekilde işlenmişlerdir. Ancak bu başlıkların 
bizim konu edindiğimiz sütun başlıkları ile tek ortaklığı 
insan figürü içeriyor olmalarıdır.  Bu sebeple Tire baş-
lığındaki figürlerin kutsal/dini kişiler olamayacağı an-
laşılmaktadır. Dolayısıyla, eğer bu kişiler din adamları 
ya da kutsal kişiler değil ise başlıktaki insan yüzlerinin 
kimleri sembolize etmiş olabileceği ve nerede kulla-
nılmış olabileceği sorusu üzerine yoğunlaşmak yerin-
de olacaktır. Bu aşamada Tire’deki sütun başlığındaki 
insan yüzü tasvirlerinin portre özelliklerinin emperyal 
imgeler içermesi nedeniyle tetrark heykelleri grubu ile 
bir takım ortak özellikleri olduğu tarafımızca farkedil-
miştir19. Tetrark portrelerinin kübik kafa, açık-karşıya 
bakan gözler, kişisel betimlemeler içermeyen portre 
özellikleri,  geniş-güçlü bir çeneye sahip dört figür içer-
mesi, imparatorluk sembolizmi açısından anlamlı olan 
kartalın vurgulanmış olması gibi bazı özellikleri Tire 
başlığında da bulunmaktadır. Tire örneğinde belki de 
aşınmadan kaynaklı olarak göremediğimiz sakal detay-
ları da benzer olan diğer iki örnekte görülebilir20. Sütun 
başlıklarının abakus kısmının doğal bir şekilde figürle-
rin başındaki Pileus Pannonicus adı verilen başlıkları 
oluşturduğunu düşünmekte, dolayısıyla bu figürlerin 
askeri ya da emperyal kişiler olması ihtimalini yüksek 
bulmaktayız. Başlıkta işlenen kartallardan biri tüy de-
taylarıyla diğerlerinden bilinçli olarak farklılaştırılmış-
tır. Benzer şekilde insan yüzü tasvirlerinden birinin ağız 
ifadesi de diğerlerinden ayrılmaktadır. Bu açıdan bakıl-
dığında bu başlıkla ifade edilenin genel bir kavram de-
ğil, daha öznel bir ifade olduğu da düşünülebilir. Genel 
olarak kartalın emperyal bir sembol olduğu göz önüne 
alınırsa, doğrudan imparatorlukla alakalı bir anlamı da 
beraberinde getirmiş olduğu varsayılabilir. Benzer iko-
nografiye sahip, ancak üslupsal açıdan farklı bir örnek, 
İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki 6229 Envanter numa-
ralı sütun başlığıdır. Bu sütun başlığı Fıratlı tarafından 
6.yüzyıla tarihlendirilmesine karşılık, köşelerde konu-
muzu oluşturan örneklerdeki kartallara benzer şekilde 

bartmalar çeşitli coğrafyalarda sıklıkla kullanılmıştır ( Ayrıntılı 
bilgi için bknz.  Kramer 1968; Mecklin 1962; Kautzsch 1936; 
Deichmann 1966;  Fıratlı 1990; Grabar 1976; Sklavou – Mav-
roidi 1988).  Ancak biz tarihsel süreç açısından Orta Bizans 
Dönemi ve sonrasını ele alacağız. Bahsettiğimiz bu sütun baş-
lıklarının en bilinen örnekleri olan Chora ve Pammakaristos Ki-
liselerinde bulunan insan figürlü sütun başlıkları incil yazarları 
gibi kutsal kişileri ya da melek tasvirlerini içermektedir. Hjort 
1979: Foto.28-35, 41-51, 62. Konstantin Lips Manastır Kilise-
si’nde bulunan ve İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde  sergilenen fi-
gürlü bazı parçalarda da bu özellikler görülmektedir. Peschlow 
1994, 98;  Hjort, 1979, 251, dn. 152;  Melvani, 2013: Foto. 11.

19 Tetrark heykelleri hakkında ayrıntılı bilgi için bknz. Hellen-
kemper 1986; Nicol 2000; Verzone 1958;  Niewöhner – Pesch-
low 2012;  Rees 1993; Bardill 2012.

20 Yunanistan ve Konya örneğinde tasvir edilen insan yüzlerinin 
bazıları sakallıdır.

konumlanmış olan kanatları açık melekler ve araların-
daki imparatoriçe tasviri ile, bu tip bir sembolizmin Bi-
zans geleneğinde sütun başlıklarında  zaten var olduğu-
na işaret eder21. 

Dini olmayan,  sivil,  emperyal  ya da askeri bir figürün 
tasvir edildiği bir sütun başlığı bir dini yapıya mı yoksa 
seküler bir kontekste mi ait olmalıydı? Bu soruya cevap 
aramak için öncelikle bu başlığın dini bir yapıda kul-
lanılıp kullanılamayacağı sorgulanmalıdır. Kiliselerde 
ortodoks hıristiyan litürjisi çerçevesinde, betimlemeleri 
de içine alan, sanatsal açıdan hiyerarşik bir düzen oldu-
ğu bilinmektedir22. Bu başlık bu düzenin neresine dahil 
olabilir?  Kiliselerde yer alan duvar resimlerinde bani 
portreleri bulunmaktadır fakat bilinen bir bani heykeli 
ya da kabartması yoktur. Bani portreleri kilisenin ibadet 
alanının içerisine girse de kilisenin içinde seküler bir 
insan heykeli alışılmış bir durum değildir. Kabul etmek 
gerekir ki put imgesi yaratabilecek bir heykelin etkisi, 
duvar resimleri ya da duvar mozaikleri ile aynı olmaya-
caktır. Çalışmamızda öncelikle bu fikirden yola çıkarak 
bu başlıkların seküler bir kontekstte yada kilisenin kut-
sal alanının dışında olma durumu değerlendirilmiştir. 

Sütun başlığının boyutunun küçük olması bir yapının 
ana strüktürünü taşımaktan çok atrium, galeri gibi daha 
hafif konstrüksiyonlarda bulunma ihtimalini yükselt-
mektedir. Öte yandan başlığın dört yüzü de işli oldu-
ğundan mutlaka dört yönden de görülebilen bir yerde 
kullanılmış olmalıdır. Bir kilisede bu başlığa uygun 
bir yer aradığımızda atriumda ya da galerilerde olma-
sı ihtimali yüksek bulunsa da,  galeriler sütun başlığı-
nın bir yüzünün mutlaka naosa bakması gerektiği için, 
yukarıda söz ettiğimiz sebeplerle olası bulunmamıştır. 
Atriumda olabileceği düşünüldüğünde ise, Orta Bizans 
Dönemi kiliselerinde atriumun yerini narteks ya da giriş 
holünün aldığı görülmektedir23.

Bu aşamada bu sütun başlıklarının mimari bir kontekstte 
olup olmadığı tartışılabilir. Makalemize konu ettiğimiz 
bu başlıkların her birinin farklı coğrafyalarda ve tek bir 
örnekle sınırlı olmaları bu biricik örneklerin tekil bir 
kurgunun parçası olabileceğini de düşündürmektedir. 
Çalışmamızda öncelikle bu başlığın bir taşra 
yerleşiminde, bir meydanda ya da bir kilisenin önünde, 
tek bir sütunun üzerinde kullanılmış olma ihtimali 

21 Fıratlı 1990: 116-117, Foto. 217. Ancak bu başlıkta imparatori-
çe figürü ile şehir kişileştirmesi (Konstantinopolis) yapıldığı ile 
ilgili görüşler de bulunmaktadır. Hjort 1979: 284. 

22 Yapılan pek çok çalışma kilise resim programında yukarıdan 
aşağıya ve apsisten nartekse uzanan hiyerarşik bir düzen 
olduğunu göstermektedir. Ousterhout 2011: 39; Mango 
2005: 290-291; Mathews 1997: 33. Ayrıntılı bilgi için bknz. 
Woodfin 2010; Demus 1955; Teteriatnikov 1996; Gerstel 1999; 
Kitzinger 1980 .

23 Osterhout 2011: 30.
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tartışılmıştır. Kuşkusuz bu ölçekte bir başlık ve onu 
taşıyan sütun İstanbul örnekleri ile kıyaslanamaz. Öte 
yandan Suriye, Ürdün ve Kudüs gibi imparatorluğun 
doğu bölgelerinde bazı kiliselerin önünde veya 
atriumunda tek bir sütun bulunduğu bilinir24. Her ne 
kadar bunlar erken yapılardan ve farklı bir coğrafyadan 
örnekler olsa da, literatürde bu uygulamanın Batı 
Anadolu’dan bir örneğine dair herhangi bir veri yer 
almamasına rağmen, böyle bir geleneğin varlığı 
sorgulanabilir. Pachymeres’in anlatımlarından, 
8.Ioannes Palaelogos’un Kutsal Havariler Kilisesi ve 
çevresinde 1204 sonrası hala varlığını koruyabilmiş 
bahçelerin bakımını yaptığı ve buraya Başmelek 
Mikhail’e adanmış, “sütun üzerine duran” bir bronz 
heykel diktirdiği bilinmektedir25. Örnekte bronz bir 
heykel kullanılmış olsa da, bu bilgi bize bir kilisenin 
yakınında duran ve “sütun üzerinde” kurgulanmış 
böylesi bir uygulamanın varlığını göstermesi açısından 
önemlidir. Bu nedenle literatürde sütun başlığının alt 
çapı doğrultusunda üst çapı yaklaşık 30 cm olan, tüm 
haldeki sütunlar taranmış ve bu ebatlardaki tüm haldeki 
sütunların boyunun 1.95 m ile 2.25 m arasında olduğu 
yayınlara girmiş buluntular vasıtasıyla belirlenmiştir26. 
Ortalama 2.15 metrelik bir sütunun üzerine yüksekliği 
35 cm olan Tire başlığını eklediğimizde 2.50 m gibi 
bir yüksekliğe ulaşmak mümkündür. Kaide olarak 
50-55 cm yüksekliğinde bir postamentin kullanıldığı 
varsayılır ise, bu kurgu ortalama 3 m yüksekliğe 
erişebilir. Roma sanatında çok yüksekteki sütun 
başlıklarının detayı insan gözüne göre az verdiği 
bilinmektedir. 3 metrelik bir yükseklik, başlıktaki çok 
da muntazam olmayan detayları bir miktar örtmüş 
olmalıdır. Bunun yanında bu taş eserlerin büyük 
oranda boyalı olduğu düşünüldüğünde, başlığın Tire 
ya da yakın çevresi gibi küçük yerleşimler için ideal 
sayılabilecek yükseklik ve görünümde olan, küçük 
çaplı bir meydan sütununa ait olabileceği düşünülebilir. 
Ancak Orta Bizans Dönemi’nde kentlerde bu tip bir 
kurgunun varlığı ile ilgili veri yoktur27.  Yapılan Orta 
Bizans Dönemi çalışmaları daha çok Geç Antik Çağ 
sonrasında kentlerin dönüşümüne, savunma yapılarının 
varlığına, kentlerin terkedilişine ya da kastronlaşmasına 
odaklanmaktadır28. Bizans Asia’sının ortaçağında - 
istila, yıkım gibi nedenlerle - kırsalda ya da kentte, 
konutlar, kiliselerin durumları, mezar alanları  ya 

24 Heidemann: 2010: 30-33.
25 Constantinides 2002: 93.
26 Çaylak Türker 2018: 199-230. 
27 Kaynak taramalarımızda Bizans’ta kentsel gelişim ile ilgili ça-

lışmaların genellikle Konstantinopolis odaklı olduğu ve daha 
çok Geç Antik Çağ-Erken Hıristiyan Dönemi’ni kapsadığı gö-
rülmüştür.

28 Smyrna bu bölgede Geç Antik Çağ’dan beri kent yaşamının de-
vam ettiği tek merkez durumundadır. Efes liman faaliyetlerini 
sürdürse de nüfus yoğunluğu Ayasuluk’a kaymıştır. Miletos, 
Priene, Pergamon gibi kentler 7.yüzyılda terkedilip, 10.yüzyıl-
da yeniden kurulmuştur. Kahzdan - Epstein 1990: 37.

da yerleşimin ne yöne kaydığı yazılı kaynaklar ya 
da arkeolojik kazılardan alınan verilerle bilinmekte 
ancak ne yazık ki bunun haricinde seküler yapıların, 
kamusal alanların, meydanların varlığı ya da mimarisi 
genelleme yapılabilecek ölçüde bilinememektedir29. 
Konstantinopolis ölçeğindeki çalışmalar ise çoğunlukla 
onurlandırma - anı sütunları haricinde böyle bir 
düzenlemeye ait ortaçağ örnekleri içermemektedir. 
Var olanlar da genellikle Bizans’ın erken dönemlerine 
(4-6.yüzyıl) atfedilirler. Ancak tüm bunlara rağmen 
450 yılından 7.yüzyıla kadar Konstantinopolis’te en az 
32 imparator heykeli kaydedilmiştir30. Bu portrelerin 
hepsinin görkemli sütunlar üzerinde kurgulanmış 
olamayacağını düşünmekteyiz. Bunların nasıl bir 
düzenlemeyle sergilendiği, doğrudan imparatorun 
portresini ya da heykelini mi  içerdiği, yoksa bu 
tasvirlerde imparator sembolizmi içeren kabartmaların 
mı yer aldığı bilinmemektedir. Benzer şekilde 
Parasteseis Syntomoi Chronikai‘den ikonaklazma 
döneminde Konstantinopolis’te çok sayıda heykel 
bulunduğu ve bunların büyük kısmının emperyal 
portreler olduğu öğrenilmektedir31. 15.yüzyıl başında 
Manuel Chrysoloras,  Constantinopolis ve Roma’yı 
kıyaslayarak, “her ne kadar Roma’da biraz daha fazla 
olsa da,  Konstantinopolis’teki mezarları, anıtları ve 
heykelleri saymak zorunda olsaydım, zor durumda 
kalırdım” demekte, bu da bize kentte 15.yüzyıla 
kadar bu durumun değişmediğini ve fazlasıyla anıt 
bulunduğunu göstermektedir32.  Bu heykeller, rölyefler 
nerede sergileniyordu? Bir meydanda mı, işlek bir 
caddede mi, yoksa bir kilisenin önünde mi? Ne yazık 
ki bu sorulara bahsi geçen nedenlerle kesin olarak 
cevap vermek mümkün değildir. Ayrıca, İkonaklazma 
döneminde dini tasvirler yıkılırken, imparatorun 
gücünü sembolize eden tasvirlerin propoganda aracı 
olarak yaygınlaştırıldığının da burada vurgulanması 
gerekir33. 

9. yüzyıldan itibaren bir canlanma dönemine girilmiş ve 
bu dönemde antik kültüre olan ilgi doğrultusunda Yu-
nan-Roma gelenekli motifler eserlerde tekrar görülme-
ye başlanmıştır34. 1204 Latin işgali öncesinde Tetrark 
heykellerinin Philadelphion meydanında sergilenmekte 

29 Korinth’te ortaçağda evler ve sokaklar arasında, Agora’nın 
önünde portikolu, büyük ancak düzensiz olarak şekillendirilmiş 
bir meydan olduğu kazılarla ortaya çıkarılmıştır.  Buchwald 
2006: 68. 

30 Kiilerich 1993: 95.
31 Cameron - Herrin 1984: 48-51;  Brubaker- Haldon 2000: 75; 

Dawkins 1924: 224; Mango 1984: 58. Mango konu ile ilgili 
çalışmasında Ortaçağ’da Konstantinopolis’te yaklaşık olarak 
yüzün üzerinde heykel bulunduğunu tahmin ettiğini söylemek-
tedir. 

32 Milosevic 2003: 399.
33 Ostrogosky 2006: 142. 
34 Doğan 2009: 144; Mathew 1963: 123; Mango 1984: 71-74. Dö-

nem hakkında detaylı bilgi için bknz. Kaldellis 2007.
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olduğu genel olarak kabul görmektedir35. Ortaçağda ise 
kentlerin başkentte olanı kopyalama eğilimleri oldu-
ğuna ilişkin çalışmalar bulunmaktadır36. Sadece Kons-
tantinopolis’te değil, Tire’nin yanı başındaki Efes’te de 
bir tetrark heykelleri grubu olduğu buluntularla ortaya 
koyulmuştur37. Ortak imparatorluk ise sanıldığının ak-
sine yaygın olarak devam etse de, artık başlangıçtaki 
yönetimsel ortaklığı değil, tahtın varisinin meşruluğunu 
sağlamak amacını ifade etmektedir38. Yine de dört kişi 
arasındaki herhangi bir ortaklık durumunu tasvir etmek 
isteyen birileri için tetrark heykelleri bunun nasıl ola-
bileceği konusunda fikir alınacak bir örnek olmalıydı. 

Bizans’ın araziye dayalı aristokrasisi  önemini sadece 
toprağa ya da ekonomiye değil, büyük ölçüde elindeki 
askeri güce de borçluydu. Özellikle Aleksios Komne-
nos Dönemi’nden itibaren askeri aristokrasinin hızla 
yükselmeye başladığı görülmektedir39. Kalkan üzerin-
de yukarı kaldırılarak imparator ilan edilme ritüelinin 
canlanması40, özellikle sikkelerde ve duvar resimlerinde 
görülen asker aziz tasvirleri imparatorun askeri yönü-
nün önem kazandığını göstermektedir41. 8.yüzyıldan 
itibaren soyun ve kanın önemsenmeye başlandığı bili-
nir42. Kartal hıristiyanlık ikonografisi dışında emperyal 
görüntü konusunda  da çok kuvvetli bir imge ve aynı za-
manda militer bir semboldür43. Aynı yüzyıllarda kırsalın 
geliştiği,  Orta ve Geç Bizans Anadolu’sunun yoğun-
lukla kırsal bir topluma sahip olduğu kabul edilmekte-

35 Müller Wiener 2007: 267; Hellenkemper 1986: 40; Nicol 2000: 
173; Verzone 1958: 11.

36 Buchwald 2006: 58-60.
37 Schrrer 2001: 79; Prusac 2016: 96.
38 Dölger çalışmasında hanedanın sürekliliği için, imparatorun 

çoğunlukla oğlunu ortak imparator ilan ettiğini, böylece onun 
taht üzerindeki hakkının meşrulaştırıldığını, bu ortaklığın ortak 
bir yönetim anlamına gelmediğini ve ortak imparatorun istek-
lerinin baba imparatorun onayından geçmesi konusunda da ye-
terli belge bulunmadığını ifade eder. Dölger 1975: 13-48.

39 Ostrogorsky 1971: 9; Kahzdan – Epstein 1985: 39-42.
40 4-6.yüzyıllar arasında yaygın olan fakat uzun bir süredir görül-

meyen bu geleneğin canlanmasından ilk kez Psellos Kronog-
rafyası’nda bahsedilmektedir(Psellos IV, 40). Kahzdan–Eps-
tein 1985, 114; Demirkent 1992: 62. Bu ritüeli ayrıca duvar 
resimleri, minyatürler ve küçük objelerde de görmek mümkün-
dür. Peirce –Tyler 1941: 3-9. 

41 Sikkelerde imparatorun  asker olarak tasvir edilmesi III.Leon 
Dönemi’nden itibaren 11.yüzyıla kadar olan üç yüz yıl boyunca 
görülmemektedir. 11.yüzyılda yeniden görülmeye başlayan söz 
konusu sikkelerde, kalkan ve mızrak yerine kılıçla tasvir edilen 
ve askeri kıyafetleriyle farklılaşan yeni bir tip ortaya çıkmıştır. 
Demirel–Gökalp 2009:23. 10.yüzyıldan başlayarak sikkelerde 
asker aziz tasvirleri sıklıkla tercih edilmiştir. Grierson 1982: 
220-221;  Grotowski 2010: 11. 

42 Ostrogorsky 8.yüzyılın ikinci yarısından itibaren aile isimleri-
nin görülmeye başlandığını ve bunun kalıtsal bir aristokrasinin 
işareti olduğu vurgulamaktadır. Ostrogorsky 1971, 4. 11.yüzyı-
la gelindiğinde Kekaumenos tarafından benzer anlatımlar sür-
dürülmektedir. Kahzdan – Epstein 1985: 104.

43 Kramer 1968: 75-76.

dir44. Anadolu’nun bir çok bölgesindeki kırsal alanlarda 
aristokrat sınıfın ikametgahları olduğu yapılan çalışma-
larla ortaya koyulmuştur45. Kırsaldaki bu evler Anadolu 
aristokrasisinin standart ikametgahları olarak görülüyor 
olmalıdır. Topraktan gelen zenginlik dolayısıyla taşra, 
tarımsal alanlar ve  arazi sahibi olmak46 çok önemli hale 
gelmiş ve bu toprak sahibi aileler yeni hanedanlar oluş-
turmuşladır47. Ortaçağ Bizans dönemi kaynakları tarım-
sal üretim, mahsüller ve verimlilik üzerine çok sayıda 
anlatım içermektedir48. Dolayısıyla bu gibi bölgelerde 
çiftçinin yanı sıra toprak sahibi, yönetim ile ilişkili, 
zengin kişiler de yaşamaktadır. İmparatorların kırda 
özel mülklerinin olduğu ve Efes çevresinde de erken 
dönemden beri imparatorluk ailesi üyelerinin mülkiye-
tinde geniş araziler bulunduğunu bilmekteyiz49. Nasıl 
ki Nymphaion Sarayı’nın bir imparatorluk ikametga-
hı olduğu düşünülmekte ise, Efes çevresinde bulunan 
Tire ve yakınlarında da imparatorun ya da üst düzey 
bir yöneticinin mülkü veya konutu olması mümkündür. 
Bu konutların sadece imparatora ya da bir yöneticiye 
ait olması gerekmiyordu,  hanedan mensuplarına da ait 
olabilirlerdi. Bu bağlamda bildirimize konu ettiğimiz 
sütun başlığı da olasılıkla bir konutta, benzer şekilde 
kartallarla emperyal bir gücü sembolize ediyor olabi-
lirdi.

 Mimari ile ilgili tasvirler genellikle kiliseler için ya-
pılsa da, yine de bazı yazılı kaynaklar vasıtasıyla aris-
tokrat ya da hanedan mensubu kişilerin konutlarının 
nasıl mekanlar içerdiği anlaşılmaktadır. Attaleiates’in 
evinde dar  ve uzun bir galeri  bulunduğu50, 12. yüzyıla 
tarihlenen Digenes Akrites destanında kahramanın Fırat 
Nehri kıyısında bulunan hayali evinde sütunlu bir yapı 
olduğu51, Metochites’in evinde galerili bir avlu bulun-
duğu52, Trabzon’da bulunan Komnenoslar Sarayı’nın 
sütunlar ve kemerlerle  ayrılmış salonları, terasları ve 
holleri olduğu çeşitli anlatımlarından anlaşılmaktadır53. 
Kaynaklardan geç dönem triklinosunun üst katlarda, 
mümkün olduğunca manzaraya ve esintiye açık, sü-
tunlarla taşınan galerilere sahip ya da balkonlu bir plan 

44 Niewöhner 2017a: 59; Harvey 2008, 332.
45 Niewöhner 2017b: 109.
46 Arazi sahipliği  her zaman mülk sahibi olmak değil, kullanım 

hakkını elde etmek anlamına da gelmektedir. Gerçek mülkiyet 
sahipliği için imparatorun, chrysobull ya da prostagma gibi bir 
yaptırımı gerekirdi.  Kahzdan – Epstein 1990: 60.

47 Ostrogorsky 1971: 11; Vryonis 1959: 161-162.; Vryonis 1971: 
24-25.

48 Kahzdan – Epstein1985: 29-31
49 Ladsattter 2011: 6.
50 Ramirez 2018: 29.
51 (Grottorerrata el yazması, 7.kitap) Jeffreys 1998: 205; Ramirez 

2018: 30.
52 Mango 1986: 246.
53 Komnenoslar Sarayı ile ilgili anlatımlar Bessarion tarafından 

yapılmıştır. Mango 1986: 252- 253.



37

BİR ORTA BİZANS DÖNEMİ SÜTUN BAŞLIĞI VE KULLANIM YERİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR

kurgusu olduğu bilinmektedir54. Konutların sütunlarla 
oluşturulmuş, bazen zeminde bazen ise üst katlarda ar-
kadlı bölümleri olduğu anlaşılmaktadır. Benzer şekilde 
Corinth’te kentin ana caddesinde bulunan bazı Ortaçağ 
evlerinin kemerli portikoları olduğu bilinmektedir55.  
Dolayısıyla bu sütun başlığı, bu tip konutlarda sütunlu 
bir düzenleme içerisinde yer almış olabilir. Buna benzer 
konutların tasvirlerine duvar resimlerinde ve el yazma-
larında da  rastlamak  mümkündür56. Verdiğimiz örnek-
ler Tire’deki sütun başlığı için önerilen tarihlerden daha 
geç olsa da, muhakkak ki bu özellikler bir anda ortaya 
çıkmamış olup, tarihsel bir sürecin getirisidir.

SONUÇ

Çalışmamızda, Orta Bizans Dönemi’ne tarihlendirilen 
sütun başlığının olası kullanım yerine ilişkin sordu-
ğumuz sorular ve verdiğimiz cevaplar göz önüne alın-
dığında, bu sütun başlığının dini tasvirler içermemesi 
dolayısıyla  bir kilisede kullanılmış olamayacağı anla-
şılmaktadır. Bir meydanda yer alan bir anıtta, tekil bir 
sütun üzerinde  kullanılması ile ilgili ise benzer bir veri 
yoktur. Dolayısıyla bu konuda kesin bir kanıya varmak 
mümkün değildir. Bir anı sütunu olmak için ise boyut 
olarak küçük bir örnektir. Tüm bunlar dikkate  alındı-
ğında, bize bu sütun başlığının konut gibi bir seküler 
yapıda, yukarıda bahsettiğimiz bir mimari bölümün ele-
manı olarak kullanılmış olması daha olası gelmektedir. 

Tire Müzesi’nde bulunan ve çalışmamızın çıkış nok-
tasını oluşturan 147 Envanter no’lu sütun başlığı bize 
konutlarda böyle bir dekoratif elemanın kullanımı, bu 
konutların varlığı, kiliselerin ve kamusal alanların nasıl 
algılandığı, kent mekanlarının olup olmadığı ile ilgili 
mevcut verileri bir sütun başlığı üzerinden değerlendir-
me imkanı vermiştir. Başta da belirtildiği gibi her ne 
kadar bu sorulara elimizdeki veriler kapsamında kesin 
olarak cevap vermek mümkün olamasa da, gelecekte 
yapılacak çalışmalar ve bu çalışmalar yoluyla aktarıla-
cak yeni veriler konteksti belirsiz olan bu gibi malze-
melerin değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. 

54 Theodore Styppeiotes’in şiiri bu kaynaklardan biridir. Drpić 
2016: 166. 

55 Buchwald 2006: 68. 
56 Skylitzes Yazmaları (Beylié 1902, 94), Vatican Octateuch 

(Ousterhout 2006: 128) ve Chora Manastırı duvar resimleri  
(Ousterhout 2002: 37, 38,41, 44, 45, 46, 47, 50) bunlardan ba-
zılarıdır.
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DOĞAN, S., 2009 
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DRPIĆ, I., 2016 
Epigram, Art  and Devotion in Later Byzantium, 
Cambridge University Press. 

FEATHERSTONE, J.M., 2000 
Theodore Metochites’s Poems to Himself, Introdu-
ction, Text and Translation, çev. Featherstone, J.M., 
Austrian Academy of Sciences Press. 

FIRATLI, N., 1990 
La Sculpture Byzantine Figurée au Musée Archéo-
logique d’Istanbul, ed. Metzger, C.,Pralong, A., Sodini, 
J.P., çev. Arel, A., Paris. 

GERSTEL, E.J.S., 1999 
Beholding the Sacred Mysteries, Program of the By-
zantine Sanctuary, Washington. 

GRABAR, A., 1976 
Sculptures Byzantines Du Moyen Age II (XIe - XIVe siéc-
le), Paris. 

GRIERSON,P., 1982 
Byzantine Coins, University of California Press, Califor-
nia. 

GROTOWSKI, P.L., 2010 
Arms and Armour of the Warrior Saints, Tradition and 
Innovation in Byzantine Iconography (842-1261), Bos-
ton. 

HARVEY, A. 2008 
“The Village”, The Oxford Handbook of Byzantine Stu-
dies, ed. Jeffreys, E.- Haldon, J.- Cormack, R., Oxford, 328-
334. 

HEIDEMANN, S., 2010
“The Standing Caliph Type – The Object on the Reverse”, 
Coinage and History in the Seventh Century Near East 
2, 2009, ed. Oddy, A., Cambridge, 23-34.
 
HELLENKEMPER, H., 1986 
“I trofei del Doge”, Dins Il tesoro di San Marco, ed. Cam-
biaghi, R.,  Milano, 31-41. 

HJORT, O., 1979 
“The Sculpture of Kariye Camii”, Dumbarton Oaks Pa-
pers, Vol. 33, 199-289. 

JEFFREYS, E., 1998 
Digenis Akritis: The Grottaferrata and Escorial Versi-
ons, Cambridge University Press. 

KALDELLIS, A., 2007 
Hellenism in Byzantium: The Tranformations of Greek 
Identity and the Reception of the Classical Tradition, 
Cambridge. 

KALOPISSI VERTI, S. – PANAYOTIDI KESISOGLOU, 
M., 2010 
Multilingual Illustrated Dictionary of Byzantine Archi-
tecture and Sculpture Terminology, ed.Verti – Kesisog-
lou, Crete University Press, Herakleion. 

KAHZDAN, A.P – EPSTEIN A.W., 1990 
Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twel-
fth Centuries, University of California Press. 

KARABACAK, E., 2019 
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SAMSUN MÜZESİ KOLEKSİYONUNDAN BİR GRUP CAM ŞİŞE 

A GROUP OF GLASS BOTTLES FROM THE COLLECTION OF 
SAMSUN MUSEUM
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ÖZET

Samsun Müzesi’nde, müsadere, satın alma, hibe, define kazısı ve temel hafriyat kazıları yoluyla müze envanterine 
kazandırılmış 46 adet şişe bulunmaktadır. Söz konusu eserler serbest üfleme ya da kalıba üfleme tekniğiyle üretilmiş 
ve bir alet yardımıyla şekillendirilmiştir. Bazı örneklere, kaburga, oluk veya yiv bezeme ve cam ipliği kullanılarak 
görsellik kazandırılmıştır. Eserlerin çoğu yeşilin farklı tonlarında olup, mavi, krem, turkuaz ve kahve renklerinin 
farklı tonlarına sahip örnekler de görülmektedir. Yükseklikleri 6,7-22,3 cm., cidarları 0,1-0,5 cm. ve ağız çapları 
1,7-9 cm. arasında değişen bu eserler farklı form özelliklerine sahip olmaları nedeniyle prizmal gövdeli, kulplu ve 
kulpsuz olmak üzere üç ana başlık altında ele alınmıştır. Bunlar da kendi içinde ağız, gövde ve kulp özelliklerine göre 
alt başlıklara ayrılmıştır.
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ABSTRACT

There are 46 bottles in Samsun Museum that were added to the inventory of the museum through confiscations, 
purchases, donations, treasure excavations and foundation excavations. The aforementioned bottles were produced 
with free-blowing or mould-blowing techniques and shaped using a tool. Some samples were decorated using ribs, 
groove adornment and glass yarn While most of the bottles are in different shades of green, samples in different 
shades of blue, cream, turquoise and brown are also found. These bottles, heights of which range between 6.7 - 22.3 
cm, walls range between 0.1 - 0.5 cm and mouth diameters range between 1.7 - 9 cm, were discussed under three main 
headings as square bottles, bottles with handles and without handles due to having different form properties. These 
headings were divided into subheadings according to their mouth, body and handle features.

Keywords: Samsun Museum, Black Sea, Amisos, Neokladiopolis, Ancient Glass, Glass Bottles.
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GİRİŞ

Cam, günümüzde olduğu gibi, antik çağlardan itibaren 
kullanılagelen, oldukça geniş kullanım alanına sahip 
materyallerden biridir. Dolayısıyla da arkeolojik 
kazıların hemen hemen hepsinde sıkça karşılaşılan 
buluntular arasında yerini almıştır. Ancak, bölgede ne 
kazılarda ne de müzelerde bulunan cam eserlere dair 
kapsamlı bir çalışma yürütülmüş değildir. Dolayısıyla 
bölgenin cam üretimi ya da cam ticareti açısından 
konumu henüz bilinmemektedir. Oldukça erken 
dönemlerden beri iskan edilen bu kıyı yerleşiminin, 
antik çağlarda da bir liman kenti olması nedeniyle, 
özellikle ticari anlamda camı yok saydığını ya da 
üretmeye değer bulmadığını düşünmemek gerekir. Bu 
anlamda Samsun Müzesi’nde yer alan cam şişelerin 
bölgeye dair de önemli bilgiler vereceğini düşünmek 
yanlış olmayacaktır. Bu çalışmada ise temel amaç, 
camın kullanım tarihi ve gelişimine bağlı olarak, 
Samsun Müzesi’nde bulunan çeşitli form ve teknik 
özelliklere sahip cam şişelerin tipolojik olarak 
gruplandırılması, gerekli katalog çalışmalarının 
yapılması, tarihlendirilmesi, kronolojik olarak 
incelenebilmesi ve üretim yerlerine dair bir öneri 
sunulabilmesidir.

PRİZMAL GÖVDELİ ŞİŞELER

Samsun Müzesi’nde 8 adet prizmal gövdeli şişe 
bulunmaktadır (Kat. No. 1-8). Bunlar kendi içinde 
gövde özelliklerine göre, kare ve dikdörtgen olarak 
iki gruba ayrılmıştır. Eserler serbest üfleme ya da 
kalıba üfleme teknikleri kullanılarak üretilmiştir.

KARE GÖVDELİ ŞİŞELER

Isings’in “form 50a” olarak değerlendirdiği bu tip 
şişeler, kare formlu olup MS 1. yüzyılın ortalarında 
ortaya çıkmış ve çoğunlukla sıvıların depolanması 
için kullanılmıştır. Kalıba veya serbest üfleme 
tekniğiyle yapılabilen bu tip şişelerde kalıba üfleme 
tekniğinin kullanımı nispeten daha fazladır. Serbest 
üfleme tekniğiyle yapılanların dip ve kenar kısımları 
bastırılarak yassılaştırılmıştır. Kalıba üfleme 
örnekleri genellikle kalın cidarlıdır ve mavimsi yeşil 
camdan yapılır. Diğer teknikte üretilen örnekler ise, 
daha ince bir cidara sahiptir. Akdeniz bölgesinde 
genellikle serbest üfleme tekniğiyle üretilen tipler 
yaygındır. Bazı örnekler bir dip ve/veya bezemeli 
bir kenara da sahiptir. MS 1. yüzyılın ortalarında 
yaygın olarak bilinen bu tipin ortaya çıkışı nispeten 
daha erken olmalıdır. Çoğu iki olmakla birlikte üç 
ya da daha fazla kaburgaya sahip kulp tipleri vardır. 
Bu tipin üretiminde Flaviuslar döneminde bir artış 
olduğu bilinmektedir. Formunda ve üretiminde bir 

farklılık olmamakla birlikte, iki kaburgalı kulp 
tipi oldukça yaygındır. Aynı dönemde kenarları 
yassılaştırılmış örnekler de görülmektedir. Büyük 
çoğunluğu sade olup, kalıp yapımı kadar çoktur. Kare 
şişelerin MS 2. yüzyılda yoğun olarak kullanıldığı ve 
MS 3. yüzyılda da kullanımının az da olsa devam 
ettiği bilinmektedir1.

Samsun Müzesi’nde üç adet kare gövdeli şişe 
bulunmaktadır (Kat. No. 1-3). Örneklerden ikisi 
serbest üfleme tekniğiyle (Kat. No. 1-2), diğeri ise 
kalıba üfleme tekniğiyle üretilmiştir (Kat. No. 3). 
Mavimsi ve sarımsı yeşil tonların hakim olduğu şişeler 
üzerinde herhangi bir bezeme bulunmamaktadır. 

Eserlerin formuna baktığımızda; dışa çekilip içe 
katlanarak yuvarlatılmış ya da üstü düzeltilerek düz 
bırakılmış bir ağıza, kısa, dar, silindirik ve gövdeye 
doğru genişleyen bir boyuna, hafif basık omuza, kare 
kesitli, kısa kare biçimli bir gövdeye ve düz ya da 
konkav bir dibe sahip olduğu görülür. Boyundan göv-
deye geçişte belirgin bir boğum söz konusu değildir. 
Ancak form özelliklerinde farklılıklar bulunmaktadır. 
Kat. No. 1 örneğinde ağız, dışa çekilip içe katlanarak 
yuvarlatılmış ve üst kısmı düzleştirilmiştir. Doldur-
ma deliği oldukça dar olan şişenin diğerlerine göre 
daha uzun ve gövdeye doğru genişleyen bir boyunu 
bulunmaktadır. Kulpu yoktur. Kat. No. 2 örneği dışa 
çekilip içe katlanarak yuvarlatılmış halka biçimli bir 
ağızı, kısa, dar ve gövdeye doğru hafif genişleyen bir 
boyunu bulunmaktadır. Ağıza ve basık omuz üzeri-
ne sonradan eklenmiş tek bir kulpu bulunmaktadır. 
Kat. No. 3 örneği ise, diğerlerinden farklı olarak dışa 
çekilip, dışa katlanarak yuvarlatılmış, üstü düzleşti-
rilmiş, yüksek, iki katmanlı, geniş, kenarı dışa taşmış 
mantar biçimli bir ağıza, kısa, dar, silindirik bir bo-
yuna sahiptir. Omuz kısmı diğerlerine göre daha yu-
varlak ve basıktır. Ayrıca üst boyun ve omuz kısmına, 
ağızla birleştirilerek sonradan eklenmiş, geniş, dört 
kaburgalı bir kulp eklenmiştir. Eserler, yapım teknik-
lerine göre serbest üfleme ve kalıba üfleme tekniğiy-
le üretilenler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Royal On-
tario Museum’da bulunan bir örnek MS 2. yüzyıla2, 

Carnegie Museum’dan bir örnek MS 1-2. yüzyıla3, 
Yüksel Erimtan Koleksiyonu’ndaki benzer bir örnek 
MS 3. yüzyıla4, Atina’da bulunmuş bir örnek MS 
1-2. yüzyıla5 ve Hermitage Koleksiyonu’nda bulunan 
dibi bezemeli bir örnek ise MS 1. yüzyılın üçüncü 
çeyreğine6 tarihlenmiştir. Bu örneklerle, Samsun Mü-
ze’sinde bulunan eserler büyük ölçüde benzer nitelik-
1 Isings 1957: 63-66, form 50a.
2 Hayes 1975: 130-131, plt. 33/538.
3 Oliver 1980: 75, cat. no. 75.
4 Lightfoot/Arslan 1992: 110, kat. no. 59.
5 Weinberg/McClellan 1992: 119-120, cat. no. 89.
6 Kunina 1997: 284-284, cat. no. 166.
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lere sahiptir. Bu benzerlik ve verilen bilgiler dikkate 
alındığında, söz konusu şişelerden Kat. No. 1-2’deki 
örnekler MS 1-2. yüzyıla, Kat. No. 3’deki örnek ise, 
MS 2-3. yüzyıla tarihlenmiştir. 

DİKDÖRTGEN GÖVDELİ ŞİŞELER

Samsun Müzesi’nde 5 adet dikdörtgen gövdeli şişe 
bulunmaktadır (Kat. No. 4-8). Örneklerden 3’ü serbest 
üfleme tekniğiyle üretilmiş ve bir alet yardımıyla 
şekillendirilmiştir (Kat. No. 6-8). Diğerleri ise kalıba 
üfleme tekniğiyle üretilmiştir (Kat. No. 4-5). Üzerinde 
herhangi bir bezeme unsuru bulunmayan şişelerde renk 
olarak mavi, sarımsı yeşil ve kahvemsi krem tonları 
hakimdir. Eserler form olarak, dışa çekilip içe katlanarak 
yuvarlatılmış veya düz bırakılmış huni biçimli bir ağıza, 
kısa, dar, gövdeye doğru genişleyen konkav biçimli bir 
boyuna, hafif basık omuza, uzun dikdörtgen biçimli 
ve kare kesitli bir gövdeye ve konkav dibe sahiptir. 
Boyundan gövdeye geçişte herhangi bir boğum izi yoktur. 
Eserler arasında form olarak büyük oranda belirgin bir 
fark izlenmemektedir. Yapım tekniklerine göre şişeler 
iki grup altında değerlendirilmektedir. Serbest üfleme 
tekniğiyle üretilen örneklerin yüksekliği 10,9-12,4 cm. 
ve ağız çapları 3,8-4,4 cm. arasında değişirken, cidarları 
0,2 cm.’dir (Kat. No. 6-8). Kalıba üfleme tekniğiyle 
üretilen örneklerin ise, yüksekliği 11-11,6 cm. ve ağız 
çapları 4-4,9 cm. arasında değişmektedir. Cidarları 
ise, 0,4 cm.’dir (Kat. No. 4-5). Bu tip, Morin-Jean’in 
çalışmasında “form 13” olarak değerlendirilmiştir7. 

Royal Ontario Museum’da bulunan benzer bir örnek MS 
geç 3- erken 4. yüzyıla8, Yüksel Erimtan koleksiyonunda 
bulunan üç örnek, MS 4. yüzyıl ve sonrasına9, Atina 
Agorası’nda bulunan bir örnek, kontekse geç 3-erken 4. 
yüzyıl buluntularının da bulaştığı belirtilmekle birlikte 
MS 3. yüzyılın ortalarına10 ve Sivas Müzesi’nden 
benzer bir örnek MS 4-5. yüzyıla11 tarihlenmiştir. Bu 
çalışmalardaki örneklerle müze envanterinde bulunan 
eserler biçimsel olarak benzer niteliklere sahiptir. Bu 
benzerliklerin yanı sıra, Atina örneğinin de karışık bir 
konteks içerisinde bulunmuş olması nedeniyle, söz 
konusu eserler MS geç 3-5. yüzyıla tarihlenmelidir.

KULPLU ŞİŞELER

Samsun Müzesi’nde sadece 4 adet kulplu şişe 
bulunmaktadır (Kat. No. 9-12). Örneklerin tamamı 
serbest üfleme tekniğiyle üretilmiş ve bir alet 
yardımıyla şekillendirilmiştir. Bazılarında yiv ve/
veya cam ipliği bezeme unsuru olarak kullanılmıştır. 

7 Morin-Jean 1922-23: 60-61, form 13.
8 Hayes 1975:115-116, cat. no. 455.
9 Lightfoot/Arslan 1992: 135, 198-199, kat. no. 82, 133-134.
10 Weinberg/Stern 2009:133, plt. 26/297.
11 Atila 2015: 165-166, 171, cat. no. 30, fig. 9/30.

Renk olarak yeşil ve turkuaz tonlar tercih edilmiştir. 
Isings’in12 “form 14” olarak ele aldığı tiple form 
açısından benzer niteliklere sahiptir. Genel olarak 
bakıldığında eserlerin formu, dışa çekilip içe 
katlanarak yuvarlatılmış veya halka biçimli geniş bir 
ağıza, kısa, dar, gövdeye doğru genişleyen bir boyuna, 
boyundan itibaren yuvarlak hatlarla genişleyen 
küresel bir gövdeye ve konkav dibe sahiptir. 
Boyundan gövdeye geçişte boğum yoktur. Boynun 
üst kısmında, ağızla birleştirilmiş ve omuz kısmına 
sonradan eklenmiş dikey tek kulpu bulunmaktadır. 
Ancak eserlerin form özelliklerinde farklılıklar 
bulunmaktadır. Kat. No. 9 örneğinin ağız kısmı halka 
biçimlidir. Gövdesi, boyundan itibaren keskin bir 
profille genişlemiş ve dibe doğru diğerlerine oranla 
daha doğrusal devam etmiştir. Geniş, oluk biçimli 
kulpu, boyunun üst kısmına, ağızla birleşik olarak 
sarmal biçimli ve omuz kısmına dört köşeli bir 
eklentiyle tutturulmuştur. Kat. No. 10 örneğinin ağız 
kısmı yuvarlatılmıştır. Diğerlerine göre daha geniş bir 
boyuna sahiptir. Gövdesi, Kat. No. 9 örneği ile oldukça 
benzerdir. Geniş, oluk biçimli kulpu, ağızın kenarına, 
üste doğru çıkıntı yapacak şekilde sarmal olarak ve 
omuz kısmına iki kenardan eklentiyle tutturulmuştur. 
Kat. No. 11 örneğinin yuvarlatılmış bir ağızı 
bulunmaktadır. Ağızın iç kısmında ve hemen altında 
çark kesme tekniğiyle yapılmış tek sıra yiv bezeme 
bulunmaktadır. Gövdesi diğerlerine oranla daha 
küreseldir. Kulpu, ağızın hemen altına, boyunun üst 
kısmına sarmal olarak ve omuz kısmına iki kenardan 
tutturularak eklenmiştir. Kat. No. 12 örneğinin ise, 
halka biçimli kalın bir ağızı bulunmaktadır. Gövdesi, 
Kat. No. 11 örneğiyle oldukça benzerdir. Ancak omuz 
kısmından hafif basıktır. Gövde ortasını çevreleyen, 
cam ipliğiyle yapılmış tek sıra yatay kabartı bezemesi 
bulunmaktadır. İnce, oluk biçimli kulpu, ağızın 
kenarına, üste doğru çıkıntı yapacak şekilde sarmal 
olarak ve omuz kısmına iki kenardan eklentiyle 
tutturulmuştur. Bunların dışında, büyük oranda 
benzerdir. Bu tipi MS 1. yüzyılın ilk yarısında köken 
alan formlar arasında değerlendiren Isings, ince boynu 
ve soğan gövdesiyle “form 13” ile üst yapı yönünden 
benzerlik taşıdığını, fakat ondan farklı olarak halka 
kaidesinin olmadığını, erken bir tip olup, sadece 1. 
yüzyılda bulunduğunu ve farklı kulp ve ağız tiplerine 
sahip örneklerin daha geç dönemde de görüldüğünü 
belirtmiştir13. Çalışmasında bu tipi de değerlendiren  
Canav14, herhangi bir tarih önerisinde bulunmamıştır. 
Yüksel Erimtan Koleksiyonu’ndan beş örnekten ikisi 
MS 1-erken 2. yüzyıla15 ve diğerleri MS 2. yüzyıla16, 
Hermitage Koleksiyonu’nda bulunan üç örnekten 

12 Isings 1957: 31-32, form 14.
13 Isings 1957: 31-32.
14 Canav 1985: 72, kat. no. 109.
15 Lightfoot/Arslan 1992: 47-48, kat. no. 14-15.
16 Lightfoot/Arslan 1992: 91-93, kat. no. 47-49.
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biri MS geç 1-erken 2. yüzyıla17, ikincisi MS geç 
1-2. yüzyıla18 ve sonuncusu MS 1. yüzyılın ikinci 
yarısına19 ve Tire Müzesi’nde bulunan bir örnek20 MS 
1-erken 2. yüzyıla tarihlenmiştir. Bu örneklerle, müze 
envanterinde bulunan eserler biçimsel olarak benzer 
niteliklere sahiptir. Bu benzerlik ve verilen bilgiler 
dikkate alındığında, söz konusu şişelerin tarihi MS 
geç 1-2. yüzyıl olarak verilmelidir. 

KULPSUZ ŞİŞELER

Samsun Müzesi’nde yer alan şişelerin 34 adeti 
kulpsuzdur (Kat. No. 13-46). Bunlar kendi içinde 
gövde özelliklerine göre; küresel, silindirik, mercek 
ve bodur gövdeli, ağız özelliklerine göre ise; huni 
biçimli olarak gruplandırılmıştır. Huni ağızlı tipler, 
ayrıca kendi içinde armudi, konik ve küresel gövdeli 
olarak sınıflandırılmıştır. Eserlerin çoğunluğu 
serbest üfleme tekniğiyle üretilmiştir. Sadece huni 
ağızlı konik gövdeli iki eserde kalıba üfleme tekniği 
kullanılmıştır.

BODUR ŞİŞELER

Samsun Müzesi’nde 2 adet bodur şişe bulunmaktadır 
(Kat. No. 13-14). Yeşil tonlara sahip şişelere genel 
olarak bakıldığında eserlerin formu, dışa çekilip 
düz bırakılmış, geniş bir ağıza, uzun, silindirik ve 
gövdeye doğru daralan bir boyuna, üstten basık geniş 
bir gövdeye, yuvarlatılmış tabana, halka biçimli alçak 
kaideye ve konkav dibe sahiptir. Ayrıca her iki örnekte 
de boyundan itibaren başlayan ve gövdeyi çevreleyen, 
çark kesme tekniğiyle yapılmış üç sıra yiv bezeme 
bulunmaktadır. Ancak gövde özelliklerinde farklılıklar 
bulunur. Kat. No. 13 örneğinin ağızı ve boynunun bir 
kısmı eksiktir. Boyundan itibaren kesintisiz olarak 
konik biçimli genişleyen, üstten basık, geniş bir 
gövdeye ve dipte kendinden halka biçimli alçak bir 
kaideye sahiptir. Kat. No. 14 örneğinin, ağız kısmı 
düzensiz bırakılmış olup boyundan gövdeye geçiş 
kısmındaki boğum izi oldukça belirgindir. Gövde, 
boyundan itibaren keskin bir hatla genişletilmiş ve 
üstten basık bir biçime sahiptir. Omuzdan gövdeye 
geçiş kademelidir. Bunlar dışında ise, büyük oranda 
belirgin bir fark izlenmemektedir. Bu tipin Türkiye 
Şişe Cam Fabrikaları Koleksiyonu’nda bulunan 
benzer bir örneği değerlendiren Canav21 herhangi 
bir tarih önerisinde bulunmamıştır. Yüksel Erimtan 
Koleksiyonu’ndaki benzer iki örnek MS 3-4. 

17 Kunina 1997: 303-304, cat. no. 251.
18 Kunina 1997: 303-304, cat. no. 252.
19 Kunina 1997:305-306, cat. no. 258.
20 Gürler 2000: 31, kat. no. 16.
21 Canav 1985: 61, kat. no. 87.

yüzyıla22, Corning Museum’da bulunan bir örnek23 
MS 2-3. yüzyıla ve Sivas Müzesi’nde bulunan bir 
örnek MS 1-3. yüzyıl arasına24 tarihlemiştir. Verilen 
örneklerle biçimsel olarak benzer nitelikte olmaları 
göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu şişeler, 
MS 2-3. yüzyıla tarihlenmelidir. 

MERCEK/MATARA GÖVDELİ ŞİŞELER

Samsun Müzesi’nde 1 adet mercek/matara gövdeli 
şişe bulunmaktadır (Kat. No. 15). Yapımında 
renk olarak yeşil tonları tercih edilmiştir. Eserin 
form özelliklerine bakıldığında, çarkta kesilerek 
düz bırakılmış ağıza, silindirik, gövdeye doğru 
hafif genişleyen boyuna, iki yandan basık, matara 
biçiminde küresel gövdeye, yuvarlatılmış tabana 
ve konkav dibe sahiptir. Boyundan gövdeye geçişte 
belirgin bir boğum görülmektedir. Çark kesme 
tekniğiyle yapılmış sıralı yiv bezemeleri, gövdeyi 
çepeçevre sarmaktadır. Royal Ontario Museum’da 
bulunan benzer bir örnek MS 2-erken 3. yüzyıla25, 

Silifke Müzesi’nde bulunan iki örnekten Pazarkaşı 
kurtarma kazısında bulunanı MS 3-4. yüzyıla26 ve 
Silifke Nekropolisi’nde bulunanı MS 3. yüzyıla27 
tarihlenmiştir. Bu örnekler ışığında Samsun 
Müzesi’nde bulunan eser, MS 2-4. yüzyıla arasına 
tarihlenmiştir. 

HUNİ AĞIZLI ŞİŞELER

Samsun Müzesi’nde huni ağızlı 20 adet şişe 
bulunmaktadır (Kat. No. 16-35).  Bu grup, kulpsuz 
şişeler grubu içinde çoğunluğu oluşturmaktadır. 
Farklı form özelliklerine sahip olmaları nedeniyle 
“konik gövdeli, küresel gövdeli ve armudi gövdeli” 
olmak üzere alt başlıklara ayrılmıştır.

Huni Ağızlı Konik Gövdeli Şişeler

Samsun Müzesi’nde 2 adet huni ağızlı konik 
gövdeli şişe bulunmaktadır (Kat. No. 16-17). 
Üretimlerinde, diğerlerinden farklı olarak kalıba 
üfleme tekniği kullanılmıştır. Renk olarak yeşil ve 
turkuaz tercih edilmiştir. Morin-Jean28 tarafından 
“form 12” olarak gruplandırılan ve Isings’in29, 
çalışmasında “form 55a” olarak ele aldığı tiple 
benzer nitelikte oldukları düşünülebilir. Ancak 

22 Lightfoot/Arslan 1992: 126-127, kat. no. 73-74.
23 Whitehouse 1997: 181, cat. no. 319.
24 Atila 2015: 163, 170, cat. no. 14, fig. 4/14.
25 Hayes 1975: 66, 171, fig. 6/199.
26 Erten 2018: 48-49, kat. no. 15.
27 Erten 2018: 70-71, kat. no. 24.
28 Morin-Jean 1922-23: 58-59, form 12.
29 Isings 1957: 72-73, form 55a.
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Isings’in çalışmasında bulunanın aksine müze 
örnekleri kulpsuzdur. Eserlerin form özelliklerine 
genel olarak bakıldığında, dışa çekilip içe katlanarak 
yuvarlatılmış huni biçimli ağıza, kısa, silindirik bir 
boyuna, boyundan itibaren genişleyen konik biçimli 
bir gövdeye ve yüksek konkav dibe sahip oldukları 
görülür. Boyundan gövdeye geçişteki boğum belirgin 
değildir. Gövdenin tamamını, boyundan itibaren 
dibe doğru hafif çapraz biçimde çevreleyen yüzeysel 
oluk bezemeler, gövdeye kaburgalı bir görüntü 
kazandırmıştır. Form özelliklerinde farklılıklar 
bulunur. Kat. No. 16 örneğinin ağızdan boyuna geçen 
kısmında, yatay olarak boyunu saran cam ipliği 
bezemesi bulunmaktadır. Kat. No. 17 örneğinin ağız 
kısmı ve gövdesinin bir bölümü eksiktir. Ancak gövde 
yapısı ve boyunun korunan kısmı nedeniyle bu grup 
içerisinde değerlendirilmiştir. Eserin diğer örnekten 
bir diğer farkı ise, olukların daha derin ve kalın yapıda 
olmasıdır. Bu sayede kaburga görüntüsü, diğer örnekte 
dalgalar halindeyken, burada daha düzenli ve belirgin 
yapıdadır. Isings, çalışmasında MS 1. yüzyılın ikinci 
yarısında köken alan formlar arasında ele aldığı tek 
kulplu benzer bir formu değerlendirmiştir. Tipin 
konkav ya da halka kaideli olabildiğini ve bezemesiz 
ya da çeşitli şekillerde bezenmiş tiplerinin olduğunu; 
içinde MS 2. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen kaburga 
bezemeli bir örneğin de bulunduğu ve genel olarak 
MS 1-2. yüzyıla tarihlenen örnekler vermiştir30. 
Yüksel Erimtan koleksiyonundaki benzer bir eserin 
tarihi MS 4. yüzyıl31 olarak belirtilmiştir. Bu bilgiler 
ve benzer örnek dikkate alındığında, eserlerin tarihini 
MS 2-4. yüzyıl arasına vermek daha doğru olacaktır. 

Huni Ağızlı Küresel Gövdeli Şişeler

Samsun Müzesi’nde 5 adet huni ağızlı küresel gövdeli 
şişe bulunmaktadır (Kat. No. 18-22). Eserlerden 
yalnızca bir tanesinin buluntu yeri bellidir. Kat. 
No. 19’daki söz konusu bu eser Vezirköprü-Doyran 
Köyü’nde bulunmuş olmasına karşın, bulunduğu 
konumun niteliğine dair herhangi bir bilgiye 
ulaşılamamıştır. Renk olarak daha çok yeşil tonları 
tercih edilmiştir. Ancak krem/kahve tonlarına sahip 
bir örnek de vardır. Eserler form özelliklerine göre 
üç tipe ayrılır.

Birinci tip (Kat. No. 18), Harden’in32 “Class IX-
B2a” ve Isings’in33 “form 104a” olarak ele aldığı 
tiple benzerlik göstermektedir. Form özelliklerine 
genel olarak bakıldığında, dışa çekilip içe katlanarak 
yuvarlatılmış huni biçimli ağıza, gövdeye doğru 

30 Isings 1957: 72-73.
31 Lightfoot/Arslan 1992: 146, kat. no. 88.
32 Harden 1936: 215, Plt. XVIII/638, Class IX-B2a.
33 Isings 1957: 123, form 104a.

genişleyen boyuna, boyundan itibaren yuvarlak 
hatlarla genişleyen küresel bir gövdeye, halka biçimli 
alçak kaideye ve konkav dibe sahiptir. Boyundan 
gövdeye geçişte boğum yoktur. 

Çalışmasında bu tipi MS 3. yüzyıl formları arasında 
değerlendiren Isings, bunların, siyah perdahlı 
seramikle çağdaş olduğunu ve seramik şişelerin bir 
taklidi olduğunu ifade etmiştir. Ancak bunların, doğu 
camlarının bir kopyası olabileceği konusunda yeterli 
sebebin olmadığını belirterek, MS 3- erken 5. yüzyıl 
arasında farklı zamanlara tarihlenen pek çok örnek 
vermiştir34. Hüseyin Kocabaş Koleksiyonu’ndan 
benzer bir örnek35 değerlendirilmiş, ancak herhangi 
bir tarih önerisi getirilmemiştir. Tire Müzesi’nde 
bulunan bir örnek MS 4-5. yüzyıla36, Bergama 
Müzesi’nde bulunan iki örnek MS 2-4. yüzyıla37 ve 
Pazarkaşı kurtarma kazısında bulunan benzer bir 
örnek MS 3-4. yüzyıla38 tarihlenmiştir. Çalışmalarda 
verilen örnekler birinci tip örneğiyle biçimsel 
özellikleri bakımından benzer niteliktedir. Bu 
benzerlik ve verilen bilgiler ışığında eser MS 2-4. 
yüzyıla tarihlenmiştir.

İkinci tip (Kat. No. 19), Isings’in39 “form 104b” 
olarak ele aldığı tiple benzer niteliktedir. Genel 
olarak bakıldığında sarımsı yeşil renge sahip eserin 
formu; dışa çekilip içe katlanarak yuvarlatılmış 
geniş huni biçimli ağıza, silindirik, konveks biçimli 
boyuna, hafif basık bir omuza, boyundan itibaren 
yumuşak hatlarla genişleyen küresel bir gövdeye 
ve yuvarlatılmış konkav dibe sahiptir. Boyundan 
gövdeye geçişteki boğum belirgindir. Çalışmasında 
bu tipi MS 3. yüzyıl formları arasında değerlendiren 
Isings, bu tipin, sade bir ağıza, geç örnekleri konik 
ya da kare olsa da genellikle küresel bir gövdeye 
ve yiv ya da boya bezemeye sahip olabileceğini; 
genellikle yeşil camdan yapıldığını ve MS 3. yüzyılın 
ikinci yarısında ortaya çıksa da, MS 4. yüzyılda çok 
yaygın olduğunu belirtmiştir40. Hüseyin Kocabaş 
Koleksiyonu’ndaki bir örnek41 değerlendirilmişse 
de herhangi bir tarih önerisi getirilmemiştir. Yüksel 
Erimtan Koleksiyonu’ndaki benzer bir eser MS 
3-4. yüzyıla42, Hermitage Koleksiyonu’ndan benzer 
bir örnek MS 2. yüzyılın ikinci yarısı - erken 3. 
yüzyıla43, Tire Müzesi’nde bulunan üç örnek MS 4. 

34 Isings 1957: 123.
35 Akat/Fıratlı/Kocabaş 1984:  33, res. 112a.
36 Gürler 2000: 90, kat. no. 104.
37 Atila/Gürler 2009: 159-160, kat. no. 239-240.
38 Erten 2018: 38-39, kat. no. 10.
39 Isings 1957: 123-125, form 104b.
40 Isings 1957: 123-124.
41 Akat/Fıratlı/Kocabaş 1984: 33, res. 112b.
42 Lightfoot/Arslan 1992: 124, kat. no. 71.
43 Kunina 1997: 298-299, cat. no. 222.
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yüzyılın ilk yarısına44, Sivas Müzesi’nde bulunan 
benzer bir örnek45 ve Silifke Müzesi’nde bulunan beş 
örnek46 MS 3-4. yüzyıla tarihlenmiştir. Bu örneklerle 
ikinci tip örneği biçimsel olarak benzer niteliktedir. 
Yukarıda verilen bilgiler ve benzer örnekler dikkate 
alındığında eser MS 3-4. yüzyıla tarihlenmelidir.

Üçüncü tip örneklerine (Kat. No. 20-22) genel 
olarak bakıldığında; eserlerin formu, dışa çekilip 
içe katlanarak yuvarlatılmış, huni biçimli geniş bir 
ağıza, uzun, silindirik bir boyuna, küresel biçimli bir 
gövdeye ve konkav dibe sahiptir. Boyundan gövdeye 
geçişteki boğum belirgin değildir. Ancak gövde 
özelliklerinde farklılıklar bulunur. Kat. No. 20 örneği, 
boyundan itibaren kesintisiz olarak genişleyen ve 
üstten hafif basık bir gövdeye ve dipte halka biçimli 
alçak bir kaideye sahiptir. Kat. No. 21 örneği, boyunu 
ve gövdenin özellikle üst kısmını çevreleyen, çark 
kesme tekniğiyle yapılmış üç sıra yiv bezemeye 
sahiptir. Kat. No. 22 örneği ise,  huni biçimli ağızın 
orta kısmında, hafif basık omuzun gövdeye yakın 
kısmında ve dipte cam ipliğiyle yapılmış kabartı yiv 
bezemelere sahiptir. Bunun yanı sıra ağız kısmı büyük 
oranda krem rengindedir. Geç Roma Dönemi’nde 
yaygın olarak kullanılan bu tip şişeler, pek çok 
çalışmada karşımıza çıkmaktadır. Royal Ontario 
Museum’da bulunan benzer bir örnek MS 4. yüzyılın 
ikinci yarısına47, Carnegie Museum’dan beş örnek 
MS 4. yüzyıla48, Yüksel Erimtan Koleksiyonu’ndaki 
iki örnekten biri MS 3-4. yüzyıla49 ve diğeri MS 4-5. 
yüzyıla50, Tire Müzesi’nde bulunan üç örnek MS 
3. yüzyılın sonuyla 4. yüzyılın başına51, Bergama 
Müzesi’nden bulunan bir örnek MS 4. yüzyıla52 ve 
Silifke Müzesi’nde bulunan benzer dört örnek MS 3. 
yüzyıla53 tarihlenmiştir. Bunların yanı sıra Türkiye 
Şişe Cam Fabrikaları Koleksiyonu’nda bulunan bir 
örnek54 için herhangi bir tarih önerisi getirilmemiştir. 
Bu çalışmalarda verilen örneklerle üçüncü tip eserleri 
biçimsel olarak benzer niteliklere sahiptir. Bu 
karşılaştırmalar sonucunda eserler, MS 3-4. yüzyıla 
tarihlenmiştir. 

44 Gürler 2000: 94-96, 112, 114, 115.
45 Atila 2015: 165, 171, cat. no. 27, fig. 8/27.
46 Erten 2018: 40-41, 56-57, 164-167, 210-211, kat. no. 11, 17, 

63, 64, 83.
47 Hayes 1975: 92, Plt. 21/308.
48 Oliver 1980: 112-113, 122-123, kat. no. 185, 186, 213-215.
49 Lightfoot/Arslan 1992: 132, kat. no. 79.
50 Lightfoot/Arslan 1992: 133, kat. no. 80.
51 Gürler 2000: 99-100, kat. no. 122-124.
52 Atila/Gürler 2009: 177, kat. no. 269.
53 Erten 2018: 60-65, 232-233, kat. no. 19-21, 93.
54 Canav 1985: 60, kat. no. 85.

Huni Ağızlı Armudi Gövdeli Şişeler

Samsun Müzesi’nde 13 adet huni ağızlı armudi gövdeli 
şişe bulunmaktadır (Kat. No. 23-35). Eserlerden 
yalnızca Kat. No. 24’daki örnek Vezirköprü-Kuyumcu 
Köyü’ndeki Diktepe Mevkii’nde bulunmuştur. Ancak 
eserin bulunduğu konumun niteliğine dair herhangi 
bir bilgiye ulaşılamamıştır. Renk olarak daha çok 
yeşil tonları tercih edilmişse de, turkuaz ve sarımsı 
krem tonlarında örnekler de vardır. Eserler form 
özelliklerine göre iki tipe ayrılır.

Birinci tip örneklerine bakıldığında; eserlerin formu, 
dışa çekilip çarkta kesilerek düz bırakılmış ağıza ve 
uzun, gövdeye doğru daralan, ağızla bütünleşmiş 
boyuna, armudi biçimli gövdeye, alçak halka kaideye 
ve konkav dibe sahiptir (Kat. No. 23-29). Boyundan 
gövdeye geçişte oldukça belirgin bir boğum 
görülmektedir. Ancak form özelliklerinde farklılıklar 
bulunur ve buna göre iki alt tipe ayrılır. Birinci tip 
boyundan itibaren keskin olarak yayvan biçimli 
genişleyen ve üstten hafif basık gövdeye ve gövde 
bitiminden dibe doğru yuvarlak hatlarla sert bir 
şekilde daralan tabana sahiptir (Kat. No. 23-26). Kat. 
No. 26 örneği, diğerlerinden farklı olarak, dışa çekilip 
üstü düzeltilmiş, dışa eğimli, geniş bir ağıza sahiptir. 
İkinci tip ise, boyundan itibaren konveks biçimli 
olarak genişleyen ve dibe doğru yuvarlak hatlarla 
daralan gövdeye sahiptir (Kat. No. 27-29). Kat. No. 
27 örneğinin boyun kısmında, çark kesme tekniğiyle 
yapılmış geniş bir yiv bezeme bulunmaktadır. 
Ayrıca dip kısmındaki kaide, diğerlerinin yanı sıra 
kendindendir. Geç Roma Dönemi’nde yaygın olarak 
kullanılan bu tip şişeler, pek çok çalışmada karşımıza 
çıkmaktadır. Royal Ontario Museum’daki kaidesiz 
bir benzeri MS 4. yüzyılın ilk yarısına55, Hüseyin 
Kocabaş Koleksiyonu’ndan kaidesiz bir örnek MS 
3-4. yüzyıla56, Yüksel Erimtan Kolesiyonu’ndaki 
altı örnekten üçü MS 3-4. yüzyıla57, diğerleri MS 4. 
yüzyıla58, Tire Müzesi’nde bulunan bir örnek59 MS 
4. yüzyıla ve Bergama Müzesi’nde yer alan benzer 
bir örnek MS 3-4. yüzyıla60 ve Silifke Müzesi’ndeki 
kaidesiz benzer bir örnek MS 4. yüzyıla61 
tarihlenmiştir. Bu çalışmalarda yer alan örnekler,  
Birinci tipe giren örneklerle benzer niteliklere 
sahiptir. İki tipin de büyük oranda birbirine yakın 
olması ve benzer örnekler dikkate alındığında, söz 
konusu eserler MS 3-4. yüzyıla tarihlenmiştir. 

55 Hayes 1975: 93, Plt. 21/316.
56 Akat/Fıratlı/Kocabaş 1984: 26, res. 84.
57 Lightfoot/Arslan 1992: 125, 194-195, kat. no. 72, 129-130.
58 Lightfoot/Arslan 1992: 163-165, kat. no. 101-103.
59 Gürler 2000: 111, kat. no. 137.
60 Atila/Gürler 2009: 180, kat. no. 274.
61 Erten 2018: 80-81, kat. no. 29.
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İkinci tipin örnekleri, Harden’ın62, “Class IX-
A1a1, A1a5” içerisinde ele aldığı bazı örneklerle ve 
Isings’in63, “form 133” olarak değerlendirdiği tiple 
benzer niteliktedir (Kat. No. 30-35). Isings, eseri 
MS 4. yüzyıl tipleri arasında değerlendirmiş; “form 
101 ve 104”’ün bir çeşidi olduğunu, Yakın Doğu’da, 
Batı’ya oranla daha fazla görüldüğünü ve benzer bir 
tipin Karanis’te MS 300’den sonraya tarihlendiğini 
belirtmiştir64. Genel olarak bakıldığında eserlerin 
formu, dışa çekilip içe katlanarak yuvarlatılmış ya da 
düz bırakılmış huni biçimli ağıza ve kısa, gövdeye 
doğru daralan ya da dış bükey, ağızla bütünleşmiş bir 
boyuna, boyundan itibaren yayvan olarak genişleyen 
armudi biçimli bir gövdeye ve konkav dibe sahiptir. 
Boyundan gövdeye geçişte oldukça belirgin bir boğum 
görülmektedir. Ancak form özelliklerinde farklılıklar 
bulunur. Kat. No. 30 örneğinde boyun kısmı diğerlerine 
oranla daha düz bir profile sahip olup, üst gövdesinde, 
gövdeyi çevreleyen yatay biçimli tek sıra beyaz boya 
bezeme bulunmaktadır. Ayrıca Kat. No. 32 örneğiyle 
birlikte diğerlerinden daha küresel bir gövde yapısına 
sahiptir. Kat. No. 35 örneğinde ise, diğerlerinin aksine 
halka biçimli alçak kaide bulunmaktadır. Bu tip şişeler 
Geç Roma Dönemi’nde yaygın olarak kullanılmaktadır 
ve pek çok çalışmada karşımıza çıkmaktadır. Hüseyin 
Kocabaş Koleksiyonu’ndaki bir örnek MS 2. yüzyıla65, 
Carnegie Museum’dan bir örnek MS 4. yüzyıla66, 
Yüksel Erimtan koleksiyonundaki beş örnekten dördü 
MS 3-4. yüzyıla67 ve biri 4. yüzyıla68, Weinberg-
McClellan tarafında yayınlanan benzer bir örnek MS 
3. yüzyıla69, Tire Müzesi’nde bulunan bir örnek MS 4. 
yüzyıla70, Bergama Müzesi’nden bulunan bir örnek MS 
3-4. yüzyıla71 ve Silifke Müzesi’nde bulunan benzer bir 
mezar buluntusu MS 3-4. yüzyıla72 tarihlendirilmiştir. 
Bunların yanı sıra Türkiye Şişe Cam Fabrikaları 
Koleksiyonu’nda bulunan üç örnek73 ve Hüseyin 
Kocabaş Koleksiyonu’ndaki bir örnek74 için herhangi 
bir tarih önerisi getirilmemiştir. Verilen örnekler, ikinci 
tipe giren örneklerle biçimsel olarak benzer niteliklere 
sahiptir. Bu benzerlik ve formla ilgili verilen bilgiler 
dikkate alındığında söz konusu eserler için, MS 3-4. 
yüzyıllar önerilmiştir.

62 Harden 1936: 195, 199, Plt. 516(Class IX-A1a1), 537(Class 
IX-A1a5).

63 Isings 1957: 161, form 133.
64 Isings 1957: 161.
65 Akat/Fıratlı/Kocabaş 1984: 25, res. 81.
66 Oliver 1980: 113, cat. no. 187.
67 Lightfoot/Arslan 1992: 128, 130-132, kat. no. 75, 77-79.
68 Lightfoot/Arslan 1992: 129, kat. no. 76.
69 Weinberg/McClellan 1992: 133, cat. no. 109.
70 Gürler 2000: 97, kat. no. 118.
71 Atila/Gürler 2009: 183, kat. no. 280.
72 Erten 2018: 34-35, kat. no. 8.
73 Canav 1985: 56, 59, 60, kat. no. 77, 83, 84.
74 Akat/Fıratlı/Kocabaş 1984: 33, res. 111.

KÜRESEL GÖVDELİ ŞİŞELER

Samsun Müzesi’nde, 10 adet küresel gövdeli şişe 
bulunmaktadır (Kat. No. 36-45). Eserlerin rengi 
daha çok yeşil tonlarındadır. Ancak turkuaz ve kahve 
tonlarında örnekler de vardır. Bazı eserlere, oluk ya 
da yiv bezeme kullanılarak görsellik kazandırılmıştır. 
Eserler farklı form özellikleri göstermeleri nedeniyle 
iki tipe ayrılır.

Birinci tipin örnekleri, Isings’in75 “form 101” olarak 
ele aldığı tiple benzer niteliktedir (Kat. No. 36-40). 
Genel olarak bakıldığında eserlerin formu, dışa 
çekilip içe katlanarak yuvarlatılmış, hafif dışa eğimli 
bir ağıza ve silindirik ya da gövdeye doğru daralan bir 
boyuna, boyundan itibaren kesintisiz olarak yumuşak 
hatlarla genişleyen küresel bir gövdeye ve konkav dibe 
sahiptir. Boyundan gövdeye geçişte boğum görülmez. 
Ancak form özelliklerinde farklılıklar bulunur. Kat. 
No. 37 örneğinin ağız kısmı tamamlanmamış ve 
düz bırakılmıştır. Ayrıca boyundan gövdeye geçişte, 
keskin bir profile sahiptir. Korunabilen yüksekliği 
6,7 cm. olup, ağız çapı minimum 1,4 cm. olmalıdır. 
Kat. No. 38 örneğinin gövde kısmında, boyundan 
itibaren dibe doğru devam eden ve belirli aralıklarda 
gövdeyi çevreleyen, çark kesme tekniğiyle yapılmış 
yiv bezemeler görülmektedir. Ayrıca Kat. No. 40 
örneğiyle birlikte, omuz kısmı üstten hafif basık ve 
daha geniş bir gövde yapısına sahiptirler. Kat. No. 40 
örneğinin diğer bir farkı ise halka biçimli bir ağıza 
sahip olmasıdır. Isings, çalışmasında MS 3. yüzyıl 
formları arasında değerlendirdiği bu tipin, aslında MS 
4. yüzyıl tipi olduğunu ve bazı örneklerin daha erken 
dönemde kullanılan formlarla benzerlik gösterdiğini 
belirtmiştir76. Bir başka çalışmasında benzer bir 
örneği değerlendirmiş ve eserin bulunduğu mezarın, 
MS 3. yüzyılın sonunda gömülmüş olduğunu ifade 
etmiştir77. Yüksel Erimtan Koleksiyonu’nda bulunan 
benzer örneklerden biri MS 4. yüzyıla78, diğerleri 
MS 2-3. yüzyıla79, Tire Müzesi’nde bulunan benzer 
bir örnek MS 2-3. yüzyıla80 ve Bergama Müzesi’nde 
bulunan iki örnek MS 2-3. yüzyıla81 tarihlenmiştir. 
Çalışmalarda verilen örneklerle müze envanterinde 
bulunan eserler biçimsel olarak benzer niteliktedir. 
Verilen bilgiler ışığında söz konusu eserler MS 2-4. 
yüzyıla tarihlenmiştir.

75 Isings 1957: 119-120, form 101.
76 Isings 1957: 119.
77 Isings 1971: 10, fig. 1/11.
78 Lightfoot/Arslan 1992: 121, kat. no. 68.
79 Lightfoot/Arslan 1992: 189-190, 192-193, kat. no. 124-125, 

127-128.
80 Gürler 2000: 80, kat. no. 98.
81 Atila/Gürler 2009: 156, kat. no. 232-233.
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(B) grubu örnekleri, Isings’in82 “form 103” olarak ele 
aldığı tiple benzer niteliktedir (Kat. No. 41-45). Genel 
olarak bakıldığında eserlerin formu, dışa çekilip 
içe katlanarak yuvarlatılmış ya da düz bırakılmış 
bir ağıza, silindirik ya da gövdeye doğru daralan/
genişleyen bir boyuna, boyundan itibaren kesintisiz 
olarak hafif yumuşak hatlarla genişleyen küresel 
bir gövdeye ve konkav dibe sahiptir. Boyundan 
gövdeye geçişteki boğum belirgindir. Ancak gövde 
özelliklerinde farklılıklar bulunur. Kat. No. 41 
örneğinde belirgin olarak görülen boğum, gövdeye 
doğru daralan boyundan gövdeye geçişte değil, biraz 
daha üst kısımdadır. Ayrıca omuz kısmı, küresel 
gövdeyle bağlantılı olarak iç bükey bir profille 
yükseltilmiştir. Kat. No. 42 örneği de, Kat. No. 41 ile 
aynı farklılıklara sahiptir. Ancak bu örnekte boğum, 
gövdeye geçiş kısmındadır. Kat. No. 43 örneği, 
yuvarlatılmış ve üstü düzeltilmiş, dışa çıkıntılı bir 
ağız yapısına sahiptir. Boyun kısmı gövdeye doğru 
genişlemekte ve gövdeye geçiş kısmında oldukça 
belirgin bir boğumu bulunmaktadır. Kat. No. 44 
örneği, düz bırakılmış ya da tamamlanmamış bir 
ağız yapısına sahiptir. Boyun kısmı dibe doğru 
genişlemektedir. Bu eserin diğerlerinden en büyük 
farkı, gövde kısmında, boyundan itibaren dibe doğru 
devam eden ve belirli aralıklarda gövdeyi çevreleyen, 
çark kesme tekniğiyle yapılmış çok sayıda sıralı yiv 
bezemelerin olmasıdır. Kat. No. 45 örneği ise, düz 
bırakılmış ya da tamamlanmamış bir ağıza, gövdeye 
doğru daralan bir boyuna sahiptir. Diğerlerinden en 
belirgin farkı, boyundan gövdeye geçişte boğum 
olmamasıdır. Bu örnekte boyundan gövdeye geçiş, 
kesintisiz ve yumuşak hatlarla gerçekleşmiştir. 
Isings, bu tipi MS 3. yüzyıl formları arasında 
değerlendirmiş; boyunun dip kısmında bir boğuma 
sahip olduğunu, ağızın genellikle işlemesiz yani 
düz bırakılmış olduğunu, aynı zamanda perdahlı da 
olabileceğini, ağızı dışa çekilmiş örneğin az olduğunu 
ve şişenin gövdesi ya da boyun kısmının bezenmiş 
olabileceğini belirtmiş; ayrıca, ziyaretçiler için bir 
çeşit hatıra eşyası olarak da kullanıldığı bilgisini 
vermiştir83. Hüseyin Kocabaş Koleksiyonu’nda 
bulunan bir örnek MS 2-3. yüzyıla84, Yüksel Erimtan 
koleksiyonunda bulunan altı örnekten biri MS 
2-3. yüzyıla85, diğerleri 3-4. yüzyıla86, Hermitage 
Koleksiyonu’nda bulunan bir örnek MS 3. yüzyıla87, 
Corning Museum’dan bir örnek MS 2. yüzyılın 
ortalarıyla 4. yüzyıl arasına88, Tire Müzesi’nde 

82 Isings 1957: 121-122, form 103.
83 Isings 1957: 121-122.
84 Akat/Fıratlı/Kocabaş 1984: 32, res. 108.
85 Lightfoot/Arslan 1992: 89, kat. no. 45.
86 Lightfoot/Arslan 1992: 117, 122, 160-162, kat. no. 64, 69, 98-

100.
87 Kunina 1997: 298, cat. no. 225.
88 Whitehouse 1997: 177, cat. no. 310.

bulunan dört örnekten üçü MS 3. yüzyıla89 ve biri MS 
3-4. yüzyıla90, Sivas Müzesi’nde bulunan bir örnek91 
ve Silifke Müzesi’nde bulunan iki örnek92 MS 3-4. 
yüzyıla tarihlenmiştir. Küçükerman, bu tip şişelerin 
boyutu itibariyle 5. yüzyıl cam sanayinin göstergesi 
olduğunu belirtmiştir93. Yukarıda verilen örneklerle, 
müze envanterinde bulunan eserler biçimsel olarak 
benzer niteliklere sahiptir. Bu benzerlik ve verilen 
bilgiler dikkate alındığında, söz konusu şişeler MS 
3-4. yüzyıla tarihlenmiştir.

SİLİNDİRİK GÖVDELİ ŞİŞELER (KAVANOZ)

Samsun Müzesi’nde bir adet silindirik gövdeli şişe 
bulunmaktadır (Kat. No. 46). Eserin yapımında 
renk olarak mavi tonları tercih edilmiştir. Genel 
olarak bakıldığında eserin formu, dışa çekilip içe 
katlanarak yuvarlatılmış ve üstü düzeltilmiş ağıza, 
silindirik boyuna, silindirik gövdeye, yuvarlatılmış 
tabana ve konkav dibe sahiptir. Boyundan gövdeye 
geçiş yumuşaktır ve boğum yoktur. Royal Ontario 
Museum’da bulunan benzer örnekleri inceleyen 
Hayes, eserleri farklı dönemlere tarihlemiştir; bir 
örnek MS geç 1. yüzyıla94, bir örnek MS 2. yüzyıla95, 
iki örnek MS 2-3. yüzyıla96 ve bir örnek MS 4-5. 
yüzyıla97 verilmiştir. Sivas Müzesi’ndeki benzer 
bir örnek ise, MS 2-3. yüzyıla98 tarihlenmiştir. 
Benzer örneklerin farklı tarihlere verilmiş olması, 
formun uzun bir süreçte kullanılmış olduğunu 
düşündürmektedir. Bu nedenle eser MS 2-5. yüzyıl 
arasına tarihlenmelidir. 

89 Gürler 2000: 89, 104, kat. no. 101-102, 128.
90 Gürler 2000: 105, kat. no. 129.
91 Atila 2015:  165, 171, cat. no. 25, fig. 8/25.
92 Erten 2018: 58-59, 66-67, kat. no. 18, 22.
93 Küçükerman 2008: 30-31.
94 Hayes 1975: 56, fig. 3/135.
95 Hayes 1975: 57-58, plt. 10/142.
96 Hayes 1975: 138, fig. 17/563.
97 Hayes 1975: 112, fig. 10/423.
98 Atila 2015: 166, 172, cat. no. 35, fig. 11/35.
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Samsun Müzesi’nde 200’den fazla cam eser 
bulunmakla birlikte, 46 adetle çoğunluğu şişeler 
oluşturmaktadır. Bu şişelerin buluntu yeri satın alma 
ya da müsadere yoluyla müzeye kazandırılmaları 
nedeniyle bilinmemektedir. Antik Dönem’de Amisos 
(İlkadım) ve Neoklaudiopolis (Vezirköprü) olarak 
bilinen yerlerde bulunan eserler ise, define ya da 
temel hafriyat kazıları sırasında elde edildiğinden ve 
kapsamlı bir kazı çalışması gerçekleştirilmediğinden 
dolayı, konumun niteliğine ya da tabakasına dair 
herhangi bir sonuç elde edilememiştir. Söz konusu 
eserlerin değerlendirilmesi ise, literatür taraması ve 
cam eserler üzerine yazılmış çeşitli makale, kitap 
ve katalog çalışmalarındaki benzer örneklerle stil 
kritiği yapılarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 
incelenen eserlerin, özellikle Roma Dönemi’nde 
yaygın olarak kullanılan üfleme tekniğiyle üretildiği 
anlaşılmıştır. Çoğu eserin üretiminde serbest üfleme 
tekniği kullanılırken, az sayıda örnekte kalıba üfleme 
tekniği kullanılmıştır. Renk olarak daha çok yeşil 
tonları tercih edilmiştir. Ancak mavi, krem, turkuaz 
ve kahve tonlarında örnekler de söz konusudur. 
Eserlerin bazılarında kaburga, yiv, oluk ve cam ipliği 
bezeme olarak kullanılmış olup, yükseklikleri 6,7-
22,3 cm., cidarları 0,1-0,5 cm. ve ağız çapları 1,7-9 
cm. arasında değişmektedir. Şişelerin tamamının tam 
olarak ele geçmiş olması, mezar buluntusu olduklarını 
düşündürmektedir. Nitekim oldukça hassas bir yapıya 
sahip olan cam eserlerin, mezarlar dışında tam olarak 
kalabilmeleri oldukça güçtür. Genel olarak eserler 
MS 1-5. yüzyıl arasına tarihlendirilmiştir. Bu tarih, 
bölgenin siyasi yapılanmasıyla nispeten tutarlıdır. 
Bölgede M.Ö 1. yüzyılda Pompeius’un girişimleriyle 
büyük bir gelişim gerçekleşmiştir. Ancak MS 2. 
yüzyıl sonrasına dair veriler oldukça azdır ve son 
yıllarda gerçekleştirilen yüzey araştırmaları ile 
Oymaağaç kazılarındaki geç dönem bulguları dışında 
herhangi bir bilgi söz konusu değildir. Yine de bu cam 
şişelerin, Roma Dönemi’nde yaygın olarak kullanılan 
formlardan olması, dönemin baskın kültürünü 
benimsemiş siyasi ya da kültürel bir yapının, en 
azından MS 5. yüzyılın sonlarına kadar devam etmiş 
olduğunu göstermektedir. Bu noktada sorgulanması 
gereken en önemli husus köken ve üretim sorunudur. 
Söz konusu eserlerin, benzer örnekler ışığında Suriye-
Filistin, Kıbrıs veya Doğu Akdeniz kökenli olduğu 
anlaşılmaktadır. Ancak bunların, bölgede yerel 
atölyelerce üretildiğine dair herhangi bir cam fırını 
kalıntısı bulunmuş değildir. Bölgenin oldukça erken 
dönemlerden beri iskan gören bir kıyı yerleşimi ve 
ticari faaliyetler açısından aktif bir konumda olması, 
söz konusu eserlerin ticaret yoluyla da getirilmiş 
olabileceğini düşündürür. Nitekim eserlerin benzer 

örneklere göre küçük farklılıklar barındırdığı 
gözlenmektedir. Bu da, usta, atölye veya kalıp 
farklılıklarıyla açıklanabilir. Söz konusu şişelerin 
Roma Dünyası’ndaki yaygın formlardan olması ve 
Anadolu’daki hemen hemen her bölgede karşılaşılan 
örneklerinin bulunması, Doğu Akdeniz’de ortaya 
çıkan formların, Anadolu’nun her noktasına ihraç 
edildiğini ya da bir anlamda kültür aktarımı olduğunu 
göstermektedir. Dolayısıyla, büyük bir ticaret ağının 
olduğu ve Samsun’un da bu ticaret ağının bir parçası 
olabileceği sonucu ortaya çıkar. Bu ticaretin kara 
yolunun yanı sıra deniz yoluyla da olabileceği, 
Sinop Müzesi’nde yer alan ve bir pithos içerisinde 
deniz altından çıkarılan çok sayıdaki Erken Bizans 
Dönemi cam kandilleri sayesinde anlaşılmaktadır99. 
Samsun Müzesi’nde bulunan cam şişelerin hepsinin 
tam olarak ele geçmiş olması, eserlerin buluntu 
yeri belli olmasa bile, mezar buluntusu olduğunu 
düşündürmektedir. Bu mezarların neresi olabileceğine 
dair en önemli bulgular ise, Amisos (Samsun/İlkadım) 
ve Neoklaudiopolis (Samsun/Vezirköprü) Antik 
Kentleri’nde bulunan mezarlardır. Özellikle 2018 
yılında Temür tarafından Vezirköprü’de başlatılan 
yüzey araştırmasında soyulmuş çok sayıda mezara 
rastlanmış olması, Oymaağaç Höyük/Nerik’in doğu 
yamacının Hellenistik ve Roma döneminde mezar 
olarak kullanılmış olduğunun belirtilmesi100 ve söz 
konusu eserlerin büyük bir çoğunluğunun müzeye 
Vezirköprü’de ikamet edenlerden kazandırılmış 
olması oldukça önemlidir. Bununla birlikte buluntu 
yeri bilinen eserlerin İlkadım ve Vezirköprü’yü işaret 
etmesi de bu olasılığı güçlendirmektedir. Bunlara 
ek olarak, Amisos gibi önemli ve köklü bir kentte 
cam fırınına ya da cam üretimine dair herhangi 
bir bulgunun olmaması, oldukça yadsınacak bir 
durumdur. Bu anlamda, söz konusu eserlerin ticari 
faaliyetler sonucunda getirilmiş olabileceği ihtimali 
öne çıksa da, sonraki süreçlerde gerçekleştirilecek 
çalışmalarda, bölgede de cam üretiminin var 
olduğuna işaret edecek bir cam fırınına rastlanması 
hiç de şaşırtıcı olmayacaktır.

99 Temür 2018: 236.
100 Czichon-Yılmaz 2014: 340.
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SAMSUN MÜZESİ KOLEKSİYONUNDAN BİR GRUP CAM ŞİŞE

Kat. No 1 (Fot., Çiz. 1) Env. No: 3-26-1988 Bul. Yeri: Müsadere Form: Kare Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 1,7 cm Yük.: 8,5 cm Cidar: 0,1 cm Gen.: 4 cm Dip Çapı: 3,8 cm 

Renk Sarımsı Yeşil Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Dışa çekilip içe katlanarak yuvarlatılmış geniş halka ağız, dar, silindirik, gövdeye doğru genişleyen 
boyun, basık omuz, prizmal gövde, düz dip. Eksik (kulp kısmı eklenmemiş), irrizeli, habbeli yapı, 
kalker kalıntısı, yüzeyde yer yer aşınma, gövdede çatlaklar, boyun ve gövdede formsal bozukluk. 

Benzer 
örnekler 

Isings 1957: 63-66, form 50a; Hayes 1975: 130-131, plt. 33/538; Oliver 1980: 75, cat. no. 75; 
Lightfoot/Arslan 1992: 110, kat. no. 59; Weinberg/McClellan 1992: 119-120, cat. no. 89; Kunina 1997: 
284-284, cat. no. 166. 

Tarih  M.S. 1-2. yüzyıl 

 

Kat. No 2 (Fot., Çiz. 2) Env. No: 3-30-1988 Bul. Yeri: Müsadere Form: Kare Gövdeli Testi 

Ölçüler Ağız Çapı: 3,3 cm Yük.:10,7 cm Cidar: 0,2 cm Gen.: 6,9 cm Dip Çapı: 6,2 cm 

Renk Yeşilimsi Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Saydam, dışa çekilip dışa katlanarak yuvarlatılmış, üstü düzeltilmiş, yüksek, iki katmanlı, geniş, kenarı 
dışa taşmış mantar biçimli ağız, kısa, geniş, silindirik, gövdeye doğru genişleyen boyun, omuz kısmı 
bastırılmış prizmal gövde, boyun ve omuz kısmına, ağızla birleştirilerek sonradan eklenmiş, geniş, 4 
ana ve 3 ara kısımdan oluşan tek kulp, yuvarlatılmış, hafif konkav dip. Tam, irrizeli, habbeli yapı, 
kalkerli yapı, yüzeyde yer yer aşınma. 

Benzer 
örnekler 

Isings 1957: 63-66, form 50a; Hayes 1975: 130-131, plt. 33/538; Oliver 1980: 75, cat. no. 75; 
Lightfoot/Arslan 1992: 110, kat. no. 59; Weinberg/McClellan 1992: 119-120, cat. no. 89; Kunina 1997: 
284-284, cat. no. 166. 

Tarih  M.S. 1-2. yüzyıl 

 

Kat. No 3 (Fot., Çiz. 3) Env. No: 3-36-1988 Bul. Yeri: Müsadere Form: Kare Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 4 cm Yük.: 11,4 cm Cidar:  0,3 cm Gen.: 8,6 cm Dip Çapı: 8,4 cm 

Renk Mavimsi Yeşil Teknik: Kalıba Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Saydam, dışa çekilip dışa katlanarak yuvarlatılmış, üstü düzeltilmiş, yüksek, iki katmanlı, geniş, kenarı 
dışa taşmış mantar biçimli ağız, kısa, geniş, silindirik, gövdeye doğru genişleyen boyun, omuz kısmı 
bastırılmış prizmal gövde, boyun ve omuz kısmına, ağızla birleştirilerek sonradan eklenmiş, geniş, 4 
ana ve 3 ara kısımdan oluşan tek kulp, yuvarlatılmış, hafif konkav dip. Tam, irrizeli, habbeli yapı, 
kalkerli yapı, yüzeyde yer yer aşınma. 

Benzer 
örnekler 

Isings 1957: 63-66, form 50a; Hayes 1975: 130-131, plt. 33/538; Oliver 1980: 75, cat. no. 75; 
Lightfoot/Arslan 1992: 110, kat. no. 59; Weinberg/McClellan 1992: 119-120, cat. no. 89; Kunina 1997: 
284-284, cat. no. 166. 

Tarih  M.S. 1-2. yüzyıl 
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Akın TEMÜR - Özkan ÖZBİLGİNDOI: 10.22520/tubaked.2019.20.004

Kat. No 4 (Fot., Çiz. 4) Env. No: 2006-6 (A) Bul. Yeri: Satın Alma Form: Dikdörtgen Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 4 cm Yük.: 11,6 cm Cidar: 0,3 cm Gen.: 4,1 cm Dip Çapı: 3,5 cm 

Renk Kahvemsi Krem Teknik: Kalıba Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Dışa çekilerek oluşturulmuş ağız, kısa, dar, silindirik, gövdeye doğru genişleyen iç bükey boyun, 
prizmal gövde, konkav dip. Tam, irrizeli, habbeli yapı, kalker tabakası, yüzeyde yer yer aşınma, pul 
pul dökülme. 

Benzer 
örnekler 

Morin-Jean 1922-23: 60-61, form 13; Hayes 1975: 115-116, cat. no. 455; Lightfoot/Arslan 1992: 135, 
198-199, kat. no. 82, 133-134; Weinberg/Stern 2009: 133, plt. 26/297; Atila 2015: 165-166, 171, cat. 
no. 30, fig. 9/30. 

Tarih  M.S. 3-5. yüzyıl 

 

Kat. No 5 (Fot., Çiz. 5) Env. No: 2007-06 (A) Bul. Yeri: Satın Alma Form: Dikdörtgen Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 4,9 cm Yük.: 11 cm Cidar: 0,3 cm Gen.: 6,1 cm Dip Çapı: 4,6 cm 

Renk Mavi Teknik: Kalıba Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Dışa çekilip içe katlanarak yuvarlatılmış geniş ağız, kısa, dar, silindirik, gövdeye doğru genişleyen iç 
bükey boyun, prizmal gövde, konkav dip. Tam, irrizeli, habbeli yapı, kalker tabakası, yüzeyde yer yer 
aşınma, pul pul dökülme. 

Benzer 
örnekler 

Morin-Jean 1922-23: 60-61, form 13; Hayes 1975: 115-116, cat. no. 455; Lightfoot/Arslan 1992: 135, 
198-199, kat. no. 82, 133-134; Weinberg/Stern 2009: 133, plt. 26/297; Atila 2015: 165-166, 171, cat. 
no. 30, fig. 9/30. 

Tarih  M.S. 3-5. yüzyıl 

 

Kat. No 6 (Fot., Çiz. 6) Env. No: 2013-70 (A) Bul. Yeri: Satın Alma Form: Dikdörtgen Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 4,4 cm Yük.: 11,5 cm Cidar: 0,2 cm Gen.: 3,7 cm Dip Çapı: 2,9 cm 

Renk Sarımsı Yeşil Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Dışa çekilerek oluşturulmuş huni biçimli ağız, kısa, dar, silindirik boyun, prizmal gövde, konkav dip. 
Tam, irrizeli, kalker kalıntısı, yüzeyde yer yer aşınma. 

Benzer 
örnekler 

Morin-Jean 1922-23: 60-61, form 13; Hayes 1975: 115-116, cat. no. 455; Lightfoot/Arslan 1992: 135, 
198-199, kat. no. 82, 133-134; Weinberg/Stern 2009: 133, plt. 26/297; Atila 2015: 165-166, 171, cat. 
no. 30, fig. 9/30. 

Tarih  M.S. 3-5. yüzyıl 

 

Kat. No 7 (Fot., Çiz. 7) Env. No: 2013-72 (A) Bul. Yeri: Satın Alma Form: Dikdörtgen Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 4,1 cm Yük.: 12,4 cm Cidar: 0,2 cm Gen.: 4,5 cm Dip Çapı: 3,2 cm 

Renk Sarımsı Yeşil Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Saydam, dışa çekilerek oluşturulmuş ağız, kısa, dar, silindirik boyun, basık omuz, prizmal gövde, 
konkav dip. Tam, irrizeli, habbeli yapı, kalker kalıntısı, yüzeyde yer yer aşınma, gövdede çeşitli 
çatlaklar. 

Benzer 
örnekler 

Morin-Jean 1922-23: 60-61, form 13; Hayes 1975: 115-116, cat. no. 455; Lightfoot/Arslan 1992: 135, 
198-199, kat. no. 82, 133-134; Weinberg/Stern 2009: 133, plt. 26/297; Atila 2015: 165-166, 171, cat. 
no. 30, fig. 9/30. 

Tarih  M.S. 3-5. yüzyıl 
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SAMSUN MÜZESİ KOLEKSİYONUNDAN BİR GRUP CAM ŞİŞE

Kat. No 8 (Fot., Çiz. 8) Env. No: 2013-73 (A) Bul. Yeri: Satın Alma Form: Dikdörtgen Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 3,8 cm Yük.: 10,9 cm Cidar: 0,2 cm Gen.: 3,8 cm Dip Çapı: 3,1 cm 

Renk Mavi Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Saydam, dışa çekilip içe katlanarak yuvarlatılmış ağız, kısa, dar, silindirik boyun, basık omuz, prizmal 
gövde, konkav dip. Tam, irrizeli, habbeli yapı, kalker kalıntısı, yüzeyde yer yer aşınma, gövdede çeşitli 
çatlaklar, omuzda form bozukluğu. 

Benzer 
örnekler 

Morin-Jean 1922-23: 60-61, form 13; Hayes 1975: 115-116, cat. no. 455; Lightfoot/Arslan 1992: 135, 
198-199, kat. no. 82, 133-134; Weinberg/Stern 2009: 133, plt. 26/297; Atila 2015: 165-166, 171, cat. 
no. 30, fig. 9/30. 

Tarih  M.S. 3-5. yüzyıl 

 

Kat. No 9 (Fot., Çiz. 9) Env. No: 3-31-1988 Bul. Yeri: Müsadere Form: Küresel Gövdeli Şişe/Sürahi 

Ölçüler Ağız Çapı: 4 cm Yük.: 14,6 cm Cidar: 0,1 cm Gen.: 9,2cm Dip Çapı: 5,9 cm 

Renk Yeşilimsi Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Saydam, dışa çekilip içe katlanarak yuvarlatılmış, üstü düzeltilmiş, geniş, halka biçimli ağız, kısa, 
silindirik, gövdeye doğru genişleyen boyun, geniş, yuvarlak omuz, yarı küresel gövde, gövde ve 
boynun üst kısmına sonradan eklenen ve ağıza doğru çıkıntı yapan geniş tek kulp,  hafif konkav dip. 
Tam, irrizeli, habbeli yapı, yüzeyde yer yer aşınma, pul pul dökülme. 

Benzer 
örnekler 

Isings 1957: 31-32, form 14; Canav 1985: s. 72, kat. no. 109; Lightfoot/Arslan 1992: 47-48, kat. no. 
14-15; Kunina 1997: 303-306, cat. no. 251, 252, 258; Gürler 2000: 31, kat. no. 16. 

Tarih  M.S. 1-2. yüzyıl 

 

Kat. No 10 (Fot., Çiz. 10) Env. No: 3-33-1988 Bul. Yeri: Müsadere Form: Küresel Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 4,5 cm Yük.: 12,8 cm Cidar: 0,1 cm Gen.: 8,7 cm Dip Çapı: 4,6 cm 

Renk Yeşilimsi Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Saydam, dışa çekilip içe katlanarak yuvarlatılmış, üstü düzeltilmiş, geniş, halka biçimli ağız, kısa, 
silindirik, gövdeye doğru genişleyen boyun, yüksek, geniş, yuvarlak omuz, oval gövde, gövde ve ağız 
kısmına sonradan eklenen ve ağıza üstüne doğru çıkıntı yapan geniş tek kulp,  yüksek konkav dip. 
Tam, irrizeli, habbeli yapı, yüzeyde yer yer aşınma, pul pul dökülme. 

Benzer 
örnekler 

Isings 1957: 31-32, form 14; Canav 1985: 72, kat. no. 109; Lightfoot/Arslan 1992: 47-48, kat. no. 14-
15; Kunina 1997: 303-306, cat. no. 251, 252, 258; Gürler 2000: 31, kat. no. 16. 

Tarih  M.S. 1-2. yüzyıl 

 

Kat. No 11 (Fot., Çiz. 11) Env. No: 4-2-2000 Bul. Yeri: Satın Alma Form: Küresel Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 5 cm Yük.: 14 cm Cidar: 0,1 cm Gen.: 10,3 cm Dip Çapı: 4,2 cm 

Renk Turkuaz Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Yarı saydam, dışa çekilip içe katlanarak yuvarlatılmış geniş halka ağız, iç kısımda ağızın hemen altında 
iki sıra çark-kesme tekniği ile yapılmış yiv, silindirik, gövdeye doğru genişleyen boyun, küresel gövde, 
gövde ve boyuna sonradan eklenmiş tek kulp, yuvarlatılmış taban, yüksek konkav dip. Kırık (gövdede 
kırıklar ve çatlaklar), irrizeli, habbeli yapı, kalker kalıntısı, yüzeyde yer yer aşınma. 

Benzer 
örnekler 

Isings 1957: 31-32, form 14; Canav 1985: 72, kat. no. 109; Lightfoot/Arslan 1992: 47-48, kat. no. 14-
15; Kunina 1997: 303-306, cat. no. 251, 252, 258; Gürler 2000: 31, kat. no. 16. 

Tarih  M.S. 1-2. yüzyıl 
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Akın TEMÜR - Özkan ÖZBİLGİNDOI: 10.22520/tubaked.2019.20.004

Kat. No 12 (Fot., Çiz. 12) Env. No: 2013-64 (A) Bul. Yeri: Satın Alma Form: Tek Kulplu, Küresel 
Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 3,9 cm Yük.: 10,9 cm Cidar: 0,2 cm Gen.: 8,2 cm Dip Çapı: 4,7 cm 

Renk Yeşilimsi Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Saydam, dışa çekilip içe katlanarak yuvarlatılmış geniş halka ağız, dar, silindirik, gövdeye doğru 
genişleyen boyun, küresel gövde, omuz ve ağıza sonradan eklenmiş, ağızın üstüne taşan iki kaburgalı 
tek kulp, gövde ortasını çevreleyen, cam ipliğiyle oluşturulmuş kabartı yiv bezeme, yuvarlatılmış 
taban, konkav dip. Tam, irrizeli, habbeli yapı, kalker kalıntısı, yüzeyde yer yer aşınma. 

Benzer 
örnekler 

Isings 1957: 31-32, form 14; Canav 1985: 72, kat. no. 109; Lightfoot/Arslan 1992: 47-48, kat. no. 14-
15; Kunina 1997: 303-306, cat. no. 251, 252, 258; Gürler 2000: 31, kat. no. 16. 

Tarih  M.S. 1-2. yüzyıl 

 

Kat. No 13 (Fot., Çiz. 13) Env. No: 4-6-1973 Bul. Yeri: Hibe Form: Bodur Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: - cm Yük.: 10,3 cm Cidar: 0,2 cm Gen.: 9,3 cm Dip Çapı: 3,8 cm 

Renk Yeşilimsi Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Saydam, silindirik, gövdeye doğru daralan boyun, üzerinde boyundan başlayarak dibe doğru gövdeyi 
çevreleyerek inen birbirine paralel 3 sıra yivi olan, geniş, üstten basık gövde, kendinden alçak halka 
kaide, yuvarlatılmış konkav dip. Kırık (ağız kısmı tamamen ve boyunun büyük bir kısmı), irrizeli, 
habbeli yapı, kalker izi. 

Benzer 
örnekler 

Canav 1985: 61, kat. no. 87; Lightfoot/Arslan 1992: 126-127, kat. no. 73-74; Whitehouse 1997: 181, 
cat. no. 319; Atila 2015: 163, 170, cat. no. 14, fig. 4/14. 

Tarih  M.S. 2-3. yüzyıl 

 

Kat. No 14 (Fot., Çiz. 14) Env. No: 2007-99 (A) Bul. Yeri: Satın Alma  Form: Bodur Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 3 cm Yük.: 8,2 cm Cidar: 0,2 cm Gen.: 11,5 cm Dip Çapı: 6,1 cm 

Renk Sarımsı Yeşil Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Saydam, tamamlanmamış, düzensiz ve düz bırakılmış ağız, silindirik, gövdeye doğru daralan boyun, 
boyundan gövdeye geçişte aletle yapılmış belirgin boğum, geniş, basık gövde, boyunda ve gövde 
çevresinde üç sıra yiv bezeme, yuvarlatılmış taban, alçak halka kaide, yüksek konkav dip. Kırık (ağız 
ve boynun büyük bir kısmı), irrizeli, kalker kalıntısı, yüzeyde yer yer aşınma. 

Benzer 
örnekler 

Canav 1985: 61, kat. no. 87; Lightfoot/Arslan 1992: 126-127, kat. no. 73-74; Whitehouse 1997: 181, 
cat. no. 319; Atila 2015: 163, 170, cat. no. 14, fig. 4/14. 

Tarih  M.S. 2-3. yüzyıl 
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SAMSUN MÜZESİ KOLEKSİYONUNDAN BİR GRUP CAM ŞİŞE

Kat. No 15 (Fot., Çiz. 15) Env. No: 3-39-1988 Bul. Yeri: Müsadere Form: Matara Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 2,8 cm Yük.: 18,6 cm Cidar: 0,2 cm Gen.: 11,3 cm Dip Çapı: 5,2 cm 

Renk Yeşil Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Saydam, düz bırakılmış ağız, silindirik, gövdeye doğru genişleyen boyun, matara biçiminde iki tarafı 
basık küresel gövde, boyundan gövdeye geçişte alet izi ile oluşturulmuş belirgin boğum, gövde 
üzerinde gövdeyi saran çark-kesme tekniğiyle yapılmış yiv sırası, hafif konkav dip. Tam, irrizeli, 
habbeli yapı, kalkerli tabaka, yüzeyde yer yer aşınma, mine renginde pul pul dökülme. 

Benzer 
örnekler 

Hayes 1975: 66, 171, fig. 6/199; Erten 2018: 48-49, 70-71, kat. no. 15, kat. no. 24. 

Tarih  M.S. 2-4. yüzyıl 

Kat. No 16 (Fot., Çiz. 16) Env. No: 3-37-1988 Bul. Yeri: Müsadere Form: Konik Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 5,8 cm Yük.: 21,8 cm Cidar: 0,2 cm Gen.: 9,8 cm Dip Çapı: 6 cm 

Renk Yeşilimsi Mavi Teknik: Kalıba Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Saydam, dışa çekilerek oluşturulmuş, geniş huni biçimli ağız, ağız çevresinde spiral biçimde sarılı, 
kendi renginde cam ipliği, kısa, dar, silindirik boyun, konik biçimli gövde, gövdeyi çevreleyen kaburga 
bezeme, yuvarlatılmış, yüksek  konkav dip. Tam, irrizeli, habbeli yapı, kalker tabakası, yüzeyde yer 
yer aşınma. 

Benzer 
örnekler 

Morin-Jean 1922-23: 58-59, form 12; Isings 1957: 72-73, form 55a; Lightfoot/Arslan 1992: 146, kat. 
no. 88. 

Tarih  M.S. 2-4. yüzyıl 

 

Kat. No 17 (Fot., Çiz. 17) Env. No: 4-5-1973 Bul. Yeri: Hibe Form: Huni Ağızlı Konik Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: - cm Yük.: 15,8 cm Cidar: 0,2 cm Gen.: 9,5 cm Dip Çapı: 8 cm 

Renk Yeşilimsi Teknik: Kalıba Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Saydam, geniş, silindirik, gövdeye doğru genişleyen boyun, üzerinde, boyunun bittiği kısımdan 
başlayarak dibe doğru eğimli ve paralel devam eden kazıma yivleri olan konik gövde, yumuşatılmış 
yüksek konkav dip. Kırık (ağız kısmı tamamen ve boyunun büyük bir kısmı), irrizeli, habbeli yapı, 
yüzeyde yer yer aşınma. 

Benzer 
örnekler 

Morin-Jean 1922-23: 58-59, form 12; Isings 1957: 72-73, form 55a; Lightfoot/Arslan 1992: 146, kat. 
no. 88. 

Tarih  M.S. 2-4. yüzyıl 

 

Kat. No 18 (Fot., Çiz. 18) Env. No: 3-4-1976 Bul. Yeri: Vezirköprü 
Temel Kazısı /Müsadere 

Form: Huni Ağızlı Küresel 
Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 4,9 cm Yük.: 11,7 cm Cidar: 0,2 cm Gen.: 8,2 cm Dip Çapı: 4,1 cm 

Renk Yeşilimsi Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Saydam, dışa çekilerek oluşturulmuş geniş huni biçimli ağız, silindirik, gövdeye doğru genişleyen 
boyun, küresel gövde, alçak halka kaide, konkav dip. Kırık (Gövde kısmı), irrizeli, habbeli yapı, 
yüzeyde yer yer aşınma. 

Benzer 
örnekler 

Harden 1936: 215, plt. XVIII/638, Class IX-B2a; Isings 1957: s. 123, form 104a Akat/Fıratlı/Kocabaş 
1984: 33, res. 112a; Gürler 2000: 90, kat. no. 104; Atila/Gürler 2009: 159-160, kat. no. 239-240; Erten 
2018: s. 38-39, kat. no. 10. 

Tarih  M.S. 2-4. yüzyıl 
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Akın TEMÜR - Özkan ÖZBİLGİNDOI: 10.22520/tubaked.2019.20.004

Kat. No 19 (Fot., Çiz. 19) Env. No: 7-2-1973 Bul. Yeri: Satın Alma Form: Huni Ağızlı Küresel 
Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 4,3 cm Yük.: 12,4 cm Cidar: 0,2 cm Gen.: 8,9 cm Dip Çapı: 4,7 cm 

Renk Sarımsı Yeşil Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Dışa çekilip içe katlanarak yuvarlatılmış geniş huni biçimli ağız, silindirik, gövdeye doğru 
genişleyerek daralan dış bükey boyun, boyunda alet izi, hafif basık omuz, küresel gövde, yuvarlatılmış 
konkav dip. Kırık (ağız kısmı), irrizeli, habbeli yapı, yüzeyde yer yer aşınma. 

Benzer 
örnekler 

Isings 1957: 123-125, form 104b; Akat/Fıratlı/Kocabaş 1984: 33, res. 112b; Lightfoot/Arslan 1992: 
124, kat. no. 71; Kunina 1997: 298-299, cat. no. 222;  Gürler 2000: 94-96, 112, 114, 115; Atila 2015: 
165, 171, cat. no. 27, fig. 8/27; Erten 2018: 40-41, 56-57, 164-167, 210-211, kat. no. 11, 17, 63-64, 83. 

Tarih  M.S. 3-4. yüzyıl 

 

Kat. No 20 (Fot., Çiz. 20) Env. No: 2013-34 (A) Bul. Yeri: İlkadım-Kale 
Mah./Müsadere 

Form: Huni Ağızlı Küresel 
Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 5,4 cm Yük.: 15,7 cm Cidar: 0,2 cm Gen.: 11,2 cm Dip Çapı: 6 cm 

Renk Yeşilimsi Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Saydam, dışa çekilip içe katlanarak yuvarlatılmış, huni biçimli, iki kademeli halka ağız, ağızdan 
boyuna geçişte aletle sıkıştırılarak yapılmış boğum, dar, silindirik, gövdeye doğru genişleyen boyun, 
küresel gövde, yuvarlatılmış taban, alçak halka kaide, yüksek konkav dip. Tam, irrizeli, habbeli yapı, 
kalker kalıntısı, yüzeyde yer yer aşınma 

Benzer 
örnekler 

Hayes 1975: 92, plt. 21/308; Oliver 1980: 112-113, 122-123, kat. no. 185, 186, 213-215; Canav 1985: 
60, kat. no. 85; Lightfoot/Arslan 1992: 132-133, kat. no. 79-80; Gürler 2000: 99-100, kat. no. 122-124; 
Atila/Gürler 2009: 177, kat. no. 269; Erten 2018: 60-65, 232-233, kat. no. 19-21, kat. no. 93. 

Tarih  M.S. 3-4. yüzyıl 

 

Kat. No 21 (Fot., Çiz. 21) Env. No: 2013-66 (A) Bul. Yeri: Satın Alma Form: Huni Ağızlı Küresel 
Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 8,3 cm Yük.: 19,5 cm Cidar: 0,2 cm Gen.: 14 cm Dip Çapı: 7,1 cm 

Renk Yeşil Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Dışa çekilip içe katlanmış, huni biçimli ağız, dar, silindirik boyun, küresel gövde, boyunun tamamını 
ve gövdenin üst kısmını hafif çapraz olarak çevreleyen, çark-kesme tekniğiyle yapılmış üç sıra yiv, 
yuvarlatılmış taban, yüksek konkav dip. Tam, irrizeli, habbeli yapı, kalker kalıntısı, yüzeyde yer yer 
aşınma, pul pul dökülme. 

Benzer 
örnekler 

Hayes 1975: 92, plt. 21/308; Oliver 1980: 112-113, 122-123, kat. no. 185, 186, 213-215; Canav 1985: 
60, kat. no. 85; Lightfoot/Arslan 1992: 132-133, kat. no. 79-80; Gürler 2000: 99-100, kat. no. 122-124; 
Atila/Gürler 2009: 177, kat. no. 269; Erten 2018: 60-65, 232-233, kat. no. 19-21, kat. no. 93. 

Tarih  M.S. 3-4. yüzyıl 
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SAMSUN MÜZESİ KOLEKSİYONUNDAN BİR GRUP CAM ŞİŞE

Kat. No 22 (Fot., Çiz. 22) Env. No: 2013-78 (A) Bul. Yeri: Satın Alma Form: Huni Ağızlı Küresel 
Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 9 cm Yük.: 22,3 cm Cidar: 0,3 cm Gen.: 15,2 cm Dip Çapı: 7 cm 

Renk Krem Kahve Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Dışa çekilip içe katlanmış huni biçimli ağız, dar, silindirik boyun, küresel gövde, yuvarlatılmış taban, 
ağızın altında, omuz kısmında ve dipte cam ipliğiyle yapılmış kabartı yiv bezemeler, konkav dip. Tam, 
irrizeli, habbeli yapı, ağızda ve gövdenin çeşitli yerlerinde yoğun kalker tabakası, yüzeyde yer yer 
aşınma. 

Benzer 
örnekler 

Hayes 1975: 92, plt. 21/308; Oliver 1980: 112-113, 122-123, kat. no. 185, 186, 213-215; Canav 1985: 
60, kat. no. 85; Lightfoot/ Arslan 1992: 132-133, kat. no. 79-80; Gürler 2000: 99-100, kat. no. 122-
124; Atila/Gürler 2009: 177, kat. no. 269; Erten 2018: 60-65, 232-233, kat. no. 19-21, kat. no. 93. 

Tarih M.S. 3-4. yüzyıl

Kat. No 23 (Fot., Çiz. 23) Env. No: 4-3-2000 Bul. Yeri: Satın Alma Form: Huni Ağızlı Armudi 
Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 2,9 cm Yük.: 16,2 cm Cidar: 0,2 cm Gen.: 13,1 cm Dip Çapı: 5,3 cm 

Renk Turkuaz Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Saydam, dışa çekilip içe katlanmış ve düz bırakılmış ağız, kısa, dar, silindirik, gövdeye doğru daralan 
boyun, geniş armudi gövde, yuvarlatılmış taban, alçak halka kaide, yüksek konkav dip. Tam, irrizeli, 
habbeli yapı, kalker kalıntısı, yüzeyde yer yer aşınma, pul pul dökülme. 

Benzer 
örnekler 

Hayes 1975: 93, plt. 21/316; Akat/Fıratlı/Kocabaş 1984: 26, res. 84; Lightfoot/Arslan 1992: 125, 163-
165, 194-195, kat. no. 72, 101-103, 129-130; Gürler 2000: 111, kat. no. 137; Atila/Gürler 2009: 180, 
kat. no. 274; Erten 2018: 80-81, kat. no. 29. 

Tarih M.S. 3-4. yüzyıl

Kat. No 24 (Fot., Çiz. 24) Env. No: 10-1-2000 Bul. Yeri: Vezirköprü-
Kuyumcu Köyü /Define Kazısı 

Form: Huni Ağızlı 
Armudi Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 3,2 cm Yük.: 15,8 cm Cidar: 0,2 cm Gen.: 9,2 cm Dip Çapı: 5,1 cm 

Renk Yeşilimsi Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Saydam, dışa çekilip içe katlanmış ve üstü düzeltilmiş geniş ağız, kısa, silindirik, gövdeye doğru 
daralarak genişleyen iç bükey, konik biçimli boyun, gövdeye geçişte aletle yapılmış belirgin boğum, 
üstten basık, ortalarda geniş armudi gövde, yuvarlatılmış taban, halka biçimli alçak kaide, yüksek 
konkav dip. Tam, irrizeli, habbeli yapı, kalker kalıntılı, yüzeyde yer yer aşınma, pul pul dökülme. 

Benzer 
örnekler 

Hayes 1975: 93, plt. 21/316; Akat/Fıratlı/Kocabaş 1984: 26, res. 84; Lightfoot/Arslan 1992: 125, 163-
165, 194-195, kat. no. 72, 101-103, 129-130; Gürler 2000: 111, kat. no. 137; Atila/Gürler 2009: 180, 
kat. no. 274; Erten 2018: 80-81, kat. no. 29. 

Tarih M.S. 3-4. yüzyıl

Kat. No 25 (Fot., Çiz. 25) Env. No: 2006-4 (A) Bul. Yeri: Satın Alma Form: Huni Ağızlı Armudi 
Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 3,3 cm Yük.: 16,5 cm Cidar: 0,2 cm Gen.: 11,1 cm Dip Çapı: 4,6 cm 

Renk Yeşil Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Saydam, dışa çekilip içe katlanmış ağız, silindirik, gövdeye doğru daralan boyun, gövdeye geçişte 
aletle sıkıştırılarak yapılmış belirgin boğum, armudi gövde, yuvarlatılmış taban, alçak halka kaide, 
yüksek konkav dip. Tam, irrizeli, habbeli yapı, kalker kalıntısı, yüzeyde yer yer aşınma. 

Benzer 
örnekler 

Hayes 1975: 93, plt. 21/316; Akat/Fıratlı/Kocabaş 1984: 26, res. 84; Lightfoot/Arslan 1992: 125, 163-
165, 194-195, kat. no. 72, 101-103, 129-130; Gürler 2000: 111, kat. no. 137; Atila/Gürler 2009: 180, 
kat. no. 274; Erten 2018: 80-81, kat. no. 29. 

Tarih M.S. 3-4. yüzyıl
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Akın TEMÜR - Özkan ÖZBİLGİNDOI: 10.22520/tubaked.2019.20.004

Kat. No 26 (Fot., Çiz. 26) Env. No: 2013-67 (A) Bul. Yeri: Satın Alma Form: Huni Ağızlı Armudi 
Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 4,6 cm Yük.: 11,9 cm Cidar: 0,1 cm Gen.: 9,8 cm Dip Çapı: 5,4 cm 

Renk Turkuaz Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Saydam, dışa çekilip içe katlanarak yuvarlatılmış, üstü düzeltilmiş, geniş ağız, kısa, dar, silindirik, 
gövdeye doğru daralan boyun, gövdeye geçişte aletle sıkıştırılarak yapılmış belirgin boğum, yayvan 
armudi gövde, yuvarlatılmış taban, alçak halka kaide, yüksek konkav dip. Tam, irrizeli, habbeli yapı, 
kalker kalıntısı, yüzeyde yer yer aşınma. 

Benzer 
örnekler 

Hayes 1975: 93, plt. 21/316; Akat/Fıratlı/Kocabaş 1984: 26, res. 84; Lightfoot/Arslan 1992: 125, 163-
165, 194-195, kat. no. 72, 101-103, 129-130; Gürler 2000: 111, kat. no. 137; Atila/Gürler 2009: 180, 
kat. no. 274; Erten 2018: 80-81, kat. no. 29. 

Tarih  M.S. 3-4. yüzyıl 

 

Kat. No 27 (Fot., Çiz. 27) Env. No: 3-38-1988 Bul. Yeri: Müsadere Form: Huni Ağızlı Armudi 
Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 3,6 cm Yük.: 18,7 cm Cidar: 0,1 cm Gen.: 7,5 cm Dip Çapı: 4,5 cm 

Renk Yeşilimsi Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Saydam, ince cidarlı, içe yuvarlatılmış, geniş, düz ağız, kısa, huni biçimli boyun, boyunda yatay biçimli 
tek sıra çark-kesme tekniğiyle yapılmış yiv, gövdeden boyuna geçişte alet yardımıyla oluşturulmuş 
boğum, armudi biçimli sarkık gövde, kısa, silindirik taban, hafif konkav dip. Tam, irrizeli, habbeli 
yapı, kalkerli yapı, yüzeyde yer yer aşınma, pul pul dökülme. 

Benzer 
örnekler 

Hayes 1975: 93, plt. 21/316; Akat/Fıratlı/Kocabaş 1984: 26, res. 84; Lightfoot/Arslan 1992: 125, 163-
165, 194-195, kat. no. 72, 101-103, 129-130; Gürler 2000: 111, kat. no. 137; Atila/Gürler 2009: 180, 
kat. no. 274; Erten 2018: 80-81, kat. no. 29. 

Tarih  M.S. 3-4. yüzyıl 

 

Kat. No 28 (Fot., Çiz. 28) Env. No: 2006-5 (A) Bul. Yeri: Satın Alma Form: Huni Ağızlı Armudi 
Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 3,5 cm Yük.: 17,2 cm Cidar: 0,2 cm Gen.: 8,6 cm Dip Çapı: 6 cm 

Renk Sarımsı Yeşil Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Düz bırakılmış, işlenmemiş ağız, silindirik, gövdeye doğru daralan boyun, gövdeye geçişte aletle 
sıkıştırılarak yapılmış belirgin boğum, armut biçimli oval gövde, yuvarlatılmış taban, alçak halka 
kaidede noble izi, yüksek konkav, dış bükey dip. Tam, irrizeli, habbeli yapı, kalker kalıntısı, yüzeyde 
yer yer aşınma. 

Benzer 
örnekler 

Hayes 1975: 93, plt. 21/316; Akat/Fıratlı/Kocabaş 1984: 26, res. 84; Lightfoot/Arslan 1992: 125, 163-
165, 194-195, kat. no. 72, 101-103, 129-130; Gürler 2000: 111, kat. no. 137; Atila/Gürler 2009: 180, 
kat. no. 274; Erten 2018: 80-81, kat. no. 29. 

Tarih  M.S. 3-4. Yüzyıl 
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SAMSUN MÜZESİ KOLEKSİYONUNDAN BİR GRUP CAM ŞİŞE

Kat. No 29 (Fot., Çiz. 29) Env. No: 2007-107 (A) Bul. Yeri: Satın Alma Form: Huni Ağızlı Armudi 
Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 2,7 cm Yük.: 16,5 cm Cidar: 0,2 cm Gen.: 6,7 cm Dip Çapı: 3,7 cm 

Renk Sarımsı Krem Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Düz bırakılmış, işlenmemiş ağız, silindirik, gövdeye doğru daralan boyun, gövdeye geçişte aletle 
sıkıştırılarak yapılmış boğum, armut biçimli oval gövde, yuvarlatılmış taban, alçak halka kaidede noble 
izi, hafif konkav, dış bükey dip. Tam, irrizeli, habbeli yapı, kalker kalıntısı, yüzeyde yer yer aşınma. 

Benzer 
örnekler 

Hayes 1975: 93, plt. 21/316; Akat/Fıratlı/Kocabaş 1984: 26, res. 84; Lightfoot/Arslan 1992: 125, 163-
165, 194-195, kat. no. 72, 101-103, 129-130; Gürler 2000: 111, kat. no. 137; Atila/Gürler 2009: 180, 
kat. no. 274; Erten 2018: 80-81, kat. no. 29. 

Tarih  M.S. 3-4. Yüzyıl 

 

 

Kat. No 30 (Fot., Çiz. 30) Env. No: 1-1-1988 Bul. Yeri: Müsadere Form: Huni Ağızlı Armudi Gövdeli 
Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 5,5 cm Yük.: 18,4 cm Cidar: 0,2 cm Gen.: 12,5 cm Dip Çapı: 6,1 cm 

Renk Sarımsı Yeşil Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Saydam, dışa çekilip içe katlanarak yuvarlatılmış, huni biçimli geniş ağız, kısa, silindirik, gövdeye 
doğru daralan boyun, boyunda belirgin alet izi, armudi gövde, gövde ortasını tek sıra dolaşan, hafif 
dalga biçimli boya bezeme, yuvarlatılmış, yüksek konkav dip. Tam, irrizeli, habbeli yapı, yüzeyde yer 
yer aşınma. 

Benzer 
örnekler 

Harden 1936: 195, 199, plt. 516 (Class IX-A1a1), 537 (Class IX-A1a5); Isings 1957: 161, form 133; 
Oliver 1980: 113, cat. no. 187; Akat/Fıratlı/Kocabaş 1984: 25, 33, res. 81, 111; Canav 1985: 56, 59, 
60, kat. no. 77, 83, 84; Lightfoot/Arslan 1992: 128, 129, 130-132, kat. no. 75, 76, 77-79; 
Weinberg/McClellan 1992: 133, cat. no. 109; Gürler 2000: 97, kat. no. 118; Atila/Gürler 2009: 183, 
kat. no. 280; Erten 2018: 34-35, kat. no. 8. 

Tarih  M.S. 3-4. Yüzyıl 

 

 

Kat. No 31 (Fot., Çiz. 31) Env. No: 1-2-1988 Bul. Yeri: Müsadere Form: Huni Ağızlı Armudi Gövdeli 
Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 6,2 cm Yük.: 16,9 cm Cidar: 0,3 cm Gen.: 10,5 cm Dip Çapı: 5,6 cm 

Renk Yeşilimsi Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Saydam, dışa çekilip içe katlanarak yuvarlatılmış geniş huni biçimli halka ağız, kısa, dar, silindirik, 
gövdeye doğru daralarak genişleyen “S” biçimli boyun, boyunda alet izi, armudi gövde, yumuşatılmış 
yüksek konkav dip. Tam, irrizeli, kalkerli yapı, yüzeyde yer yer aşınma. 

Benzer 
örnekler 

Harden 1936: 195, 199, plt. 516 (Class IX-A1a1), 537 (Class IX-A1a5); Isings 1957: 161, form 133; 
Oliver 1980: 113, cat. no. 187; Akat/Fıratlı/Kocabaş 1984: 25, 33, res. 81, 111; Canav 1985: 56, 59, 
60, kat. no. 77, 83, 84; Lightfoot/Arslan 1992: 128, 129, 130-132, kat. no. 75, 76, 77-79; 
Weinberg/McClellan 1992: 133, cat. no. 109; Gürler 2000: 97, kat. no. 118; Atila/Gürler 2009: 183, 
kat. no. 280; Erten 2018: 34-35, kat. no. 8. 

Tarih  M.S. 3-4. Yüzyıl 
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Akın TEMÜR - Özkan ÖZBİLGİNDOI: 10.22520/tubaked.2019.20.004

Kat. No 32 (Fot., Çiz. 32) Env. No: 3-32-1988 Bul. Yeri: Müsadere Form: Huni Ağızlı Armudi 
Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 5,3 cm Yük.: 14,2 cm Cidar: 0,1 cm Gen.: 9,9 cm Dip Çapı: 4,5 cm 

Renk Yeşilimsi Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Saydam, dışa çekilip içe katlanarak yuvarlatılmış, huni biçimli geniş ağız, kısa, silindirik, gövdeye 
doğru genişleyerek daralan dış bükey boyun, boyunda belirgin alet izleri, armudi gövde, yuvarlatılmış, 
yüksek konkav dip. Tam, irrizeli, habbeli yapı, kalkerli yapı, yüzeyde yer yer aşınma, pul pul dökülme. 

Benzer 
örnekler 

Harden 1936: 195, 199, plt. 516 (Class IX-A1a1), 537 (Class IX-A1a5); Isings 1957: 161, form 133; 
Oliver 1980: 113, cat. no. 187; Akat/Fıratlı/Kocabaş 1984: 25, 33, res. 81, 111; Canav 1985: 56, 59, 
60, kat. no. 77, 83, 84; Lightfoot/Arslan 1992: 128, 129, 130-132, kat. no. 75, 76, 77-79; 
Weinberg/McClellan 1992: 133, cat. no. 109; Gürler 2000: 97, kat. no. 118; Atila/Gürler 2009: 183, 
kat. no. 280; Erten 2018: 34-35, kat. no. 8. 

Tarih  M.S. 3-4. Yüzyıl 

 

 

Kat. No 33 (Fot., Çiz. 33) Env. No: 10-1-1976 Bul. Yeri: Satın Alma Form: Huni Ağızlı Armudi 
Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 6 cm Yük.: 19,3 cm Cidar: 0,4 cm Gen.: 11 cm Dip Çapı: 5,5 cm 

Renk Sarımsı Yeşil Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Dışa çekilip içe katlanarak yuvarlatılmış kalın profilli geniş halka ağız, kısa, dar, silindirik, gövdeye 
doğru genişleyerek daralan dış bükey boyun, boyundan itibaren dibe kadar genişleyerek devam eden 
armudi gövde, yuvarlatılmış konkav dip. Tam, irrizeli, habbeli yapı, yüzeyde yer yer aşınma. 

Benzer 
örnekler 

Harden 1936: 195, 199, plt. 516 (Class IX-A1a1), 537 (Class IX-A1a5); Isings 1957: 161, form 133; 
Oliver 1980: 113, cat. no. 187; Akat/Fıratlı/Kocabaş 1984: 25, 33, res. 81, 111; Canav 1985: 56, 59, 
60, kat. no. 77, 83, 84; Lightfoot/Arslan 1992: 128, 129, 130-132, kat. no. 75, 76, 77-79; 
Weinberg/McClellan 1992: 133, cat. no. 109; Gürler 2000: 97, kat. no. 118; Atila/Gürler 2009: 183, 
kat. no. 280; Erten 2018: 34-35, kat. no. 8. 

Tarih  M.S. 3-4. Yüzyıl 

 

 

Kat. No 34 (Fot., Çiz. 34) Env. No: 10-1-2001 Bul. Yeri: Satın Alma Form: Huni Ağızlı Armudi 
Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 5,7 cm Yük.: 14 cm Cidar: 0,2 cm Gen.: 9 cm Dip Çapı: 2,2 cm 

Renk Turkuaz Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Saydam, dışa çekilerek oluşturulmuş, geniş huni biçimli ağız, kısa, dar, silindirik, gövdeye doğru 
genişleyen boyun, armudi gövde, yuvarlatılmış taban, yüksek konkav dip. Tam, irrizeli, habbeli yapı, 
kalker kalıntısı, yüzeyde yer yer aşınma, pul pul dökülme. 

Benzer 
örnekler 

Harden 1936: 195, 199, plt. 516 (Class IX-A1a1), 537 (Class IX-A1a5); Isings 1936: 161, form 133; 
Oliver 1980: 113, cat. no. 187; Akat/Fıratlı/Kocabaş 1984: 25, 33, res. 81, 111; Canav 1985: 56, 59, 
60, kat. no. 77, 83, 84; Lightfoot/Arslan 1992: 128, 129, 130-132, kat. no. 75, 76, 77-79; 
Weinberg/McClellan 1992: 133, cat. no. 109; Gürler 2000: 97, kat. no. 118; Atila/Gürler 2009: 183, 
kat. no. 280; Erten 2018: 34-35, kat. no. 8. 

Tarih  M.S. 3-4. Yüzyıl 
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Kat. No 35 (Fot., Çiz. 35) Env. No: 12-2-1999 Bul. Yeri: Satın Alma Form: Huni Ağızlı Armudi 
Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 4,5 cm Yük.: 12 cm Cidar: 0,3 cm Gen.: 8 cm Dip Çapı: 3,4 cm 

Renk Turkuaz Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Saydam, dışa çekilip içe katlanarak dik bırakılmış huni biçimli ağız, kısa, dar, silindirik, gövdeye doğru 
daralan boyun, boyundan gövdeye geçişte aletle yapılmış belirgin boğum, geniş, armudi gövde, 
yuvarlatılmış taban, alçak halka kaide, yüksek konkav dip. Tam, irrizeli, habbeli yapı, kalker kalıntısı, 
yüzeyde yer yer aşınma, pul pul dökülme. 

Benzer 
örnekler 

Harden 1936: 195, 199, plt. 516 (Class IX-A1a1), 537 (Class IX-A1a5); Isings 1957: 161, form 133; 
Oliver 1980: 113, cat. no. 187; Akat/Fıratlı/Kocabaş 1984: 25, 33, res. 81, 111; Canav 1985: 56, 59, 
60, kat. no. 77, 83, 84; Lightfoot/Arslan 1992: 128, 129, 130-132, kat. no. 75, 76, 77-79; 
Weinberg/McClellan 1992: 133, cat. no. 109; Gürler 2000: 97, kat. no. 118; Atila/Gürler 2009: 183, 
kat. no. 280; Erten 2018: 34-35, kat. no. 8. 

Tarih  M.S. 3-4. yüzyıl 

 
Kat. No 36 (Fot., Çiz. 36) Env. No: 12-4-2001 Bul. Yeri: Satın Alma Form: Küresel Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 2,6 cm Yük.: 9,7 cm Cidar: : 0,2 cm Gen.: 6,4 cm Dip Çapı: 2,9 cm 

Renk Yeşil Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Dışa çekilip içe katlanarak yuvarlatılmış ağız, dar, silindirik, gövdeye doğru genişleyen boyun, küresel 
gövde, konkav dip. Tam, irrizeli, habbeli yapı, yoğun kalker tabakası, yüzeyde yer yer aşınma, gövdede 
büyük çatlaklar. 

Benzer 
örnekler 

Isings 1957: 119-120, form 101; Isings 1971: 10, fig. 1/11; Lightfoot/Arslan 1992: 121, 189-190, 192-
193, kat. no. 68, 124-125, 127-128; Gürler 2000: 80, kat. no. 98; Atila/Gürler 2009: 156, kat. no. 232-
233. 

Tarih  M.S. 3-4. yüzyıl 

 
Kat. No 37 (Fot., Çiz. 37) Env. No: 2006-1 (A) Bul. Yeri: Satın Alma Form: Küresel Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 1,4 cm Yük.: 6,7 cm Cidar: 0,1 cm Gen.: 5 cm Dip Çapı: 1,4 cm 

Renk Kahve Alacalı Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Dar, silindirik, gövdeye doğru genişleyerek daralan dış bükey boyun, küresel gövde, düz dip. Kırık 
(ağızın büyük bir kısmı), irrizeli, habbeli yapı, kalker kalıntısı, yüzeyde yer yer aşınma. 

Benzer 
örnekler 

Isings 1957: 119-120, form 101; Isings 1971: 10, fig. 1/11; Lightfoot/Arslan 1992: 121, 189-190, 192-
193, kat. no. 68, 124-125, 127-128; Gürler 2000: 80, kat. no. 98; Atila/Gürler 2009: 156, kat. no. 232- 

Tarih  M.S. 3-4. yüzyıl 

 
Kat. No 38 (Fot., Çiz. 38) Env. No: 2006-3 (A) Bul. Yeri: Satın Alma Form: Küresel Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 3,2 cm Yük.: 12,1 cm Cidar: 0,2 cm Gen.: 8,9 cm Dip Çapı: 4,2 cm 

Renk Sarımsı Yeşil Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Yarı saydam, dışa çekilip içe katlanmış ağız, silindirik, gövdeye doğru daralan boyun, küresel gövde, 
boyundan itibaren gövdenin üst kısmını çevreleyen çark-kesme tekniğiyle yapılmış yarı düzenli  yiv 
bezemeler, yuvarlatılmış taban, konkav dip. Tam, irrizeli, habbeli yapı, kalker kalıntısı, yüzeyde yer 
yer aşınma, pul pul dökülme. 

Benzer 
örnekler 

Isings 1957: 119-120, form 101; Isings 1971: 10, fig. 1/11; Lightfoot/Arslan 1992: 121, 189-190, 192-
193, kat. no. 68, 124-125, 127-128; Gürler 2000: 80, kat. no. 98; Atila/Gürler 2009: 156, kat. no. 232-
233. 

Tarih  M.S. 3-4. yüzyıl 
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Kat. No 39 (Fot., Çiz. 39) Env. No: 2007-101 (A) Bul. Yeri: Satın Alma Form: Küresel Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 3,5 cm Yük.: 12 cm Cidar: 0,2 cm Gen.: 8,3 cm Dip Çapı: 3,7 cm 

Renk Turkuaz Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Saydam, dışa çekilip içe katlanarak yuvarlatılmış ağız, silindirik, gövdeye doğru daralan boyun, 
küresel gövde, yuvarlatılmış taban, yüksek konkav dip. Tam, irrizeli, habbeli yapı, kalker kalıntısı, 
yüzeyde yer yer aşınma. 

Benzer 
örnekler 

Isings 1957: 119-120, form 101; Isings 1971: 10, fig. 1/11; Lightfoot/Arslan 1992: 121, 189-190, 192-
193, kat. no. 68, 124-125, 127-128; Gürler 2000: 80, kat. no. 98; Atila/Gürler 2009: 156, kat. no. 232-
233. 

Tarih  M.S. 3-4. yüzyıl 

Kat. No 40 (Fot., Çiz. 40) Env. No: 2009-84 (A) Bul. Yeri: Satın Alma Form: Küresel Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 3,1 cm Yük.: 9,6 cm Cidar: 0,2 cm Gen.: 7 cm Dip Çapı: 2,5 cm 

Renk Yeşil Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Saydam, dışa çekilip içe katlanarak yuvarlatılmış halka ağız, silindirik, gövdeye doğru genişleyen 
boyun, küresel gövde, yuvarlatılmış taban, hafif konkav dip. Tam, irrizeli, habbeli yapı, kalker 
tabakası, yüzeyde yer yer aşınma, pul pul dökülme. 

Benzer 
örnekler 

Isings 1957: 119-120, form 101; Isings 1971: 10, fig. 1/11; Lightfoot/Arslan 1992: 121, 189-190, 192-
193, kat. no. 68, 124-125, 127-128; Gürler 2000: 80, kat. no. 98; Atila/Gürler 2009: 156, kat. no. 232-
233. 

Tarih  M.S. 3-4. yüzyıl 

 
Kat. No 41 (Fot., Çiz. 41) Env. No: 3-3-1976 Bul. Yeri: Vezirköprü Temel 

Kazısı /Müsadere 
Form: Küresel Gövdeli 
Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 2,5 cm Yük.: 13,3 cm Cidar: 0,15 cm Gen.: 8,8 cm Dip Çapı: 4,1 cm 

Renk Yeşilimsi Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Saydam, dışa çekilip içe katlanmış geniş ağız, kısa, geniş, silindirik, gövdeye doğru daralarak 
genişleyen iç bükey boyun, boyunda alet izi, geniş küresel gövde, yuvarlatılmış konkav dip. Tam, 
irrizeli, habbeli yapı, yüzeyde yer yer aşınma. 

Benzer 
örnekler 

Isings 1957: 121-122, form 103; Akat/Fıratlı/Kocabaş 1984: 32, res. 108; Lightfoot/Arslan 1992: 89, 
117, 122, 160-162, kat. no. 45, 64, 69, 98-100; Kunina 1997: 298, cat. no. 225; Whitehouse 1997: 177, 
cat. no. 310; Gürler 2000: 89, 104-105, kat. no. 101-102, 128-129; Küçükerman 2008: 30-31; Atila 
2015: 165, 171, cat. no. 25, fig. 8/25; Erten 2018: 58-59, 66-67, kat. no. 18, 22. 

Tarih  M.S. 3-4. yüzyıl 

 

Kat. No 42 (Fot., Çiz. 42) Env. No: 10-2-2001 Bul. Yeri: Satın Alma Form: Küresel Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 2,7 cm Yük.: 14,7 cm Cidar: 0,2 cm Gen.: 11,2 cm Dip Çapı: 5,8 cm 

Renk Yeşilimsi Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Saydam, dışa çekilip içe katlanmış, dışa taşkın ağız, silindirik, gövdeye doğru daralarak genişleyen iç 
bükey boyun, boyundan gövdeye geçişte, aletle oluşturulmuş belirgin boğum, iç bükey omuz, küresel 
gövde, yuvarlatılmış taban, yüksek konkav dip. Tam, irrizeli, habbeli yapı, kalker kalıntısı, yüzeyde 
yer yer aşınma. 

Benzer 
örnekler 

Isings 1957: 121-122, form 103; Akat/Fıratlı/Kocabaş 1984: 32, res. 108; Lightfoot/Arslan 1992: 89, 
117, 122, 160-162, kat. no. 45, 64, 69, 98-100; Kunina 1997: 298, cat. no. 225; Whitehouse 1997: 177, 
cat. no. 310; Gürler 2000: 89, 104-105, kat. no. 101-102, 128-129; Küçükerman 2008: 30-31; Atila 
2015: 165, 171, cat. no. 25, fig. 8/25; Erten 2018: 58-59, 66-67, kat. no. 18, 22. 

Tarih  M.S. 3-4. yüzyıl 
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Kat. No 43 (Fot., Çiz. 43) Env. No: 13-2-1999 Bul. Yeri: Satın Alma Form: Küresel Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 3,5 cm Yük.: 16,5 cm Cidar: 0,2 cm Gen.: 10,2 cm Dip Çapı: 7,1 cm 

Renk Sarımsı Kahve Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Saydam, dışa çekilip içe katlanarak yuvarlatılmış ve düz bırakılmış dışa taşkın ağız, geniş, silindirik, 
gövdeye doğru genişleyen boyun, boyundan gövdeye geçişte aletle yapılmış belirgin boğum, küresel 
gövde, yüksek konkav dip. Kırık (ağızın büyük bir kısmı ve boyunda küçük kırıklar ve çatlaklar), 
irrizeli, habbeli yapı, kalker kalıntısı, yüzeyde yer yer aşınma, pul pul dökülme. 

Benzer 
örnekler 

Isings 1957: 121-122, form 103; Akat/Fıratlı/Kocabaş 1984: 32, res. 108; Lightfoot/Arslan 1992: 89, 
117, 122, 160-162, kat. no. 45, 64, 69, 98-100; Kunina 1997: 298, cat. no. 225; Whitehouse 1997: 177, 
cat. no. 310; Gürler 2000: 89, 104-105, kat. no. 101-102, 128-129; Küçükerman 2008: 30-31; Atila 
2015: 165, 171, cat. no. 25, fig. 8/25; Erten 2018: 58-59, 66-67, kat. no. 18, 22. 

Tarih  M.S. 4-5. yüzyıl 

 
Kat. No 44 (Fot., Çiz. 44) Env. No: 2007-98 (A) Bul. Yeri: Satın Alma Form: Küresel Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 2,7 cm Yük.: 15,8 cm Cidar: 0,1 cm Gen.: 11,5 cm Dip Çapı: 5,3 cm 

Renk Mavimsi Yeşil Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Yarı saydam, düz bırakılmış, işlenmemiş ağız, silindirik, gövdeye doğru hafif genişleyen boyun, 
gövdeye geçişte aletle sıkıştırılarak oluşturulmuş belirgin boğum, küresel gövde, boğumdan itibaren 
gövdenin üst kısmına çark-kesme tekniği ile yapılmış paralel yiv bezemeler, hafif konkav dip. Tam, 
irrizeli, habbeli yapı, kalker kalıntısı, yüzeyde yer yer aşınma. 

Benzer 
örnekler 

Isings 1957: 121-122, form 103; Akat/Fıratlı/Kocabaş 1984: 32, res. 108; Lightfoot/Arslan 1992: 89, 
117, 122, 160-162, kat. no. 45, 64, 69, 98-100; Kunina 1997: 298, cat. no. 225; Whitehouse 1997: 177, 
cat. no. 310; Gürler 2000: 89, 104-105, kat. no. 101-102, 128-129; Küçükerman 2008: 30-31; Atila 
2015: 165, 171, cat. no. 25, fig. 8/25; Erten 2018: 58-59, 66-67, kat. no. 18, 22. 

Tarih  M.S. 3-4. yüzyıl 

 
Kat. No 45 (Fot., Çiz. 45) Env. No: 2007-109 (A) Bul. Yeri: Satın Alma Form: Küresel Gövdeli Şişe 

Ölçüler Ağız Çapı: 3,2 cm Yük.: 13,8 cm Cidar: 0,2 cm Gen.: 11 cm Dip Çapı: 4,5 cm 

Renk Sarımsı Yeşil Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Düz bırakılmış, işlenmemiş ağız, silindirik, gövdeye doğru daralan boyun, küresel gövde, yuvarlatılmış 
taban, iki kademeli hafif konkav dip. Tam, irrizeli, kalker kalıntısı, yüzeyde yer yer aşınma. 

Benzer 
örnekler 

Isings 1957: 121-122, form 103; Akat/Fıratlı/Kocabaş 1984: 32, res. 108; Lightfoot/Arslan 1992: 89, 
117, 122, 160-162, kat. no. 45, 64, 69, 98-100; Kunina 1997: 298, cat. no. 225; Whitehouse 1997: 177, 
cat. no. 310; Gürler 2000: 89, 104-105, kat. no. 101-102, 128-129; Küçükerman 2008: 30-31; Atila 
2015: 165, 171, cat. no. 25, fig. 8/25; Erten 2018: 58-59, 66-67, kat. no. 18, 22. 

Tarih  M.S. 3-4. yüzyıl 

 
Kat. No 46 (Fot., Çiz. 46) Env. No: 5-1-1974 Bul. Yeri: Hibe Form: Silindirik Gövdeli Şişe (Kavanoz) 

Ölçüler Ağız Çapı: 6,3 cm Yük.: 9,4 cm Cidar: 0,3 cm Gen.: 8 cm Dip Çapı: 5,1 cm 

Renk Mavi Teknik: Serbest Üfleme, Aletle Şekillendirme 

Tanım Saydam, dışa çekilip içe katlanarak yuvarlatılmış, üstü düzeltilmiş ağız, silindirik boyun, silindirik 
gövde, yuvarlatılmış taban, konkav dip. Kırık (gövdenin büyük bir kısmında kırıklar ve çatlaklar), 
restore edilmiş, irrizeli, habbeli yapı, kalker kalıntısı, yüzeyde yer yer aşınma. 

Benzer 
örnekler 

Hayes 1975: 56, 57-58, 112, 138, fig. 3/135, 10/423, 17/563, plt. 10/142; Atila 2015: 166, 172, cat. no. 
35, fig. 11/35. 

Tarih  M.S. 2-5. yüzyıl 
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HADRİANOUPOLİS KİLISE C YAPISI’NDA ELE GEÇEN 
İKİ ADET YÜN TARAĞI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME 

AN EVALUATION OF TWO WOOL COMBS FOUND 
IN THE HADRIANOUPOLIS CHURCH C

 Ersin ÇELİKBAŞ *1

ÖZET

“Paphlagonia Hadrianoupolis’i” olarak adlandırılan yer bugün Karabük ili, Eskipazar ilçesi merkezinin 3,5 km batısında 
“Viranşehir” olarak adlandırılan mevki ve çevresinde arazi üzerinde dağınık bir şekilde Budaklar, Büyükyayalar, 
Çaylı ve Beytarla köylerini kapsamaktadır. Güneybatı Paphlagonia bölgesi kenti olan Hadrianoupolis’e Geç 
Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşilmiş ve diğer Paphlagonia yerleşimlerinde olduğu gibi kent bir 
çekirdek bölgeye ve bu bölge çevresinde yoğunlaşan bir choraya sahiptir. Hadrianoupolis antik kentinde günümüze 
kadar yapılan çalışmalar sonucunda beş yapının kazısı tamamlanmış olup; Kilise C yapısı olarak adlandırılan yapıda 
ve Güney Nekropolü’nde çalışmalara devam edilmektedir. Kilise C, “Hamam B” olarak adlandırılan yapının 15-
20 m kuzeyinde yer almaktadır. Kilise C’de ilk kazı çalışması 2007 yılında gerçekleştirilmiştir. 2007 yılında yol 
çalışması esnasında ortaya çıkan yapı kalıntısının sadece apsis bölümü ortaya çıkmış, bu nedenle yapının işlevi 
tespit edilememiştir. Bu nedenle yapı kalıntısı “Apsisli Yapı” olarak adlandırılmıştır. 2012 yılında yapı kalıntısının 
açıkta olan kısmında restorasyon ve konservasyon çalışması yapılmıştır. 2017 yılında yapının doğu ve kuzeydoğu 
yönlerinde kazı çalışması yapılmış ve yapının Erken Bizans Dönemi’ne (MS 330-565) tarihlenen bir kilise olduğu 
anlaşılmıştır. Kilise C’de yapılan kazı çalışmalarında iki adet yün tarağı ortaya çıkarılmıştır. Ele geçen bu objelerin 
gerçek anlamda yün taraklamada kullanılan bir alet mi olduğu; yoksa kilisede özel bir anlam mı yüklendiği sorusuna 
cevap aranmaktadır. Bu sorulara yönelik araştırmamızda Sebasteia (Sivas) şehrinde yaşamış olan din adamı Aziz 
Blaise karşımıza çıkmıştır. Doktorluk eğitimi almış olan azizin bilinen iki adet mucizesi vardır. Aziz Blaise paganlar 
tarafından demir yün taraklarıyla işkencelerine maruz kalmış, MS 316 yılında ise başı vurularak idam edilmiştir. 
Bu olay Hıristiyanlar tarafından Aziz Blaise’in dünyanın her yerinde saygı duyulmasına neden olmuştur. Ele geçen 
yün tarakları Aziz Blaise’in ölüm yıldönümü seremonilerinde kullanılan litürjik aletler midir? Kiliselerde ökaristi 
ayinleri için ekmek ve şarap üretildiği bilinmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda Erken Bizans dönemine 
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ait kiliselerde yün taraklamaya yönelik bir faaliyet gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair bir somut veriye 
ulaşılamamıştır. Dolayısıyla kazı çalışmaları esnasında ortaya çıkarılan yün taraklarının üretimden ziyade başka bir 
fonksiyonda kullanılmış olmalıdır. MS 7. yüzyılın sonlarına tarihlenen yün tarakları bölgenin dini ve tarihi geçmişinin 
aydınlatılmasına, teolojik bir değerlendirme yapılmasına katkı sağlayacak nitelikte objelerdir.

Anahtar Kelimeler: Paphlagonia, yün tarağı, Aziz Blaise, litürji, kilise. 

ABSTRACT

“Paphlagonian Hadrianoupolis” expands over the area called “Viransehir” located 3,5 km west of the Eskipazar town 
of Karabuk city, and the villages of Budaklar, Buyukyayalar, Cayli and Beytarla that are scattered around the land. 
Hadrianoupolis, a city of southwest Paphlagonia, was settled in the late Hellenistic, Roman, and Early Byzantine 
periods. The city has a core region similar to other settlements in Paphlagonia and a chora that is centered around the 
core region. As a result of the excavations completed in the ancient city of Hadrianoupolis so far, five excavations 
were completed and the excavations continue in the Church C and the Southern Necropolis. Church C is located 15-
20 m north of the Bath B. The first excavation in the Church C was done in 2007. Only the apse part of the building 
ruins were found during road work in 2007 and therefore the function of the building could not be identified. Thus, 
the ruin was called “Building with Apse.” Restoration and conservation work were done in the unconcealed part 
of the ruin in 2012. An excavation was done in the east and northeast directions in 2017 and it was found that the 
building was a church dated to Early Byzantine Area (A.D. 330-565). During the excavations in the Church C, two 
wool combs were found. The answer still remains to be found to the question whether these objects are objects used in 
wool combing or have special meanings attributed in the church. In our study focusing on finding the answers to these 
questions, we came across St. Blaise, a bishop who lived in the Sebasteia (Sivas) city. This saint who had medical 
training had two miracles that are known. St Blaise was tortured with wool combs by pagans, and executed by cutting 
his head off in A.D. 316. This led Christians all over the world to respect St. Blaise. Are the wool combs obtained 
from the site liturgic objects used in ceremonies to commemorate St. Blaise’s death anniversary? It is known that 
bread and wine are produced for eucharistic rituals in churches. There is no hard evidence of whether wool combing 
activities were done in the Early Byzantine period. Thus, it is possible that the wool combs found during excavations 
were used in another function other than production. These wool combs dated to A.D. 7th century will contribute to 
the efforts of shedding light on the region’s religious and histroical past and to provide a theological evaluation.

Keywords: Paphlagonia, wool comb, Saint Blaise, liturgy, church.
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Hadrianoupolis, Karabük İli, Eskipazar İlçe merkezinin 
3 km batısında, Göksu Çayı’nın oluşturduğu bir vadinin 
içerisinde yer almaktadır (Şek.1).  Kent yaklaşık olarak 
10 km çapında bir yayılım alanına sahip olup, Beytarla, 
Çaylı, Büyükyayalar, Budaklar, Kabaarmut, Dereismail 
Köyleri ile Hacahmatlar ve Bahçepınar Mahallelerini 
kapsamaktadır (Şek. 2). Yüzeyde görülen kalıntılar ile 
kazılar sonucu ortaya çıkarılan yapılar Hacahmatlar 
Mahallesi’nde yoğunlaşmaktadır (Keleş ve Çelikbaş 
2013: 364). 

Paphlagonia Hadrianoupolis’i olarak bilinen kent 
dönem içerisinde farklı bölgelerde gösterilmiştir. 
Kentin Hadrianoupolis adını almadan önce, “Kaisareis 
Proseilemmentiai” adı altında Galatia eyaleti sınırları 
içerisinde olduğu bilinmektedir (Matthews et al. 2009: 
44; Keleş et al. 2019: 199). MÖ 1. yüzyılda kurulduğu 

düşünülen Hadrianoupolis, sonraki yıllarda Güney 
Paphlagonia ile Bithynia arasında konumlanan ve Roma 
İmparatoru Hadrianus’un (MS 117-138) imar faaliyetinde 
bulunarak adını verdiği bu tarihi kent, Bizanslılar 
zamanında uzunca bir süre Honorias eyaletine bağlı 
olarak idare edilmiştir (Matthews et al. 2009: 182).

Hadrianoupolis’te bilimsel çalışmalara 2003 yılında 
Karadeniz Ereğli Müzesi’nin yapmış olduğu kurtarma 
kazılarıyla başlanmıştır. 2006 yılında Bakanlar Kurulu 
Kararı ile ilk bilimsel kazı ekibinin çalışmalarına 
izin verilmiş olup, kentteki bilimsel kazı çalışmaları 
günümüzde devam etmektedir. 

Hadrianoupolis 2019 kazı sezonunda iki noktada kazılar, 
beş yapıda ise restorasyon-konservasyon çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmalarının yapıldığı 

sektörlerden bir tanesi de Kilise C yapısıdır. 
Kilise C Göksu Çayı’nın 300 m batısında 
kaya mezarlarının yoğun görüldüğü yüksek 
bir kayalığın eteğinde, Hamam B yapısına 
15-20 m mesafede konumlanmıştır. Kilise 
C’nin güneydoğu köşesinin büyük bir 
kısmı modern asfalt yolun altında kalmıştır. 
Asfalt çalışması esnasında apsisin küçük bir 
bölümü açıkta kalmıştır. 2007 yılında kazı 
bilimsel ekibi tarafından yapının işlevini 
anlamaya yönelik olarak bir kazı çalışması 
gerçekleştirilmiş, apsisin bir bölümü ve apsis 
zeminini süsleyen mozaik döşemenin bir 
bölümü ortaya çıkarılmıştır. Yapı kalıntısı 
o dönemin kazı heyeti tarafından “Apsisli 
Yapı” olarak adlandırılmıştır. 2012 kazı 
sezonunda asfaltın kenarından itibaren açıkta 
olan apsisin iç kısmında mozaik restorasyon-
konservasyonu ile duvar güçlendirme 
çalışmaları yapılmıştır. 2014 yılında kentin 
önemli görülen noktalarına arkeo-jeoradar 
taramaları yaptırılmıştır. Tarama yaptırılan 
noktalardan bir tanesi olan Apsisli Yapı’nın 
arkeo-jeoradar çalışmaları sonucunda 
bazilikal planlı bir kilise yapısı olduğu 
anlaşılmıştır. Yapıda 2017 yılında çalışmalara 
tekrar başlanmış olup günümüzde de kazı 
çalışmalarına devam edilmektedir. Kazı 
çalışmaları sonucunda büyük bölümü ortaya 
çıkarılan yapının arkeo-jeoradar sonuçlarıyla 
örtüştüğü görülmüş olup; yapının kentteki 
üçüncü kilise olmasından dolayı kazı 
heyeti tarafından Kilise C yapısı olarak 
adlandırılmıştır (Foto. 1). Kazı çalışmaları 
sonucunda ortaya çıkan mimarı kalıntı, 
mozaik döşemeli bema ve apsis zemini ile 
küçük buluntular ışığında Kilise C’nin iki 
yapım evresinin olduğunu, birinci evrenin 

Şekil 1: Hadrianoupolis ve Karabük Haritası / Map of Hadrianoupolis and 
Karabuk.

Şekil 2: Hadrianoupolis kent planı / City plan of Hadrianoupolis
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MS 5. yüzyıla, ikinci evrenin ise MS 6. yüzyıla ait 
olduğu tespit edilmiştir. Kilise C’de 2019 kazı sezonunda 
çalışmalar yapının kuzey ve doğu duvarlarının dış 
kısmında yoğunlaşmıştır. 

Apsisin 3,30 m kuzeyinde, kilisenin doğu duvarının 
1,10 m doğusunda (Foto. 2-3), 150 cm derinlikte 
çalışmanın konusunu oluşturan saplamaları zıt yönde 
üst üste binmiş ve birbirine kaynamış şekilde iki adet 
yoğun korozyona maruz kalmış yün tarağı ortaya 
çıkarılmıştır (Foto. 4). 120 mm uzunluğa sahip aletin 
saplamaları dikdörtgen formlu 20 mm kalınlığında 
ahşaba çakılmıştır (Foto. 5). Ahşap bölümün dışı 3 mm 
kalınlığında demir levha ile kaplanmıştır. Ahşap bölüm 
demir levhaya köşelerden demir çivilerle sabitlenmiştir. 
115 cm uzunluğa sahip, daire kesitli demir saplamalar, 
küt uçlarında baş yapılmamasından dolayı ahşaba, 
dışarıda kalmayacak şekilde girmiştir. Bir uçları sivri 

biten 24 adet saplama iki sıra halinde ahşaba 
çakılmıştır (Şek. 3). Yün taraklarından bir 
tanesinin ahşap ile onu kaplayan demir 
levhasının çok küçük bir bölümü günümüze 
ulaşmıştır. Fakat saplamaların diğer yün 
tarağının saplamalarına kaynamış bir 
şekilde ortaya çıkmasından dolayı iki adet 
yün tarağının aynı formda ve aynı yapım 
tekniğinde üretildiğini göstermiştir. Yün 
tarağının tutamak kısmı muhtemelen ahşap 
olmasından dolayı günümüze ulaşmamıştır. 
Fakat ahşap kalıntıları dikdörtgen 
formlu demir kaplamanın iç kısmında 
izlenebilmektedir. Yün tarağının ahşap bir 
sapa ya da tutamağa sahip olduğu konusunda, 
demir kaplamalı gövdenin bir uzun kenarı 
bize ipucu sunmaktadır. Demir kaplamalı 
gövdenin bir uzun kenarı kapalıyken diğer 
uzun kenarı açık bırakılmıştır. Dolayısıyla 
ahşap olan sap ya da tutamak bölümün 
uzun kenara denk gelmesinden dolayı 
kaplanmadığı anlaşılmaktadır. Stratigrafik 

olarak 3 tabakaya sahip Kilise C’nin birinci tabakası 
MS 7. yüzyıl sonuna, ikinci tabakası MS 6.-7. yüzyıla, 
üçüncü tabakası ise MS 4.-5. yüzyıla tarihlendirilmiştir. 
Yün tarakları ise MS 7. yüzyıl ve sonlarına tarihlenen 
birinci tabakada ele geçmiştir. Yün taraklarının kilisenin 
kuzeydoğu duvarının dışında ortaya çıkması “Acaba 
kiliseye mi aitlerdi?” sorusunu akla getirmektedir. 
Objeler yapının kuzeydoğu dış tarafında bir bölüm içinde 
ortaya çıkarılmıştır. Bizans dönemi kiliselerinde apsisin 
kuzeyindeki bölüme prothesis, güneyindeki bölüme ise 
diakonikon denilmektedir (Ousterhout 1999: 13). Bu 
bağlamda objelerin kilisede ökaristi ayininde kullanılan 
ekmek ve şarabın hazırlandığı bölüm bir bölüm 
olan prothesiste ortaya çıkmış olması gerekmektedir 
(Taft 1991: 1743). Prothesis bölümünde Paten, kalis, 
buhurdan, tören haçı, mühür, artoklasia gibi ökaristi 
ayininde kullanılan ana litürjik malzemeler de muhafaza 
edilmektedir (Köroğlu ve Perk 2016: 531). 

Fotoğraf 1: Kilise C hava fotoğrafı / Aerial photo of Church C.

Fotoğraf 2: Yün taraklarının çıktığı Kilise C’nin bölümü / The 
Room which wool combs discovered in of Church C

Fotoğraf 3: Yün taraklarının ortaya çıktığı nokta / The point which 
wool combs are discovered
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Kilise C yapısında ele geçen taraklar yün taraklamada, 
yani koyundan kırpılmış yünün çözülmesinde kullanılan 
bir alettir (Strand 2012: 31). Dokumacılıkla alakalı 
bu aletlerin bir kilisede ele geçmesi düşündürücüdür. 
Yani kilisede gerçekten bir dokumacılık faaliyeti mi 

gerçekleştirilmektedir yoksa bu aletlere başka manalar 
mı yüklenmiştir? Erken Bizans kiliselerinde bugüne 
kadar dokumacılık faaliyetlerinin yapıldığına dair 
herhangi bir veriye sahip değiliz. Fakat kiliselerde 
ökaristi ayinlerinde kullanılan şarap ve ekmek üretimi 
yapıldığı bilinmektedir. Hıristiyanlıkta ebedi ve gerçek 
ekmeğin bizzat Hz. İsa olduğu, onun insanlık uğruna feda 
ettiği bedenini simgelediği İncil’de belirtilmiştir. Hz. 
İsa’nın etini simgeleyen ekmeği ve kanını simgeleyen 
şarabı içmenin Hz. İsa ile birleşmek anlamına gelmesinin 
törensel yansıması olan şükran ayini, Hıristiyan dinsel 
ritüelleri arasında temel litürjidir (Köroğlu ve Perk 2016: 
529). Ökaristi ayininde sunulacak ekmeğin hazırlanması 
dinsel törenin bir parçasıdır. Ekmek, din adamları 
tarafından özel bir reçeteyle tütsü ve dua eşliğinde 
hazırlanıp, mühürlendikten sonra pişirilmiştir (Köroğlu 
ve Perk 2016: 531). Kiliselerde ekmeğin pişirilmesinin 
yanında şarap üretiminin yapıldığını Kilise C kazısında 
ortaya çıkarılan şarap işliği de kanıtlamaktadır. Fakat 
kiliselerde yün taraklanması konusunda bir veriye 
henüz ulaşılamamıştır. Bu bağlamda aletlere kiliselerde 
bir mana yüklenip yüklenmediği konusuna bakmak 
gerekmektedir. 

Hıristiyanlık sanatındaki ikonografik sahneler 
incelendiğinde Roma Dönemi’nde yaşamış bir aziz 
dikkat çekmektedir. Birçok ikonografisinde elinde yün 
tarağı ile betimlenen azizin adı Aziz Blaise’dir (Foto. 6) 
(Dickerson 2008: Fig.29). Aziz Blaise (Blasius-Blase-
Blayse-Blays-Vlas-Vlasi) Kapadokya Bölgesi’nde yer 
alan Sebasteia (Sivas) kentinin piskoposuydu (Baring-
Gould 1872: 47). MS 280-316 yılları arasında yaşamış 
aziz Sebasteia kentinde doğmuş ve orada ölmüştür 
(Baring-Gould 1872: 48). 

Aziz Blaise ailesinin ekonomik durumunun iyi olması 
vesilesiyle tıp doktorluğu eğitimi almıştır. Genç 
yaşından itibaren iyi huy ve temiz ahlakı ile tanınmıştır. 
Gördüğü eğitime dayanarak insanları ve hayvanları 
tedavi etmiş, bunu genellikle haç çıkararak yapmıştır. 
Şöhreti kısa zamanda yayılmış ve istememesine rağmen 
insanlar onu piskopos olarak seçmiştir. Çok büyük 
saygınlık kazandıktan sonra “tanrısal ruhun telkini”ne 
boyun eğerek ve korunmak isteğiyle Argaios (Erciyes) 
Dağı’ndaki mağarasına çekilmiştir (Çuhacıyan 2004: 4).

Her tarafta tanınıp saygı duyulmasını sağlayan 
efsaneleri mevcuttur. Mesleği ile ilgili olan efsanesi 
şöyle gerçeklemiştir: Aziz Blaise’in ününün çok 
fazla yayılmış olmasından Roma’nın Cappadocia 
Valisi Agricolaus rahatsız olmuş ve askerlerine onu 
tutuklamalarını emretmiştir. Askerler azizi tutuklayıp 
Sebasteia’ya götürürken yolda en çok bilinen iki 
mucizesi gerçekleşmiştir. Aziz Blaise tam Sebasteia’ya 
girerken bir kadın, boğazına takılan balık kılçığı 

Fotoğraf 4: Yün taraklarının ortaya çıktığı an / The first appearance 
of wool combs

Fotoğraf 5: Yün tarakları / Wool combs 

Şekil 3: Yün taraklarının çizimi / Drawing of wool combs
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yüzünden ölmek üzere olan oğlunu ona göstermiştir. 
Aziz dua ederek ellerini çocuğun üstüne koyarak çocuğu 
iyileştirir. O günden itibaren kemik veya diken yutan 
birinin nefes borusu tıkandığında hemen Aziz Blaise’in 
adını anarak geçtiğine inanılmıştır (Yurdakök 2005:361).  
Yoldaki ikinci mucizesinde zavallı bir kadının tek 
varlığı olan domuz yavrusunu bir kurt kapmıştır. Kadın 
Aziz Blaise’e giderek ondan yardım istemiş, aziz ona 
üzülmemesi gerektiğini, domuzunun geri geleceğini 
söylemiştir. Ardından kurt domuzu kadına geri getirmiştir 
(Çuhacıyan 2004: 5). Herkes azize müteşekkir kalırken, 
bu mucizelere sinirlenen Agricolaus Aziz Blaise’i hapse 
attırmıştır. Aziz Blaise’e hapiste paganlar tarafından 
demir yün taraklarıyla işkenceler yapılmıştır (Baring-
Gould 1872: 48). 15. yüzyılda yaşamış olan ünlü 
İtalyan ressam Giovanni Antonio Bellinzoni da Pesaro 
bir tablosunda Aziz Blaise’in demir yün taraklarıyla 
maruz kaldığı işkenceyi resmetmiştir (Foto. 7)(Capriotti 
2008: Fig.7). Vali ona inancından vazgeçirmek için ağır 

işkenceler yaptırmış olmasına rağmen, onun kalbinden 
Yaradan sevgisini çıkarmaya yetmemiştir. MS 316 
yılının Şubat ayında azizin boynu vurularak idam 
edilmiştir. Azizin boynunun vurularak idam edilme 
sahnesini Giovanni Antonio Bellinzoni da Pesaro başka 
bir tablosunda konu etmiştir (Foto. 8) (Capriotti 2008: 
Fig.10). Ona inanan kadınlardan biri tarafından Sebasteia 
surları yakınında ona bir mezar yaptırılmış ve oraya 
defnedilmiştir (Çuhacıyan 2004: 7).  İdam edildiği tarih 
ay ve yıl itibariyle sabittir ancak takvimlere göre gün 
değişebilir. Julien takvimine göre onu anmak için kabul 
edilen gün 11 Şubat, Gregoryen takvimine göre ise 3 
Şubat’tır. Orta Çağ’ın dini takvimlerinde ise 15 Şubat 
olarak geçmektedir (Çuhacıyan 2004: 7). Günümüzde 
ise anma günü 3 Şubat olarak kabul edilmektedir. Aziz 
Blaise’in mezarı Selçukluların şehri ele geçirmesinden 
sonra türbeye dönüşür ve “Boğaz Evliyası” olarak kabul 
edilmiştir (Yurdakök 2005: 361).

Aziz Blaise’in kültü Rusya’dan Amerika’ya, Avrupa’dan 
Güney Afrika’ya kadar yayılmıştır. İtalya ve Belçika’da 

Fotoğraf 6: Stefano Moderno tarafından yapılan Aziz Blaise 
kabartması, MS 15.-16. yüzyıl / The relief which it was made by 
Stefano Moderno, 15.-16. century AD (Dickerson 2008: Fig.29)

Fotoğraf 7: Giovanni Antonio Bellinzoni da Pesaro tarafından 
Aziz Blaise’in yün tarağıyla maruz kaldığı işkencenin resmedildiği 
tablo, MS 15. yüzyıl / The painting which depicted St. Blaise were 
exposed torture with wool combs painted by Giovanni Antonio 
Bellinzoni da Pesaro, 15. centuries AD (Capriotti 2008: Fig.7)
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tarımda iyi ürün alabilmek için, Malta’da doğumları 
kolaylaştırması, Rusya’da hasta hayvanları iyileştirmesi 
için, İspanya’da anjine, Fransa’da difteri, diş ağrısı, gut 
hastalığı, raşitizm ve romatizmaya karşı, Yunanistan’da 
vahşi kurtlardan, İtalya’da depremden korunmak için, 
birçok ülkede solunum yolları problemleri ve boğaz 
hastalıklarına karşı onun yardımına başvurulmaktadır 
(Bozkuş 2007: 388). Ayrıca Dubrovnik’te (Munk 2016: 
7-8), Apulia’da (Safran 2000: 263), Cefalu’da (De Castro 
2015: 34), Lastovo’da (Marinkovic 2009: 9), Ston’da 
(Marinkovic 2009:11) ve adını saymadığımız birçok 
yerde Aziz Blaise’e adanmış kiliseler mevcuttur. Yaygın 
olan kültünün yanında adına yapılmış kiliseler, Aziz 
Blaise’e Hıristiyan dünyasında büyük değer verildiğini 
göstermektedir. Ayrıca Dubrovnik’te yer alan bir kilisede 
Bizans Dönemi’ne (MS 1164-1180) tarihlendirilen 
altından yapılmış bir başlığın azize ait olduğu 
düşünülmektedir (Munk 2016: 7). Bu kiliselerde Aziz 
Blaise ile ilgili anma seremonilerinde yün taraklarının 
kullanılıp kullanılmadığına dair net bir bilgiye sahip 
değiliz. 

Grek ve batı sanatında Aziz Blaise 36 yaşında 
öldürülmesine rağmen yaşlı ve sakallı bir piskopos 
olarak betimlenmiştir. Azizin en erken betimlerinin ilk 
ne zaman görüldüğü konusunda net bir bilgiye sahip 
değiliz. Fakat Orta ve Geç Bizans’a ait bazı kiliselerde 
Aziz Blaise betiminin yapıldığı duvar resimleri 
mevcuttur.  MS 11.-13. yüzyıl arasına tarihlendirilen 
Mottola Kilisesi (Safran 2012: Fig. 8), MS 14. yüzyıla 
ait Marcov Manastırı (Atas 2012: Fig. 8), Geç Bizans 
Dönemine ait Aziz Spyridon Kilisesi (Frantz 1941: 
Fig.6) ve Hal Millieri Kilisesi (Buhagiar 1993: 130) 
duvar resimlerinde Aziz Blaise tasvirleri işlenmiştir. 
Anadolu’da ise özellikle Kapadokya (Cappadocia) 
Bölgesi kiliselerinde azizin betimi sıklıkla işlenmiştir. 
Bu kiliselerden bir tanesi olan Tağar Kilisesi Pekak 
tarafından MS 10.-12. yüzyıla tarihlendirilmiştir (Pekak 
2010: 212). Azizin duvar resimlerine sahip MS 10.-12. 
yüzyıl arasına tarihlendirilen diğer Kapadokya Bölgesi 
kiliseleri Direkli Kilise, Eski Gümüş Manastırı Kilisesi, 
Çarıklı Kilise, Elmalı Kilise, Karanlık Kilise ve Kılıçlar 
Kilisesi’dir (Ataç 2015: 208). Adı geçen kiliselerdeki 
aziz betimlerinde azizin elinde yün tarağı işlenmemiştir. 
Yün tarağının Ortaçağ ikonalarında ve tablolarında 
sıklıkla işlenmesi azizin bu dönemde daha saygı görerek 
popüler bir ikonografi olarak zenginleştirme ve çektiği 
acıları ikonografiyi görenlere hissettirme çabasından 
kaynaklanmış olmalıdır. 

 Özellikle batı sanatında piskoposluk cüppesi giymiş 
şekilde resmedilen azizin kendine has simgesi, 
işkencesine maruz kaldığı yün tarağıdır (Baring-Gould 
1872: 48). Shapley, Aziz Blaise’in elinde tuttuğu yün 
tarağının, azizin şehitlik mertebesine yükseldiğini 
gösteren bir obje olduğunu ifade etmiştir (Shapley 
1968: 8). Aziz Blaise’in elinde yün tarağı tutarken 
yapılmış en güzel tasvirlerden bir tanesi, günümüzde 
Los Angeles County Museum of Art’da teşhir edilen 
Stefano Moderno (1575-1636) tarafından yapılmış olan 
kabartmadır (Foto. 6) (Dickerson 2008: Fig.29). Diğer 
bir örnek ise Antoniazzo Romano’nun (1430-1508) 
resmettiği tablodur (Foto. 9). Tabloda Aziz Blaise ayakta 
ve sağ elinde tuttuğu yün tarağını yukarı doğru kaldırmış 
şekilde resmedilmiştir. Bu hareketiyle yün tarağı ön plana 
çıkarılarak vurgulanmaya çalışılmıştır (Shapley 1968: 
Fig.13). Aziz Blaise’in sol elinde yün tarağı tutarken 
tasvir edildiği bir eser ise 1792 tarihli İngiltere’de 
tedavüle girmiş bir sikkedir (Foto. 10) (Dalton and 
Hamer 1910: 25). Tüm bu örneklerde Aziz Blaise’in 
elinde tuttuğu yün tarağının ön plana çıkarılması, Aziz 
Blaise’in paganlar tarafından maruz kaldığı işkenceyi 
ve çektiği acıları vurgulamaya yöneliktir. Hıristiyanlık 
inancının resmi din olarak kabul edilişine kadar olan 
süreçte paganlarla olan mücadeleler Aziz Blaise’in 
yaşadığı işkencelerle anlatılmaya çalışılmış olmalıdır. 
İşte bu noktada Hadrianoupolis Kilise C kazısında ortaya 
çıkan yün tarakları anlam bulmaktadır.  Yün taraklarının 

Fotoğraf 8: Giovanni Antonio Bellinzoni da Pesaro tarafından Aziz 
Blaise’in başının vurulmasının resmedildiği tablo, MS 15. yüzyıl 
/ The painting which depicted St. Blaise were executed by pagans 
painted by Giovanni Antonio Bellinzoni da Pesaro, 15. Century 
AD (Capriotti 2008: Fig. 10)
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kilisenin önemli eserlerinin yer aldığı bir 
bölümde ele geçmiş olması, objelerin 
liturjik bir eser olabileceğini işaret 
etmektedir. Bu bağlamda objeler, Aziz 
Blaise doğum ya da ölüm gününü anma 
seremonisinde kullanılmış olmalıdır. 

Aziz Blaise kültünün ne zaman 
yaygınlaşmaya başladığı konusunda 
bilgiler yeterli değildir.  Blaise tasvirle-
rinin en erken MS 9. yüzyılda başladığı 
ve özellikle Orta Çağ’da yaygınlaştığı 
daha önce belirtilmişti. Anadolu’da er-
ken dönem kilise kazıları çok az ilerle-
me kaydetmiştir. Ortaya çıkarılan erken 
dönem kiliselerindeki duvar resimleri 
ise doğal ve insanların yaptığı yoğun 
tahribatlar neticesinde büyük bölümleri 
yok olmuş şekilde günümüze ulaşmıştır. 
Bu noktada Erken Bizans Dönemi du-
var resimleri hakkında ayrıntılar çok 
yetersizdir. Fakat Aziz Blaise kültünün 
yaygınlaşmasında köklü bir geleneğin 
var olması gerekmektedir. Çünkü tarih 
içerisinde bir kültün bir anda ortaya 
çıktığını söylemek doğru olmayacaktır. 
Yani bir aziz kültünün Orta Çağ’da 
ve sonrasında çok yaygınlaşmasında 
önceki dönemlerden gelen bir inanışın ve 
geleneğin etkili olmuş olma ihtimali yük-
sektir. Fakat Anadolu’da hem tıp hem de 
Hıristiyanların karşılaştığı zulümler an-
lamında saygı gören bir azizin kültünün 
yaygın olması normal bir durum olacak-
tır. Anadolu’da bilimsel kilise kazılarının 
artması aziz kültleri konusunda daha net 
bilgilere ulaşmamızı sağlayacaktır.  

Hadrianoupolis Kilise C yapısında 
ortaya çıkan yün taraklarının Erken 
Hıristiyanlık Dönemi’ne ait ikonografik 
ve litürjik objeler olma olasılığı 
yüksektir. Objeler Erken Bizans 
sanatının ve inancının az da 
olsa aydınlatılmasına katkıda 
bulunabilecek niteliktedir. 
Hadrianoupolis’in bir hac ve 
piskoposluk merkezi olması, 
Aziz Alypius’un burada doğup 
ölmüş olması antik dönemde 
Hıristiyanlık inancı açısından 
önemini korumasındaki en önemli 
etkenlerdir. Bu duruma bağlı olarak 
Hıristiyanlık inancı içerisinde büyük 
saygı gören azizlerin Hadrianoupolis 

gibi önemli bir piskoposluk 
merkezinde anılmaları normal bir 
durumdur. Paphlagonia Bölgesi’nde 
Aziz Blaise ile ilgili bir seremoni 
yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi 
vermek çok güçtür. Paphlagonia’nın 
iç bölgelerinde kazısı yapılan antik 
kent sayısı çok azdır. Aktif şekilde 
kazısı yapılan Hadrianoupolis’te ise 
kazılar henüz başlangıç aşamasındadır. 
Dolayısıyla Aziz Blaise’in Paphlagonia 
Bölgesi’nde ve Hadrianoupolis’te saygı 
gören azizlerden birisi olup olmadığını 
noktasında ilerleyen çalışmaların bizlere 
daha net bilgiler sunacağı şüphesizdir. 
Hadrianoupolis’te kazısı tamamlanmış 
iki, devam eden bir ve arkeo-jeoradar 
sonuçlarında tespit edilmiş iki, yani 
birbirine çok yakın mesafede ve MS 
5.-7. arasına ait beş kilisenin mevcut 
olması bölgenin erken döneminin 
teolojik açıdan değerlendirme 
yapılmasına ve aydınlatılmasına imkân 
sunacaktır. Yün tarağının analojisini 
yapmak çok güç olmuştur. Bu durumda 
tarağın ana gövdesinin doğada çok 
kısa sürede yok olan ahşap olmasının 
etkisi büyüktür. Tarak bölümünü 
oluşturan demir saplamalar da yoğun 
patinalıdır. Arkeolojik kazılarda ortaya 
çıkarılan demir objelerin çoğu yayına 
hazırlanmamaktadır. Demir objelerin 
yoğun korozyon sonrasında formlarını 
kaybetmiş olmaları yayınların yetersiz 
olmasının en önemli nedenlerinden bir 
tanesidir. Dolayısıyla benzer objelerin 
yayınlanmış örneklerine Geç Roma – 
Erken Bizans dönemine ait katalog ve 
kazı yayınlarında rastlanmamaktadır. 
Yani yün tarağının tipolojik 
değerlendirmesini yapmak mümkün 

olmamıştır. Günümüze ulaşan nadir 
örneklerden bir tanesi Pergamon 

kazılarında ortaya çıkmıştır. 
Gaitzsch objeyi yün tarağı olarak 
tanımlamış; fakat eseri geniş 
bir zaman dilimi vererek Geç 
Bizans Dönemi’ne ait olduğunu 
belirtmiştir (Gaitzsch 2005: 
Kat. W 1-9). Hadrianoupolis’te 

tabaka kazılarının yapılması, 
tabakaların içerisindeki kontekst 

eserlerin daha net tarihler sunması 
yün tarağının MS 7. yüzyıla 
tarihlendirilmesini sağlamıştır.

Fotoğraf 9: Antoniazzo Roma-
no’nun Aziz Blaise’i resmettiği 
tablo, MS 15.-16. yüzyıl / The 
painting which depicted St. 
Blaise painted by Antoniazzo 
Romano, 15.-16. centuries AD 
(Shapley 1968: Fig.13).

Fotoğraf 10: Aziz Blaise’in darp 
edildiği sikke, MS 1792 / The 
coin which minted figure of St. 
Blaise, 1792 AD (Dalton and 
Hamer 1910: 25).
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HASANKEYF’TE ARKEOLOJİK KAZILARDA ELE GEÇEN BİR 
MÜHÜR VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 

A SEAL SEEN FROM THE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS 
IN HASANKEYF AND THEIR THOUGHT

 Mevlüt ELİÜŞÜK *1

ÖZET

Hasankeyf günümüzde Batman il merkezine 37 km uzaklıkta tarihi bir yerleşim alanıdır. Kent, Raman dağlarının 
güney eteklerinde, Dicle nehrinin iki yakasına kurulmuştur. Hasankeyf’in ne zaman kurulduğu ile ilgili çok fazla 
veri günümüze ulaşmamıştır. Bazı kaynaklarda kentle ilgili olarak Yeni Asur Dönemi’nde II. Assurnasibal’in (MÖ 
884-859) yıllıklarında Yukarı Dicle Havzasından bahsedilirken, “Kipani” olarak geçtiği ileri sürülse de burada 
genel olarak bir bölgeden bahsedildiği için Kipani’nin Hasankeyf olup olmadığı muallaklığını korumaktadır. 
Uzunca bir süre kente ait veri bulunmazken MS IV. yüzyılda kentin bulunduğu bölge Roma-Pers ve Roma–Sasani 
arasında bir mücadele alanı olmuştur. II. Konstantinos (337-361) Sasanilere karşı mücadelede Hasankeyf’e (Cepha) 
bir kale inşa ettirerek kenti bölgenin merkezi konumuna getirir. Bölgede Roma- Sasani mücadelesi bilinirken 
arkeolojik verilerde bu doğrulanamamaktaydı. Kentte 2018 yılı kazı sezonunda İmam Abdullah Camii çevresinde 
gerçekleştirilen Hasankeyf’te ve aynı zamanda bölgede benzerine rastlanmayan dağ keçisi betimli bir Sasani mührü 
ele geçmiştir. Sasani mühürlerinde bugüne kadar yapılan çalışmalarda bir kronoloji oturtulamadığından, eser tipolojik 
özelliklerinden ziyade, tarihi kaynaklarda Hasankeyf’in Sasaniler tarafından ele geçirildiği dönemle ilişkilendirilmiş 
ve bu doğrultuda MS VII. yüzyılın başına tarihlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hasankeyf, Sasani Mühürü, Roma Dönemi, Sasani Dönemi, mühürleme. 
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ABSTRACT

Hasankeyf is a historical settlement area located 37 km away from the city of Batman. The city was established 
in the southern foothills of the Raman Mountains and on two sides of the Dicle (Tigris) river. There is not much 
information on when Hasankeyf was established. Regarding Hasankeyf, although in some resources Upper Tigris 
River Basin is mentioned as “Kipani” during Neo Assyrian Period in the journals of Assurnasibal II (BC 884-859), it 
is still not clear whether Kipani is Hasankeyf as a region is mentioned in the sources. Although no data were found 
for a long time related to the city, the area where the city is located has become a battle area between Roman-Persian 
and Roman-Sasanian in the 4th century (AD). Konstantinos II (337-361) had a castle built in Hasankeyf for battling 
against Sasanians and made the city the center of the region. Although it was known as the Roman-Sasanian wars 
in the area, this was not confirmed by archeological data. An excavation around Imam Abdullah Mosque in the city 
in 2018 was completed and a Sasanian seal was found that is descriptive of a mountain goat that is not common in 
Hasankeyf and the area. As no chronology was framed in all the studies on Sasanian seals to date, this piece was 
associated in historical resources with the period when Hasankeyf was conquered by Sasanians and thus, it is dated 
to VIIth century AD.

Keywords: Hasankeyf, Sasanian seal, Roman Period, Sasanian Period, sealing.
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GİRİŞ

Hasankeyf1 günümüzde Batman il merkezine 37 km 
uzaklıkta tarihi bir yerleşim alanıdır. Kent, Raman dağ-
larının güney eteklerinde, Dicle nehrinin iki yakasına 
kurulmuştur. Hasankeyf’in ne zaman kurulduğu ile il-
gili çok fazla veri günümüze ulaşmamıştır. Bazı kay-
naklarda kentle ilgili olarak Yeni Asur Dönemi’nde 
II. Assurnasibal’in (MÖ 884-859) yıllıklarında Yukarı 
Dicle Havzasından bahsedilirken, “Kipani” olarak geç-
tiği ileri sürülse de burada genel olarak bir bölgeden 
bahsedildiği için Kipani’nin Hasankeyf olup olmadığı 
muallaklığını korumaktadır (Mınyat 2008: 9). Uzunca 
bir süre kente ait veri bulunmazken MS IV. yüzyılda 
kentin bulunduğu bölge Roma-Pers ve Roma–Sasani 
arasında bir mücadele alanı olmuştur. II. Konstantinos 
(337-361) Sasanilere karşı mücadelede Hasankeyf’e 
(Cepha) bir kale2 inşa ettirerek kenti bölgenin merke-
zi konumuna getirir (Honigman 1970: 4; Palmer 1990: 
23). Kent merkezinde bugüne kadar yapılan arkeolojik 
kazılarda da kale en erken yapı grubu olarak, tespit edil-
miştir. Ancak kent merkezinin hemen kıyısında Akera-
mik Neolitik Döneme’e tarihlenen Hasankeyf Höyüğün 
varlığı kenti MÖ 9500-8500 yıllarına kadar götürmek-
tedir (Uluçam ve Miyake 2018: 25-32). Höyük’te yapı-
lan kazılar sonucunda höyüğün sadece Akeramik Neo-
litik evrede kullanım gördüğü de anlaşılmıştır (Uluçam 
ve Miyake 2018: 25). Bu bağlamda Hasankeyf Höyük 
ve Hasankeyf kent merkezinin birbirinden bağımsız 
olarak değerlendirilmesi gerektiği, arkeolojik verilerle 
kanıtlanmıştır. Hasankeyf kent merkezinin arkeolojik 
kazı verilerine göre MS IV. yüzyıla kadar gittiğini de 
söylemek mümkündür.

Hasankeyf’in de sınırları içinde olan Arzenen Bölgesi3 
Roma-Pers ve Roma–Sasani mücadelelerinin dsürdüğü 
bir alan olarak karşımıza çıkar. Bölge Sasani hükümdarı 
II. Hüsrev (591-628) tarafından MS 606 yılında büyük 
oranda fethedilmiştir (Kaegi 2000: 56; Ostrogorsky 
2006: 94-95). Bölgenin Sasani istilasında büyük bir 
yağma ve talana uğradığı belirtilir. Roma imparatoru 

1 Hasankeyf’in adının kaynağı için bkz. (Mınyat 2008: 9-16).
2 Kale olarak adlandırılan yapı Roma garnizonu olarak inşa edil-

miştir. Sonraki dönemlerde Artuklu, Eyyübi Dönemlerinde 
yapılan eklemelerle kullanılmıştır Kale’de yürütülen kazı 
çalışmaları için bkz. (Uluçam 2013: 20-26; Uluçam 2006: 42-
45; Uluçam: 2013, 390; Uluçam: 2010, 45-49; Uluçam-Eliüşük 
2018: 286-288).

3 Arzenen bölgesi Roma döneminde Bothan ile Batman nehirleri 
arasında kalan askeri bölgedir. Bölgenin merkezi ise yeri tam 
olarak tespit edilemeyen Erzen kentidir. Kent Ahlat ve Bitlis 
üzerinden gelen ve bir kolu Hısn Keyfa (Hasankeyf) ve Nisibis 
üzerinden Musul’a, diğer bir kolu da Meyyafarikin (Silvan) ve 
Amid (Diyarbakır) üzerinden Haleb ve Dımaşk’a ulaşan tari-
hi yolların kavşağında bulunur. Bölgenin ismi islam fethinden 
sonra X. yüzyıldan başlayarak Orta Çağın sonuna kadar Diyarı 
Bekr bölgesi olarak adlandırılmıştır (Çevik, 2002: 118-19).

Heraklius’un (610-641) 622 yılında bölgeyi ve aynı 
zamanda kenti de Sasanilerin elinden alır (Ostrogorsky 
2006: 94-95). Bu tarihten itibaren X. yüzyıla kadar kent 
hakkında bilgi bulunmamaktadır. X. yüzyılda ise 990 
yılında Ebȗ Ali Hasan bin Mervan kenti alır (İbnü’l Ez-
rak 77; İbnü’l Esir IX, 65) ve kent Mervanoğlulları’nın 
yönetimine, 1085 yılında ise kent Selçuklu Devleti hi-
mayesine girer (Sevim 1988: 305). 1102 yılında Hasan-
keyf Artuklu Beyliğinin yönetimine (Sevim 1962: 511-
512; Artuk 1944: 28-29), 1239 yılında ise kent Eyyubi 
dönemi (Edhem 1927: 98; Yinanç 1944: 616), 1462’ de 
kısa süreliğine Akkoyunlu Devletinin yönetimine girer 
(Uluçam 2013: 6), 1517 yılında ise Osmanlı Devleti dö-
nemi başlar (Uluçam 2013: 6).

Kısa tarihçesini verdiğimiz kentte 2018 yılı kazı sezo-
nunda İmam Abdullah Camii çevresinde gerçekleştirilen 
kazılarda 14-16. yüzyıllar arasına tarihlenen seramik, 
sikke ve diğer buluntular dışında, kentin bu dönemini 
yansıtan sivil mimari ya da başka bir ifadeyle sokak ve 
çevresinde şekillenen evler tespit edilmiştir (Foto. 1). 
Ancak burada yürüttüğümüz kazılarda Hasankeyf’te 
bugüne kadar gerçekleştirilen kazılarda ve bölge mü-
zelerinde de benzerine rastlamadığımız bir mühür ele 
geçmiş, çalışma konumuzu da bu mühür oluşturmuştur.

Eser (env.no HKFK-2018. İMC-II-14) 2018 yılında 
İmam Abdullah Camii bahçesinde gerçekleştirilen kazı-
larda A4 alt plankare açmasında +476, 14 m kotunda ele 
geçmiştir. Kalsedondan yapılan eserin üst bölümü daire 
formlu ve düz yüzeyli olup 22 mm çapındadır. Mühürde 
(Foto. 2, Şek. 1) tek bir figür işlenmiştir. Figürün ayrın-
tıları kazıma çizgilerle verilmiştir. Figür detaylı olarak 
incelendiğinde sıkı gövdeli, uzun güçlü bacaklı, uzun 
boyunlu ve kafasından geriye doğru eğimli bir şekilde, 
uzun kalın boynuzu olduğu görülmektedir (Foto. 3). 
Benzeri boynuz yapısı ve güçlü gövde yaban keçilerin-
de karşımıza çıkar (Foto. 4). Bu nedenle tasviri yapılan 
hayvan bir yaban keçisi olmalıdır. Figür kazıma tekniği 
ile işlenmiş olup negatif baskıdır. Figürde Keçinin boy-
nuzları oldukça belirgin olarak işlendiği görülmektedir. 
Esere cepheden bakıldığında elips formlu olup; 33 mm 
yüksekliğe, 7 mm kalınlığa ve 7 gr ağırlığa sahiptir. Üst 
kısımdan alta doğru daralan eserin merkezinde, 7-8 mm 
çapında düz bir delik görülür. Deliğin çapının oldukça 
dar olması olasılıkla asma amaçlı kullanıldığını işaret 
eder.

Eserin form ve süsleme özellikleri göz önüne alındı-
ğında, Anadolu’da görülen Hitit, Asur ve Roma mühür-
lerinden hem form hem de tasvir bakımından farklılık 
göstermektedir. Anılan kültürlerdeki mühürler ile eser 
karşılaştırıldığında benzeri bir örneğin olmadığını da 
söylemek mümkündür. Eserin en yakın benzerlerinin 
Sasani kültüründe sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. 
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Bu bağlamda eserimizin bir Sasani mührü olduğunu net 
bir şekilde söylemek mümkündür.  Bu nedenle öncelikle 
Sasani kültüründe mühür ve tasvirleri irdelenerek, ese-
rin ikonografisini belirlemek mümkün olacaktır. 

R. Gyselen Sasani mühürleri üzerindeki imgelerin 
siyasi, sosyal ve dini çevreleriyle ilişkili olduğunu ve 
mühür sahiplerinin seçtikleri figürlerin, hayal ettikleri 
ya da inançlarını ifade ettiğini belirtir (Gyselen 2007: 
8). Sasani mühürlerinde temelde portreler ve hayvan 
figürleri işlenmiştir. Hem portrelerde hem de hayvan 
figürlerinde çeşitlilik göze çarpmaktadır. Hayvan 
figürlerinde karıncadan, hörgüçlü öküze, hatta mito-
lojik yaratıklar da dahil olmak üzere çeşitlilik hakim-
dir (Ritter 2009: 109). Bu çeşitli hayvanlardan; tavus 

Fotoğraf 1 - İmam Abdullah Camii Kazı Alanı / Imam Abdullah Mosque Excavation Area

Fotoğraf 2 - Mühür; Profil ve Görünüş / Seal; Profile and 
Appearance

Şekil 1 - Mühür; Profil ve Görünüş Çizimi / Seal; Profile and 
Appearance Drawing

Fotoğraf 3 - Mühür Üzerindeki Dağ Keçisi Figürü / Mountain 
Goat Figure on Seal
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kuşu, sülün, ördek ve turna gibi kuşlar estetik açıdan, 
aslan, kartal, geyik, antilop ve ayı gibi hayvanların do-
ğal özelliklerinden dolayı, akrep gibi bazı figürlerin ise 
kötülüğe karşı koruyucu “tılsım” olarak kullanılmış 
olabileceği ileri sürülmektedir. Bu hayvanlar dışında, 
insan yaşamı ile anılan hayvanlara göre, çok daha ya-
kın ilişkileri olan at, boğa ve koç gibi hayvanların hem 
ekonomik hem de dini simge olarak kullanılmış olabi-
lecekleri düşünülmüştür (Brunner 1979: 34). Boğa ve 
koç figürü aynı zamanda burçlarla da ilişkilendirilmiş-
tir. Mühürde betimlenen yaban keçisi tasviri Zerdüşt-
lük’ te av sahnelerinde sevilerek işlenen konulardan 
biridir (Brunner 1978: 100). Kralların av sahnelerinin 
betimlendiği gümüş eserlerde, krallar yaban keçilerinin 
peşinden koşarken tasvir edilmiştir (Lerner 1976: 185). 
Bu kullanım özellikleri ışığında temelde bir av hayvanı 
olan yaban keçisinin, olasılıkla hayvanın kendi karak-
teri içinde yani, güç, dayanaklılık ve özellikle kralların 
av sahnelerinde kullanılması gibi unsurlarla öne çıkar. 
Hayvanın anılan özelliklerinin varlığı, mühür sahibinin 
de gücü, dayanıklılığı ve avcı oluşunu işaret etmek için, 
bu figürü kullanılmış olabileceğini akla getirir.

SASANİ KÜLTÜRÜNDE MÜHÜRÜN KÖKENİ  
VE KULLANIMI

Sasani Dönemi4 her ne kadar MS 3-7. yüzyıl arasın-
da gösterilse de Sasani kültürünün temellerini Asur, 
Babil ve Akhamenid kültürlerinin devamı olarak 
nitelendirmek mümkündür (Ritter 2013: 101). MÖ 
4. yüzyılın sonlarına kadar Mezopotamya’da silindir 
mühürlerin çok sık görülmekle birlikte, Yeni Asur 
Dönemi’nden itibaren, çeşitli kuvars türlerinden 
yapılan, piramidal ve konik formlu mühürlerin çok 
fazla kullanıldığı bilinmektedir (Ritter 2012: 101). An-

4 İran’da Sasaniler adını taşıyan hanedanlık M.S 224 yılında 
Sasani devletini yönetmeye başladı ve bu hanedanlık 416 yıl 
hüküm sürdü. Müslüman Araplar, bu hanedanlığa M.S. 640 yı-
lında son vermişlerdir (GregoryAbu‟l-Farac, 1937: 30).

cak MÖ 331’de Büyük İskender’in Akhamenid İmpa-
ratorluğuna son vermesiyle birlikte hem silindir hem 
de piramidal ve konik formlu mühürlerin üretiminin 
kesildiği görülmektedir (Lindström vd. 2003: 15). Anı-
lan mühürlerin üretimi bitmiş olmasına rağmen İran’da 
Part Dönemi’nde (MÖ 227- MS 224) yüzük mühürlerin 
kullanımının halen devam ettiği, arkeolojik kazılarla 
doğrulanmıştır (Bader 1996: 395-407). Part İmpara-
torluğunun yıkılmasıyla birlikte ortaya çıkan Sasani 
Devleti döneminde, yüzük mühürlerin yok olduğu ve 
Sasani’lerin yeniden yaklaşık 500 yıl sonra yine damga 
mühürleri kullanmaya başladıkları görülür (Ritter 2012: 
101). C. J. Brunner’in ortaya koyduğu sınıflandırmada, 
yarım daire ve elips şekilli mühürler (Brunner 1978: 27-
40) hemen hemen bugüne kadar belgelenen örneklerin 
%70’ini oluşturduğu tespit edilmiştir (Şek. 2) (Ritter 
2017: Fig. 2). Kalan %30’luk bölümün ise Roma Dö-
nemi örnekleriyle benzer şekilde yani düz, iç bükey ve 
dış bükey formlu oldukları belirlenmiştir (Brunner vd. 
1978: 47; Gyselen vd.1993: 30). Şekil itibariyle Sasa-
ni Dönemi’nde ortaya çıktığı görülen mühürlerin, MÖ 
1. Binde ki konik ve piramidal formlu Asur ve Babil 
örneklerine kısmen benzediğini söylemek mümkündür 
(Foto. 5) (Ritter 2012: 101-102). Ancak burada tıpatıp 
bir benzerlikten ziyade bir öykünmenin olduğunu be-
lirtmemiz gerekir. Bu bağlamda Sasani mühürlerinin 
kökeninin yine içinde bulunduğu coğrafyadan çıktığı 
anlaşılmaktadır. Sasani mühürlerinin kullanım alanları 
oldukça fazladır ve mühürler döneminde, bir kitle ileti-
şim aracına dönüşmüştür. Genel olarak mühür sahiple-
rini üç sosyal sınıf altında değerlendirilmiştir. Bunlar-
dan en üst seviye kral ve asiller sınıfı, ikinci grup ise 
görevli ve yetkililer üçüncü grubu ise isimsiz olan ve 
büyük çoğunluğu oluşturan memur, alt görevli, tüccar 
ve özel kişilerden oluşan gruplardır (Ritter 2017: 284). 
Bu sosyal sınıflar; kamuya ait belgelerde, mallar ve ti-
caret eşyalarının mühürlenmesinde çeşitli formlardaki 
mühürleri kullanmıştır. N. Ritter mühürlerin çok yaygın 
bir kullanım alanının olduğunu dolayısıyla birçok 
mührün, mühürlemede hiç kullanılmamış olabileceğini, 
hatta bir tılsım veya muska olarak da kullanılabileceğini 

Fotoğraf 4 - Dağ Keçisi / Mountain Goat

Şekil 2 - Bugüne Kadar Tespit Edilen Sasani Mühür Tipleri (Ritter 
2017: 277-292, Fig. 2) / Types of Sassanid Seals to Date
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ileri sürmektedir (Ritter 2012: 100). Mühürler çok yay-
gın olarak kullanıldığından mühürler arasında, stil ve 
tasarım kalitesi bağlamında farklılıklar görülmektedir. 
Farklılıklar özellikle detay ve işçilik kalitesinde karşı-
mıza çıkar ve bu farklılıklar araştırmacılar tarafından, 
alıcıların ekonomik gücü ile ilişkilendirilmiştir (Gyse-
len 1993: 60).

Sasani kültüründe mühürleme işlemi, genellikle küçük 
yuvarlak formlu bir kilin üzerine yapılırdı. Mühürlenmiş 
kil örnekleri İran’daki Ak-Depe kazılarında çok sayı-
da ele geçmiştir5 (Ritter 2012: Fig. 3) (Foto. 6). Kü-
çük top şeklindeki killerin üzerinde bir veya iki mü-
hür gösterimi olduğu gibi, 5 ila 20 arasında 
farklı mührü barındıran örneklerde bulun-
maktadır. Bu çok sayıdaki mühürlerden 
özellikle büyük olanların tam merkeze 
yapıldığı, küçük ölçüdeki mühürle-
rin ise daha çok kenarlara yapıldığı 
görülmektedir. R. Frye merkezde-
ki büyük figürün daha çok devlet 
memuru gibi kişilere ait olduğunu, 
küçük mühür görünümlerinin ise çok 
fazla çeşitlilik gösterdiğini belirterek 
bu çeşitliliği yani farklı mühürlerinin 
sayısının çokluğunu, mevcut anlaşmanın 
veya sözleşmenin garantörü ya da şahidi 
olan kişiler tarafından mühürlemiş 
olabilecekleri şeklinde açıklar (Frye 
1968: 118).

5 Gubaev / Longinov / Nikitin 1996, 55-59. İran’da Takht-e Su-
leiman, Qasr-e Abu Nasr, Bandian, Susa, Bishapur, Tepe Ka-
budan, Turang Tepe gibi merkezler dışında kaçakçılardan ele 
geçen ve nereden bulunduğu bilinmeyen bulla’larda bulunmak-
tadır (Cereti vd. 2011: 209).

TARİHLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

Sasani Dönemi MS III. yüzyıldan VII. yüzyılın 
ortalarına kadar ipek yoluna hakim olmuş ve güçlü 
bir devlet yönetimine sahiptir. Anılan dönemde içinde 
sikkelerle birlikte mühürlerde bir nevi kitle iletişim 
aracı gibi görülmüş bunun doğal sonucunda çok sayıda 
eser günümüze ulaşmıştır ve buna bağlı olarak da da-
ğılım alanı oldukça fazladır (Ritter 2012: 99). Sayıları-
nın fazla olmasının doğal sonucu olarak, birçok önemli 
müzede bunları görmek mümkündür. Sasani mühürleri 
koleksiyonuna sahip Leiden, Londra, Berlin, St. Pe-
tersburg ve New York’taki müzelere ait 8000’den fazla 
eser yayınlanmıştır (Gyselen 1997; Gyselen 1993; Bi-
var 1969; Borisov ve Lukonin 1963; Horn ve Steindorf 
1891; Brunner 1978). Yakın Doğu Sanatında sıklıkla 
görülen taş ve kilden yapılan mühürleme geleneği-
nin, Sasani Döneminde de (MS 224-651) devam ettiği 
bilinmektedir (Gorelick ve Gwinnett 1996: 79). Bir-
çok ülkede çok sayıda Sasani mührü bulunmuş olsa da 
kazılardan çıkan mühürlerin sayısı oldukça azdır (Gy-
selen vd. 2007: 2). Bu yüzden tam olarak eserlerin kro-
nolojisi belirlenememiştir (Bivar 1969: 13). Mühürler 
üzerine yapılan çalışmaların büyük bir bölümü katalog 
şeklindedir. Bu çalışmalarda portre ve yazıt olan örnek-
lerde bir tarihlendirme gerçekleştirilebilmiştir (Bruner 
1978: 51-60). Ancak hayvan ve mitolojik yaratıkların 
işlendiği mühürlerde sadece form ve renk özellikleri 
üzerinde durulmuş, tarihlendirme önerisinde ise bulu-
nulmamıştır. 

Mühürler üzerine yapılan kapsamlı çalış-
malardan biri New York Metropolitan 

Müzesi eserleri üzerine C. Brun-
ner tarafından gerçekleştirmiştir. 
Brunner eserleri form, malzeme 
ve renk özellikleri ile birlikte 
kategorilendirmiştir (Brunner 
1978: 27-40). Bu kategoride 
oval ve elips şekilli iki alt grup 
belirler. Ancak bunlar arasın-
da bir tarihlendirme bağlantısı 
kurmaz. Eserimiz bu katego-

riler içinde Elips formlu başlık 
altında değerlendirilmiştir (Brun-

ner 1978: 25, Fig. 43). Eserin en ya-
kın benzeri yine Metropolitan 
Müzesindedir (Brunner 1978: 
100, Fig. 83) ancak yukarıda 
da belirtildiği üzere burada-
ki örnek için de tarihlendir-

me önerisinde bulunulmamıştır. Sasani mühürlerindeki 
kronoloji sorunun varlığı, eserimiz için de tarihlendirme 
önerisinde bulunmayı güçleştirmektedir. Bu nedenle 
burada stil kritiğinden ziyade, Hasankeyf’in Sasani 

Fotoğraf 5 - Babil ve Sasani Mühürleri (Ritter 2017: 277-292, Fig. 
8) / Babylonian and Sassanid Seals

Fotoğraf 6 - Mühürlenmiş Bir Kil Örneği (Ritter 
2012: 99-114, Fig. 3) / A Sealed Clay Sample
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egemenliğine girdiği dönem ya da dönemler göz önüne 
alınarak, söz konusu eserin tarihleme önerisinde bulunul-
muştur. 

Hasankeyf’in içinde bulunduğu bölge Roma Part ve 
Roma Sasani savaşlarının yaşandığı Yukarı Mezopotam-
ya sınırları içerisindedir6. Bu iki kültür arasındaki müca-
dele çok uzun yıllar öncesine dayanmaktadır. Part krallığı 
Büyük İskender tarafından yıkılan Pers krallığının yerine 
MÖ 240 yılında İran dünyasında ortaya çıkar (Bivar 1983: 
21-97). Doğu’da Part krallığının doğuşu ve yükselişine 
paralel olarak Roma’da Batı Akdeniz’i kontrol altına alır. 
Romalılar MÖ 133 yılında Bergama krallığının kendile-
rine bırakılmasıyla, Anadolu’nun yönetiminde söz sahibi 
olur (Magie 1952: 3-33). Roma’nın Partlar’la olan ilk 
karşılaşması, MÖ 96’da Sulla yönetimindeki Roma or-
dusunun Fırat nehri kıyısında gerçekleşmiştir (Keaveney 
1981: 195-212). Burada yapılan anlaşma kapsamında Fı-
rat nehri iki devletin sınırı olmasına karar verilir (Kaçar 
2009: 5). MS 2. yüzyılın başlarında ise İmparator Traia-
nus döneminde, Part topraklarına saldırılar gerçekleşti-
rilir ve Traianus yeni topraklar elde etse de ele geçirdi-
ği bölgelerde isyanlar başlar ve bu saldırı başarısızlıkla 
sonuçlanır (Kaçar 2009: 6). Hadrianus döneminde ise 
yine Fırat nehri sınır kabul edilmiştir (Kaçar 2009: 7). 
Septimius Severus Partlara karşı doğu ve güney yönünde 
bir fetih siyaseti izleyerek Roma’nın sınırlarını genişletir 
(Millar 1993: 111-126) ve Dicle nehrinin doğusuna ka-
dar ilerler (Kaçar 2009: 10). Severuslar döneminde bu 
genişleme siyaseti devam eder, bunun sonucunda Part 
krallığında isyanlar ortaya çıkarak İran’da yeni bir hane-
dan “Sasaniler” başa geçer (Kaçar 2009: 8). Sasani ha-
nedanın ilk hükümdarı ise Papak oğlu Ardeşir’dir (Frye 
1983: 117). Ardeşir Dönemi’nde (MS 237-240) Sasaniler 
savunmadan, saldırı konumuna geçer ve Carrhae (Har-
ran), Nisibis (Nusaybin) ve Hatra’yı ele geçirir (Dodge-
on ve Lieu 1991: 228). Ardeşir’den sonra yerine geçen 
I. Şapur’da (240-272) Romalılara karşı önemli başarılar 
elde eder7. MS 260 yılında I. Şapur ile Roma İmpara-
toru Valerian Edessa (Urfa) yakınlarında yapılan savaş-
ta imparator esir düşer, bu savaş sonrasında ise 260-298 
yılları arasında Roma-Sasani savaşları yoğunlaşır 298’de 
ise Roma İmparatoru Galerius’un kazandığı zaferle 40 
yıllık bir barış dönemi başlar (Schwetheim 2009: 95). 
349 yılında ise II. Şapur Nisibis’i (Nusaybin) kuşatır ve 
alır (338) (Bahadır 2011: 711; İpek 2017: 95). Nisibis’in 
alınması sonucunda Roma İmparatoru II. Konstantinos 
(337-361) doğu sınırı için öncelikle kaybedilen Nisi-

6 Fırat ve Dicle nehirlerinin suladığı topraklara batılı kaynaklar 
“iki nehir arası” anlamına gelen Mezopotamya adını verirken 
Araplarda aynı toprakları ikiye ayırarak; güneyine yani Aşağı 
Mezopotamya’ya Irak, kuzeyine yani Yukarı Mezopotamya’ya 
da “ada” anlamına gelen el-Cezire adını vermişlerdir (Çevik 
2009: 35-37).

7 Şapur Döneminde Sasani ve Roma savaşları için bkz. (Lang 
1983: 505-536; Millar 1993: 259-62). 

bis’in yerine, Diyarbakır’ı Mezopotamya Eyaleti’nin8 
merkezi olarak belirler. Yine alınan önlemler kapsamında 
Hasankeyf’e (Cepha) bir kale inşa ettirerek Hasankey-
f’i Batman çayı ile Siirt arasında uzanan tarihî Arzenen 
bölgesinin9 merkezi haline getirir (Honigmann 1970: 4). 
II. Şapur 359 yılında Amid’i ele geçirir (Akşit 1985: 311-
12), aynı tarihte tahta yeni çıkan Julianus (361-363), Sa-
sani seferine çıkar, ancak sefer sırasında ölür ve yerine 
Jovianus geçer. Jovianus ile Sasaniler arasında yapılan 
anlaşmada Nisibis, Sincar, Musul ve Arzenen, Moxoene, 
Zabdiane, Rehimene ve Korduene’yi Sasanilere bırakır, 
böylelikle Yukarı Mezopotamya’da Roma’nın elinde 
sadece, Batman Suyu’nun batısı ile Amid ve Hasankeyf 
kalmıştır (Honigmann 1970: 3-4). Bu anlaşmadan sonra 
her iki devlet arasında küçük anlaşmazlıklar olsa da barış 
süreci 502 yılına kadar bozulmamıştır. Sasani hükümdarı 
I. Kavad’ın 502 yılında Mezopotamya bölgesine gön-
derdiği ordu Amida ve Theodosiopolis (Erzurum) şehir-
lerini alır (Bahadır 2011: 713). Bu olaya karşılık Roma 
imparatoru I. Anastasius (491-518) bir ordu gönderir ve 
Amida ve Theodosiopolis’i Sasanilerden geri alır (Ma-
lalas 1986: 223-224). 538 yılında, Sasani Hükümdarı 
I. Hüsrev (531-579) Anadolu’da Fırat ve çevresinde 
saldırıda bulunurken, Hasankeyf’inde bulunduğu Yukarı 
Mezopotamya’ya saldırmaz, daha çok güneye doğru iner 
ve Suriye bölgesinde Antakya’yı ele geçirir (Levtchen-
ko 1979: 78). Roma İmparatoru I. Justin 562’de para 
karşılığında anlaşma yaparak Sasanileri Anadolu’nun 
güneyinden uzaklaştırır (Bahadır 2001: 714). 602 yı-
lına kadar her iki devlet arasında, Fırat’ın doğusunda 
karşılıklı mücadelelerin olduğu bilinmektedir. Bu tarihte 
Roma İmparatoru Maurikios (582-602), yaptığı barış 
antlaşmayla eski sınırlara dönülmesini sağlamıştır (Ho-
nigmann 1970: 26). Barış, Roma İmparatoru Phokas 
döneminde bozulmuştur. Sasani hükümdarı II. Hüsrev 
Roma İmparatoru Mavrikios’un intikamını almak için 
604 yılında Anadolu’ya saldırır ve Sasaniler tarafından 
Fırat’ın doğusunda kalan Roma topraklarının tamamı 
604-610 yılları arasında ele geçirilmiştir. Bu saldırıda 
doğudan itibaren öncelikle Dara ele geçirilmiştir. Son-
rasında ise Sasaniler Tȗr Abdîn’e girerler ve takiben iki 
yıl içerisinde Hasankeyf’i (Hesnâde Kēfâ, Hısn-Keyfa) 
çevresini de ele geçirirler (Pigulevskaya 1946: 194; Tez-
can 2006: 161). Kentin ele geçirilme tarihi kesin değildir 

8 Mezopotamya eyaleti; Roma İmparatoru Traianus’un (98-117) 
Partlara karşı düzenlediği, Roma ordularının sınırlarını Fırat’ın 
doğusuna kaydırdığı seferin sonrasında, Traianus Dicle ve Fırat 
arasında kalan bölgede kurulmuştur (Millar 1993: 481-482).

9 Arzenen bölgesi Roma döneminde Bothan ile Batman nehirleri 
arasında kalan askeri bölgedir. Bölgenin merkezi ise yeri tam 
olarak tespit edilemeyen Erzen kentidir. Kent Ahlat ve Bitlis 
üzerinden gelen ve bir kolu Hısn Keyfa (Hasankeyf) ve Nisibis 
üzerinden Musul’a, diğer bir kolu da Meyyafarikin (Silvan) ve 
Amid (Diyarbakır) üzerinden Haleb ve Dımaşk’a ulaşan tari-
hi yolların kavşağında bulunur. Bölgenin ismi islam fethinden 
sonra X. yüzyıldan başlayarak Orta Çağın sonuna kadar Diyarı 
Bekr bölgesi olarak adlandırılmıştır (Çevik 2002: 118-19).
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ancak Süryani Mihail’e göre “Dara’nın fethini takip eden 
iki yıl zarfında” şeklinde bir bilgi bulunmaktadır.  Bu-
radan da anlaşılacağı üzere Hasankeyf’in fethi Selevki 
takvimine göre 917, yani MS 606 yılını işaret eder (Pi-
gulevskaya 1946: 195). Genel olarak Roma- Part ve Ro-
ma-Sasani savaşları değerlendirildiğinde Hasankeyf’in 
ilk kez bu tarihte Sasaniler tarafından ele geçirildiği anla-
şılmaktadır. 629 yılına kadar Sasaniler’in Anadolu’da üs-
tünlükleri devam eder, ancak bu tarihte Roma İmparatoru 
Herakleios Anadolu’da Sasaniler’e karşı büyük zaferler 
kazanır ve iki devlet arasında anlaşma yapılarak, Şam, 
Filistin, Mısır ve Mezopotamya bölgelerinden Sasaniler 
çekilir (Kaegi 2000: 56; Ostrogorsky 2006: 94-95). 640 
yılına gelindiğinde ise Sasaniler İslam devleti hakimiye-
tine girer ve devlet ortadan kalkar (Stratos 1968: 237).

Yukarıda Roma Part ve Roma Sasani aralarındaki müca-
delelere kısaca değinilmiştir. Burada bizim için önemli 
olan ise Hasankeyf’in ilk kez MS 606 yılında Sasaniler 
tarafından işgal edilmiş olmasıdır. Bu bağlamda değer-
lendirildiğinde ele aldığımız mühür, kentin Sasani kont-
rolü altında olduğu 606-629 yılları arasına ait olabileceği 
ya da bu tarihten sonraya ait olamayacağı şeklindedir. 
Yani eser olasılıkla 6. yüzyılın sonları ile 7. yüzyılın baş-
larına ait olmalıdır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Anadolu’da mühür baskıları üzerine yapılmış çeşitli ya-
yınlar bulunmaktadır, ancak mevcut yayınlar; Hitit, Asur 
ve özellikle Roma Dönemlerine aittir. Ele aldığımız eser 
bu örneklerden form ve figür açısından ayrılmaktadır. 
Bu bağlamda elimizde sadece tek bir mühür olsa da böl-
ge için ünik olması, Hasankeyf’in tarihi içinde oldukça 
önemlidir. 

Hasankeyf kent merkezinde 1986 yılından itibaren ger-
çekleştirilen arkeolojik kazılarda Roma “Bizans”, Büyük 
Selçuklu, Artuklu, Eyyubi ve Osmanlı Dönemlerine ait 
mimari yapı ve küçük buluntular ele geçmiştir10. Kent 
için en erken yapı II. Konstantinos (337-361) dönemin-
de, Sasaniler’e karşı mücadele için inşa ettirilen (Ho-
nigman 1970: 4; Palmer 1990: 23) kaledir. Her ne kadar 
kalenin inşa tarihi Roma Dönemi olsa da burada gerçek-
leştirilen arkeolojik kazılarda, sikkeler dışında, henüz bu 
tarihe ait küçük buluntu ele geçmemiştir. Yine kentin bir-
çok bölümünde yapılan kazılarda ele geçen buluntuların 
büyük bir bölümü büyük oranda 11-18. yüzyıllara aittir. 
Bu nedenle kentin erken dönemlerine ait olan bu mührün 
tespit edilmiş olması bizim için önemli bir veridir.

10 Hasankeyf’deki yapılar için bkz. (Arık 2003; Yurttaş 2001).

Buluntuların büyük bölümünün 11-18. yüzyıllara ait ol-
masındaki temel neden olasılıkla kazıların kent merke-
zinden ziyade çevresinde yürütülmesi ile de açıklanabi-
lir. Bu bağlamda son yıllarda arkeolojik kazılar, özellikle 
kamulaştırma sorunları çözülmüş olan kent merkezine 
kaydırılmıştır. Son olarak İmam Abdullah Camii’nin 
çevresinde gerçekleştirilen kazılarda bu mührün ele geç-
miş olması, kentin yazılı kaynaklarda geçirdiği evrelerin 
arkeolojik buluntularla da doğrulanması açısından olduk-
ça önemlidir. Tabi ki tek bir eserden yola çıkarak büyük 
çıkarımlarda bulunmak olanaksızdır. Ancak kentin MS 
606’da Sasaniler’in kontrolüne geçtiği bilindiğinden, 
söz konusu eser bu tarihe verilmiştir. Dolayısıyla Sasani 
mühürlerinde arkeolojik kazılarda ele geçen buluntuların 
azlığı nedeniyle ortaya çıkan kronoloji sorununu burada 
da yaşanmıştır. Fakat kentle ilgili tarihi kaynaklar araştı-
rıldığında, Sasaniler’in kenti sadece MS 606 yılında ele 
geçirdiği doğrulanmış olması, bu kronoloji sorununu da 
çözmemizde önemli bir dayanak oluşturmuştur.

Sasaniler döneminde mühürlerin farklı kullanım alanları 
olduğu bilinmektedir. Ayrıca toplumun büyük bir kısmı-
nın mühür sahibi olduğu ve çok yaygın kullanıldığı da bi-
linmektedir. Mühürler üzerindeki betimlemelerin kalitesi 
ve yazıtların varlığı özellikle hanedan üyeleri ve üst dü-
zey memurlara ait olan mühürleri tespit edilmesini sağla-
mıştır. Ancak hayvan, bitki ve çeşitli mitolojik varlıkların 
olduğu mühürlerde bir kronoloji oturtulamamıştır. Bu so-
runun temelinde de yine birçok eserin satın alma yoluyla 
önemli müzelere götürülmesinden kaynaklanmaktadır. 
Bu sebeple eserin tarihi kısmen belirlenebilmiştir. Ese-
rin sahibinin üzerindeki tasvirden de anlaşılacağı üzere 
üst düzey bir yönetici ya da hanedan üyesi olmadığını da 
söylemek mümkün olmakla birlikte sıradan bir vatandaş 
olmadığını, yani mühür yaptırabilecek kadar ekonomik 
gücünün olduğunu da göz ardı etmemek gerekir. 

Sonuç olarak 2018 yılında İmam Abdullah Camii çev-
resinde gerçekleştirilen kazılarda ele geçen mührün VI 
yüzyılın sonu ile VII. yüzyılın başlarında hanedan veya 
üst düzey memur olmayan birine ait olduğu anlaşılmıştır. 
Bu eserin ele geçmiş olması, ileriki yıllarda Hasankey-
f’de gerçekleştirilecek olan kazılarda Sasani Dönemi’ne 
ait buluntuların varlığını işaret etmesi açısından da 
oldukça önemlidir. 
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ÖZET

2016-2018 yılları arasında İzmir’in güneyinde gerçekleştirilen mimari tespit çalışmaları kapsamında, çok sayıda antik 
yapıya ait kalıntılara rastlanmıştır. Rölöve çizimleriyle tespiti ve tescili yapılan bu anıtların arasında en önemli bölümü 
savunma yapıları oluşturmaktadır. Antik Smyrna kentinin güney savunma hattını oluşturan ve komşu kentlerle olan 
ilişkisini güçlendiren bu yapılar küçük bir kale veya karakol formundadır. Dönemin siyasal ve toplumsal olaylarına 
paralel olarak, çoğunlukla Arkaik Dönem’de yerleşilen stratejik noktalar, Geç Klasik ve Helenistik dönemlerde 
yeniden kullanılmışlardır. Bu nedenle antik kentin güneyinde Buca ve Gaziemir ilçe sınırları içinde kalan altı adet 
kale yapısı makale konusu olarak seçilmiştir. Yerinde incelemeler sonucu elde edilen arkeolojik veriler sayesinde, 
antik Smyrna çevresinin tarihi ve toplumsal gelişimi hakkındaki bilgilerin güncellenmesi sağlanmıştır.
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ABSTRACT

Many remains of ancient buildings have been found in the south of Izmir, as a result of the architectural survey 
between the years of 2016-2018. The most important parts among the monuments which were identified and recorded 
by drawings are the defensive structures. These structures were built in the form of a small fortress or a garrison in 
order to constitute the southern defensive line of Smyrna and strengthen its relationship with neighboring cities. The 
strategic points which are mostly settled in the Archaic Period, were reused in the Late Classical and Hellenistic 
periods in parallel with the political and social events. For this reason, the six fortresses within the boundaries of Buca 
and Gaziemir district in the south of the ancient city were chosen as the subject of this article. The archaeological 
data obtained from in-situ examinations provided an update on the historical and social development of the ancient 
Smyrna’s chora.

Keywords: Smyrna, fortress, survey, architecture, documentation.
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GİRİŞ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sağlanan 
izin ile Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca ve Gaziemir 
belediyelerinin desteği sayesinde, İzmir kent merkezinin 
güneyinde arkeolojik kalıntı ve mimari tespit çalışmaları 
yapılmıştır. Çalışmalar kapsamında toplam 32 farklı 
alanda inceleme yapılmış ve yerleşim izlerinin yanı sıra 
kaleler, camiler, kiliseler, su yapıları, mezarlıklar ve kaya 
sığınakları tespit edilmiştir. Bu kalıntılar; yerleşim ve 
sivil mimari örnekleri, mezarlar ve dini yapılar, savunma 
sistemleri ve kaleler, su yolları ve yapıları olmak üzere dört 
farklı grupta toplanmıştır. Bu gruplar arasında en yoğun 
buluntuya ve en iyi korunmuş mimari özelliklere sahip 
olan savunma yapıları, makale konusu olarak seçilmiştir.

MÖ 11. yüzyılda Aioller tarafından kurulduğu bilinen 
Smyrna antik kenti, Bayraklı Tepekule’de yer almasına 
rağmen, çevresinde ana kenti besleyen verimli ovalara ve 
küçük yerleşimlere sahipti (Cadoux 1938: 61; Akurgal 
1997: 14). Fakat görkemli Smyrna kentinin önemini 
kaybetmesine neden olan en önemli olay MÖ 7. ve 6. 
yüzyıllardaki Lydia Krallığı’nın baskısıdır. Kral Gyges 
(MÖ 689-652) tarafından başlayan saldırılar, ancak 
Alyattes Dönemi’nde (MÖ 605-560) karşılığını bulmuş 

ve Smyrna kenti ele geçirilmiştir (Herodotos I.16). MÖ 
546 yılında bütün Lydia Krallığı ile birlikte Smyrna da 
Persler’in eline geçmiş (Herodotos I.84), önemi günden 
güne azalarak Büyük İskender’in fethine (MÖ 334) 
kadar “köy statüsünde” kalmıştır (Strabon XIV.37). 
İskender’den sonra Apameia Barışı’na (MÖ 188) kadar 
bölgedeki siyasi karışıklıklar devam etmiştir. Yeni 
kurulan Helenistik kentin korunması için; bu dönemde 
ya mevcut kaleler yeniden imar edilmiş ya da çevredeki 
stratejik noktalara yeni bir savunma sistemi kurulmuştur.

Dolayısıyla, makale konusu olarak seçilen savunma 
yapıları, kenti derinden etkileyen bu olaylarla ilişkisi 
kurularak ve yerinde tespit edilen arkeolojik buluntuların 
da desteklediği gibi genel olarak MÖ 6. ve 3. yüzyıllar 
arasına tarihlendirilmiştir. Genellikle Helenistik 
Dönem’le özdeşleşen düzenli savunma hattı kavramı, 
kentin çevresiyle birlikte bütünlüğün sağlanması ve 
sınırların gözetilmesi bağlamında Arkaik Dönem’e 
kadar götürülebilir (Koparal 2012: 140). Fakat Smyrna 
özelinde, Arkaik Dönem’de sadece ulaşım aksları 
çevresinde tahkimat yapılırken, Helenistik Dönem’le 
birlikte bölgesel savunmaya yönelik sistematik çalışmalar 
yapıldığı anlaşılmaktadır.

Şekil 1: Smyrna çevresindeki antik dönem kaleleri / Ancient fortresses in Smyrna’s chora.
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SMYRNA SAVUNMA SİSTEMİ

Ekonomisi tarıma ve ticarete dayalı bir Helen kenti (polis) 
için çevresinde kırsal yerleşimlerin ve onları koruyacak 
bir savunma sisteminin olması kaçınılmazdı. Khora 
olarak adlandırılan bu bölgede; küçük ölçekte yerleşimler, 
çiftlikler, su kaynakları, kutsal alanlar, mezarlıklar, kaleler 
ve garnizonlar bulunmaktaydı. A. Akarca’ya (1987: 118) 
göre; bir kentin güvenliği üç aşamada sağlanmaktaydı; 
bölgesel koruma, kent surları ve Akropol… İzmir çukurunu 
çevreleyen Nif Dağı, Kızıldağ ve Yamanlar Dağı’nın 
eteklerinde yer alan Belkahve (Ramsay 1880: 63), Akçakaya 
(Weber 1885: 213) ve Adatepe (Bean ve Duyuran 1947: 
128) gibi kaleler sayesinde antik kentin bölgesel savunması 
gerçekleşmekteydi. MÖ 4. yüzyılda yapıldığı belirlenen 
bu kalelerin, yeni kurulan Helenistik Smyrna kentinin ana 
savunma hattını oluşturdukları düşünülmektedir (Akurgal 
1946: 71). Bunların yanı sıra çok sayıda garnizon, karakol ve 
gözetleme kulesi de bölgesel savunmaya hizmet etmekteydi 
(Şek. 1). 

Günümüzde İzmir kent merkezinin güneyinde, doğuda 
Nif Dağı (Olympos) ve batıda ise Kızıldağ (Mastousia) 
tarafından çevrelenen Gaziemir Ovası ve Buca Platosu, 
tarihöncesi dönemlerden beri kentin en önemli ulaşım 
ve tarım bölgesini oluşturmaktadır. Yaklaşık 15 km 
genişliğindeki bölgenin korunması için savunma sisteminin 
ve yol ağının güçlü olması gerekmektedir. İzmir’e güneyden 
yaklaşan ulaşım yolları; batıda Yeşildere (Meles) Vadisi ve 
doğuda Arapdere Vadisi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
Buca’nın doğusunda Tahtalı Dağı’nın eteklerinde yer 
alan savunma yapıları, antik Smyrna kentine Arapdere 
Vadisi’nden gelecek tehlikelere karşı inşa edilmiştir. 
Gaziemir’in batısındaki savunma sistemi ise, Yeşildere 
aksını korumak için yapılmış olmalıdır. 

Boyut olarak, bir kaleden çok karakol veya gözetleme 
kulesi ölçülerindeki bu savunma sistemi Buca ilçe sınırları 
içinde 15 km kadar izlenebilmektedir. Kuzeyde Sivrikaya 
Kalesi’nden güneydeki Çakrak Kalesi’ne (Doğer ve Gezgin 
1998: 16) kadar her iki-üç kilometrede bir kurulmuş altı adet 
kale/garnizon tespit edilmiştir. Deniz seviyesinden 400-500 
m yükseklikteki tepelerde yer alan kaleler arasındaki uzaklık, 
antik dönemde kırsal yerleşimlerin tampon bölgesi (buffer 
zone) ve savunma yapıları arasında iletişim kurulabilmesi 
için yeterli bir mesafedir1. Ayrıca Kızıldağ’ın Gaziemir 
Ovası’na bakan yüzünde iki büyük kale yapısı daha tespit 
edilmiştir. Böylece Smyrna antik kentinin güneyinde yer 
alan kırsal ve tarımsal hinterlandının korunmasına yönelik 
savunma sisteminin ana hatları ortaya çıkmıştır (Şek. 2).

1 Bintliff (1999: 18) tarafından antik Boeotia bölgesinde yapılan 
çalışmalarda, küçük yerleşimlerin (demes veya protopoleis) 2,5 
km çaplı bir alanda yer aldığı sonucu ortaya çıkmıştır. Benzer 
çalışma Hill (2017: 98) tarafından Ionia bölgesi için yapılmış 
ve benzer sonuçlar elde edilmiştir.

Sivrikaya Kalesi

Bölgenin ve Smyrna kentinin güvenliğini sağlayan savunma 
yapıları için, öncelikle yerleşim merkezlerinin çevresinde 
araştırmalar yapılmıştır. Sonuç olarak genellikle kırsal 
yerleşimlerin yakınında bir kale, garnizon veya gözetleme 
kulesine rastlanmıştır. Bu amaçla, Buca ilçesine bağlı 
Kaynaklar ile Gökdere köyü arasında yapılan araştırmalarda, 
+373 m rakımlı Sivrikaya’da Geç Klasik/Helenistik 
Dönem’e tarihlenen kale kalıntıları tespit edilmiştir (Şek. 
3, Foto. 1). Bölge, İzmir 1 Numaralı Koruma Kurulu 
tarafından 17.12.1998 tarih ve 7688 sayılı kararla 1. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine rağmen kale 
hakkında ayrıntılı bilgi yoktur2. Yerel kireçtaşı bloklarla 
inşa edilen kale duvarlarının yüksekliği yer yer 1,70 
metreye kadar ulaşmaktadır. Atkılı isodomos görünümünde 
inşa edilen sur duvarlarının genişliği ortalama 1,60 metredir 
(Foto. 2). Eğim çizgilerini takip eden ve kayalık kısımlarda 
inşasına gerek duyulmayan duvarlar yaklaşık 130 m kadar 
takip edilebilmektedir. 

Yüzeyde çok yoğun ele geçen Helenistik Dönem seramiği 
nedeniyle kalenin uzun bir süre kullanımda olduğu 
tahmin edilmektedir (Şek. 4). Özellikle MÖ 2. yüzyıla 
tarihlenen Batı Yamacı, Gri-Siyah ve günlük kullanım 
seramik örnekleri yüzeyde tespit edilmiştir. Batı Yamacı 
seramikleri arasında MÖ 150’den sonra modası geçmiş 
olan S formlu ve sarmaşık motifli Kantharos parçaları 
dikkati çekmektedir (Gassner 1997: 60). Arkeolojik 
buluntuların da yardımıyla, Sivrikaya Kalesi’nin 
Kaynaklar Kalesi ile birlikte, Helenistik Dönem imar 
programı dâhilinde, kent kırsalının savunması amacıyla 
inşa edildiği düşünülmektedir.

Kaynaklar Kalesi

Kaynaklar köyünün doğusunda +530 m rakımlı tepede, Geç 
Klasik -  Erken Helenistik Dönem’e tarihlenen sur duvarları 
tespit edilmiştir3 (Şek. 5, Foto. 3). Kale, ilk kez E. Doğer 
ve İ. Gezgin tarafından keşfedilmesine ve 1998 yılında 
1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine 
rağmen araştırmalar sınırlı sayıda kalmıştır4. Tepenin en 
üst noktasında yer alan yaklaşık 33 x 35 m boyutlarındaki 

2 İlk olarak Weber (1892: Pl.18) tarafından bir haritada gösteril-
miştir. Sonradan Doğer ve Gezgin (1998: 17) tarafından döne-
mi ve buluntuları hakkında bilgiler verilmiştir.

3 Düzgün bloklarla isodomos tekniğinde inşa edilen sur du-
varları, Geç Klasik Dönem’den başlayarak Hellenistik 
Dönem ortalarına kadar çevredeki birçok savunma yapısında 
görülmektedir; Büyükkale, Arıtaşı, Alıcı, Doyranlı, Kızılcaavlu 
vd. (Meriç 2009: 75-81, Abb. 79).

4 Doğer ve Gezgin (1998: 17) kale hakkında kısa bir bilgi verdik-
ten sonra seramik buluntular yardımıyla MÖ 4. yüzyıla tarihle-
mektedir. Tulunay (2006: 191, Res.5) ise; kalenin mimari özel-
likleri ve seramik buluntuları nedeniyle Helenistik Dönem’e ait 
olabileceğinden bahseder.
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iç kalenin doğu ve batı kısımlarına eklenen duvarlarla, 
ikinci bir savunma hattı oluşturulduğu görülmektedir. İç 
kale duvarlarının en sağlam kısmı 1,56 m seviyesine kadar 
korunmuştur ve 39 cm yüksekliğindeki bloklarla isodomos 
tipi duvar örgüsüne sahiptir (Foto. 4). Bu duvarın en üst 
bloğunda yer alan izler ve delikler sayesinde, bu bloğun 
kapı eşik taşı olarak kullanıldığı düşünülmektedir (Şek. 6). 
Yaklaşık 43 x 94 m boyutlarındaki kale üzerinde bazı kule 
izlerine de rastlanmıştır. Özellikle doğuya bakan surlardan 
dışarı çıkan 5,93 x 8,80 m boyutlarındaki dörtgen planlı 
kule açıkça görülebilmektedir. Kalenin güneydoğu ve 
kuzeybatı köşelerinde kayalık uçurumlar bulunduğu 

Şekil 2: Buca ve Gaziemir çevresindeki savunma yapıları / Defensive buildings in Buca 
and Gaziemir.

Şekil 3: Sivrikaya Kalesi / Sivrikaya Fortress.

Fotoğraf 1: Sivrikaya Kalesi / Sivrikaya Fortress

Fotoğraf 2: Sivrikaya Kalesi sur duvarı / Walls of Sivrikaya Fortress
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için sur yapılmasına gerek kalmamıştır. Surların kayalık 
alan ile birleştiği noktalarda, duvar bloklarının anakaya 
üzerindeki izleri yaklaşık 4,10 m yüksekliğe kadar takip 
edilebilmektedir.

Kaynaklar Kalesi, mimari yapım özellikleri ve buluntular 
açısından Nif Dağı’nın batısında aynı döneme tarihlenen 
Ballıcaoluk Kalesi ile büyük benzerlik göstermektedir5. 
Helenistik Dönem’e tarihlenen bu iki kale, bölgedeki ana 
ulaşım yollarına alternatif yaratan Buca-Karabel hattını 
korumak amacıyla inşa edilmiştir. Antik Dönem’de hem 
ticaret hem de savunma amacıyla kullanılan Ephesos-
Smyrna ve Ephesos-Sardes anayolları arasında bağlantıyı 
sağlayan bu ara yol, uzun bir dönem boyunca kullanılmış 
olmalıdır. Çünkü aynı yolun çevresinde Arkaik 
Dönem’den itibaren kullanılan Kırklar ve Manastır kaleleri 
de bulunmaktadır. Ayrıca Bizans Dönemi’nde bölgenin 
yerleşim yoğunluğunu gösteren Kırklar Manastırı (Öz 
2019: 52) ve Başpınar Manastırı (Tulunay 2011: 411) da 
aynı güzergâh üzerinde yer almaktadır.

Kaynaklar Kalesi sadece üzerindeki kale yapısı ile değil 
batı yamacındaki kutsal mekânlarla da dikkati çekmektedir. 
Buradaki iki niş ile bir kaya sığınağının kült işlevi için 
kullanıldığı düşünülmektedir. Anakayaya oyulan nişlerin 
boyutları aynı olup ortalama 2,40 x 1,10 m genişlikte 
ve 1,40 m yüksekliktedir. Manisa ili, Akpınar köyü 
yakınlarında benzer bir kale ve mağara oluşumu ile birlikte 
Pelops’un Tahtı olarak adlandırılan bir niş 
bulunmaktadır6. Nişlerin dışında, Kaynaklar 
Kalesi’nin yaklaşık 50 m altındaki kaya 
sığınağı, özellikle işlenmiş kısımları ve ele 
geçen seramik buluntuları açısından ilgi 
çekicidir. 4,40 m genişliğindeki açıklığın 
önünde basamaklar, içinde ve çevresinde 
kült nişleri bulunmaktadır (Foto. 5). Benzer 
kült mağaraları Ana Tanrıça inancının 
en önemli delili olarak İzmir’in birçok 
yerinde tespit edilmiştir7. Kale içindeki 
buluntulardan daha yoğun seramik malzeme 
veren mağaradaki örnekler; Helenistik 
Dönem’den Bizans Dönemi’ne kadar 
çeşitlilik göstermektedir. Fakat kalenin 
güney eteklerinde yoğun olarak ele geçen 
seramik buluntular yardımıyla, yerleşimin 

5 Meriç (1988: 207) ve Tulunay (2012: 87) tarafından Ballıcao-
luk olarak adlandırılan bu kale, Doğer ve Gezgin’in (1998: 14) 
yayınında Kız Kalesi olarak geçmektedir. Fakat asıl Kız Kalesi 
daha kuzeyde Nazarköy yakınlarındaki Savanda kalesi olabilir 
(Tulunay 2006: 191).

6 “Pelops’un Tahtı, Sipylos’ta Meter Plastene Kutsal Alanı’nın 
tepesindedir.” (Pausanias 5.13.7; Bean 1995: 42, Res.8).

7 Bergama’daki Kaplankaya (Radt 2002: 242) başta olmak üzere 
Torbalı, Uyuzdere (Meriç 2003: 18), Menderes, Demirli (Ata-
lay 1987: 297) ve Urla, Söğüt (Uhri ve Öz 2008: 295)  kutsal 
alanları literatüre geçmiş örneklerdir.

tarihini Geç Geometrik Dönem’e (MÖ 8. yüzyılın ikinci 
yarısı) kadar geri çekmek mümkün görünmektedir. 
Kaynaklar Kalesi’nde tespit edilen az sayıda seramik 
parçası, İzmir bölgesine özgü Doğu Yunan Üslubu8 
örneklerindendir9 (Foto. 6).

8 East Greek Pottery (Coldstream 2008: Lev.61b-d).
9 Eski Smyrna (Cook ve Dupont 2003: 18, Fig.5.6; Akurgal 

1997: 22, 30, Lev.24b, 25a), Klazomenai (Ersoy 2004: 50, 
Fig.6) ve Teos’ta (Özkan 2009: 65-67, Kat.2.15) benzer sera-
mik örnekleri bulunmuştur. 

Şekil 4: Sivrikaya Kalesi seramik buluntuları / Ceramic findings of 
Sivrikaya Fortress

Şekil 5: Kaynaklar Kalesi planı / Plan of Kaynaklar Fortress.
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Kırklar Kalesi

Kırklar ya da Kırıklar olarak anılan köyün kuzeyinde 
+593 m rakımlı tepenin üzerinde, yaklaşık 53 x 84 m 
ölçülerinde bir kale kalıntısı tespit edilmiştir (Şek. 7, 
Foto. 7). Daha önce köylüler tarafından bilinmesine 
ve bazı kaynaklarda10 bahsedilmesine rağmen tescili 
yapılmamış ve mimari planı ortaya konmamıştır. 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi amacıyla 
yapı üzerinde ayrıntılı olarak mimari ve arkeolojik 
belgeleme çalışmaları yapılmıştır. Topografik eğrileri 
izleyerek tepenin etrafını saran kale dairesel planlıdır 
ve dönemsel özelliklere uygun olarak bir iç kaleye 
sahiptir. İki sıra sur duvarı bulunan iç kaleli örneklere 
yaklaşık 30 km güneyde, Torbalı yakınlarındaki bazı 
yapılarda da rastlanmaktadır11. Kuru duvar tekniğiyle 
dairesel formda inşa edilen benzer kaleler; R. Meriç 
(2009: 33, 54) tarafından, buluntular yardımıyla 

10 Doğer ve Gezgin (1998: 16) Kaletepe olarak adlandırılan alan-
da birbirine yakın iki kale bulunduğundan, seramik buluntunun 
çok az olduğundan ve daha önce literatürde rastlanmadığından 
bahsetmektedir.

11 Metropolis antik kentinin batısındaki Karataş Kalesi (Aybek 
vd. 2009: 31), Altepe (Meriç 2009: 33) ve Sağlıküstü Kalesi 
(Meriç 2003: 37) benzer duvar tekniği göstermekle birlikte bi-
rer iç kaleye de sahiptir.

Fotoğraf 3: Kaynaklar Kalesi / Kaynaklar Fortress.

Fotoğraf 4: Kaynaklar Kalesi sur duvarı / Wall of Kaynaklar Fortress.

Şekil 6: Kaynaklar Kalesi sur duvarı / Wall of Kaynaklar Fortress.

Fotoğraf 5: Kaynaklar Kalesi kutsal alanı / Sanctuary of Kaynaklar 
Fortress.

Fotoğraf 6: Kaynaklar Kalesi Geç Geometrik Dönem Seramikleri 
/ Late Geometric Pottery of Kaynaklar Fortress.
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Geometrik Dönem’e tarihlenmiş ve kuşatma 
duvarlı Leleg kalesi (Lelegische Ringwall) olarak 
adlandırılmıştır.

Kırklar Kalesi’nde ise, surları oluşturan kuru duvar 
tekniği ve çevrede ele geçen seramik örnekleri 
yardımıyla yapının Arkaik Dönem’de kullanıldığı 
belirlenmiştir. Özellikle Lydia tipi siyah bantlı 
seramikler tepenin güney yamaçlarında yoğun 
olarak ele geçmiştir (Foto. 8). Sardes üretimi olduğu 
düşünülen “Black-on-Red” seramiklere İzmir 
çevresindeki birçok Arkaik Dönem yerleşiminde 
rastlanmaktadır (Gürtekin-Demir 2011: 362). Moloz 
taşlarla, harçsız sandık duvar tipinde yapılan dış kale 
sur duvarlarının genişliği 1,46 m iken, daha özenli 
bir işçiliğe sahip olan iç kale duvarları ortalama 1,34 
m genişliğindedir. Sadece temelleri kalmış Kırklar 

Kalesi sur duvarlarının, aynı Sardes’te olduğu gibi, 
taş temeller üzerine yükseltilmiş kerpiç duvarlara 
sahip olması mümkün görülmektedir (Ratté 2011: 11, 
Fig.203; Cahill 2010: 65, Fig.5). Buradan, Eski Smyrna 
ve Sardes arasındaki kültürel etkileşimin, duvar inşa 
teknikleri alanında da var olduğu ve bölgede egemen 
Lydia kültürünün kırsal alanlara kadar yayıldığı 
anlaşılmaktadır.

Manastır Kalesi

Kırklar köyünün doğusunda +565 m rakımlı tepenin 
üzerinde yaklaşık 190 x 40 m ölçülerinde bir kale 
kalıntısı tespit edilmiştir (Şek. 8, Foto. 9). Yerel 
halk tarafından Manastır adı verilen bu bölge Weber 
haritasında (1892: Pl.18) “Monastiraki” adıyla 
geçmektedir. 2016 yılında ziyaret edilen Kırklar 

Şekil 7: Kırklar Kalesi planı / Plan of Kırklar Fortress.

Fotoğraf 7: Kırklar Kalesi sur duvarı / Wall of Kırklar Fortress. Fotoğraf 8: Kırklar Kalesi seramik buluntuları / Ceramic findings 
of Kırklar Fortress.
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Kalesi ile aynı bölgede olmasına ve köylüler tarafından 
bilinmesine rağmen şimdiye kadar tescili yapılmamış 
ve mimari planı ortaya konmamıştır12. Bu amaçla yapı 
üzerinde hem mimari hem de arkeolojik olarak ayrıntılı 
belgeleme çalışmaları yapılmıştır. Kale duvarları 
tepenin sadece güney tarafını çevrelemekte, uçurum 
ve kayalık nedeniyle kuzey tarafın savunmasına gerek 
duyulmamaktadır. Moloz taşlarla, harçsız sandık 
duvar tipinde yapılan sur duvarları, en iyi korunmuş 
yerde 2,20 m genişliğe ve 1,10 m yüksekliğe kadar 

12 Doğer ve Gezgin  (1998: 16) tarafından yapılan araştırmada, 
kale hakkında kısa bir bilgi verilmiş ve hiçbir seramik buluntu-
ya rastlanmadığı ifade edilmiştir. 

ulaşmaktadır (Foto. 10). Surlarda yerel taşlarla 
oluşturulmuş kuru duvar tekniği ve çevrede ele geçen 
seramik örnekleri yardımıyla yapının Arkaik Dönem 
karakolu olduğu belirlenmiştir. Özellikle güney 
yamaçlarda çok sayıda Lydia tipi siyah bantlı seramik 
parçası da ele geçmiştir.

Aynı dönemde birbirine yakın iki kale yapılmasının 
sebebi, Kırklar Kalesi Efes–Smyrna yolunu kontrol 
ederken, Manastır Kalesi’nin Efes-Sardes yolunu 
kontrol altında tutması olabilir. Benzer örneklere 
yakınlarındaki Kaplankaya13 ve Sağlıküstü (Meriç 
2003: 37) kalelerinde de rastlanmaktadır. Kırklar 
Kalesi’nin Lydia Dönemi mimari yapım teknikleri 
ve arkeolojik buluntularıyla olan bağlantısı Manastır 
Kalesi için de geçerlidir.

Çatalkaya Kalesi

Yerel halk tarafından Çatalkaya, Kaleboynu veya 
Cihanbeğendi olarak adlandırılan kale, Gaziemir 
ilçesinin güneybatısında +462 m rakımlı tepe üzerinde 
yer almaktadır (Şek. 9, Foto. 11). Yaklaşık 344 x 42 
m boyutlarındaki kale, kuzey-güney doğrultusunda 
uzanmaktadır. Kalenin Gaziemir Ovası’na bakan doğu 
yamaçlarında kayalık olmasından dolayı duvar izine 
rastlanmamıştır. Surlar temel seviyesinde Helenistik 

13 Metropolis antik kentinin güneyinde +630 rakımlı tepede yer 
alan Kaplankaya Kalesi için; Öz 2010: 198, Res.2.

Şekil 8: Manastır Kalesi planı / Plan of Manastır Fortress.

Fotoğraf 9: Manastır Kalesi’nin Kuzey Yamacı / Northern Slope 
of Manastır Fortress.

Fotoğraf 10: Manastır Kalesi sur duvarı / Wall of Manastır Fortress. Şekil 9: Çatalkaya Kalesi planı / Plan of Çatalkaya Fortress.
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Dönem özellikleri gösterirken, üst kısımlarda Bizans 
Dönemi eklentileri görülmektedir. Helenistik sur 
duvarının kalınlığı 1,38 m ile 2,06 m arasında 
değişirken, Bizans duvarının genişliği 1,04 m olarak 
ölçülmektedir. Kalenin batı surunun ortalarına doğru 
4,90 x 5,28 m boyutlarında kare planlı bir kule yer 
almaktadır. Kuleyi çevreleyen düzgün kesme taş 
bloklardan oluşan duvarın kalınlığı 1,48 m ile 1,83 m 
arasında değişmektedir. Kulenin hemen güneyindeki 
bir açıklık ve bastion izlenimi veren geniş duvarlar, 
kaleye giriş için en uygun yer olarak görünmektedir 
(Foto. 12).

Ele geçen seramik buluntular da kalenin tahmini 
kullanım evrelerini destekler niteliktedir (Şek. 10). 
Yüzey araştırmalarında yoğunlukla MÖ 2. yüzyıl 
ve MS 1. yüzyıl arasına tarihlenen tencere ve günlük 
kullanım kapları ele geçmiştir (Edwards 1975: Pl.27-
649; Gassner 1997: Taf.23, 24; Ladstätter 2005: 
Taf.158, 211). Seramik buluntular arasında en dikkat 
çekici parça, bir kaçak kazı çukurundan çıkan tama 
yakın 22 cm genişliğindeki balık tabağıdır (Foto. 13). 
Kısa bir kaide ile yükseltilen siyah firnisli düz tabak 
Geç Klasik-Helenistik Dönem seramiğinin en bilinen 
formlarından biridir (Edwards 1975: 41, Pl.46, Fig.132; 
Rotroff 1997: 315, Fig.709). Klasik Dönem’den Bizans 
Dönemi’ne kadar geniş bir yelpazeye sahip seramik 

parçalarının, yoğun bir biçimde araziye yayıldığı Tuna 
(1986: 216) tarafından da tespit edilmiştir. Hatta, 
kaleye en yakın yerleşim olan Görece Köyü çevresinde 
ele geçen bir yazıt, bu bölgedeki yerleşimlerin tarihini 
Arkaik Dönem’e kadar götürmektedir (Meriç ve Nolle 
1988: 225).

Fotoğraf 11: Çatalkaya Kalesi / Çatalkaya Fortress.

Fotoğraf 12: Çatalkaya Kalesi sur duvarı / Wall of Çatalkaya Fortress.

Şekil 10: Çatalkaya Kalesi seramik buluntuları / Ceramic findings 
of Çatalkaya Fortress.

Fotoğraf 13: Çatalkaya Kalesi’nden bir balık tabağı / A fish plate 
from Çatalkaya Fortress.
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Akçakaya Kalesi

İzmir kent merkezine en yakın savunma sistemi olarak 
görülen Akçakaya Kalesi (Weber 1885: 212), Gaziemir-
Karabağlar ilçe sınırında, Kızıldağ’ın (Mastousia) 
eteklerinde +430 m rakımlı tepede yer almaktadır (Şek. 
11). Bölge, İzmir 1 Nolu Koruma Kurulu tarafından 
1990 yılında koruma altına alınmıştır. Konum itibariyle 

hem Gaziemir Ovası’na hem de İzmir kıyılarına 
hâkimdir (Foto. 14). Yaklaşık 65 x 40 m boyutlarındaki 
kalenin surları, Geç Klasik Dönem’e uygun olarak, 
isodomos görünümlü düzenli dörtgen bloklarla ve 
yerel pembe kireçtaşı kullanılarak yapılmıştır. Surların 
güneybatısındaki doğal bir geçit vasıtasıyla kaleye 
ulaşımın sağlandığı görülmektedir. Yaklaşık 2,40 m 
genişliğindeki sur duvarının, kaleden doğuya doğru, 
yerleşim birimini de kapsayacak şekilde uzatıldığı 
anlaşılmıştır. Kale ve altındaki yerleşim alanında 
bulunan seramiklerin, Geç Klasik Dönem’den Bizans 
Dönemi’ne kadar geniş bir zaman dilimine ait olduğu 
tespit edilmiştir. Özellikle Geç Klasik Dönem’e ait 

siyah firnisli seramik örnekleri (Rotroff 1997: Fig.4, 9) 
ile Roma sigillataları (Çandarlı örnekleri için; Gassner 
1997: Taf.532; Ladstätter 2005: Taf.175, 426) kalenin 
doğu eteklerine yayılmış durumdadır (Şek. 12). 

Akçakaya Kalesi’nin, konum itibariyle ve yapısal 
özellikler açısından körfezin karşı kıyısındaki Adatepe 
Kalesi ile ortak yönleri bulunmaktadır (Weber 1885: 
215). Belkahve Kalesi ile birlikte bu üç kalenin, MÖ 
4. yüzyılda Smyrna kentinin kuruluş aşamasında inşa 
edildiği ve savunma sisteminin temel unsurları oldukları 
anlaşılmaktadır (Akurgal 1946: 71). Böylece antik 
kentin kendisi (asty) ve kente lojistik destek sağlayan 
kırsal bölgeleri (khora), hem karadan hem de denizden 
gelecek tehlikelere karşı koruma altına alınmıştır. 
Arkaik Dönem’de sadece Bayraklı çevresinde ve ulaşım 
aksları üzerindeki tahkimatlar yeterli iken, Helenistik 
Dönem ile birlikte yakın çevreyi de içine alacak daha 
geniş bir savunma sistemi oluşturulmuştur.

Kalenin içinde zirveye yakın bir noktada kutsal alan 
izlenimi veren basamaklı bir yapı görülmektedir (Şek. 
13, Foto. 15). Oldukça tahrip edilmesine rağmen, 
günümüze kadar ana hatlarıyla korunarak gelmiştir. 

Yaklaşık 2,80 x 2,10 m boyutlarında basamaklı sunak 
formundaki yapı anakaya oyularak uygulanmıştır. Kutsal Şekil 11: Akçakaya Kalesi planı / Plan of Akçakaya Fortress.

Fotoğraf 14: Akçakaya Kalesi sur duvarı / Wall of Akçakaya 
Fortress.

Şekil 12: Akçakaya Kalesi seramik buluntuları / Ceramic findings 
of Akçakaya Fortress.
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alan tipolojisine uygun olarak doğuya bakan yapıda, iki 
basamak ile çıkıldıktan sonra yanlarında yükseltiler 
olan taht formunda ve 1,39 x 0,94 m ölçülerinde bir 
platformla karşılaşılmaktadır. Platformun arkasında 
dikdörtgen bir niş ve nişle sarnıç arasında, anakayaya 
oyulmuş 0,12 m genişliğinde ve 0,78 m uzunluğunda 
bir kanal yer almaktadır. Bu niş ve kanalın libasyon 
(sıvı sunusu) için veya sarnıçtan alınan suyun sunağa 
aktarılması amacıyla kullanıldığı varsayılmaktadır. 3,86 
x 2,82 m boyutlarında oval biçimli sarnıcın ölçülebilen 
derinliği 4,70 metredir. Kalenin en yüksek noktasında 
yer alan ve Roma Dönemi özellikleri gösteren sarnıcın 
duvarları, aralarında kireç harcı bulunan yaklaşık 30 cm 
yüksekliğinde kesme taş bloklarla örülmüştür.

Kutsal alanın etrafında uzunlukları 46 ve 48 cm olan 
fakat kasıtlı olarak parçalara ayrılmış, iki adet granit 
öğütme taşı ele geçmiştir (Foto. 14). Benzer öğütme 
taşları, Klasik Dönem’de Olynthos Değirmeni veya 
Roma Dönemi’nde mola trusatalis (baskı değirmeni) 
olarak adlandırılan değirmenlerde besleme hunisi 
olarak kullanılmaktaydı (Frankel 2003: 65, Fig.6). 
Ayrıca aynı yerde kırılmış halde 39 cm uzunluğunda 
tüf taşından buğday teknesine de rastlanmıştır. Tüm bu 
buluntular nedeniyle, alanın tarım ve bereketle ilgili 
bir basamaklı sunak olduğu varsayılmaktadır. Benzer 
sunaklara Arkaik Dönem’den Roma Dönemi’ne kadar14 
Ana Tanrıça kültüyle bağlantılı bölgelerde, özellikle 
Frigya’daki Kybele kutsal alanlarında rastlanmaktadır 
(Tamsü Polat 2010: 208).

Akçakaya Kalesi’nin yaklaşık 150 m doğusunda, +370 
m seviyelerinde, yoğun bir yerleşime ait duvar kalıntıları 
görülmektedir. Kuzey-Güney yönünde teraslar halinde 
görülen duvarlar, birbirine paralel tasarlanmış çeşitli 
boyutlarda mekânlara aittir. Güneye doğru yaklaşık 146 
m takip edilebilen duvarların, doğuya doğru en fazla 
25 m kadar uzunluğa sahip olduğu tespit edilmiştir. 
Yerleşim yerindeki seramikler kale ile aynı döneme 
ve aynı özelliklere sahip parçalardan oluşmaktadır. 
Ayrıca yüzeyde bulunan yerel kireçtaşından bir 
sütun, bir mortarium (buğday öğütme çanağı), cam ve 
seramik cürufları, alanın endüstriyel üretime yönelik bir 
yerleşme olduğunu kanıtlamaktadır.

14 Arkaik Dönem’e ait Delos basamaklı sunak (Hoffmann 1953: 
192) ve Roma Dönemi’nden Ara Pacis (Barış Anıtı) sunağının 
iç bölümü (Sieveking 1907: 175) örnek gösterilebilir.

Şekil 13: Akçakaya Kalesi kutsal alanı / Sanctuary of Akçakaya 
Fortress.

Fotoğraf 15: Akçakaya Kalesi kutsal alanı ve öğütme taşları / 
Sanctuary of Akçakaya and grindstones.
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SONUÇ

İzmir Merkezi Güney İlçeleri Mimari Tespit Çalışması 
kapsamında, 2016 ve 2018 yılları arasında 32 farklı 
alanda inceleme gerçekleşmiştir. Buca ve Gaziemir 
ilçe merkezlerinin dışında kalan alanlarda, genellikle 
köylerde ve kırsal bölgelerdeki kalıntılar çalışma 
kapsamına alınmıştır. Arkeolojik ve mimari kalıntıların 
Geç Geometrik Dönem’den (MÖ 8. yüzyıl) başlayarak 
Geç Osmanlı Dönemi’ne (19. yüzyıl) kadar geniş bir 
zaman dilimine ait olduğu tespit edilmiştir. Araştırma 
kapsamındaki yerlerin çoğu tescilli olmasına rağmen 
yeniden gözden geçirilmiş, eksik rölöve ve belgeleme 
çalışmaları yapılmış ve sekiz farklı alanda tescil önerisi 
getirilmiştir. Özellikle su yapılarının yoğunluğu, 
Buca ve Gaziemir kırsalının İzmir kenti için çok eski 
çağlardan beri ana su kaynağı olarak kullanıldığını 
göstermektedir. Ayrıca, savunma yapılarının, taşra 
yerleşimlerinin yanı sıra antik Smyrna kentinin 
ulaşım yollarını ve su kaynaklarını da korudukları 
düşünülmektedir.

İzmir’e güneyden yaklaşan iki önemli yolun geçtiği 
Yeşildere ve Arapdere vadilerini koruyan savunma 
sistemi üzerine yapılan çalışmalarda altı adet kale, 
garnizon veya karakol kaydedilmiştir. Kalelerin 
çoğunda Arkaik Dönem’e kadar giden arkeolojik 
buluntular tespit edilmesine rağmen, yapım tekniği 
bakımından dört tanesi Geç Klasik ve Helenistik 
Dönem’de yeniden inşa edilmiş olmalıdır. Arkaik 
Smyrna kentinin korunması için Akropol çevresi 
ve önemli ulaşım yolları üzerine karakol kaleler 
yapılırken, Helenistik Smyrna kenti için çevreye hâkim 
daha geniş bir savunma hattı inşa edilmiştir. Pagos 
(Kadifekale) merkez olmak üzere, doğuda Sardes yolu 
üzerindeki Belkahve Kalesi, kuzeyde Larisa/Magnesia 
yolu üzerindeki Adatepe Kalesi ve güneybatıda hem 
Ephesos hem de Klazomenai yollarını kontrol eden 
Akçakaya Kalesi uzun yıllar boyunca kentin ana 
savunma hattını oluşturmuşlardır. Bu savunma hattını 
desteklemek amacıyla, kent yayılım alanı dışında 
kalan kırsal alanların, karakol ve gözetleme kuleleriyle 
tahkim edilmiş küçük yerleşimlerle koruma altına 
alınması Helenistik Dönem’de yaygın bir uygulamadır 
(McNicoll 1997: 207). Bu nedenle, çalışma konusu 
olarak seçilen Sivrikaya ve Kaynaklar kalelerinin 
Helenistik Dönem’de Buca kırsalını korumak amacıyla 
inşa edildikleri anlaşılmaktadır.

Antik Smyrna’nın kırsal bölgelerinde (khora) tespit 
edilen savunma yapılarının yoğunluğu göz önüne 
alındığında, Nif Dağı’nın güney kesiminin gereğinden 
fazla kaleye sahip olduğu görülmektedir. Seramik 
buluntular tarafından da desteklenen mimari özelliklere 
göre, bu yapılar Arkaik, Geç Klasik ve Helenistik 

dönemlere aittir. Hatta daha detaylı tarihleme vermek 
gerekirse, Smyrnalılar’ın Lydia Kralı Alyattes’e karşı 
giriştikleri savunma sırasında (MÖ 600 civarı) ilk kez 
yapıldıkları düşünülebilir. Kalelerin ikinci kullanımı 
veya yakınlarına başka kaleler yapılması ise Pers 
istilası (MÖ 546 sonrası) ve hemen arkasından gelen 
Ionia Ayaklanması’yla ilişkilendirilmelidir. Bazı 
kalelerin mimari özellikleri ve çoğunda ele geçen Lydia 
tipi seramik parçaları bu görüşü destekler niteliktedir. 
Geç Klasik Dönem kalelerinin ise; Pers Satrapları 
tarafından, önce MÖ 4. yüzyılın başlarındaki Sparta 
saldırıları ve daha sonra Büyük İskender’in Smyrna 
seferinde kullanıldığı varsayılmaktadır (Botha 1988: 
72; Doğer ve Gezgin 1998: 14). Bu kalelerden sadece 
Akçakaya Kalesi’nin yeni kurulan Smyrna kentinin 
savunması amacıyla yapıldığı ortak bir görüştür. 
Dolayısıyla Arkaik ve Geç Klasik Dönem’de, Buca-
Karabel hattı olarak adlandırılan ve Kırklar köyü 
ile Dağkızılca köyü arasındaki Boyalık Boğazı, ana 
ulaşım akslarına alternatif olarak stratejik açıdan 
önem kazanmıştır. Bu bölgede yapılacak daha detaylı 
araştırmalar ve arkeolojik kazılar neticesinde, İzmir 
kırsal yerleşimleri ve savunma yapıları konusunda 
tamamlayıcı bilgiler elde edilebilecektir.



108

Ali Kazım ÖZDOI: 10.22520/tubaked.2019.20.007

KAYNAKÇA

AKARCA A. 1987. 
Şehir ve Savunması, Ankara: Türk Tarih Kurumu 
Basımevi.

AKURGAL E. 1946.
“Arkaik ve Klasik Çağlarda İzmir”, Belleten, X(37), 55-
71.

AKURGAL E. 1997.
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“Nif (Olympos) Dağı Araştırma Projesi: 2004 Yılı Yüzey 
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WITH THE PUBLIC: THE CULTURAL LANDSCAPE 
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ÖZET

Konya Ereğli Yüzey Araştırması Projesi’nin (KEYAR) 2015 yılı arazi sezonunda, Bolkar Dağları’nın eteklerinde 
kurulmuş olan İvriz köyü ve çevresi incelenmiştir. Yapılan çalışmalar esnasında İvriz köyünde bulunan ve Geç Hitit 
Dönemine tarihlenen meşhur İvriz Kaya Kabartması14etrafında soyut ve somut kültürel mirasa yönelik ciddi tehditler 
kayıt edilmiştir. Bu sebeple İvriz Kaya Kabartması odak alınmak üzere, yakın ve uzak çevresindeki kültürel ve doğal 
öğelerin, İvriz Kültürel Peyzaj Koruma Projesi kapsamında çalışılmasına karar verilmiştir. Bu çalışma kapsamında 
İvriz su kaynağının bağlı bulunduğu su havzaları, İvriz Barajı, İvriz Çayı, Deli Mahmutlu Deresi çevresinde kurulmuş 
yerleşimler, arkeolojik, kültürel ve endüstriyel miras unsurları ve doğal peyzaj incelenmiştir. Yapılan incelemeler 
sonucu, İvriz Kültürel Peyzaj Koruma Projesinin odağını oluşturan ‘İvriz Kaya Anıtı; I. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı’ sınırları içerisinde, arkeolojik ve kültürel mirasa zarar veren durumlara çözüm üretmek öncelik olarak kabul 
edilmiştir. Anıtların ve eserlerin yerinde kendi doğal ve tarihsel bağlamı içerisinde korunup sergilenmeleri ve gerekli 
güvenlik önlemlerinin ivedilikle alınması için 2016’da ‘İvriz I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Çevre Düzenleme 
Projesi’ çalışmaları başlatılmıştır. Bu makalede, İvriz’in arkeolojik ve kültürel mirası ve buna karşı oluşan tehditler 
analiz edilmekte, İvriz I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Çevre Düzenleme Projesi’nin adım adım nasıl gerçekleştiği ve 
arkasındaki ana fikirler tartışılmaktadır. 
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ABSTRACT

In the 2015 field season of the Konya Ereğli Survey Project (KEYAR), İvriz village located on the slopes of the Bolkar 
Mountains and its vicinity was systematically surveyed. During the investigations, serious threats to the tangible and 
intangible cultural heritage were recorded around the famous Neo-Hittite Ivriz Rock Relief in the village of Ivriz. For 
this reason, it has been decided to prepare the Ivriz Cultural Landscape Conservation Project of which the focal point 
would be the Ivriz Rock Relief and the cultural and natural elements in the immediate and distant surroundings. In 
this study, water basins of which the İvriz Spring is a part, settlements established around Ivriz Dam, Ivriz Stream and 
Deli Mahmutlu Creek, archaeological, cultural and industrial heritage elements and natural landscape are examined. 
As a result of the investigations, the priority was given to find solutions for the threats towards the archaeological and 
cultural heritage within the borders of ‘İvriz Rock Relief; I. Degree Archaeological Site’, which is the the focal point 
of the Ivriz Cultural Landscape Conservation Project.

In 2016, İvriz I. Degree Archaeological Site Environmental Planning Project was initiated to preserve and exhibit the 
monuments in their natural and historical context and to take necessary security measures immediately. In this article, 
the archeological heritage of İvriz and the threats against it are analyzed. Furthermore the step-by-step implementation 
of the İvriz I. Degree Archaeological Site Environmental Planning Project and the main ideas behind it are discussed.

Keywords: İvriz, Neo Hittite, sustainable preservation, landscape design project, museum, context, conservation, 
presentation, architecture.
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GİRİŞ

Toplumların arkeoloji ile tanışmaları ilk önce müzeler 
sayesinde olmuştur. Londra’daki British Museum’un 
1753’te açılmasıyla arkeolojik eserler ilk defa toplum 
ile buluşur. Osmanlı Döneminde ise İstanbul’da 1891’de 
açılan Müze-i Hümayun sayesinde, toplum Osmanlı 
İmparatorluğu sınırları içinde bulunan arkeolojik eserleri 
görme fırsatına sahip olmuştur. Cumhuriyet döneminden 
günümüze kadar Türkiye sınırları içerisinde yüzlerce 
kazı yapılmıştır ve halen yapılmaktadır. Ancak kazı 
alanlarının veya anıtların, korunmasına yönelik toplum 
bilincini pekiştiren çalışmalar oldukça azdır. Çoğunlukla 
kültür miras alanlarındaki projeler akademisyenlerin ya 
da yerel yönetimlerin iradesine bırakılmaktadır.

Toplumu ve kamuyu kültürel mirasın korunmasına 
dâhil etmek yeni gelişen bir alandır. Toplum ve kamu 
arkeolojisi düşünceleri, 20. yüzyılın ikinci yarısından 
sonra oluşmaya başlamıştır. Dünya genelinde arkeolojik 
alanların toplum tarafından sürdürebilir bir şekilde 
sahiplenilerek gelecek nesillere aktarılabilmesi için 
kanunlar, uygulamalar ve yöntemler geliştirilmektedir. 
Türkiye’de kültürel mirasın korunmasına, alanların 
temiz tutulmasına, sürdürebilir turizmin ve yöresel 
ürünlerin geliştirilmesine yönelik planlı girişimler yeni 
yeni başlamaktadır. Arkeolojik alanlarda, satış yapan 
yerel halkın, anıtları veya arkeolojik alanları bu şekilde 
benimsediklerine ve koruyacaklarına inanılmaktadır. 

Ancak tarihi alanlarda gerekli izinler alınmadan yapılan 
fiziki düzenlemeler, arkeolojik ve tarihi alanlarda ciddi 
tehditlere yol açmaktadır. 

‘İvriz I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Çevre Düzenleme 
Projesi’ 2016 yılında, bölgede KEYAR kapsamında ya-
pılmış olan yüzey araştırması esnasında kültürel ve do-
ğal mirasa ciddi tehditler tespit edildiği için başlatılmış-
tır (Foto. 1-2). Kazı yapılmayan, ama olağanüstü değere 
sahip arkeolojik anıtların bulunduğu, doğal ve arkeolojik 
sit statüsü taşıyan bu alanda dayanışma içerisinde koru-
ma ve kalkınmanın bir örneğini geliştirmek hedeflenmiş-
tir.

TÜRKİYE’DE ARKEOLOJİK ALANLARDA YAPILAN 
ÇEVRE DÜZENLEMELERİ 

Türkiye’de arkeolojik alanlar, gerekli koruma önlemleri 
ve ziyaretçilere yönelik düzenlemeler yapılarak ziyarete 
açılmakta, bu şekilde ziyarete açılmış arkeolojik alanlar 
mevzuatta “ören yeri” olarak tarif edilmektedir. Bir ar-
keolojik alanın ziyarete açılarak ören yeri haline gelmesi 
için gerekli düzenlemeler ve takip edilmesi gerekli ilke-
ler de mevzuatta belirlenmiştir. Bu mevzuat uyarınca, bir 
arkeolojik alanın ziyarete açılarak ören yeri halini alabil-
mesi için, arkeolojik bulguların ve çalışmaların korun-
ması için gerekli önlemler ve ziyaretçilerin temel ihtiyaç-
larını karşılayacak servislerin sağlanması gerekmektedir. 

Fotoğraf 1: İvriz hava fotoğrafı (Google Earth) / İvriz aerial photo
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Her bir ören yeri için özgün şekilde tartışıl-
ması gereken bu temel ihtiyaçların ve koru-
ma önlemlerinin, ören yerindeki arkeolojik 
bulgu ve çalışmalara asgari şekilde zarar ve-
recek ve mutlaka ilerideki dönemlerde geri 
alınabilir şekilde yapılması temel prensiptir. 
Bu amaçla yapılan düzenlemeler çoğunluk-
la ziyaret ve bilgilendirme amaçlı çevre dü-
zenlemeleri, sergi, servis ve koruma yapıları 
gibi mimari tasarım konularını içermektedir. 
Bu düzenlemeler, T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı teşkilatınca hazırlanmış, “Arkeo-
lojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları” 
başlıklı 658 sayılı ilke kararı1, “Arkeolojik 
Kazılarda ve Kazı Alanlarında Yapılacak 
Düzenleme, Restorasyon ve Konservasyon 
Proje ve Uygulamalarında Uyulacak Usul ve 
Esaslara İlişkin Yönerge2” ve “Çevre Düzen-
leme Projeleri Genel Teknik Şartnameleri3” 

ile tanımlanmıştır. Bunun dışında arkeolojik 
alanlar genel olarak yapılaşmaya ve diğer 
kullanımlara kapalı alanlardır.

Arkeolojik alanların yalnızca bilimsel 
kazıların konusu olması ve arkeolojik buluntuların da büyük 
ölçüde müzelere taşınarak korunması ve sergilenmesi, yakın 
zamana kadar günün koşulları içerisinde yaygın kabul gören 
bir anlayış olmuştur. Bugün ise gerek Türkiye gerekse tüm 
dünyada giderek artan şekilde, mümkün olan tüm bulguların 
yerinde korunarak sergilenmesi ve mümkünse ziyarete 

1 http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR-14329/658-nolu-ilke-kara-
ri-arkeolojik-sitler-koruma-ve-kullan-.html

2 http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR-14728/arkeolojik-kazilar-
da-ve-kazi-alanlarinda-yapilacak-duze-.html

3 http://teftis.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/62852,cevre-duzen-
leme-projesi-genel-teknik-sartnamesipdf.pdf?0

açılarak genel kamuya da deneyimleme imkânı sunulması 
çok daha yaygın kabul gören bir yaklaşımdır. Böylelikle 
hem koruma ilkeleri açısından çok daha uygun görülen 
bulguların kendi yerinde ve bağlamı içerisinde korunması 
sağlanmış olmakta, hem de toplumun bu yolla geçmişe 
dair bilgi ve bulguları yerinde deneyimleme imkânları 
arttırılmaktadır. 

Türkiye’de de arkeolojik alanların açık hava müzesi ya da 
arkeoloji parkı gibi isimler altında düzenlenerek ziyarete 
açılması, oldukça erken dönemlerde denenmeye başlamıştır. 
Hem Türkiye hem de dünya arkeolojisi için oldukça erken ve 
nitelikli bir örnek Halet Çambel’in kazı başkanlığını yaptığı 

Fotoğraf 2:  İvriz – Haziran 2016 (Atölye Mimarlık Arşivi) / İvriz- June 2016

Fotoğraf 3:  İvriz Kaya Kabartması (KEYAR arşivi) / İvriz Hittite Rock Relief
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“Karatepe-Aslantaş” kazısının 1950’lerden başlayarak F. 
Minissi, T. Cansever, N. Çakırhan gibi isimlerin uzun dönem 
emek vererek bir açıkhava müzesine dönüştürülmesidir 
(Çambel 1993 2010). Uzun zamana yayılı bu nitelikli 
emeklerin sonucunda, bugün Karatepe Aslantaş dünyaca 
tanınan bir arkeolojik ziyaret noktası olmanın yanı sıra, 
yakın çevresinin bir Milli Park halini alması ve çevrede 
yerleşik köylerin geleneksel sanatları ile birlikte canlanması 
sağlanmıştır. Karatepe-Aslantaş böylelikle hem koruma ve 
sergileme, hem de sosyal arkeoloji açısından Türkiye için 
çok nitelikli, öncü bir örnek olmuştur. 

Türkiye’de bugün arkeolojik alanların koruma ve ziyarete 
açılmasının önemi büyük ölçüde kavranmış ve bu amaçla 
pek çok arkeolojik alanda koruma yapıları, patikalar, müze 
ve ziyaretçi merkezi gibi yapılı uygulamalar gerçekleşti-
rilmektedir. Ancak birçok örnekte, alanın kazı, koruma ve 
ziyarete açılması ile ilgili tüm uygulamaların bir arada ve 
uzun vadeli, hedefler gözeterek yapılmadığı görülmekte-
dir. Bir arkeolojik alanını, bilimsel kazı çalışmalarından 
başlayarak, koruma ve sergilemesini, bir bütün proje olarak 
ele alıp gerçekleştirenler halen azınlıktadır, ancak bu yönde-
ki olumlu çabalar giderek artmaktadır.

Şekil 1:  İvriz sit sınırları-hâlihazır plan (Atölye Mimarlık Arşivi) / İvriz archaeological & natural site boundaries
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İVRİZ KÜLTÜREL PEYZAJI, ARKEOLOJİK 
ÇALIŞMALAR VE UNESCO SÜRECİ

İvriz Mahallesi, Konya ilinin 170 kilometre güney 
doğusunda, Halkapınar ilçesinin 2,9 kilometre güneyinde 
Bolkar Dağları’nın eteklerine konumlanmıştır ve burada 
bulunan (Foto 1-2) Geç Hitit Dönemine tarihlenen 
kaya kabartması ile meşhurdur. Bolkar Dağları batıda 
Göksu Nehri, doğuda Pozantı Nehri arasında kalan 
Toros Dağları’nın orta kısmıdır. Bolkar Dağları’nın 
eteklerinden doğan ve pek çok karstik su mağarasını 
içeren, Bin Pınarlı Vadi olarak anılan İvriz Bölgesi’nin 
su kaynakları, tarih boyunca Ereğli Bölgesi’nin verimli 
bir tarım havzası olmasını sağlamıştır. Bugün de 
bölgede gelişmiş meyvecilik, bu verimli su kaynaklarına 
dayanmaktadır. Tarih boyunca ve de günümüzde su 
İvriz’de en önemli öge olmuştur. İvriz’in adı Yunanca’ 
da su kaynağı anlamına gelen Βρύση‘den gelmektedir. 
İvriz’in bir diğer adı Aydınkent’ tir. Köyün bir kısmının 
Aydınoğulları’ndan geldiğini ve bu sebepten dolayı 
Aydınkent dendiğini İvrizli’ler de belirtmektedir.

İvriz’de Mayıs’ın başından Ağustos ortalarına kadar 
kayalardaki ve yerdeki su kaynaklarından çok tatlı ve 
serin bir su kaynar. Suyun miktarı Toros Dağları’na yağan 
karın miktarı ile ilintilidir. Kaynaklardan fışkıran su tüm 
alanı ve kuzeyindeki vadiyi kapladığı için çağlar boyu 
farklı kültürlerin burasını önemsemesine yol açmıştır. 
KEYAR’ın 2015’te İvriz’de yaptığı yüzey araştırmasında 
İvriz’de Erken Tunç Çağı’ndan itibaren yerleşimlerin 
çevresindeki yamaçlarda konumlanmış olduğunu tespit 
etmiştir (Kaleönü Yerleşimi, Gölbağ Yerleşimi ve Dibek 
Kalesi) (Maner 2016 a, b). İvriz ayrıca önemli stratejik bir 
yerde bulunmaktadır. Toros Dağları’nı aşmak için Gülek 
Boğazı (Kilikya Kapısı) bilinen bir geçittir. 2015 yüzey 
araştırmasında Bolkar Dağları’nı geçmek için ve önemli 
yollara bağlanan kaleler keşfedilmiştir (Maner 2016a, b). 
Dibek Kalesi de İvriz’in 3,36 kilometre güneydoğusunda 
ve Bolkar Dağları’nın üzerinden Çamlıyayla’ya inen 
güzergâh başındadır. Dolayısıyla İvriz’in önemli bir yol 
güzergâhı üzerinde bulunduğu düşünülebilir.

İvriz günümüzde özellikle Geç Hitit Dönemi arkeolojik 
mirası ile tanınmaktadır. Hititler için akarsu, su 
kaynakları, gölet ve mağara son derece önemlidir, 
çünkü ölülerin dünyası ile bağlantılı olduklarına inanılır 
(Haas 1994: 127-129). Hitit ritüellerinde fırtına tanrısı, 
pınar, mağara veya göletten çıkar ve tekrar geri girerek 
ölüler dünyasına döner. Hititlerin su kaynaklarına 
verdiği önem Kral I. Arnuwanda’nın askeri valiye 
yazılı direktiflerinden anlaşılmaktadır. Bu direktiflerde 
rahiplere su kaynaklarının kutsanması, düzenli olarak 
kurban sunulması, ziyaret edilmesi ve bakımı hakkında 
emirler verilmektedir (Miller 2013: 216-237; Reyhan 
2017: 219-230). Hititlerin stratejik önemli yerlere kaya 

kabartması işledikleri de bilinmektedir. Dolayısıyla İvriz 
Kaya Kabartmasının hem dini, hem de jeo-politik anlamı 
olduğu düşünülebilir.

MÖ 8. yüzyıla tarihlenen meşhur İvriz Kaya Kabartması 
da yukarıda tarif edilen sebeplerden dolayı İvriz’de su 
kaynağının hemen yanındaki kayaya işlenmiş olmalıdır 
(Foto. 3). Kabartma, kitabeler eşliğinde fırtına tanrısı 
Tarhunzas ve Kral Warpalawas’ı betimlemektedir. 
Kabartmanın altında, zamanında suyun biriktiği bir 
oyukta, kabartmayı işleyen sanatçının adı ve adak yazısı 
Luvi hiyeroglifleri ile yazılmıştır (Hawkins 2000a: 516). 

Kâtip Çelebi Cihannümasında, Hitit anıtını ince detayına 
kadar tasvir eder: “(...) hâlâ ol menba’da vakı ‘Abriz nam 
karyenin emiri ve kebiri Ebrindos nam bir kâfir yiğidin 
şekli olmak üzere ol heykel bir elinde bir deste sünbüle ve 
bir elinde iki huşe engür suret-i nakış ve tasvir olunmuş. 
Mânâsı bağ ve ekine tekkayüd eyliyeler ve nehr-i mezbur 
ol sahralarda çok gitmeyip ovaya iner ve sazlıklarla 
münteşir olup badehu kasaba-i mezbure garbisinde 
Karapınar nam kasaba muhazatında Bozoğlan ve Bulgar 
dağları dameninde Düdene nam bir senk-i Şura-koyulup 
nabud olur derler ki bu su mucizat-i Muhammediyye 
ile çıktı, (...)”(Konyalı 1970: 26-27). Sonrasında da, 
Anadolu’ya gelen birçok seyyahın uğrak noktalarından 
biri olmuştur. 

1937’de Ereğli’de açılan Sümerbank Tekstil Fabrikası 
için İvriz’deki suyun çıktığı alanların bir kısmında 
havuzlar ve kanallar yapılır (Foto. 4), kaya kabartmasının 
bulunduğu kaya delinir ve kanallar vasıtasıyla su bugün 
İvriz Barajı kenarında kalan hidroelektrik santrale ve 
de İvriz’e Sümerbank tekstil fabrikasına götürülür. 
Bu müdahale yüzünden İvriz’in özgün doğal peyzajı 
bozulmuştur. Günümüzde İvriz’e gelen ziyaretçiler 
1930’larda yapılan su havuzlarını ve buna ait endüstriyel 
ekleri görmektedir.

İvriz’de ana kaya kabartmanın dışında, su kaynağının 
hemen yakınında 1972’de küçük bir kabartma, stel 
yuvası ve stel yuvasına çıkan iki basamak bulunmuştur 
(Bier 1976) (Foto. 5). Kabartmada kurbanı boynuzundan 
çeken bir kişi ve önünde yürüyen ikinci bir kişinin eteği 
betimlenmiştir. Stel yuvasında duran stel günümüze 
ulaşmamıştır, ama benzer stel yuvaları Niğde Keşlik 
Vadisinde bulunmaktadır (Çınaroğlu 1989). Kabartmada 
ise Kral I. Arnuwanda’nın askeri valiye direktiflerinde 
su kaynaklarının kutsanması ile ilgili olan kurban 
sunma betimlenmiş olmalıdır. Kabartma, stel yuvası 
ve basamaklar su kaynaklarının yanında bir kayanın 
tepesine işlenmiştir. Kayanın altında günümüzde halk 
tarafından “türbe” olarak adlandırılan küçük dikdörtgen 
tonozlu bir taş yapı bulunmaktadır (Foto. 6). Türbe olarak 
adlandırıldığı için, İvriz’e pikniğe gelen ziyaretçiler 



117

BİR HİTİT SU KÜLT MERKEZİNİN TOPLUM İLE BULUŞMASI: İVRİZ KÜLTÜREL PEYZAJ KORUMA PROJESİ

tarafından kapısına çaput bağlanmaktadır, ancak 
içerisinde mezar kalıntısı bulunmamaktadır. 2015’de 
KEYAR yüzey araştırması sırasında yapı dikkatlice 
incelenmiştir. Yapı yaklaşık olarak 2,7 metre x 6 metre 
büyüklüğündedir ve kayaya yaslanmaktadır. Yapının 
batı duvarının temeli büyük taşlardan oluşmaktadır, 
üzerinde de orta boy taşlardan yapılmış duvar 
bulunmaktadır. Tonozu Bizans dönemindeki tonozları 
andırmaktadır. Zaman içerisinde çeşitli tadilatlar 
yapıldığı gözlemlenmiştir. Tonoz sıvanmış ve yapıya 
çıkan merdivenler yakın dönemde beton dökülerek imal 
edilmiştir. Kayanın yüzeyinde, asırlardır akan su sebebi 
ile oluklar oluşmuş ve içinde delikler bulunmaktadır. 
Günümüzde su (Mayıs-Ağustos aylarında) kayanın 
dibinde kaynamaktadır. Büyük olasılıkla Hitit veya ondan 
sonraki dönemlerde bu kayada bulunan deliklerden su 
kaynıyordu ve şelale görünümündeydi. Kaya kütlesinin 
bir kısmının Hitit, Geç Hitit ya da Bizans döneminde 

duvar ile çevrelendiği ve kutsal alan veya ayazma 
olarak kullanıldığı düşünülmektedir (Maner 2016a: 242-
247 Fig. 27-30; 2016 b). Hitit kabartmasının bu kaya 
üzerinde yapılması da kayanın suyla ilişkili olduğunu ve 
yapının temelinin büyük olasılıkla o dönemde atıldığına 
işaret etmektedir. Kabartma defineciler tarafından 
kırılmış olup, günümüzde Ereğli Müzesinin bahçesinde 
sergilenmektedir. 

Fotoğraf 4:  İvriz Kaya Kabartması’nın yanından geçen kanal (Atölye Mimarlık Arşivi) / The canal next to the İvriz Hittite Rock Relief

Fotoğraf 5: İvriz’de ikinci kaya kabartması (Bier 1976: 117, Fig. 2) 
/ Second Hittite Rock Relief in İvriz 

Fotoğraf 6: Türbe - Şapel (KEYAR arşivi)  / Türbe – Chapel 
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1980’lerde kanalizasyon inşaatı sırasında İvriz’deki 
eski köprünün ve göletin hemen yanında 8 metre 
derinlikte Finikece ve Hiyeroglif Luvice yazılı 
bir stelin alt kısmı ve bir heykel başının yarısı 
bulunmuştur (Dinçol 1994; Hawkins 2000a: 516-
518; 2000b: lev. 292-95) (Foto. 7-8). İvriz’de halkın 
hafızasına ve DSI kayıtlarına göre geçmişte büyük 
sel baskınları olmuştur. Bir yüzyılda ortalama en az 
2 sel olduğu bilinmektedir. En son 1960’larda olan 
selde köyün güney tarafı tamamen yok olmuştur. 
Seller ve onunla beraber dağdan gelen toprak, geçen 
binlerce yılda alanı doldurmuş olmalı ki, bahsi geçen 
stel ve heykel başı yer yüzeyinden 8 metre derinlikte 
bulunmuştur. Heykel başı, Karatepe, Malatya 
Arslantepe, Sam’al, Gerçin ve Ain Arab’dan bilinen 
büyük Geç Hitit kral heykellerinin benzeridir (Maner 
ve Kuruçayırlı 2018:796). Stelin üzerinde kitabelerin 
dışında bir kişinin eteği ve bacakları betimlenmiştir. 
Etek İvriz kabartmasında fırtına tanrısı Tarhunzas’ın 
giydiği eteğin benzeri olduğundan burada fırtına 
tanrısının betimlendiği düşünülmektedir. Bunların 
yanında İvriz’de üç adet Hiyeroglif Luvice yazılı blok 
bulunmuştur (Hawkins 2000a: 516-518, 2000b: lev. 
292-295). İvriz yalnızca meşhur kaya kabartması ile 
tanınsa dahi ana kabartmayı destekleyen stel, heykel, 
yazılı steller, su kaynakları ve de küçük kabartmaya bir 
bütün olarak bakıldığında, bu alanı kutsal adak/su kült 
merkezi olarak nitelendirmek daha doğru olacaktır.

İvriz’in 0,5 km kuzeyinde Ambarderesi olarak bilinen 
Mevkii’de İvriz Kalesi, Kızlar Oğlanlar Sarayı, 
İvriz Kaya Kabartmasının küçüğü (kitabesiz) ve de 
mağaralar bulunmaktadır. 2015’te yapılan arazi ziyareti 
sırasında Ambarderesi Vadisi’nde, Sinan Omacan 
tarafından Hiyeroglif Luvice yazı içeren 17 x 13 cm 
büyüklüğünde bir stel parçası bulunmuştur (Maner 
2017d; Maner ve Kuruçayırlı 2018: 791)4. Bu son 
derece önemli buluntu Ambarderesi Kabartması’nın 
çevresinde veya önünde Hiyeroglif Luvice yazılı 
stellerin bulunduğunu göstermektedir ve bu alanın 
da İvriz su kült merkezinin bir parçası olduğuna 
işaret etmektedir. 2016 KEYAR arazi çalışmasında 
Ambarderesi Kabartması’nın çapraz karşısında 
bulunan mağara araştırılmıştır (Maner ve Kuruçayırlı 
2018: 791). Önündeki libasyon deliği ve mağaranın 
içinde bulunan Demir Çağı seramikleri, burada Geç 
Hitit Döneminde ritüeller yapıldığını göstermektedir. 

2013’te başlayan KEYAR projesi, T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın onayı ile Koç Üniversitesi, Arkeoloji ve 
Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Maner 
başkanlığında, Ereğli (Konya) Müzesine bağlı Ereğli, 
Halkapınar, Karapınar ve Emirgazi ilçelerinin Tunç 
ve Demir Çağları yerleşimlerinin yüzey araştırmasını 

4 Stel parçası Ereğli Müzesi’ne teslim edilmiştir.

Fotoğraf 7: İvriz’de bulunan stel parçası (Ereğli Müzesi; KEYAR 
arşivi)  / Lower part of a stele found in İvriz

Fotoğraf  8: İvriz’de bulunan heykel başı (Ereğli Müzesi) / Fragment 
of a head of a monumental sculpture discovered in İvriz (Ereğli 
Museum)
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yapmayı amaçlamaktadır. KEYAR kapsamında, 2014, 
2015 ve 2016 araştırma sezonlarında Halkapınar ilçesi 
araştırılmış ve belirlenen yerleşimlerde ve mağarada 
sistematik yüzey araştırması yapılmıştır.5

İvriz ve çevresinin sistematik yüzey araştırması 2015 ve 
2016 araştırma sezonlarında yapılmıştır (Foto. 9). Yapılan 
çalışmalar sırasında, hem arkeolojik, hem de doğal mirasın 
ciddi tehditlere maruz kaldığı fark edilmiştir. Bunun üzerine 
arkeolojik, doğal, yerel mimariyi ve endüstriyel mirası 
sürdürebilir bir şekilde korumak, yerel halkı koruma sürecine 
dâhil edecek ve tüm bulguların yerinde bütüncül olarak 
sergilenmesi için KEYAR araştırma başkanı tarafından 2016 
yılında İvriz Kültürel Peyzaj Koruma Projesi başlatılmıştır. 
Bu proje birçok alt projeden oluşmaktadır. Toplum arkeoloji 
projeleri, alan yönetimi projesi, İvriz Kırsal Kalkınma Projesi 
ve İvriz I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Çevre Düzenleme 
Projesi bu güne kadar başlatılmış ve yürütülmüştür.

5 Maner 2015a, b, 2016a, b, 2017a, b, c, d.

Bunun yanında yerel halk, toplum, kamu, kurum ve 
kuruluşları, akademisyenler, ziyaretçiler ve uzmanlar 
arasındaki farkındalığı arttırmak amacıyla 2016’da T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığı ile Unesco’ya 
başvuruda bulunulmuştur. “İvriz Cultural Landscape” 
(İvriz Kültürel Peyzajı) adlı başvuru dosyası ile alanın 
Unesco Geçici Dünya Miras Listesine alınması önerisi 
hazırlanmıştır.  İvriz Cultural Landscape / İvriz Kültürel 
Peyzajı 15 Nisan 2017’de Unesco Geçici Dünya Miras 
Listesine alınmıştır.6

İVRİZ ̓DE KÜLTÜREL MİRASA TEHDİT OLUŞTURAN 
UNSURLAR VE MEVCUT DURUM 

Geç Hitit Dönemine tarihlenen, çok önemli bir kültür 
mirası öğesi olan İvriz Hitit Kaya Kabartması’nın 
korunması ve sergilenmesi ile ilgili sorunların yanı 
sıra, yakın çevresinde bulunan ikincil kültürel ve 
doğal değerlerin korunması, ulaşımı ve sergilenmesi 
için 2016 yılına kadar sistematik ve planlı bir çalışma 
yapılmamıştır. Suyun getirdiği serinlik sebebi ile 
yoğunlaşan insan trafiği alanda fiziksel tahribat ve 
güvenlik sorunları oluşturmaktadır. Yerel yönetimler 
tarafından, ziyaretçilere hizmet götürmek için yapılmış 
olan plansız ve denetimsiz düzenlemeler de sorunun bir 
parçasını oluşturmaktadır. İvriz Suyu’nun oluşturduğu 
zengin doğal atmosfer ve sahip olduğu dünya kültür 
mirası öğeleri, düzenleme ve hizmet eksikliği sebebi ile 
zarar görmekte ve hak ettikleri değere kavuşamamaktadır.

6 https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6244/

Fotoğraf 9:  İvriz panorama– Haziran 2016 (Atölye Mimarlık Arşivi) / İvriz panorama - June 2016

Fotoğraf 10: İvriz su kaynağının çıktığı nokta-Haziran 2017 
(Atölye Mimarlık Arşiv) / İvriz spring - June 2017
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SU KAYNAĞININ KULLANIMI 

Çevredeki hemen hemen tüm kültürel ve doğal 
miras öğeleri, anıtlar ve değerler, Bolkar Dağları’nın 
eteklerinden doğan su kaynakları (Foto. 10) ile 
ilintilidir. Başta İvriz Kaya Kabartması olmak üzere, 
Ambarderesi’nde bulunan diğer kaya anıtı ve manastır 
kalıntıları ile İvriz Kalesi su kaynağı sebebi ile yapılmış 
eserler ve yapılardır.  İvriz Çayı boyunca devam eden ve 
mesire alanı, 2. Derece Doğal Sit Alanı ve bugün endüstri 
mirası sayılabilecek nitelikteki, 1930’larda yapılmış 
havuzlar, su kanalı, baraj ve eski HES yapıların tümü 
İvriz Suyu’nun ürünleridir (Foto. 11).

İvriz Suyu’nun kullanım hakları bugün Konya Su ve 
Kanalizasyon İdaresi’ne aittir (KOSKİ). Suyun çıkış 
noktasından 300 metre uzakta, kaya anıtının 200 
metre yakınında zemin kotundan yaklaşık 8-10 metre 
derinde suyun toplandığı, Ereğli’ye ve tarım alanlarına 
dağıtımının yapıldığı, kaptaj alanı bulunmaktadır. Gün 
geçtikçe Konya Havzası’nın kuraklaşması ve artan su 
ihtiyacı bu altyapı öğelerinin yenilenmesini ve genişleyen 
kapasitelerde borulamanın yapılmasını gerektirmektedir.

Akıllara, su kaynağının yeryüzünde oluşturduğu çayın, 
1930’larda inşa edilen HES Baraj Gölü’nün (Foto. 11) 
ve çevre floranın bu eylemlerden uzun vadede zarar 
görüp görmeyeceği sorusu gelmektedir. Uygulamaların 
iyi planlanabilmesi için gerekli olan önceki dönemlere 
ait altyapı planlarına ulaşmak istendiğinde, kullanım 

hakları Devlet Su İşlerinden yerel yönetimlere (KOSKİ) 
devredildiği dönemde kaybolduğu kayıt edilmiştir. 
Veriler, sayısal ortama aktarılmadığı için alanı tüm 
katmanları ile planlamak çok zorlaşmaktadır.

DOĞAL REKREASYON ALANI VE MEVCUT YOĞUNLUK

İvriz Su Kaynağı’ndan başlayarak kaya anıtına kadar 
olan alanda seyrek, kaya anıtının hemen arka sınırından 
(1980’lerde yapılan) baraj gölüne kadar uzanan sulak 
alanda yoğun bir yeşil doku oluşmuştur. Bu doğal 
rekreasyon alanı yakın çevrede yaşayan kentli nüfusun 
özellikle yaz aylarında serinleyip nefes alabileceği nadir 
alanlardan biridir. Zaman içerisinde gelişen alabalık 
balıkçılığı üretimi ile çayın kenarında lokantalar 
açılmıştır. Bunun sonucunda bu alan Konya için eşi 
benzeri bulunmayan bir mesire alanı olmuştur. 

Özellikle yaz aylarında günde iki binin üzerinde 
insana ev sahipliği yapan İvriz’de, düzenlenmiş bir 
mesire alanı bulunmamaktadır. Bu sebeple kontrolsüz 
ve tahrip edici bir kullanım oluşmaktadır. Yüzlerce 
mangalın oluşturduğu duman zaman zaman nefes 
almayı imkânsız kılmaktadır. Gelişigüzel kurulan piknik 
sofraları ve mangallar, ağaçların dallarını kurutmakta ve 
piknikçilerin ardından büyük çöp öbekleri oluşmaktadır. 
Büyük çöp öbekleri de, gün içinde yetkililer tarafından 
yeterli sıklıkta toplanamamaktadır. Araç parkı ihtiyacı da 
alelusul yönlendirildiği için kaya anıtının çok yakınına 
kadar taşıtlar yaklaşmaktadır (Foto. 12).

Fotoğraf 11: İvriz İvriz Kaya Kabartması önü HES 1930 gölü-Mayıs 2016 (Atölye Mimarlık Arşiv) / İvriz Hittite Rock Relief and 
HPP1930 Dam - May 2016

Fotoğraf 12: İvriz I. Derece Sit alanının bitişiğine park eden araçlar - Ağustos 2016 (Atölye Mimarlık Arşiv) / Vehicles parking next to 
the site - August 2016
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TOPOĞRAFYA BOZULMALARI VE GÜVENLİK 
SORUNLARI

Arkeolojik alanın içinde kalan steller, heykelbaşı, kurban 
sunma sahnesini betimleyen kabartma gibi öğeler, 
alandaki güvenlik ve koruma sorunları nedeni ile Ereğli 
Müzesi’ne taşınmıştır ve orada sergilenmektedir. Ancak 
bu da sorunları bütünü ile çözmüş değildir. Bugün de 
yerinde duran şapel ve üzerinde bulunan kabartmanın 
yeri, stel yuvası ve basamaklar gibi öğelerin güvenlik 
ve koruma sorunları vardır. Alanın ve tüm bileşenlerinin 
yerinde bütüncül olarak algılanması ve sergilenmesi 
mümkün olmamaktadır. Ziyaretçilerin bu alandaki 

deneyimi, İvriz Kaya Kabartmasının görülmesi ve 
önünde fotoğraf çektirilmesine indirgenmiştir. İvriz 1. 
Derece Arkeolojik Sit’in bütününde güvenlik ve koruma 
sorunları devam etmektedir. 

İvriz Kaya Kabartması’nın da üzerinde bulunduğu 
kaya kütlesi, bugün kuzey batı yönünde, tepesine 
tırmanılabilir durumdadır. Son senelerde gözlemlenen 
bir sorun, kabartmanın bulunduğu kayanın üzerine 
akşamları çıkılması, burada içki içilerek şişelerin kayanın 
üzerinde kırılması olmuştur. Bu kaya anıtının üzerinde 
bulunduğu kaya kütlesi için dolaylı koruma sorunları 
oluşturmaktadır. 

Şekil 2: Mülkiyet durumu analizi (Atölye Mimarlık Arşivi) / Property status analysis
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Ayrıca kaya kabartmasının ve şapelin hemen yanında 
yakın zamana kadar tüfekle balon patlatılmaktaydı. 
Alandaki arkeolojik araştırmalar ve korumadan sorumlu 
ekibin ikazları üzerine, hem kabartmanın yanında hem de 
şapelin yanında gerçekleştirilen bu tip rekreatif oyunlar, 
yerel yönetim tarafından engellenmiştir (Maner ve 
Menteş 2018: 233, Foto. 9).

Yukarıda bahsi geçen koruma ve sergileme sorunlarının 
yanında, alanda zaman içerisinde bir dizi topoğrafik 
sorun oluşmuştur. Alanın su kaynağı kadar önemli bir 
başka doğal öğesi olan ve suyun da kaynağı olan, Bolkar 
Dağı eteklerindeki kayaç topoğrafya, zaman içerisinde 
insan eli ile yapılan setler nedeni ile bozulmuştur. Yapılan 
yüksek istinat duvarları ile yakın çevrenin su ile ilişkisi 
zayıflamıştır. Bu duvarlı düzenleme, alanda bulunan su 
kaynağı, gölet ve kültürel miras öğelerinin, bütünsel 
olarak algısını zedelemektedir. 

MÜLKİYET VE KULLANIM HAKLARI

İvriz’de su kaynağından başlayarak İvriz Kaya 
Kabartmasına kadar uzanan alan 1. Derece Arkeolojik 
Sit Alanı olarak tescillidir (Şek. 1). 2017 Konya Koruma 
Bölge Kurulu’nun onayı ile 1. Derece Arkeolojik Sit’in 
çevresinde koruma bandı oluşturularak 3. Derece 
Arkeolojik alan sınırları belirlenmiştir. 1. Derece 
Arkeolojik Sit ve 3. Derece Arkeolojik Sit alanlarda birçok 
kamu kurum ve şahıslara ait parselasyon bulunmaktadır. 
Alanın üst kullanım ve alt kullanım protokolleri de 
hesaba katıldığında, Orman Genel Müdürlüğü, KOSKİ, 
Konya Büyük Şehir Belediyesi, DSİ, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, özel sektör 
ve şahıslar alanda söz sahibidir (Şek. 2). 

Tüm bu kurum, kuruluş ve kişilerin önceliği farklı 
olduğundan, çoğu zaman uzlaşma gerektiren ancak 
koordinasyon eksikliğinden kaynaklı hata ya da mükerrer 
uygulamalar, sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. 2017’de 
“İvriz Kültürel Peyzajı” adı altında UNESCO Dünya 
Miras Geçici Listesine giren bu alandaki kullanım ve 
uygulamalara yönelik koordinasyonun sağlanabilmesi 
için tüm paydaşlar tarafından kabul edilen bir alan 
yönetim planı yapılması büyük önem taşımaktadır. 

FİZİKSEL ÇEVREYE YAPILAN DENETİMSİZ 
MÜDAHALELER

Alan, İvriz Halkapınar Belediyesi’nin sınırları içinde yer 
aldığından, yukarıda sözü geçen resmi kurumların dışında, 
İvriz Halkapınar Belediyesi de önemli bir paydaştır. 
Yer kaplamalarının yenilenmesi, gelen araçların ücret 
karşılığında alana alınması, çöplerin toplanması gibi 
gündelik hizmetler bu kurum tarafından yapılmaktadır. 
Ülkemizde özellikle küçük yerel yönetimler, uzman 
personel açığına sahiptir.

Bu sebeple, özel izinlere tabi olan sit alanlarında yapılan 
uygulamalarda gerekli prosedürler atlanmaktadır. Çok 
hassas kültürel ve doğal mirasa ev sahipliği yapan İvriz 
için de bu ihmalkârlık söz konusudur. Toplumsal olarak, 
tarihi mirası koruma bilinci gelişmediği müddetçe, alanda 
yapılan denetimsiz uygulamalar ancak kişilerin inisiyatifleri 
ile yapılan şikâyetler üzerine durdurulabilmektedir. 

MEVCUT DURUM 

İvriz Köyü (Foto. 13), Toros Dağları’nın eteklerine 
yerleşmiş kerpiç ve taş yığma tekniği ile yapılmış 

Fotoğraf 13: İvriz Köyü (Atölye Mimarlık Arşiv) / İvriz Village
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yerel mimari özelliklerini korumuş bir yerleşimdir. 
Sel baskınlarının etkisi ile köyün bazı bölümleri 20. 
yüzyılda yıkılmış ve köy büyük oranda göç vermiştir. 
Gerçekleşen mekânsal değişiklikler ve azalan nüfusun 
da etkisi ile köy merkezi köy camisi önündeki meydan 
ile sınırlı kalmıştır. İvriz Köyü bugün, kaya kabartması 
etrafında şekillenen kültürel miras ziyareti ve sulak alan 
etrafındaki rekreasyon amaçlı kullanımlar sebebi ile yerli 
ve yabancı pek çok ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Köyün, 
giderek artan bu ziyaretin yoğunluğunu karşılayacak bir 
meydanı bulunmamaktadır. Ancak fiili olarak I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı’nın bitişiğinde kalan boş alan bu 
görevi üstlenmektedir. 

İvriz Köyü’nün temel geçim kaynağı meyve ağaçları ve 
hayvancılıktır. Yerel halk, yoğun turist akınından ancak 
ürettikleri reçel, pekmez, kakma (kurutulmuş meyve), 
dağ çayları, kekik ve bakliyat satışı yolu ile ekonomik 
fayda sağlamaktadır. Yerel halkın satış yapabileceği 
tanımlı alanlar bulunmamaktadır. 

II. Derece Doğal Sit Alanı olarak koruma altına alınmış 
olan rekreasyon alanı, İvriz Kaya Kabartmasının kuzeye 
bakan yüzeyinden başlayıp baraj gölüne kadar uzanan 
yeşil alanın tamamını kapsamaktadır (Foto. 14). Bu 
doğal sitin çok küçük bir kısmı, belediyeye ait parsel, 
halka açık mesire alanı olarak kullanılmaktadır. İnsan 
yoğunluğunun büyük sebebi de, ziyaretçilerin sadece 
belediyeye ait parsel içerisinde piknik yapmalarından 
kaynaklanmaktadır. İvriz Çayı boyunca yapılan tatlı su 
balıkçılığı ve bunlara bağlı olarak açılmış ticari mekânlar 
ziyaretçiler için bir alternatif sunmaktadır. Ancak bu 
ticari mekânlar, köyün yerel mimari öğeleri ile uyumlu 
değildir. 

İVRİZ I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ÇEVRE 
DÜZENLEME PROJESİ

İvriz, hem katmanlı kültürel ve doğal değerlere sahip, hem 
de birçok paydaşın hak ve söz sahibi olduğu bir alandır. 
Bu alanda proje geliştirirken, tüm paydaşların ihtiyaçları 
ile menfaatleri gözetilmiş, bu doğrultuda, birçok kamu 
kurum ve kuruluşundan resmi izin ve destekler alınmıştır. 
Bu bölümde, projenin hazırlanma sürecindeki hem 
tasarım hem de bürokratik izlek aktarılmaktadır.

Tasarım sürecinde, alanın mevcut durumunun nasıl 
tanımlandığı, yapılan tespitler ışığında belirlenen 
sorunlar ve proje sınırları anlatılacaktır. Öncelikle, 
arkeoloji, doğa ve yerleşik hayatın bir arada uyum 
içerisinde yaşamasını hedefleyen bir ön proje çalışması 
yapıldığından bahsedilecektir. Bu ön projede tanımlanan, 
müdahalelerin yapılabilmesi için planlanan uzun vadeli 
programlar aktarılacaktır. 

Ön proje safhası tamamlandıktan sonra, çalışmaların 
arkeolojik sit sınırı içerisinde geliştirilerek uygulama 
projesi haline getirilmesi anlatılacaktır. İvriz I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı Çevre Düzenleme Projesi ismini 
alan uygulama projesinin sınırlarının hangi sebeplerden 
ötürü daraltıldığı, bürokratik süreçlerde aktarılacaktır. 1. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içinde geliştirilen 
uygulama projesindeki tasarım yaklaşımı ve proje 
bileşenleri detayları ile açıklanacaktır.

Fotoğraf 14: Rekreasyon alanı (Atölye Mimarlık Arşiv) / Recreation area
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PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ

2015 yılının Kasım ayında KEYAR Proje Başkanı, İvriz 
Kaya Kabartması’nın bulunduğu alandaki sorunların, 
kültür mirasının korunmasında ve gelecek nesillere 
aktarılmasında tehditler oluşturduğunu görerek, Koç 
Üniversitesi’nin desteğiyle İvriz Kültürel Peyzaj Koruma 
Projesi başlatılması fikrini ortaya koymuştur. 2016’da 
ayrı ekipler tarafından, İvriz Çevre Düzenleme Projesi 
ile beraber İvriz Alan Yönetim Planı çalışmalarına 
başlanmıştır. Bu yazıda sadece İvriz Çevre Düzenleme 
Projesi’nin süreci aktarılacaktır.

Yerinde yapılan ilk tespitlerden sonra, belgelemeye 
yönelik veriler toplanarak, paydaşlar belirlenmiş; yetki 
sahibi olan kurumlar ve kişilerle görüşmeler yapılmış; 
İvriz I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve çevresinde proje 
çalışmalarının başlatılabilmesi için, T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nden (MGM) yazılı izin alınmıştır.

Çalışmalar ilk etapta, İvriz Çayı’nın ve Deli Mahmutlu 
Deresi’nin birleşerek oluşturduğu baraj gölünden, su 
kaynaklarına kadar uzanan vadileri de kapsayan büyük 
ölçekli bir kavramsal planlama ile başlamıştır. Çevrede 
bulunan su kaynaklarının kültür mirası öğeleri ile 

Şekil 3: İvriz 1/5000 ölçekli yakın çevre kavramsal plan (Atölye Mimarlık Arşivi) / İvriz 1/5000 
scale environmental conceptual plan
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birlikte korunması ve sergilenmesinin çok paydaşlı bir 
çalışma gerektirdiği tespit edilmiştir. Alanın karmaşık 
sosyokültürel ve jeolojik dinamiklerini anlayabilmek 
için, süreç içerisinde birçok uzmanla çalışılmıştır. Şehir 
bölge planlama uzmanları, jeologlar, sosyologlar, sanat 
tarihçileri, kamu yönetimi uzmanları, koruma uzmanları, 
haritacılar, arkeologlar ve mimarlardan oluşan bir ekip 
ön çalışmalar yapmıştır.

İvriz Kaya Kabartması (Foto. 3) odak alınarak çevredeki 
tüm kültür miras öğeleri tespit edilmiştir. Bu unsurlar için 
olası senaryolar oluşturulmuş ve İvriz Kaya Kabartması 
ile kurulabilecek ilişkileri belirlemek üzere rotalar 
üzerinde çalışmalar yapılmış, bu ilişkiler kavramsal 
şemalar üzerinde uzaklık, ulaşım zamanlamaları hesaba 
katılarak işaretlenmiştir (Şek. 3).

İvriz Hitit Kaya Kabartması’nın bulunduğu alan 
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 
19.06.1981 gün ve A-2953 sayılı kararı ile ‘İvriz 
Kaya Anıtı; I. Derece Arkeolojik Sit Alanı’ olarak ilan 
edilmiştir. Çevresindeki sulak alan da 1993 yılında 
2. Derece Doğal Sit alanı olarak tescillenmiştir (Şek. 
1). Konya Büyükşehir Belediyesi (KBB) tarafından, 
bu iki tescilli alan için “Konya-İvriz 1. Derece Tarihi 
Arkeolojik ve 2. Derece Doğal Sit Alanları Koruma 
Amaçlı İmar Planı”(KAİP) 2009 yılında hazırlanmıştır 
(Şek. 4). Bu imar planında, alanlar fonksiyon, koruma 
derecesi ve müdahale yaklaşımlarına göre ayrıştırılmıştır.  
2012 yılında MGM tarafından İvriz Kaya Anıtı’nın yakın 
çevresi düzenlenmiş ve güvenlik önlemleri alınmıştır.

Şekil 4: İvriz koruma amaçlı imar planı KAİP (Atölye Mimarlık Arşivi) / İvriz conservation development plan
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İvriz 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Çevre Düzenleme 
Projesi hazırlanırken, öncelikle sit alanının içinde 
bulunduğu bağlam, çevredeki diğer değerler ve bunların 
mevcut Koruma Amaçlı İmar Planı ile örtüşmesine 
dikkat edilmiştir. Proje, Arkeolojik Sit Alanı’nın 
ihtiyaçları üzerine odaklanmış olsa da, bu alanın 
dışında yer alacak olan trafik erişimi, otopark, turistik 
satış alanı, güvenlik önlemleri ve bilgilendirme gibi 
ihtiyaçlar da değerlendirilmiş ve bir bütünlük içerisinde 
düşünülmüştür (Şek. 5).

Mevcut durum tespitleri ve öneri çözümlerin bir 
kısmı hazırlanmış olan KAİP ile örtüşmediği için 

konu belediye yetkilileriyle görüşülmüş ve yetkililer 
tarafından revizyon yapılması uygun bulunmuştur. 
Ancak Arkeolojik Sit Alanı’nın acil ihtiyaçları bu proje 
ile uygulamaya dönük olarak tasarlanırken, sit alanı 
dışındaki ihtiyaçların planlanması için Koruma Amaçlı 
İmar Planı’nın güncellenmesinin beklenmelidir.

İvriz 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Çevre Düzenleme 
Projesi çalışmalarının her aşamasında, Halkapınar 
Kaymakamlığı’nın desteği ve tüm paydaşların katılımı 
ile sunum toplantıları yapılmıştır. Bu toplantılar 
esnasında, uygulamaya yönelik bir destek bulma arayışı 
ile Kalkınma Bakanlığına bağlı olan Konya Ovası Projesi 

Şekil 5: İvriz fonksiyonel şema planı (Atölye Mimarlık Arşivi) / İvriz functional schema plan
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Bölge Kalkınması İdaresi Başkanlığı (KOP) yetkilileri 
ile de görüşülmüş ve olumlu bir geri dönüş alınmıştır. 
Böylelikle henüz ilk aşamalarında olan çevre düzenleme 
projesi için uygulama desteği sağlanmıştır.

2017’nin Ocak ayında ön proje, Konya Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kuruluna sunulmuştur (KKVKBK). 
Ön proje sınırlarının bir kısmı 2. Derece Doğal Sit 
Alanı içerisinde kalmaktadır. Kurul, kesişen alanlarda 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Komisyonları’nın da 
yetkili olduğunu ve İvriz’deki kültür mirasına karşı 
olan tehdittin acil olduğunu vurgulayarak, uygulama 
projesinin sınırlarının 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 
sınırları içine çekilmesini önermiştir. KKVKBK aynı 
toplantıda, Müzeler Genel Müdürlüğü yetkilileri ile 
tartışılarak belirlenmiş olan ve projede önerilen koruma 
etki alanı sınırını, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 
tescil etmiştir (Şek. 6).

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni 
ile hazırlanan uygulama projesi sınırları İvriz 1. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalacak şekilde yeniden 
tanımlanmış ve bu doğrultuda geliştirilmiştir (Şek. 7). 
İvriz I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Çevre Düzenleme 
Projesi, 2017 yılının Mayıs ayında KKVKBK’na 
sunularak onaylanmıştır. 

KKVKBK’ndan proje onayı alındıktan sonra 
mimari proje esas alınarak mühendislik projelerinin 
hazırlanması aşamasına geçilmiştir. KOP’tan uygulama 
desteği sağlanmış olduğu için bu aşamada mühendislik 
projelerinin ivedilikle hazırlanması gündeme gelmiştir. 
KEYAR başkanının başvurusu ile Konya Valiliği Yatırım 
İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’ndan (YİKOB) 
destek bulunmuş, proje ihale dosyası (PİD), statik, 
mekanik, elektrik projeleri, zemin etüt, harita ve keşif 
metraj çalışmaları tamamlanmıştır. 

Şekil 6: İvriz sit sınırları (Atölye Mimarlık Arşiv)) / İvriz archaeological site boundaries 
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Projenin uygulanması aşamasına gelindiğinde, Konya 
Büyükşehir Belediyesi projeyi sahiplenmiştir. Bu 
doğrultuda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Kalkınma 
Bakanlığı Konya Ovası Projesi Müdürlüğü ile gerekli 
protokoller yapılmıştır. Proje, devlet destekli bir 
uygulama bütçesine sahip olduğu için, Kamu İhale 
Kanunu gereği, KBB uhdesinde ihale yapılmıştır.  
İvriz I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Çevre Düzenleme 
Projesi’nin ihalesi yapılmış olup uygulamasının 2019 yılı 
sonuna kadar tamamlanması ön görülmektedir.

GENEL YAKLAŞIM VE TASARIM KRİTERLERİ

İvriz, Bolkar Dağları’nın eteklerinde, üç derin vadinin 
buluştuğu noktada yer almaktadır İvriz Kaya Kabartması, 
İvriz Köyü, Kocadere Mağarası, Ambarderesi, İvriz 

Kalesi, Baraj Gölü, 1930’lu yıllarda yapılan su kanalı, 
HES ve tüm bunların üzerine oturduğu sulak rekreasyon 
alanı, İvriz çevresinde bulunan değerler ve olası ziyaret 
noktalarıdır (Şek. 3).

Kaya kabartması ve rekreasyon alanı ziyareti dışında, 
Ambarderesi, İvriz Kalesi ve Kocadere Mağarası’na 
giden doğa/kültür yürüyüş rotaları ve kanal boyunca 
devam ederek gölet kenarındaki eski HES yapısına 
ulaşan endüstri mirası rotaları oluşturmak mümkündür. 
Bunlar, İvriz Meydanı ve Arkeolojik Sit Alanı ile 
ilişkilendirilebilir.

Projenin fiziksel olarak temelde üç bileşeni bulunmaktadır.  
Hem fiziksel hem de yasal tanımlarla birbirinden ayrışan 
bu üç bileşen “Arkeoloji”, “Doğa” ve “Köy” olarak 
adlandırılabilir. Tasarımsal olarak tüm gerilim, bu üç 

Şekil 7: İvriz Ön Proje ve Uygulama Projesi sınırları (Atölye Mimarlık Arşiv)  / İvriz Preliminary & Application Project boundaries 
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tanımlı alan arasındaki geçişlerin ve ilişkilerin kurulduğu 
noktalarda toplanmaktadır (Şek. 8). Her alanın kullanıcısı 
farklı olduğu gibi aynı zamanda alanlar arasında sürekli 
bir geçiş söz konusudur.

Ayrıca doğal çevre bileşenleri göz önünde 
bulundurulduğunda, “Dağ”, “Su” ve “Yapılı çevre” olarak 
proje bileşenleri doğal sınırları ile ayrışmaktadırlar (Şek. 
9). Hem fiziksel hem de fonksiyonel olarak birbirinden 

farklı olan bu alanlar arası geçişler ve patikalar çalışılmış, 
kullanıcılar arasındaki ilişkilere mekânsal olarak 
çözümler aranmıştır (Şek. 10).

Ön Proje hazırlanırken, “Arkeoloji”, “Doğa” ve “Köy” 
arasında kalan boşluk, “İvriz Meydanı” (Şek. 11) olarak 
tanımlanmıştır.  Mevcut durumda bu alanda park eden 
araçlar ve kalabalığın düzenlenmesi gerekmektedir 
(Foto. 12). İvriz Köy Meydanı işlevsiz kalmış ve 

Şekil 8: Üç bileşen arasındaki ilişkiyi gösterir eskiz Feyza Daloğlu / 
Functional schema showing the diffusion points sketch by Feyza 
Daloğlu

Şekil 9: Alanın topoğrafik algısı eskiz (Atölye Mimarlık Arşivi) / 
Topographical perception of the area sketch by Didem Teksöz

Şekil 10: Geçişler ve patikalar eskiz Sinan Omacan / Infusion 
points and pathways sketch by Sinan Omacan

Şekil 11: İvriz Meydanı eskiz (Atölye Mimarlık Arşivi) /  İvriz 
Village Center sketch by Sinan Omacan
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kaybolmuş durumdadır.  Ayrıca çevre düzenleme projesi 
çalışmalarına başlandığında, İvriz Kültürel Peyzaj 
Koruma Projesi kapsamında İvriz’de bir kırsal kalkınma 
projesi yürütülmesi düşünülmekteydi. 

Bu veriler ışığında ön projede, arkeolojik alanın girişinin 
kuzeydoğusunda, İvriz Meydanı ve İvriz Halk Pazarı ve 
Otopark çözümleri üretilmiştir. Otopark alanın kuzeyba-
tısındaki İvriz Çayı sınırında açık kapalı mekanlar kurgu-
lanmış ve rekreasyon alanına geçiş düzenlenmiştir (Şek. 
12, 13). 

Ön projede geliştirilen İvriz Meydanı, köyün yeni 
merkezini oluştururken, ziyaretçiler için bilgilendirme ve 
servis yapılarının bu noktada yapılması düşünülmüştür. 
Ören Yeri niteliği taşıyan tüm arkeolojik alanlarda 
olması gereken mekânlara ev sahipliği yapmaktadır. 
Uzun vadede kültür turizminin yakın çevredeki değerleri 
de kapsadığı turların düzenlendiği ve araçların tedarik 
edildiği alanlar da İvriz Meydanının parçalarından biri 
olarak ön projede yerini almıştır.

Şekil 12: Ön proje İvriz Meydanı kesit görünüş (Atölye Mimarlık Arşivi) / Preliminary project İvriz Village Center - elevation

Şekil 13: Ön proje ivriz Meydanı plan (Atölye Mimarlık Arşivi) / Preliminary project İvriz Village 
Center - plan
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İvriz Halk Pazarı, İvriz Kırsal Kalkınma Projesi’nin 
devamında, yerel halkın satış yapabileceği, yarı açık 
mekânlar, atölye ve depolardan meydana gelmektedir. 
Bu meydana ayrıca bir çocuk eğitim merkezi eklenmiştir. 
Çocuk eğitim merkezi, Türkiye’de ilk defa 2013’de 
Ereğli’de tamamlanan Down Cafe7 projesinden 
esinlenerek geliştirilmiştir. 

Ancak iki sebepten dolayı “İvriz Meydanı” ön projesi 
uygulama aşamasına henüz geçememiştir. Bunlardan 
birincisi, KAİP’te bu alanın meydan olarak yeniden 

7 http://www.sabancivakfi.org/tr/sosyal-degisim/eregli-down-
cafe-ve-ozel-gencler-sanat-evi 

tanımlanması gerekliliğidir. İkinci sebep ise İvriz I. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı’ndaki sorunların acil olarak 
çözülmesi ihtiyacıdır. Daha önce bürokratik süreçlerde 
anlatıldığı gibi KKVKBK’nun önerisi ile proje sınırları 
daraltılmış ve aşamalı projelendirme ve uygulama taslak 
çalışması yapılmıştır (Şek. 14). 

İVRİZ 1. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI ÇEVRE 
DÜZENLEME PROJESİ BİLEŞENLERİ

Uygulama Projesinin kavramsal planlaması, İvriz 
Suyu’nun önemi ve Geç Hitit Dönemi’nde bu alanın su 
kültü merkezi olarak kullanılmış olması fikri üzerinden 
geliştirilmiştir. Suyun getirdiği bolluğu betimleyen, 

Şekil 14: Ön proje İvriz Meydanı plan (Atölye Mimarlık Arşivi) / Preliminary project İvriz Village Center - plan
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Şekil 15: İvriz 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı Çevre Düzenleme Projesi – Yerleşim Planı (Atölye Mimarlık Arşiv) / İvriz 1st Degree 
Archaeological Site Environmental Planning Project - Settlement Plan
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İvriz Kaya Kabartması merkezinde gelişmiş ritüel 
mekanları, günümüzde de izlenebilmektedir. 1. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı’na genel yaklaşım, alanın gizli 
kalmış değerlerinin, İvriz Kaya Kabartması ile birlikte 
daha görünür hale getirilmesi ve bunların bir gezi rotası 
ile bağlaması üzerine kurulmuştur (Şek. 3). 

İlk bilgilendirmenin yapılacağı giriş platformundan 
başlayarak, Ziyaretçi Merkezi’ne kadar uzanan patika 
boyunca alternatif su öğeleri tasarlanmıştır. Ziyaretçi 
Merkezi’nden geçildikten sonra başlayan gezi rotası üzerinde, 
her bir kültürel miras öğesi için durak noktası düzenlenmiştir 
(Şek. 15). Ayrıca alandaki yüksek istinat duvarları, İvriz 
Çayı’na ve Gölet’e kadar inen, alçak setler marifeti ile yeniden 
düzenlenmiştir. Arkeolojik alandaki patikaların tümü, engelli 
erişimine uygun olarak tasarlanmıştır. 

ARKEOLOJİK ALANA GİRİŞ VE PLATFORM

Proje hazırlanırken, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nın 
sınırları boyunca güvenlik sorunlarının giderilmesi 
istenmiştir. Ancak alınacak önlemlerin, olabildiğince 
kırsal peyzaj içerisinde göze batmayan biçimde 
yapılması düşünülmüştür. Yer yer alçak taş duvarlar ve 
ahşap korkuluklar, yer yer de bitkisel öğeler (çit çalı) 
kullanılmıştır. İvriz 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na 
giriş çıkışlar, ön projede kurgulanan İvriz Meydanı’nın, 
otoparkın ve diğer köy donatılarının da bulunduğu kuzey 
yönünde tasarlanmıştır. Alana giriş, tek bir noktadan ve 
kontrollü olarak yapılmaktadır.

Ziyaretçiler, ahşap strüktürlü kontrol yapısından geçerek 
(Şek. 16-17), ahşap bir platforma doğru girerler. Bu giriş 

Şekil 16: İvriz 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı Çevre Düzenleme Projesi – Giriş Platformu (Atölye Mimarlık Arşivi) / İvriz 1st Degree 
Archaeological Site Environmental Planning Project – Entrance Platform

Fotoğraf 15: İvriz 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı – mevcut durumdaki istinat duvarı (Atölye Mimarlık Arşivi) / İvriz 1st Degree 
Archaeological Site – current situation of the retaining wall
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platformu, gelen ziyaretçinin ilk karşılandığı ve bilgi-
lendirmenin yapıldığı toplanma alanıdır. Gezi rotasının 
başlangıç ve bitiş noktasını oluşturan bu platformda, 
ana bilgilendirme panosu, 1/500 ölçek maket ve çeşme 
(su öğesi) bulunmaktadır (Şek. 16). Bu çeşme, özellikle 
alana gelen ziyaretçinin İvriz Suyu ile ilk karşılaştığı ve 
tadına bakabildiği yerdir.

Giriş platformunun batısında, mevcut durumda istinat 
duvarı (Foto. 15) ile bölünmüş alan, gölete doğru inen 
alçak seyir terasları ile düzenlenmiştir. Topoğrafya, 
güney yönünde dağlara doğru da yükselmektedir (Foto. 
16). Seyir teraslarının üst kotu boyunca uzanan su öğesini 
takip ederek, arkeolojik gezi rotasının da başladığı 
Ziyaretçi Merkezine hafif rampalı bir patikadan ulaşmak 
mümkündür.

Fotoğraf 16: İvriz 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı –giriş ziyaretçi merkezi aksı (Atölye Mimarlık Arşivi) / İvriz 1st Degree Archaeological 
Site –entrance / visitor center direction

Şekil 17: İvriz 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı Çevre Düzenleme Projesi – Giriş Yapısı (Atölye Mimarlık Arşivi) / İvriz 1st Degree 
Archaeological Site Environmental Planning Project – Entrance Building

Şekil 18: İvriz 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı Çevre Düzenleme Projesi – Ziyaretçi Merkezi Görünüşü (Atölye Mimarlık Arşivi) / İvriz 
1st Degree Archaeological Site Environmental Planning Project – Visitor Center elevation
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ZİYARETÇİ MERKEZİ

Ziyaretçi Merkezi, etrafındaki seyir ve dinlenme 
alanları ile birlikte, arkeolojik sit alanının en üst 
kotunda, tüm alana panoramik olarak hâkim bir noktaya 
yerleştirilmiştir (Şek. 18, Foto. 17). Bu alan, daha önce 
eski İvriz İlkokulu’nun bulunduğu ve mevcut KAİP’nda 
sosyo-kültürel tesis alanı olarak işaretlenmiştir. Ziyaretçi 
Merkezi’nde Hitit medeniyeti ve arkeolojisi, Hitit su 
kültürü, İvriz Kaya Kabartması, diğer kültürel ve doğal 
öğeler ile ilgili temel bilgiler, ziyaretçilerle görsel ve 
yazılı olarak paylaşılacaktır. 

Ziyaretçi Merkezi’nde (Şek. 18-19) bilgilendirme 
ve sergileme, yapının etrafındaki teras ve tarhlarda 
başlamaktadır. Açık sergi terasları olarak kullanılan bu 
terasların her birinde, Hitit kültürü ve İvriz bölgesi için 
önem taşıyan su, buğday, üzüm, meyve (kiraz/elma) gibi 
öğeler açık alanda, tarhların içerisinde bir deneyim öğesi 
olarak yerleştirilecek ve yetiştirilecektir. 

Ziyaretçi Merkezi yapısı, yaklaşık 150m2 büyüklüğünde, 
yerden hafifçe yükseltilmiş platformlar üzerine 
oturmaktadır. Yapısal olarak tuğla cepheli, hafif ahşap 
strüktürlü ve geliştirilmiş yalıtımlı toprak damlı yapı, İvriz 
Köyü’nün yapı karakteristiği ile uyum göstermektedir. 
Ziyaretçi Merkezi yapısı, konvansiyonel yapı 
boyutlarından uzaklaşmadan, ihtiyaçları karşılayacak 
şekilde tasarlanmıştır.

Yapı iki ana hacim içermektedir. Bu kapalı hacimlerden 
biri kalıcı ve geçici sergilerin yer alacağı sergi salonu, 
diğeri ise video bilgilendirme ve küçük toplantıların 
yapılacağı video/eğitim salonudur. Sergi salonu, gölete 
ve karşısındaki sunak alanına doğru panoramik seyir 
imkânı sunar. Derenin istinat duvarının üstünde konsol 
olarak yerleştirilmiştir. Ziyaretçi Merkezinde tasarlanan 
iki kabin WC, eski okul yapısından kalan mevcut 
altyapı kullanılacak durumda olduğu için, bu yapıda 
düşünülmüştür.

GEZİ ROTASI VE DURAK NOKTALARI

İvriz Kaya Kabartması da dâhil olmak üzere tüm arke-
olojik ve kültürel öğeler, Bolkar Dağları yamaçlarından 
gelen su ve su kültürü etrafında şekillenmiş öğelerdir. 
Geç Hitit Dönemi’nde sadece kaya kabartmasından 
ibaret olmayan, bolluğun ve bereketin kutlandığı bir 
kült alanıdır. Projede bu bolluğun ifadesini kurarak 
hissettirmek ve pekiştirmek amaçlanmıştır. Bu nedenle 
ziyaretçi merkezinden başlayarak, sırası ile ‘Su Kay-
nağı’ (Şek. 22), ‘Şapel’ (Şek. 20), ‘Sunak’(Foto. 5), 
orijinali Ereğli Müzesinde bulunan ‘Stel ve Heykelba-
şı’’nın bulunduğu nokta (Şek. 21) ve ‘İvriz Kalesi’’ne 
çıkış rotasının başlangıcı gibi önemli noktalara durak 
noktaları tasarlanmıştır. 

Bu durak noktaları, önemli kültür ve doğa mirası öğelerini 
vurgulamak, ziyaretçinin gezi güzergâhı üzerinde kısa 
bir duraklama yaparak detaylı bilgi alabilmesi ve aynı 
zamanda etrafı seyredebilmesi amacı ile tasarlanmıştır. 
Durak noktalarında, oturma elemanı ve bilgilendirme 

Fotoğraf 17: İvriz 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı – Ziyaretçi Merkezi’nin geleceği nokta (Atölye Mimarlık Arşivi) / İvriz 1st Degree 
Archaeological Site – Space of the planned Visitor Center
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Şekil 19: İvriz 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı Çevre Düzenleme Projesi – Ziyaretçi Merkezi Planı (Atölye Mimarlık Arşivi) / İvriz 1st 
Degree Archaeological Site Environmental Planning Project – Visitor Center plan
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Şekil 20: İvriz 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı Çevre Düzenleme Projesi – durak noktaları- Şapel (Atölye Mimarlık Arşivi) / İvriz 1st 
Degree Archaeological Site Environmental Planning Project –information point- chapel
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Şekil 21: İvriz 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı Çevre Düzenleme Projesi – durak noktaları - Heykel Başı/Stel (Atölye Mimarlık Arşivi) / 
İvriz 1st Degree Archaeological Site Environmental Planning Project  – information point - Sculpture/Stele
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Şekil 22: İvriz 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı Çevre Düzenleme Projesi – durak noktaları - Su Kaynağı (Atölye Mimarlık Arşiv) / İvriz 
1st Degree Archaeological Site Environmental Planning Project – information point - spring
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panoları, basit bir düzlemde ele alınmış ve bulundukları 
yerdeki peyzaj öğelerinin verileri ile çözümler 
üretilmiştir. Bu bilgilendirme durak noktalarında, taş ve 
tuğla malzemeler kullanılarak, arkeolojik sit bütünündeki 
tasarım dili tekrar edilmiştir. 

Durak noktalarından stel ve heykelbaşının (Şek. 
21) bulunduğu yerde, bulguların orjinal boyuttaki 
replikalarının sergilenmesi düşünülmüştür. İvriz Kaya 
Anıtı dışındaki Hitit Dönemi bulgularının da alanda 
sergilenmesi, su kültü olan alanın, daha iyi anlaşılmasını 
hedeflemektedir. Benzer şekilde Ereğli Müzesi’nin 
bahçesinde sergilenmekte olan kurbanlık sahnesini 
betimleyen kabartmanın replikası yapılarak, yerine 
konması ve sergilenmesi, böylelikle sunağın özgün 
halinin betimlenmesi düşünülmüştür. 

Durak noktalarını birbirine bağlayan ve İvriz 
Kaya Kabartması ile sonlanan gezi rotası patikası, 
sıkıştırılmış çakıllı toprak kaplama ve küp granit bordür 
malzeme ile yapılacaktır. Alanın kayaç doğasından ve 
topoğrafyasından esinlenilerek tasarlanan patika, engelli 
erişimine uygun olarak basit bir kesitte düşünülmüştür 
(Şek. 22).

SONUÇ

İvriz 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Çevre 
Düzenlemesi Projesi sürecinde, Türkiye’de kişisel 
inisiyatifler kullanılarak geliştirilen bir kültür mirası 
koruma serüveninin nasıl yol aldığı deneyimlenmiş 
ve bu makalede bu deneyim paylaşılmıştır. Kültürel 
miras alanlarında nitelikli projelerin üretilmesi 
çoğunlukla kişilerin iradesine bırakılmakta, 
projelendirme için yerel veya merkezi yönetimler 
bütçe ayırmakta güçlük çekmektedirler. Ancak 
hazırlanmış nitelikli bir proje için uygulama desteği 
bulmak mümkün olmaktadır. 

İvriz özelinde kişisel inisiyatif ile başlayan serüvende, 
belki de suyun getirdiği bolluk ve bereket sayesinde 
daha proje çalışmalarının ilk aşamalarında uygulama 
bütçesi bulunmuştur. Proje, çok paydaşlı uzun soluklu 
bir çalışmanın ardından, resmi onayların alınması 
ile tamamlanmıştır. Uygulama bütçesi bulunmuş 
olmasına rağmen uygulama çalışmalarının sorunsuz 
ilerlemesi yerel yönetimlerin çabasına bağlıdır. 
Bugün devam etmekte olan uygulama sürecinde, 
kültürel miras kavramı bilinci temel rol oynamaktadır. 
Umalım ki, bugüne kadar gösterilmiş olan çabalar iyi 
bir koruma ve yaşatma örneği oluşturmak için yeterli 
olsun.

TEŞEKKÜR

İvriz Kültürel Peyzaj Koruma Projesi kapsamında 
yürütülen projeler, Koç Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer M. Koç’un desteği ile gerçekleşebilmiştir. 
Desteği ve projelere olan inancından dolayı teşekkürü 
bir borç biliriz. Projelerin hayata geçmesinde önemli 
rolü olan, Aygaz ve Arçelik’e ve sonsuz yardımlarından 
dolayı Koç Üniversitesi rektörü Prof. S. Umran İnan’a 
da teşekkür etmek isteriz. İvriz 1. Derece Arkeolojik 
Sit Alanı Çevre Düzenleme Projesi’nin hazırlanması ve 
uygulanması için desteklerini esirgemeyen T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü ve T.C. Kalkınma Bakanlığı, Konya 
Ovası Projesi Bölge Kalkınması İdaresi Başkanlığı’na 
teşekkür ederiz. Projenin hazırlanması sürecinde destek 
ve yardımlarından dolayı, (alfabetik sırayla) Mahmut 
Altuncan’a (Ereğli Müzesi), İhsan Bostancı’ya (KOP 
Başkanı), Yakup Canpolat’a (eski Konya İli Valisi), 
Erdal Çetinbaş’a (eski Halkapınar Kaymakamı), Yakup 
Harmanda’ya (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü, Eski Genel Müdür Yardımcısı), Mehmet 
Sağlam’a (Konya Vali Yardımcısı ve Konya Yikop 
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ÖZET

Gelemiç yerleşimi Bursa ili kırsalında Keles ilçesine bağlı, bulunduğu kırsal dokunun sosyo-ekonomik, kültürel 
özellikleri ile mimari doku ve peyzaj değerlerini yansıtan, günümüze kadar varlığını sürdürebilmiş nadir 
yerleşimlerinden biridir. Mevcut özellikleri ile kültürel miras değeri taşıdığı ve bu değerin bize kalan emanetlerinin 
gelecek nesillere de ışık tutması gerekliliği çok açıktır. Bu bilinç ve amaç ile başlanan çalışmada, yerleşim ile ilgili 
birçok fiziksel ve kuramsal durum değerlendirmeleri yapılmıştır. Fiziksel değerlendirmeler; yerinde tespit, mekânsal 
inceleme çalışmaları, ölçümler ve fotoğraflamalar sonucu elde edilen veriler üzerinden değerlendirilmiştir. Kuramsal 
değerlendirmeler ise literatür araştırmaları, ulusal ve uluslararası mevcut projeler üzerinden çalışılarak ortaya 
konmuştur. Yerleşimde sosyal, fiziksel ve ekonomik şartları iyileştirip, yaşam kalitesini artırırken; sosyal ve fiziksel 
mekânın özgün kalitelerinin korunması sağlanmalıdır. Sorun ve mevcut potansiyellere, koruma ilke ve kararları 
doğrultusunda uygulanabilir çözümler getirilmeye çalışılmalıdır.
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Keles ilçesi kırsal yerleşimlerinin coğrafi, fiziksel ve tarihsel özellikleri incelenmiş ve yöresel konut mimarisinin 
içinde bulunduğu çevre yapısı ortaya konmuş, konut mimarisi ayrıntılı olarak çözümlenmiş, aynı şekilde yerleşmenin 
coğrafi özellikleri, tarihsel gelişimi, sosyal ve ekonomik durumu ile demografik özellikleri incelenmiştir. Yöresel 
konut mimarisinin koruma sorunları, konutların bozulma sebepleri ve türlerine bağlı olarak ortaya konmuş, dokunun 
korunması için yasal-örgütsel, kültürel-eğitimsel ve sosyo-ekonomik açıdan öneriler getirilmiş, kent ölçeğinde ve 
yapı ölçeğinde çözümler sunulmuştur. Yerleşim dokusu içerisindeki yapılardan özellikle seçilmiş nitelikli olanlarına 
tek yapı ölçeğinde plan, cephe, yapım sistemi ve malzemelerine yönelik çözümler önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kırsal yerleşmeler, Geleneksel Mimari, Koruma çalışmaları, Restorasyon, Kırsal turizm, Bursa-
Keles-Gelemiç. 

ABSTRACT

Gelemiç settlement, which survives until today, is one of the rare settlements of Keles district in Bursa province that 
reflects the socio-economic, cultural characteristics, architectural texture and landscape values of the rural tissue. It 
is very clear that it carries the value of cultural heritage with its present characteristics and the relics of this value 
will shed light on future generations too. In this study, which started with this awareness and purpose, many physical 
and theoretical assessments about the settlement have been made. The results were evaluated based on the data 
obtained through physical evaluations like on-site detection, spatial survey studies, measurements, and photographs. 
Theoretical evaluations have been made using literature research of current projects of national and international 
scope. 
The physical properties of Gelemiç traditional texture was evaluated under two main headings: urban and building 
scale. The structure of the texture was examined in terms of location-plan, facade-plan, construction system, structural 
elements and material properties of the traditional housing architecture. Further study discusses the conservation 
problems of Gelemiç local housing architecture based on the causes and types of deterioration. Besides, the types of 
formal deteriorations are analyzed in plan layout, facade layout and construction system. 

Studies and projects in context of interaction between rural development and conservation problems in Turkey and 
abroad have been investigated. In line with the results of the study, the legal-organizational, cultural-educational 
and socio-economic proposals were introduced for the preservation of traditional Gelemiç settlement. Solutions 
were presented in urban and building scale. Ideas for the plan, facade, construction system and materials have been 
proposed for structures selected from the settlement. While improving the social, physical and economic conditions 
of the settlement; the original qualities of the social and physical space must be maintained. Problems and existing 
potentials should be focused on with applicable solutions in line with conservation principles and decisions.

Keywords: Rural settlements, Traditional architecture, Protection studies, Restoration, Rural tourism, Bursa-Keles-Gelemiç.
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KELES İLÇESİNİN FİZİKSEL VE TARİHSEL GELİŞİMİ

Bursa Dağ Yöresi’ni, Uludağ’ın güneybatı yamaçlarında 
kurulmuş 4 dağ ilçesi; Orhaneli, Harmancık, Keles 
(Foto. 1) ve Büyükorhan oluşturmaktadır. Kendi 
içlerinde nüfus büyüklüğü bakımından sıralandıklarında 
Orhaneli’nin en büyük, Harmancık’ın hem dağ yöresinin 
hem de ilin en küçük ilçesi olduğu bilinmektedir. Keles 
ise dağ ilçeleri içinde büyüklük bakımından ikinci 
sıradadır1.

Keles ilçesi; Uludağ ve Eğrigöz dağları arasında uzanan 
geniş platoyu bölen ve Kocasu çayının bir kolu olan 
Keles deresi vadisine kurulmuştur (Kaplanoğlu & 
Cengiz, 2008).

Topraklarının %57’lik kısmını (364 km2) ormanların 
oluşturduğu ilçe, bu özelliği ile Bursa’nın orman 
bakımından en zengin ilçesi durumunda olup toprak 
tipi kahverengi orman toprağıdır (URL-3a). Yörede 
hayvancılık için önemli bir potansiyele sahip; 
Kocayayla (Foto. 2), Kendir, Gelemiç, Düğenli gibi, 
her mevsim bol çayırlı, büyük mera arazileri geniş yer 
kaplamaktadır. 

Dağ yöresi ve Keles, eski çağlardan beri çeşitli 
devletlerin hâkimiyeti altına girmiş, önemli bir 
yerleşim bölgesidir. Yöre; Eti, Frig, Lidya, Bitinya, 
Roma ve Bizans uygarlıklarının hâkimiyetinden sonra 
ilk kez 1075 yılında Anadolu Selçukluları döneminde 
Türklerin eline geçmiş, I. Haçlı Seferi (1097) sonunda 
Bizanslılarca geri alınmış ve bundan sonra da Osmanlı 
dönemine kadar Bizans hâkimiyetinde kalmıştır (URL-
3b). Kesin bir tarih vermek mümkün olmamakla birlikte 

1 Veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır.

ilçedeki Türk yerleşiminin 12. veya 13. Yüzyıllarda 
Oğuzlar’ın Kayı boyuna mensup Türkler tarafından 
kurulduğu söylenebilir (Kaplanoğlu & Cengiz 2008: 
99-101).

GELEMİÇ KIRSAL YERLEŞİMİ 

780 m. rakımda bulunan köy, şehir merkezinden 72 
km. uzaklıkta olup, köye ulaşım Bursa merkez Nilüfer 
ilçesi Orhaneli-Keles kavşağından sola dönen yol ile 

başlar. Bursa dağ yöresinde kurulmuş kendi ölçeğinde 
ve benzer topografik özelliklere sahip diğer dağ 
köylerinin taşıdığı karakterde bir yerleşim olmakla 
birlikte, gelenek ve göreneklerini geçmişten günümüze 
muhafaza edebilmiştir.

Gelemiç (Foto. 3) yerleşim sınırları içerisinde bulunan 
Gavurini mağarası ve Kocasu, özellikle tarih, doğa 
sporu meraklıları ve fotoğrafçıların ilgisini çeken yeni 
bir cazibe noktası olmaya başlamıştır.

Gelemiç halkının günümüzde de en önemli ekonomik 
faaliyetleri meyvecilik, hayvancılık ve tarımdır. 

Fotoğraf 1. Kocayayla’ya çıkılan yoldan keles’e bakış (yıldız, 
2017) / The view of keles from the road of kocayayla

Fotoğraf 2. Keles Kocayayla’dan Uludağ’a bakış (Yıldız, 2017) / 
The view of Uludağ from Kocayayla

Fotoğraf 3. Gelemiç genel görünüşü (URL-11) / The general view 
of Gelemiç village
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GELENEKSEL YERLEŞİM DOKUSUNUN  
FİZİKSEL YAPISI ve BUGÜNKÜ KULLANIMI

Yerleşim arazi özellikleri ile uyum sağlayan organik 
bir dokuya sahiptir. Yerleşimde anıtsal yapılardan çok 
sivil mimarlık örneği yapılar mevcuttur. Geleneksel 
eski yapılaşmayı oluşturan, yerleşimin daha çok kuzey 
ve doğu kısımlarındaki konutlar; kuzeyde Kalebayırı, 
doğuda Yelekkaya ve güneyde Bozalan mevkilerinin ve 
Çandır Deresi’nin oluşturduğu vadinin yamacına sırtını 

vererek, topografyaya uyumlu şekilde yükselmektedir 
(Foto. 4). Kuzeyde ve doğuda bu yamaçlarla sınırlanan 
yerleşim, batıda da dağlara doğru eğimli arazinin 

başlaması sebebiyle bu yönde mezarlık alanı ile 
sınırlanmış, günümüzde yeni yerleşimin; güney ve 
güneybatı doğrultusundan yerleşime araçla ulaşımın 
sağlandığı yöne doğru ilerlediği gözlenmektedir.

Yerleşim alanı sayılabilecek sınırlar içerisinde 40 
adada yaklaşık 360 parsel bulunmakta, bu parsellerden 
245’i üzerinde çeşitli işlevlerde yapılar bulunmaktadır 
(Şek. 1). Yerleşimin ilk kurulduğu merkeze doğru 
parsellerin küçüldüğü ve dokunun sıklaştığı, merkezden 
uzaklaştıkça parsellerin büyüdüğü ve dolayısıyla 
dokunun rahatladığı görülmektedir.

Gelemiç sokakları öncelikle zorlu topografya koşullarına 
göre şekillenmiş olup, iklim, manzara ve yerleşmenin 
sosyo-kültürel yapısı sokak oluşumunu etkileyen diğer 
faktörlerdir. Yerleşimin engebeli arazide yamaçlara 
kurulmuş olması, sınırlı alanda bitişik nizam konutların 
oluşmasına sebep olmuş, bahçeler çoğunlukla parselin 
arkasında konumlanmış ve sokaklar yapı cepheleri ile 
sınırlanmıştır (Foto. 5).

Yerleşimde bazı dar parsel aralarında ve bahçe 
yollarında toprak kaplı yollar da mevcut olmakla 
birlikte, geleneksel yöntemle yapılmış, ortası su akışı 
için derzli tasarlanmış, taş kaplamalı sokaklar da 
bulunmaktadır (Foto. 6).

Fotoğraf 4. Yerleşime ulaşan ana yoldan bakış (Yıldız, 2017) / The 
view of settlement from the main road

Şekil 1. Gelemiç köyü yerleşim haritası (Yıldız, 2018) / Settlement map of Gelemiç village 
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Yerleşim alanında günümüzde eğitim, ibadet, konaklama, 
kültür evi gibi kullanımlar bulunmaktadır. Zemin 
katlarında eskiden terzi, fotoğrafçı, bakkal gibi ticari 
faaliyet sürdürülen konut yapıları da vardır.

GELENEKSEL YERLEŞİM DOKUSUNU  
OLUŞTURAN ÖĞELER

Yerleşimdeki geleneksel yapılar incelendiğinde; 
çoğunluğun iki katlı ahşap karkas sistem konut yapıları 
olduğu görülmektedir.

Yerleşimde yapım sistemi, plan şemaları ve detayları 
itibariyle çok daha eski dönemlere ait olduğu anlaşılan 
konut yapılarına rastlanmaktadır. Ahşap hatıllı yığma 

kerpiç sistemde yapılmış, çok daha küçük pencere 
boyutlarına sahip, sonradan kapatılmış olsa da açık 
sofalı plan tipleri dikkat çeken farklılıkların başında 
gelmektedir.

Yerleşimde kerpiç yapı dokusu içinde en çok dikkati 
çeken yapılar olan samanlıklar, turistik açıdan yerleşimin 
simgesi olmuş durumdadırlar (Foto. 7-8). Birçok yerde 
dağınık halde bulundukları gibi, özellikle 226, 308 
ve 309 adalarda gruplar halinde bulunmaktadırlar. 
Günümüzde hayvancılık faaliyetlerinin azalmasından 
dolayı eski değerlerini kaybeden yapılar bakımsız 
durumdadır. Genel olarak ahşap hatıllı kaba yonu moloz 
taş beden duvarları üzerine, ahşap karkas sistemde kerpiç 
dolgulu veya kerpiç yığma teknikte örnekleri görmek 
mümkündür.

Fotoğraf 5. Yerleşimde köy meydanı ve açık (toplanma) alanları (Yıldız, 2017) / Village square and 
other meeting places of settlement

Fotoğraf 6. Yerleşimde bulunan geleneksel 
taş döşemeli yol / Traditional stone road

Fotoğraf 7. Samanlık örnekleri (Yıldız, 2017) /  Hayloft samples Fotoğraf 8. Samanlık örnekleri 
(Yıldız, 2017) /  Hayloft samples
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Şekil 2. Yapıların bugünkü kullanımları / Current functions of the buildings

Çizelge 1. Yapıların işlevsel kullanım sayıları / Numbers of buil-
dings according to functional usage
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Şekil 3. Yapıların yapım sistemi / Construction system of the buildings

Çizelge 2. Yapıların yapım sistemlerine göre sayilari / Numbers of 
buildings according to construction system
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Şekil 4. Yapıların inşa dönemleri / Constructions periods of the buildings

Çizelge 3. Yapıların dönemlerine göre sayıları / Numbers of buil-
dings according to construction periods
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Şekil 5. Yapıların yapısal durumları / Structural conditions of the buildings

Çizelge 4. Yapıların sağlamlıklarına göre sayıları / Numbers of buil-
dings according to durability
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Şekil 6. Yapıların kat sayıları / Number of floors of the buildings

Çizelge 5. Yapıların kat sayılarına göre sayilari / Numbers of buil-
dings according to floor number
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Yerleşimde sıklıkla görülen ve ortak kullanım alanları 
olan ekmek fırınları (Foto. 9) genellikle mahalle 
aralarında inşa edilmiştir. Yerleşimde 11 adet kullanımda 
olan ekmek fırını bulunmaktadır.

Geleneksel Yapıların Tanımı, Plan  
ve Cephe Özellikleri

Yamaçlardan Çandır deresine doğru olan arazi eğimi 
ve manzaranın aynı doğrultuda olması sebebiyle, 
yapı adaları ve yollar, yamaç kıyılarında eğime 
paralel olarak biçimlenmiş, yapı cepheleri yamaca ve 
manzaraya yöneltilmiştir. Yerleşmenin biçimlenmesinde 
topografyanın dikkate alınmış olması yamaçların her 
noktasından farklı görünümler elde edilmesini sağlamıştır 
(Foto. 10). Genel itibariyle yerleşimin, eğimli araziye bir 
tepe üzerine konumlanmasından kaynaklı olarak çoğu 
yapı bir şekilde dağ ve orman manzarasına hakimdir.

Yerleşimin iç bölgelerinde eğimin az olduğu yerlerde 
oran; %5-15 arasında, iç bölgelerdeki yerleşim 
yollarını, yapı adalarını (324, 326, 327, 328, 329…) 
kademelendiren yamaçlarda ve dış sınır yamaçlarda yer 
yer %35-45’e kadar çıkmaktadır (Foto. 11). Yamaca 
inşa edilen yapılarda, yapının ön, arka ve yan cepheleri 

arasındaki kot farkları 1-1,5 kat olabilmektedir. Yapıların 
alt ve üst kotlarından da sokaklar geçmektedir. 328, 
330 ve 339 adalardaki; sırasıyla 26, 12 ve 6 parsellerde 
bulunan yapıların altlarından yol geçmektedir. Yapılara 
girişler, yapının altından geçen bu yollardandır (Foto. 12-
14).

Gelemiç konut mimarisinin oluşmasında yerleşmenin; 
sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri etkili olmuştur. 
Konut tipolojisi incelendiğinde; topografyadan dolayı 
yapıların çoğunda zemin katların bir kısmının ya da 
tamamının toprak altında kaldığı görülmüştür.

Genellikle taşlık denilen mekândan girilen bu yapılarda, 
zemin katın tamamı depo ve üretim mekânları olarak 
kullanılan mekânlardır ve taşlığa açılan, hayvan 
barınakları-dam2 ve depo (kiler) bölümleri bulunur. 
Taşlık mekânı odunluk vb. gibi farklı işlevlere de hizmet 

2 Büyükbaş/küçükbaş hayvanların bakıldıkları mekânın yöresel 
adıdır.

Fotoğraf 9. Ekmek fırını örneği (341-2) (Yıldız, 2017) / An 
exammple of village owen 

Fotoğraf 10. Meydandan bakış (Yıldız, 2017) / A view from village 
square

Fotoğraf 11. Samanlık yapıları (308 ada) (Yıldız, 2017) / Haylofts
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etmekte olup bazı konutların zemin katlarında dükkân 
bulunduğu da gözlenmiştir.

Geleneksel konutların plan tipini belirleyen, mekânlar arası 
ilişkiyi sağlayan, ortak yaşam ve üretim alanları olan sofalar, 
çoğunlukla yerleşimdeki yapıların en büyük mekânlarıdır.

Yerleşimde yerel ağızla hayat (Kuban 1975: 206) olarak da 
adlandırılmakta, sofa en eski geleneksel konut tiplerinde 
açık, üzeri ahşap dikmelerle taşınan tavanla örtülü ve yan 
duvarları olmayacak şekilde olan tiptedir (Eldem 1954: 33).

Gelemiç geleneksel dokusu içerisinde de genellikle en eski 
yapıların açık sofalı olduğu ancak bu açık sofalı yapıların 
birçoğunda, sofaların mevcutta tamamen kapatılarak 
ya da sofadan farklı mekânlar bölünerek kullanıldığı 
gözlemlenmiştir. Daha geç dönem geleneksel yapılarının 
farklı sayıda odalara sahip iç sofalı plan tipinde oldukları 
ve yerleşimde bu plan tipinin yaygın olarak tercih edildiği 
görülmektedir (Foto. 15).

Ayrıca yöreye özgü, içerisinde yıllık üretilen besin 
maddelerinin (zahire3 ve aşlık4) muhafaza edildiği büyük, 
ahşap, kapaklı depo elemanları olan sarpınlar da sofada 
bulunmaktadır (Foto. 16). 

Yapı içerisinde çeşitli şekillerde biçimlenen sofa 
mekânları sokağa, manzaraya veya arka bahçeye 
yönlenmektedir (Şek. 7).

20. yy. itibariyle konutlarda mobilya ve soba kullanılmaya 
başlandığı, eskiden ısınma ve yemek pişirme işlevini 
yürüten ocaklıkların (bacalık) bazı örneklerde tahrip 
edilip kapatıldığı, bazı örneklerde ise açık olmasına 
rağmen işlevini tamamen yitirdiği gözlenmiştir. 

Genel olarak odaların sağır ve taşıyıcı olan kâgir 
duvarlarında bir ocak, ocağın bir yanında yüklük olarak 
kullanılan büyük bir dolap nişi, diğer yanında ise sülhane 
(Foto. 17) olan örnekler olduğu gibi, ocağın her iki 

3 Buğday, arpa ve yulaf hasatının yöresel adı.
4 Mercimek, nohut gibi tahılların yöresel adı.

Fotoğraf 12-14. Kabaltı benzeri altından sokak geçen geleneksel yapılar (e-93, 110 ve 134) (yıldız, 2017) / Passages under traditional 
houses

Fotoğraf 15. İç sofa görünüşü (E-142) (Yıldız, 2017) / The view of 
the interior sofa

Fotoğraf 16. Açık sofada görünen sarpın (E-39) (Yıldız, 2017) / 
The view of sarpın in the open sofa

Fotoğraf 14Fotoğraf 13Fotoğraf 12
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yanında küçük dolap nişlerinin (Foto. 18) bulunduğu 
düzende örnekler de bulunmaktadır.

Gusülhaneler, yerel ağızla sülhaneler; odalarda banyo 
ihtiyacını karşılamak için yapılan, odanın kâgir taşıyıcı 
duvarına gömülü, evin içine bakan bölmelerdir. Oldukça 
dar olan yapı mümkün oldukça gizlenmeye çalışılmıştır 

(Foto. 19). Duvar kesitinin yeterli olmadığı durumlarda, 
köşede oda içine taşılarak gerekli mekânın kazanılmaya 
çalışıldığı örneklere de çokça rastlanmıştır (Foto. 20).

Yerleşim dokusunda sadece iki yapıda (E-107 ve E-39), 
odayı diğer odadan ayıran bölücü duvarda, geleneksel 
mimariye özgü dolap sistemi varlığını sürdürebilmiştir 

Şekil 7. Gelemiç geleneksel konutlarında sofa düzeni (Yıldız, 2018) / Sofa layouts of traditional buildings
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(Foto. 21). Bu dolap sisteminde; yüklük, eşya koymak 
için gömme dolaplar (gözenekler), raflar bir bütün 
olarak tasarlanmış, kapı girişleri de bu sisteme estetik 
bir biçimde dâhil edilmiştir (Şek. 8). Ayrıca odada, 
tavanın alt kısmı, pencere üst hizasından başlayan, 
küçük eşyaları koymak için yapılmış raflar, odanın 
tüm kenarlarını dolaşarak bütüncül bir görüntü 
oluşturmaktadır.

Çalışılan yapılarda, farklı işlevlere yönelik çeşitli şekillerde 
niş yapıları gözlemlenmiştir. Bunlar genelde kâgir duvarlarda 

açılmış, eşya koymaya yarayan işlevsel boşluklardır (Foto. 
22). Çeşitli şekillerde ve boyutlarda, ahşap çerçeveler ile 
süslenen örnekler olabileceği gibi, basit yapılı ocak yanına 
açılmış küçük yuvalar şeklinde olan örneklere de rastlanmıştır.

Aydınlatma için gaz lambalarının kullanıldığı zamanlarda, 
ışığın mekânlar arasından geçişini sağlamak amacıyla, 
odaların genellikle sofayla arasındaki bölücü duvarlara 
açılmış ışıklıklar bulunmaktadır (Foto. 23). 

Fotoğraf 17. Yüklük-ocak-sülhane düzeni (E-142) (Yıldız, 2017) / 
Traditional closet-oven-sülhane layout 

Fotoğraf 18. Dolap-ocaklık-dolap düzeni (E-102) (Yıldız, 2017) / 
Traditional closet-oven-closet layout

Fotoğraf 19-20. Gusülhane örneği (E-142, 62) (Yıldız, 2017) / An example of gusülhane

Fotoğraf 20Fotoğraf 19
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Gelemiç geleneksel konutlarında sabit mobilya olarak 
sedir kullanılmıştır. Yükseklikleri 30-40 cm. ve 
genişlikleri 70-100 cm. olan sedirler, genellikle pencereli 
duvar boyunca (Foto. 24) ya da köşe odalarda L biçiminde 
(Foto. 26) uzanmaktadır. Sabit oturma elemanları olan 
sedirlerin bazıları içine eşya koyulabilecek şekildeyken, 
bazıları altlarına eşya koyulabilecek şekildedir.  

Gelemiç yerleşim dokusu içerisindeki geleneksel 
konut yapılarının özgün örneklerinde, mutfak olarak 
ayrılan özel bir kapalı mekânın olmadığı, sofanın bir 
tarafında abdestlik denilen mimari elemanın bulunduğu 
öğrenilmiştir (Foto. 26). Yerleşimde eski dönemde 
yemekler oda içlerindeki ocaklıklarda pişirilirken 
abdestlik; evde bulunan yemek kapları, taşınan su kapları 
ve testilerin konulduğu, bulaşıkların ve ellerin yıkandığı 
bir nevi mutfak olarak kullanılan bölümdür. 

Fotoğraf 21. Dolap sistemi (E-39) (Yıldız, 2017) / Traditional 
closet system

Şekil 8. Özgün dolap-niş-kapı sistemi (E-39) (Yıldız, 2018) / 
Original closet-niche-door system

Fotoğraf 22. Niş örneği (E-107) (Yıldız, 2017) / An example of a 
Niche
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Tuvaletlerin tamamının yapı içerisinde yaşama katında 
çözümlendiği görülmüş, dışarıda/bahçede herhangi bir 
hela yapısına rastlanmamıştır. Abdestliğin bitiminde 
yapıya ek bir çıkıntı biçiminde tuvalet/hela inşa edilmekte 
(Foto. 27), bu çıkıntı çoğu kez sadece ahşap plakalarla 
sofadan ayrılıp kapatılarak oluşturulmakta, bazen de 
payandalar ile taşıtılmaktadır.

Gelemiç’te eskiden önemli geçim kaynaklarından 
olmasına ve yerleşimde büyük sürü sahiplerinin olduğu 
bilinmesine rağmen, günümüzde aileler sadece kendileri 
için hayvan beslemektedir. Hayvanlar için ve depo amaçlı 
yapılmış özel mekânlar olan samanlık yapıları haricinde, 
konut yapılarının içerisinde de giriş katta taşlık alanından 
ayrılmış bölümler bulunmaktadır. Bu bölümler ahşap 
bölücüler ile sağlanabileceği gibi ayrı odalar şeklinde 
örneklere de rastlanmaktadır.

Geleneksel Türk evlerinde uygulanan plan şemaları ile 
cephe düzenlemeleri arasında doğrudan bir ilişki söz 
konusu olduğundan (Ürer 2013: 201) sofa, cephe düzenini 
etkileyen en önemli unsur iken eyvanlar, merdivenler, 
kapalı ve açık çıkmalar ve cumbalar da cephe tasarımında 
önemli yere sahip öğelerdendir (Eldem 1987: 16).

Fotoğraf 23. Işıklık örneği (E-131) (Yıldız, 2017) / Lamp niche 
example

Fotoğraf 24. Odalarda bulunan sedir örnekleri (E-142) (Yıldız, 
2017) / Traditional couch samples

Fotoğraf 25. Odalarda bulunan sedir örnekleri (E-142) (Yıldız, 
2017) / Traditional couch samples

Fotoğraf 26. Açık sofadan abdestliğe bakış (E-39) (Yıldız, 2017) / 
The view of old kitchen niche from open sofa

Fotoğraf 27. Hela eki (E-129) (Yıldız, 2017) / Toilet addition
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Envanter 99 duvarında gömülü halde mermer bir 
yazıt olduğu görülmüş; bu mermer yazıtın eski 
köy okulundan alınıp mevcut yerine getirildiği 
öğrenilmiştir. Bursa Büyükşehir Belediyesinin yöre ile 
ilgili yaptığı bir çalışmada; Esra Çobanoğlu tarafından 
çevirisi yapılan yazıtta “Gelemiç Mekteb-i İbtidaiyesi 
Sene 1242, (1826-1827)” (Elbas & Diğerleri 2014: 
232-237) yazdığı öğrenilmiştir (Foto. 29).

Gelemiç geleneksel konutlarının cepheleri çoğunlukla 
düzdür ancak çok yaygın olmamakla birlikte 
farklı tipte çıkmalı yapılara da rastlanmaktadır. Bu 
çıkmaların tamamı kapalı, tüm cephe boyunca devam 
eden paralel (Foto. 30) veya asimetrik şekilli (Foto. 
31)  çıkmalardır. Çıkmalar genellikle sokak cephesine 
doğru, birinci kat seviyesinde ahşap düz payandalar ile 
taşıtılmaktadır.

Fotoğraf 28. Cephelerde bulunan mermer yazıtlar (E-147) (Yıldız, 
2017) / Marble inscriptions on the facades 

Fotoğraf 29. Cephede bulunan mermer yazıt (E-99), (Yıldız, 2017) 
/ Old marble inscription on the facade

Fotoğraf 30. Düz çıkmalı yapı örneği (E-96) / Example of a 
building with a simple rectangular projection.

Fotoğraf 31. Açılı çıkmalı yapı örneği (E-49) / Example of a 
building with an angular projection.
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Şekil 9. Geleneksel ahşap giriş kapı tipleri / Typology of traditional main entrance doors.
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Gelemiç kırsal yerleşiminde geleneksel konutların 
müdahale edilmemiş giriş kapılarının tamamı ahşaptır 
ve yüksek tavanlı taşlık alanına açılan bu kapıların 
üzerlerinde, alanı aydınlatmak amacıyla bulunan 
ışıklıklara rastlanmaktadır. Form ve büyüklükleri 
değişken olmakla birlikte, kimi örneklerde tüm kapı 
boyunca uzanan, ahşap çıtalı ızgaralı şeklindedir 
(Şek. 9). 

Dış kapıların önemli elemanlarından biri de kapı kolları, 
tokmaklar ve kilitlerdir. Yerleşimde giriş kapılarının 
sadece birinde (Foto. 32) kapı tokmağına rastlanmıştır.

Konutlarda farklı tipte (Foto. 33) kapı kilitlerine rastlanmış, 
sözel kaynaklardan yörede bu kapı kilitlerine Tavşanlı Kilidi 
(Foto. 34) adı verildiği öğrenilmiştir. Bunun sebebi kilitlerin 
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden temin edilmesidir.

Fotoğraf 32. Giriş kapısında bulunan metal 
tokmak (E-110) (Yıldız, 2017) / Metal 
mallet on entrance door

Fotoğraf 33. İç kapılarda bulunan 
kilit çeşidi (E-126) (Yıldız, 2017) 
/ A lock sample in interior doors

Fotoğraf 34. Dış kapılarda bulunan kilit çeşidi (E-83) 
(Yıldız, 2017) / A lock sample in exterior doors

Şekil 10. Yerleşimde bulunan pencere tipleri (Yıldız, 2018) / Traditional window typology
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Yerleşimdeki en eski yapılarda değiştirilmemiş 
doğramaların, kanatlı pencerelerden belirgin oranda 
küçük olan giyotin pencereler olduğu, daha sonraki 
dönemlerde inşa edilen geleneksel yapılarda kanatlı 
pencere kullanımına geçildiği görülmektedir (Şek. 10).

Manzaraya yönelim ve sokaklar, pencere düzeninin 
oluşmasındaki en önemli faktörlerdendir. 

Yerleşimde bulunan Envanter 110 yapısı kuzeydoğu 
cephesinin, birinci kat seviyesinde ahşap kafes detayı 
(Foto. 35) ve Envanter 131 yapısının zemin katta eskiden 
fotoğrafçı dükkânından açılan özgün ahşap korkuluk 
(Foto. 36) detayına rastlanmıştır.

Geleneksel Yapıların Yapım Sistemi  
ve Malzeme Özellikleri

Gelemiç konutlarında, ahşap karkas arası kerpiç dolgu 
kat duvarları; zeminden yarım kat ya da çoğunlukla, 
zeminden birinci kat hizasına kadar yükselen ahşap 
hatıllı kaba yonu moloz taş taşıyıcı duvarlar üzerine 
oturtulmuştur (Foto. 38). Yapıların inşasında kullanılan 
taşların, yakınlardaki taş ocaklarından getirildiği 
öğrenilmiştir. Yerleşim genelinde taşıyıcı beden duvarları 
60-80 cm. kalınlıkta değişen ölçülerdedir. 

Konutlarda zemin kat döşemeleri genellikle sıkıştırılmış 
toprak veya taşlık şeklindedir. Üst katlarda döşemeler, 
farklı şekillerde kurulmuş ahşap kirişleme sistemleri 
üzerine ahşap kaplamadır. 

Yerleşimde sınırlı sayıda yapıda olduğu tespit edilen 
sistemde (Foto. 39); 100-200 cm. arayla konumlandırılmış 
ana kirişlerin aralarının, ortalama 12x12-15x15 cm. 
yuvarlak kesitli ağaçların birbirine sık bir şekilde bitişik 
olarak konumlandırılması ve bu tabakanın üstünün toprak 
bir dolgu ile sıvanarak, ağaçlar arasındaki boşlukların 
kapatılması ile oluşturulmuştur. Daha sonra bu tabaka 
üzerine döşeme tahtalarının çakıldığı görülmüştür. 
Yapılan bu sistem ile üst kat odalarından soğuk taşlık 
mekânlarına doğru, döşemeden gerçekleşecek ısı 
kaybının önüne geçilmeye çalışıldığı görülmektedir.  

Gelemiç yerleşim dokusunu oluşturan geleneksel 
konutlarının çatıları; %30-35 eğim arasında değişen 
beşik ve kırma çatılı biçimdedir. 

Foto 35. Ahşap kafes örneği (E-110) (Yıldız, 2018) / Wooden 
window screen example

Foto 36. Ahşap parmaklık örneği (E-131) (Yıldız, 2018) / Wooden 
window rail example

Fotoğraf 37. Ahşap karkaslar arası kerpiç tuğla dolgusu ve 
karkaslar üzerine yapılan bağdadi çıtalı cephe sistemi (E-134) 
(Yıldız, 2017) / Traditional connotation technique of wooden 
skeleton with mud brick infill

Fotoğraf 38. Döşeme örneği (E-61) (Yıldız, 2017) / A sample of 
traditional floor-type
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Şekil 11. Çatı tipi / Roof Types

Çizelge 6. Yapıların çatı sistemlerine göre sayıları / Number of 
buildings according to roof system
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Levha 7. Örnek envanter fişi5 (Yıldız, 2018) / An example of the inventory forms.

5     Hazırlanan envanter fişleri ‘TÜBA-TÜKSEK Kırsal Mimarlık Envanteri’ esas alınarak hazırlanmıştır.

TÜRKİYE KIRSAL MİMARLIK ENVANTERİ YAPI Envanter No: 39

Yerleşme adı GELEMİÇ KÖYÜ Cadde/Sokak Gelemiç Köyü iç yolu
İli Bursa Pafta -
İlçesi Keles Ada - Parsel 318 - 149
Taşıyıcı Sistem Ahşap hatıllı / Kerpiç yığma Yapı Türü Konut
Örtü Türü Beşik çatı Yapım Tarihi 19.yy ikinci yarısı
Örtü Malzemesi Alaturka kiremit Sağlamlık Durumu İyi 
Plan Tipi Dış sofalı Kullanım Durumu Kullanılmıyor / Girildi

Kat Sayısı
Z+1 katlı Isınma Ocaklık-Soba

          Bodrum                 Ara kat Altyapı       Kanalizasyon        Elektrik          Tel.

Genel Tanım

Yerleşimdeki en eski yapılardan olup, yapısal ve plansal 
özelliklerini yapıldığı tarihte olduğu gibi koruyabilmiş tek 
örnektir. İki katlı yapının zemin katında, üst katlardaki 
odaların sınırına kadar, ahır ve depo olarak kullanılan 
mekânlar bulunmakta ve zemin kotundan bir miktar 
yükseltilmiş bu mekânlar direkt olarak dışarıya açılmaktadır. 
Üst katta üç oda bulunmaktadır. Bu odalar açık sofaya 
açılmakta, odalardan ikisinde yerleşimin geleneksel 
sivil mimari yapı elemanlarının tüm özgün örnekleri 
görülebilmektedir.

Yapım Tekniği 
ve Malzeme

Yapı birinci kat seviyesine kadar kaba yonu moloz taş beden 
duvarları üzerine, ahşap hatıllı kerpiç yığma tuğla duvarlardan 
oluşmaktadır. Açık sofa, ahşap dikme ve kirişlerle taşıtılırken 
üst kat sofaya ahşap tek kollu merdiven ile ulaşılmaktadır. 
Sofa mekânının altı açık üstte çatı konstrüksiyonu ile kapalıdır. 
Merdiven kısmen açıkta olup ahşap çıtalarla kaplanmış, başında 
tahtalık denilen tuvalet mekânı bulunmakta ayrıca sonradan 
sofa mekânı bölünerek oluşturulan bir oda bulunmaktadır. Yapı 
beşik çatı olup alaturka kiremit kaplıdır. 

Bezeme

Açık sofalı yapıda sofa mekânı,  çatı strüktürü ve saçak 
altları açıkta gözlenmektedir. Ancak odaların tavan 
kaplamaları çıtalı ahşap kaplama, döşemeler ise ahşap 
kirişler üzeri ahşap kaplamadır. Cepheler büyük çoğunluğu 
dökülmüş halde kerpiç sıva üzeri kireç boyalıdır.

Devşirme 
Malzeme

Devşirme malzeme kullanımına rastlanmamıştır. 

Özgünlük ve 
Sağlamlık 
Durumu

Strüktürel olarak açık sofa döşeme ve kirişleri ile çatı konstrüksiyonunda ciddi sıkıntılar bulunan yapıda sıva 
ve boya kayıpları da mevcuttur. Ayrıca açık sofayı ve merdiveni kaplayan ahşaplarda eksiklikler ve bozulmalar 
mevcuttur. Yerleşimde bulunan bu geleneksel konutun orijinal odalarında, geleneksel mimarinin özgün iç 
mekân elemanlarından olan; sülhane, yüklük, tüteklikli ocaklık, musandıra (dolap üstü raf) yapılarının tümünü 
bütünselliklerini koruyabilmiş şekilde gözlemleyebilmek mümkündür. Yapı açık sofalı plan özelliğini de 
koruyabilmiş, yörenin en eski ve değerli örneklerinden biridir. Ayrıca yapının odalarında bulunan pencerelerin 
küçük olup bunun sebebinin savaş zamanı dışarıya ışık çıkışını en aza düşürmek olduğu öğrenilmiştir. 

Gözlem ve 
Değerlendirme

Yapının sofa ve çatıda bulunan strüktürel hasarlar ile diğer sıva, boya vb. gibi basit onarım problemlerinin 
tümünün en uygun yollarla giderilmesi gerekmektedir. 330/7 parseldeki yapı ile birlikte bu iki yapının öncelikli 
ve özel olarak korunup, tanıtılması gerekmektedir. Bu sebeple yapıların muhdes eklerinden arındırılıp nitelikli bir 
proje ile müze olarak işlevlendirilmesi, yöresel mimarinin tanıtılması açısından oldukça önemlidir.
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Yerleşimdeki tüm geleneksel yapılar harita üzerinde tek 
tek tespit edilmiş, fotoğraflanmış, ada/parsel numaraları 
belirlenmiş ve önce ada numarası daha sonra parsel 
numarasına göre sıralanarak 161 geleneksel yapının 
envanter fişi doldurulmuş, bunlardan 20’si sahip oldukları 
nitelikler sebebiyle (plansal, dönemsel, yapısal özgünlük 
vb.) detaylı çalışılmıştır. Bu yapıların envanter fişlerine 
1/100 ölçekli kat planları ve görünüşler de eklenmiştir.

GELEMİÇ GELENEKSEL YAPILARINDA BOZULMA 
SEBEPLERİ VE TÜRLERİ

Geleneksel Yapıların Bozulma Sebepleri

Gelemiç geleneksel konutlarında gözlemlenebilen çeşitli 
bozulma sebeplerini; üst başlıkta; sosyal (insan kaynaklı) 
ve fiziksel sebepler olarak sınıflandırmak mümkündür.

Yanlış onarımlar “yapıda, bozulmanın asıl kaynağını 
belirlemeden yapılan, bozulmanın nedeni değil, 
sonucunu ortadan kaldırmaya yönelik yanlış 
onarımların, zaman içinde oluşturduğu bozulma 
nedenleridir (Binan: 1994 s.215).”

 

Gelemiç geleneksel konutlarında gözlemlenebilen en 
sık ve yıkıcı müdahalelerden biri; zamanla tahrip olarak 
işlevini yerine getiremeyen ya da kullanıcılar tarafından 
yeterli görülmeyip büyütülmek veya küçültülmek istenen 
pencere doğramalarına bilinçsizce müdahale edilmesidir. 
Bu işlemler sırasında taşıyıcı dikme ve çatkılar kesilmek 
suretiyle ahşap sisteme müdahale edilmekte ve taşıyıcı 
sistem zayıflatılmaktadır (Foto. 40).

Yerleşimde çok yaygın olmamakla birlikte, bir diğer 
müdahale ise; yapı cephelerinde dökülen kerpiç sıvalar 
yerine çimento sıva uygulaması yapılmasıdır (Foto. 41).

“Mimarlık mirası ancak, halk ve özellikle de genç 
kuşak onun değerini bilirse yaşayacaktır (Amsterdam 
Bildirgesi: 1975).”

Fotoğraf 39. Değişen pencere boyutları (E-90) (Yıldız, 2017) / Size 
changes in the windows

Fotoğraf 40. Cephede çimento sıva uygulaması (E-101) (Yıldız, 
2017) / Cement plaster on the facade

Fotoğraf 42. Terk edilmiş geleneksel yapılar (E-115, E-80) (Yıldız, 
2017) / Abandoned traditional buildings

Fotoğraf 41. Terk edilmiş geleneksel yapılar (E-115, E-80) (Yıldız, 
2017) / Abandoned traditional buildings
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Birçok yapının; kullanıcıların vefat etmesi, ailenin kalan 
fertlerinin şehre göç etmiş olması, betonarme yapılarda 
yaşama özentisi, yapıdaki bozulmaların onarılamaz hale 
gelmesi gibi ekonomik ya da sosyal kaynaklı sebeplerden 
dolayı terk edildiği gözlenmiştir (Foto. 41, 42). 

Yerleşim genelinde betonarme yapılar günden güne 
artmakta, artan plansız ve niteliksiz yapılar geleneksel 
dokunun sahip olduğu özgün ve doğal değerlerin yok 
olmasına sebep olmaktadır. 

“Geleneksel yapılara müdahalede, bu yapıların konumuna, 
fiziksel ve kültürel çevreyle ilişkilerine ve birbirlerine göre 
düzenlerine saygı gösteren, onları koruyan bir yaklaşım 
benimsenmelidir (ICOMOS, 1999). ”

Aşağıda; topografyaya birbirlerinin görüş açısını 
kesmeyecek şekilde bir hassasiyet ile yerleşen geleneksel 
dokunun içerisinde bulunan 339/1-2 parsellerdeki yapılar 
yerine (Foto. 43), çevre yapıların gabarileri ve açıları hiçe 
sayılarak, geleneksel yapı yerine inşa edilen betonarme 
yapı (Foto. 44) görülmektedir.

Yerleşimde bulunan yapı elemanlarının bozulmasına 
sebep olan korozyon etkisinin daha çok ahşap yapılarla 
birlikte çalışan metal parçalarda; kapı, pencere kolları 

ve kilitlerde olduğu gözlenmiştir (Foto. 45). Yapı 
elemanlarının su ile teması malzeme bünyesinde su 
depolanmasına ve depolanan su da biyolojik bozulmalara 
sebep olmaktadır. Yağmur ve kar suları kiremitlerde, çatı 
kaplama sisteminden geçerek çatı konstrüksiyonunda 
ve daha sonra da yapı içerisine ulaşarak yosunlaşma 
ve mantarlaşmalara sebep olabilmektedir (Foto. 46). 
Rüzgâr ya da kuşlar ile taşınan toprak, tohum ve diğer 
organizmalar da cephe ve çatı sistemlerinde bozulmalara 
sebep olmaktadır.

Fotoğraf 43. 339/1-2 parsel eski hali (URL-12) / Former view of 
the lots 339/1-2

Fotoğraf 44. 339/1-2 parsel yeni hali (Yıldız, 2017) / Current view 
of the lots 339/1-2

Fotoğraf 45. Metal korozyonunun ahşaba olan etkisi (Yıldız, 2017) 
/ The effect of metal corrosion on wood

Fotoğraf 46. Kiremitlerde ve çatı sisteminde oluşan bozulmalar 
(E-19) (Yıldız, 2017) / Deterioration in roof system and tiles.
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Geleneksel Yapılarda Değişimler

“Geleneksel yapıların yeni işlevlere uyarlanması ve 
yeniden kullanımında, yapılar kabul edilebilir bir 
yaşam standardına yükseltilirken; bütünlüğü, karakteri 
ve biçimi saygı görmelidir (ICOMOS, 1999).”

Yerleşimdeki konut yapılarında sıklıkla gözlemlenebilen 
plan düzenine yapılan müdahalelerde; açık sofalı 
konutlarda sofanın kapatılması, genellikle sofa 
mekânından bölünmek suretiyle yeni mekân üretimi, 
kullanılmayan mimari öğe ve mekânlar, mekânların 
işlev değiştirmesi, bölünmesi, genişletilmesi veya 
farklı tür ve işlevde çeşitli eklentiler yapılması söz 
konusudur (Lev. 1). 

Gelemiç geleneksel dokusu içerisinde genellikle 
en eski yapıların açık sofalı (dış sofalı) olduğu, bu 
yapıların birçoğunda sofaların günümüzde; ısı kaybını 
azaltmak ve/veya daha fazla kapalı mekân elde etmek 
gibi sebeplerle duvar ile çevrilip kullanıldığı, plan 
düzeninin değiştirildiği gözlenmiştir.

“Eklemelere ancak yapının ilgi çekici bölümlerine, 
geleneksel konumuna, kompozisyonuna, dengesine 
ve çevresiyle olan bağıntısına zarar gelmediği 
durumlarda izin verilebilir (Venedik Tüzüğü, 1964).”

Ayrıca yerleşimde geleneksel yapılara; farklı işlevli 
küçük hacimlerden (Foto. 47), düşeyde tüm yapı 
boyunca eklemlenen çok katlı yığma yapı eklerine 
(Foto. 48) kadar da görmek mümkündür. 

Geleneksel yapılarda; yatayda (Foto. 49) veya düşeyde 
(Foto. 50) kat ölçeğinde müdahale edilen ve plan 
bütünlüğü bozulan örneklere rastlanmıştır.

Cephe düzeninde en önemli elemanlardan olan 
pencere ve kapı doğramalarının; eskime, kırılma 
gibi durumlarda orijinal olmayan doğramalar ile 

değiştirilmesi (Foto. 51), değişen ihtiyaçlarla 
büyütülmek veya küçültülmek istenmesi sonucu 
niteliksiz doğrama seçimi, kapatılması (Foto. 52), 
cephe düzenini olumsuz yönde etkilemektedir.

Zaman içinde yapılmış yol ve yenileme çalışmalarında; 
geleneksel yapı giriş kotlarının bazı örneklerde yol 
kotunun altında (Foto. 53), bazılarında yol kotunun 
üstünde kaldığı, bazı örneklerde de beden duvarlarının 
hasar gördüğü (Foto. 54) gözlenmiştir.

Yerleşimde geleneksel konutlarda dikkat çeken bir 
diğer uygulama ise; zemin kat giriş kapısı haricinde 
birinci kata direkt ulaşımı sağlayan sonradan ikinci 
bir giriş açılması durumudur (Foto. 55). Birinci kata 
ulaşım, yapı eğimli bir araziye oturuyor ise eğimin 
en uygun olduğu cepheden genelde birkaç basamaklı 
betonarme ya da ahşap merdiven yapıya eklenerek 
sağlanmaktadır. Bu yapılarda zemin kat taşlık 
mekânlarının aktif olarak kullanılmayıp daha çok 
depo amaçlı kullanıldığı gözlemlenmiştir.

Fotoğraf 47. Geleneksel yapıda tuvalet eki (Yıldız, 2017) / Toilet 
addition in traditional building

Fotoğraf 48.  Geleneksel yapıya iki katlı ek (Yıldız, 2017) / Two-
storey addition to traditional building

Fotoğraf 49. Yarısı yıkılmış durumda yapı (331/9) (Yıldız, 2017) / 
Half-demolished (horizontally) structure
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Gelemiç yerleşimi geleneksel yapı cephelerinde 
bilinçsizce yapılmış çimento sıva uygulamaları ile 
birkaç yapıda aynı malzeme ve renkte yapılmış 
mantolama uygulamalarını da görmek mümkündür 
(Foto. 56). Öncelikle cephe düzeni ve sokak siluetlerini 
olumsuz etkileyen bu uygulamalar, geleneksel 
yapıların doğal nefes alma özelliklerini engellemekte, 
bu sebeple yapısal elemanların da bozulmasına sebep 
olmaktadır.

GELEMİÇ GELENEKSEL YERLEŞİM DOKUSU İLE 
SİVİL MİMARİ ÖĞELERİNİ KORUMA VE YAŞATMA 
ÖNERİLERİ

Gelemiç yerleşimi kırsal dokusu ile geleneksel 
yapılarının da Bursa dağ yöresine ait kültürel miras 
niteliğinde olduğu ancak bu değerlerin; değişen yaşam 
şartları, ekonomik yetersizlikler, koruma bilincinin 
olmaması ve diğer sebeplerden dolayı yok olma 
tehlikesi ile karşı karşıya olduğu görülmektedir. Günden 
güne artan bu kayıpların önüne geçmek ancak yörenin 
sosyo-ekonomik ve fiziksel anlamda kalkındırılması 

Levha 8. Geleneksel yapıların plan düzeninde meydana gelen değişimler (Yıldız, 2018) / Changes in the plan layout of traditional buildings 
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ile mümkün olup kırsal turizmin canlandırılması da bu 
amaçla yapılabilecek çalışmalardan biridir.

Gelemiç yerleşimi; öncelikle korunmuş geleneksel kırsal 
sivil mimari dokusu, tarihi yapı kalıntıları, görülmeye 
değer doğal unsurları (Gavurini mağarası), doğa spor 
aktiviteleri (mevcut tırmanış bahçesi), kültürel ve 
ekonomik değerleri (geleneksel halk oyunları, yöresel 
lezzetleri vb.) ile kırsal turizm bağlamında, Keles 
yöresi dağ köyleri içerisinde en büyük potansiyele sahip 
yerleşimdir. Bu potansiyelin; zamanla yok olmadan, 
en kısa sürede nitelikli projeler ve maddi teşvikler ile 
değerlendirilip hayata geçirilmesinin, başta yerleşim 
olmak üzere dağ yöresinin kalkınmasında önemli bir rol 
oynayacağı şüphesizdir.

Gelemiç yerleşiminde en değerli öğe, diğer dağ yöresi 
yerleşimlerinden farklı olarak günümüze kadar varlığını 
sürdürebilmiş geleneksel mimari dokudur. Öncelikle 
bu doku ve geleneksel yapıların sürdürülebilirliği 
sağlanmalıdır.

Bunu yapmanın en etkili ve öncelikli yolu yapılarda 
kullanıcı sürekliliğinin sağlanmasıyla mümkündür. 
Kırsal dokuda geleneksel yapı kullanıcı yoğunluğunun 
sağlanması ise ancak; yapılara olan bilincin artırılması, 
koruma konusunda eğitim ve kullanıcı konforunun 
sağlanmasına yönelik nitelikli proje/ fikirler ve ekonomik 
destek ile mümkün olacaktır.

Fotoğraf 51. Değiştirilen pencere ve kapı (E-138) (Yıldız, 2017) / 
Changed window and door examples

Fotoğraf 52. Değiştirilen ve kapatılan pencereler (E-59) (Yıldız, 
2017) / Changed and destructed window examples

Fotoğraf 53. Yol kotundan alçakta kalmış giriş (E-152) (Yıldız, 
2017) / An entrance sample under road elevation 

Fotoğraf 50. Yarısı yıkılmış durumda yapı (E-98) (Yıldız, 2017) / 
Half-demolished (vertically) structure
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Gelemiç yerleşiminde envanter çalışması yapılan 161 
yapının, geleneksel mimari özellikleri sebebiyle Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından 
tescil edilmesi önerilmektedir.

Yerleşimde tarım alanındaki geleneksel bilgi birikimi 
üzerine, modern tarım ve hayvancılık yöntemlerinin takip 
edilerek; yöre halkı ile bilgilendirme çalışmaları ve doğru 
şekilde uygulamaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

Kadınların üretime katılımının sağlanması ayrıca önemli 
olup devlet desteklerinde ve projelerde de kadınlara 
yönelik pozitif ayrıcalık yapıldığı bilinmektedir ( TKDK 
2018: 3).

Yerleşimde hâlihazırda var olan ticari faaliyetlerin 
yürütüldüğü bir tarım kooperatifi (321/1) ve buna bağlı 
bir satış deposu bulunmaktadır. Bu depo daha nitelikli 
ve donanımlı elemanlar ile donatılmalıdır. Halk ve 
kooperatif, yetiştirilen ve satılan ürünler ve kaliteleri ile 
ilgili arge, pazarlama çalışmalarında ve pazar arayışında 
bulunmalıdır. 

Yerleşim, konumu itibariyle dağlık ve engebeli arazide 
bulunmakta, özellikle Doğancı barajı yol ayrımından 
sonra merkez ilçe ve yerleşime giden yollarda tehlikeli 
virajlar bulunmaktadır. Bu sebeple öncelikle ilçeye ve 
sonra yerleşime giden yollarda iyileştirme yapılmalıdır 
(Şek. 12).

Belirli bir meydan bulunmamakta ancak yerleşimin 
merkezinde tanımsız geniş bir açıklık bulunmaktadır. 
Bu açıklıkta; öncelikle kot farkı ve kavşak çözümünün 
yapılması, daha sonra alanın çeşitli peyzaj öğeleri ile 
tanımlı bir meydan haline getirilmesi sağlanmalıdır (Şek. 
12). 

Yerleşim planlamasında özellikle araç ulaşımı 
planlamasının iyi yapılması ve ilk karşılama alanı olan 
bu meydanda özel ve kamusal araçların bekleme ve park 
ihtiyacını karşılayacak otopark alanı düzenlenmelidir. 
Yerleşim içinde yaya dolaşımının tercih ve teşvik 
edilmesi sağlanmalıdır (Şek. 12).

Yerleşimde bulunan çocuk oyun park alanı, harman 
yeri vb. tüm kamusal açık alanların temizlenerek, doğal 
durumlarını bozmadan peyzaj çalışması yapılmalı, uygun 
kent mobilyaları ile donatılmalıdır. Bu mobilyaların 
üretiminde uygun tasarımlar ve yöreden elde edilmiş 
uygun malzemeler seçilmesine özen gösterilmelidir 
(Şek. 12). 

Yerleşimde sokaklarda herhangi bir yönlendirme veya 
bilgi levhası bulunmamakta; sadece kıraathane, okul, 
kültür evi, mahalle konağı ve bakkalın cephelerinde isim 
tabelaları bulunmaktadır. Bu konu ile ilgili bir çalışma 
yapılmalı; mevcut niteliksiz ekler kaldırılmalı, yerine 
yerleşim dokusuna uygun malzeme ve tasarımlarda isim 
ve bilgi levhaları hazırlanmalıdır.

Fotoğraf 54. Yol çalışmaları sırasında tahrip olan beden duvarı (E-
107) (Yıldız, 2017) / Destructed mainwall sample during road works

Fotoğraf 55. Envanter 92 (Yıldız, 2017) / 

Fotoğraf 56. Geleneksel yapıda mantolama (Yıldız, 2017) / 
Sheating practice sample on a traditional building
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Şekil 12. Gelemiç yerleşimi fonksiyon verme ve çevre düzenleme önerileri (Yıldız, 2018) / Refunctioning for 
Gelemiç traditional buildings and environmental regulation recommendations
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Yerleşimde bulunan birkaç özgün geleneksel taş 
kaplama sokağın; yaya konforunu gözeten çalışmalar 
haricinde kesinlikle korunması gerekmektedir (Şek. 
12).

Kullanılmayan yapıların ihtiyaçlara göre yeniden 
işlevlendirilerek korunması ve yaşatılması 
sağlanmalıdır.

Detaylı olarak incelenen nitelikli yapılar başta olmak 
üzere, geleneksel dokuyu oluşturan tüm yapıların 
bir an önce bakım ve onarımı hatta gerekli olan 
yapılarda restorasyon için çalışmalara başlanmalıdır. 
Bu çalışmalar için devlet desteği ve farklı finansal 
desteklere başvurulmalıdır.

Yeni yapı izni verilen parsellerde planlama 
aşamasında; jeoloji, rüzgâr yönü ve bakı açısından 
değerlendirilmelerin özenle yapılması sağlanmalıdır.

Yerleşimde; belirlenen aks üzerindeki öncelikli 
yapılar başta olmak üzere; geleneksel yapılarda 
bulunan uyumsuz eklerin tamamı temizlenmelidir.

Eksik kısımlar tamamlanırken, bütünle uyumlu 
bir şekilde bağdaştırılmalı, yapılacak onarımların, 
sanatsal ve tarihi tanıklığı yanlış bir biçimde 
yansıtmaması için, özgünden ayırt edilebilecek bir 
şekilde yapılması gereklidir  (Venedik Tüzüğü, 1964).

Yerleşimde yapılacak olan tüm çalışmaların önceliği, 
kültürel miras değerlerini korumak ve yapılacak her 
projeye koruma bilinciyle yaklaşmak olmalıdır. 

Yerleşimde bulunan konut yapılarından sadece E-107 
ve E- 39 geleneksel konut yapılarının odalarında, 
geleneksel mimarinin özgün iç mekân elemanlarından 
olan; sülhane, yüklük, tüteklikli ocaklık, dolap üstü raf 
yapılarının tümünü gözlemleyebilmek mümkün olup, 
yapılar bütünselliklerini koruyabilmiş niteliktedir. 
Özellikle Envanter 39 plansal olarak da özgünlüğünü 
koruyabilmiş, yörenin en eski yapılarından ve açık 
sofalı plan tipine sahip değerli bir örnektir.  Bu iki 
konut yapısının özel olarak korunup, tanıtılması 
gerekmektedir. Bu sebeple bu iki yapının müze 
olarak işlevlendirilmesi, yöresel mimari anlayışın 
tanıtılması açısından oldukça önemlidir.

E-53, eski köy misafirhanesi mevcutta atıl durumda 
bulunmaktadır. Bu yapının gerekli çalışmalar 
yapılarak eski işlevine kavuşturulması, yörenin 
en değerli sosyal değerlerinden biri olan misafir 
ağırlama kültürünün tanıtımı ve yaşaması açısından 
çok önemlidir.

Yerleşimin en karakteristik ve ilgi çekici yapılarından 
olan ve altlarından yol geçen E-93, 110 ve 134 
numaralı konut yapılarının, gelecekte yapılacak 
herhangi bir çalışmada cazibe noktası olma 
potansiyelleri yüksektir.

322 ada 1,2 ve 3 parsellerde bulunan, yerleşimde 
topografya ve cephe uyumunun en güzel örneklerinden 
olan Envanter 47, 48, 49 numaralı ticaret yapıları, gerekli 
tüm bakım/onarım işlemleri yapıldıktan sonra bakkal ve 
kıraathane olduğu bilinen eski işlevlerinde kullanılabilir. 
Ayrıca bu yapılar (322/1-2-3) okul, kıraathane, köy 
konağı vb. gibi kamusal yapılara yakın ve yerleşimin 
merkezi sayılabilecek bir konumdadır. Bu sebeple 
yapılardan birinin köy halkı ve özellikle de çocuklar için 
kütüphane olarak düzenlenmeye oldukça elverişli olduğu 
düşünülmektedir.

340/9 parseldeki Envanter 142 numaralı yapı yerleşimde 
bulunan tek ara katlı yapı olma özelliği göstermektedir. 
Yüksek tavanlı, ferah taşlık mekânı ve ocaklık, yüklük, 
sülhane gibi özgün geleneksel iç mekân elemanlarına 
sahip odaları ile mevcut durumda boş olan bu yapı 
pansiyon olarak işlevlendirilmeye oldukça uygundur.

Yerleşimde kerpiç yapı dokusu içinde dikkati en çok 
çeken yapılardan olan samanlıklar, turistik açıdan da 
yerleşimin simgesi olmuş durumdadırlar. Yerleşimde 
bulunan üç ana toplanma alanından (harman yeri) birine 
yakın yapılar; bu toplanma mekânının potansiyelinden 
de faydalanılarak yeniden işlevlendirilip kullanılabilir.

330/2 parselde bulunan yapılardan biri halen kullanılmakla 
birlikte; kuzeyde bulunan yapı yerleşimdeki en eski 
yapılardan olup, atıl durumda bulunmaktadır. Parselin 
önünde aktif olarak kullanılan bir fırın yapısı bulunmakta, 
konum olarak samanlık yapılarına da yakın durumdadır. 
Bu yapının yeniden konut olarak işlevlendirilip, alt 
katının parsel önündeki fırının potansiyeli ile satış 
mekânı olarak kullanılması mümkündür. 

Yapı cephelerinin özgün teknik ve malzemeyle hazırlanan 
kerpiç sıvayla sıvanması gerekmektedir ve sıvaların rutin 
olarak bakımının yapılması sağlanmalıdır.
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SONUÇ

Gelemiç yerleşim dokusu sadece bir örnek olmakla 
birlikte; doku, karakter, kültür ve peyzaj değerlerini 
koruyabilmiş tüm kırsal yerleşimlerin toplumumuzun 
kültürel mirasları olduğu ve sürdürülebilirliklerinin 
sağlanması gerekliliği çok açıktır. 

Kırsal yerleşimleri var eden ve önemli kılan; sahip 
oldukları doğal/peyzaj, sosyo-kültürel değerler ve 
yapılı çevre öğeleridir. Bu değerler de ancak insan var 
olduğu sürece korunabilmektedir. İnsanın olduğu yerde 
gelenek ve görenekler yaşar, tarihi yapılar var olur, kırsal 
sürdürülebilirlik sağlanır.

Gelemiç yerleşiminden yola çıkılarak kırsal alanların 
mevcut problemleri incelendiğinde bu yerleşimlerde 
insan sayısının azalması göze çarpmakta, bunun bir 
sebebi de insanların ekonomik nedenlerle bulundukları 
çevreyi istekli ya da isteksiz olarak terk etmesidir. 
Buradan çıkarılacak sonuç insanın varlığının da, 
bulunduğu çevrenin ekonomik kaynaklarıyla doğrudan 
ilişkili olduğudur. Yani kırsal sürdürülebilirlik kırsal 
kalkınmayla sağlanabilecektir. 

Kırsal/ekonomik kalkınma kırsal yaşamın 
sürdürülebilirliğini bu yönden sağlarken, kırsal yaşamın 
varlığı ve sahip olduğu değerler de ekonomiyi geliştirme 
potansiyeline sahiptir. Şöyle ki gelenek ve görenekler, 
yerel el sanatları ve organizasyonlar, yöresel lezzetler, 
tarih, mimari, tarım faaliyetleri, doğal güzellikler, 
akarsular, göller, bitki toplulukları, mağaralar vb. kırsal 
turizm bağlamında veya öznel olarak ekonomik gelir 
değer sahibi olgulardır.

Tüm bu veriler değerlendirildiğinde bu iki kavramın 
birbirini besleyici ve destekleyici nitelikte olduğu 
anlaşılmış, kırsal sürdürülebilirlik sağlanmak isteniyorsa 
kırsal kalkınmanın sağlanması gerekliliği anlaşılmaktadır. 
Ancak kırsal kalkınma adına yapılacak her çalışmanın 
koruma bilinciyle sürekli olarak desteklenmesi bu 
bağlamda uygulanması gerekliliği söz konusudur. 

Kırsal yerleşimlerin özgün değerlerinin ve mimari 
yapılarının korunması kırsal kalkınma modelleri ve 
projelerinin uluslararası alanda uygulanmış başarılı 
örneklerin takip edilmesi ve koruma bilinciyle 
uygulanmasına bağlıdır. Bu bağlamda yapılan ve 
yapılacak olan tüm çalışmalardan, projelerden, verilen 
hibe, destek ve teşviklerden halkın en doğru şekilde 
bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi de çok önemli olup 
yerel yönetimler başta olmak üzere bu konuda çalışmalar 
yapılmalıdır.
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Yeni Sölöz Geleneksel Yerleşim Dokusunun Korunması 
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USER PROFILE OF ANKARA KHANS REGION 
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ÖZET

Geçmiş ile gelecek arasındaki fiziksel bağın önemli bir parçasını oluşturan tarihi yapıların koruma ve kullanım politikalarının 
belirlenebilmesi amacıyla, kent ve yapı ölçeğinde geçmiş izlerinin takip edilerek, bugünün analiz edilmesi önemlidir. 
Geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapan Ankara, Osmanlı Dönemi’nde sof ve tiftik ticareti ile ön plana 
çıkmış ve ticaret birimlerinin yer seçimi kent gelişimine paralel bir gelişim göstermiştir. Çalışmada bir bedesten etrafında 
kümelenmiş hanlardan oluşan, ‘Ankara Hanlar Bölgesi’nin mekansal gelişimi ve kullanıcı profili arasındaki ilişki analiz 
edilmiştir. Bu çerçevede yapılan yaya ve ticaret birimi sayımından da yararlanılarak; bölgede fayda üreten ‘ticaret birimi 
çalışanları’na 400 adet, bölgeden fayda sağlayan ‘ziyaretçiler’e 400 adet olmak üzere toplam 800 adet anket uygulanarak; 
katılımcıların bölgeyi kullanım öncelikleri, tercihleri ve beklentileri ortaya konulmuştur. Bölgede yer alan 12 hanın bilinirlik 
durumlarının da sorgulandığı anket sonuçları aynı zamanda bölgedeki farklı fayda gruplarının karşılaştırmalı görüşlerini de 
içermektedir. Fayda gruplarına göre çalışma sonuçları farklılaşmakla birlikte, bölgenin tanıtımının yeterli düzeyde olmaması, 
bölgede en çok bilinen hanın ‘Çengel Han’ olması ve kullanım dışı olan hanların katılımcılar tarafından bilinmemesi anket 
çalışmasının ortak sonuçlarıdır. Tarihi yapıların kullanımı sonucunda korunması, fayda yaratması ve bilinirliği arasındaki 
ilişki ile kullanım dışı olması sonucunda korunamaması, fayda yaratmaması ve bilinmemesi arasındaki ilişki, mekansal 
analizler ve anket sonuçları birlikte değerlendirilerek doğrulanmıştır. Çalışmanın ‘Ankara Hanlar Bölgesi’nin korunması 
ve sürekliliğinin sağlanması için verilecek kararlara önemli katkılar sunacağı düşünülmektedir.
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ABSTRACT

In order to determine the conservation and usage policies of historical buildings, which constitute an important part of 
the physical bond between the past and the future, it is important to analyze the present by tracing the past at city and 
building scales. Ankara, home to many civilizations from past to present, has come to the forefront with sof and mohair 
trade during the Ottoman Empire and locations of trade units have been parallel to the city development. In this study, 
the relationship between spatial development and user profile of the ‘Ankara Khan Region’-which consists of both 
large and small khans clustered around a bedesten-was analyzed. In this context, in total 800 piece questionnaires 
were conducted, 400 piece with visitors benefiting from the region and 400 piece with benefit producers -trade unit 
employees- in the region. The priorities in the use of the region, preferences and expectations of the participants 
have been put forward. The survey results in which awareness of the 12 khans in the region were questioned also 
included comparative opinions of different benefit groups in the region. Although the results of the studies differ 
by benefit groups, the lack of adequate publicity of the region, the most known khan in the region being ‘Çengel 
Han’ and the fact that the abandoned khans are not known by the participants are the common results of the survey. 
The spatial analyses and survey results confirm that there is a significant relationship between historic preservation, 
benefit creation and awareness raising and the use of historical buildings. In other words, if historical buildings are 
abandoned, then they are not preserved, do not provide any benefits to the community and become insignificant. The 
study will make significant contribution to the decisions for the preservation and vitality of the Ankara Khan Region.

Keywords: Trade center of Ottomon Period, khan, Ankara khan region, preservation and use.
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GİRİŞ

Osmanlı kentlerinde, ‘çarşı’ her dönem kentteki ticaret 
ve zanaat işlevlerinin devam ettiği, kentin hayat damar-
larının attığı önemli ve canlı bir alan olmuştur (Cerasi 
1999:115). Dükkanlar, arasta, bedesten gibi yapıların 
yanı sıra ‘han’lar da çarşıyı oluşturan en önemli öğeler-
dir1. Birçok Osmanlı kentinde, ticari merkez olan çarşı-
da, büyük bir bedesten etrafında birden fazla hanın bira-
rada yeraldığı ‘hanlar bölgesi’ bulunmaktadır. Osmanlı 
Dönemi’nde kentin çekirdeği olarak gelişim gösteren 
bedesten ve hanlardan oluşan çarşı, Cumhuriyet Döne-
mi’nde modern kentleşme faaliyetlerinin etkisi ile günü-
müz kentlerinin çoğunda giderek önemini yitirmiş; ticari 
merkez yeni oluşan kent merkezlerine kaymıştır. Nite-
kim Ankara’da da benzer değişim ve dönüşüm süreçleri 
yaşanmıştır.

16. ve 17. yüzyıllarda Ankara sof ve tiftik ticareti 
ile öne çıkan önemli bir ticaret merkezidir (Foto. 
1). Mahmut Paşa Bedesteni’nin çevresinde gelişim 
gösteren ‘Hanlar Bölgesi’nde2, bir kısmı vakıf kökenli 
olan3 çok sayıda hanın faaliyet gösterdiği bilimsel 

1 Osmanlı Dönemi klasik mimari yapılarından olan hanlar; 
işlevsel ve mimari açıdan menzil ve şehir hanları olarak ikiye 
ayrılmakta olup (Gülenaz 2011:33), bu çalışmanın konusunu, 
kısa süreli konaklanan ve/veya ticaret yapılan yerler (Ergenç 
1990:56, Usta 1994:115, Gülenaz 2011:48) olan şehir hanları 
oluşturmaktadır.

2 Şekil 1’de ‘A’ ile belirtilmiş alan, bedesten ve hanların yoğun-
lukta olduğu ‘Atpazarı’ olarak bilinen bölgedir. Mahmut Paşa 
Bedesteni ve Kurşunlu Han’dan başlayıp, Kale Kapısı’na 
doğru çıkan yol ve çevresinde yer alan, hanların oluştur-
duğu, ‘Atpazarı’ ve ‘Koyunpazarı’ alanlarını kapsayan bölge 
‘Yukarıyüz’; Sulu Han ve Tahtakale Çarşısı’nın olduğu bölge 
ise ‘Aşağıyüz’ olarak bilinmektedir. Bu çalışmada kullanılan 
‘Hanlar Bölgesi’ ifadesi, Yukarıyüz’de yer alan Atpazarı 
çevresindeki hanların olduğu bölgeyi tanımlamak için kullanıl-
maktadır.

3 Kurşunlu Han, Çengel Han, Çukur Han, Zafran Han, Kıbrıs 

çalışmalar ile ortaya konulmuştur (Şek.1) (Aktüre 
1978; Bakırer ve Madran 1984; Aktüre 2001; Tunçer 
2014). 

1923 yılında Cumhuriyet’in ilanından sonraki dönemde 
Ankara’nın başkent olma süreci ile birlikte kent merkezi 
Ulus-Opera alanında oluşmuştur. Daha sonra, 1932 
Jansen Planı’nın etkisiyle Adliye ve Bakanlık binaları 
Kızılay-Yenişehir eksenine taşınmış ve bu binalar ile 
birlikte çeşitli ticaret ve üretim aktiviteleri de buraya 
taşınmıştır. 1970’lerde Ankara Metropoliten Alan Nazım 
Plan Bürosu da bu planı destekleyen kararlar alarak 
Kızılay’ın öneminin artmasına neden olmuştur (Bademli 
1985; Tankut 1984, 1990, 1994; Cengizkan 2004, 2005 
Günay 2005; Kıral 2013). Plan kararlarının getirmiş 
olduğu mekansal ve sosyal dönüşümlerin de etkisi ile 
‘Hanlar Bölgesi’ ticari niteliğini tamamen kaybetmese 
de, eski önemini ve merkez olma özelliğini büyük ölçüde 
yitirmiştir. Öyle ki; Özdemir’in (1998: 25-37) Ankara’nın 
1785-1840 dönemini anlattığı çalışmasında 30’un 
üzerinde hanın varlığından söz edilirken; Aktüre (2001: 
61) 1902 yılında Ankara’da 33 han olduğunu ancak 1927 
yılında bu sayının 22’ye düştüğünü; Bakırer ve Madran 
(1984:120) ise 1984 tarihli çalışmalarında Şekil 2 a ve 
b’de yerleri ve isimleri ile birlikte gösterilen sadece 12 
hanın varolduğu tespitini yapmışlardır. Sonuç olarak 16. 
yüzyıldan 19. yüzyıl sonlarına kadar önemli bir ticaret 
merkezi olma özelliğini koruyan bölgede yer alan hanların 
birçoğu yaşanan büyük yangınlar, afetler, yanlış kullanım 
ve uygulamalar, bakımsızlık gibi sebeplerin yanı sıra, 

Han ve Yeni Han vakıf kökenli hanlardır (Aksoy 2011:116).

Fotoğraf 1: Çengel Han’ın avlusunda tiftik ticareti ile uğraşan esnaf 
ve tüccarlar, 1902 (Çengel Han Müzesi Fotoğraf Arşivi). / The 
artisans and merchants dealing with angora wool at the courtyard 
of Çengel Khan, 1902 (Çengel Khan Museum Photography 
Archive).

Şekil 1: 16-17 yy.’da Ankara’nın yukarıyüz bölgesinde bedesten 
ve hanlardan oluşan ticari merkez (Aktüre 1978:119). / The 
commercial core composed of bedesten and khans at the upperface 
region of Ankara during 16th-17th centuries (Aktüre, 1978:119).
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kent planlama kararları neticesinde yaşanan mekansal 
dönüşümlere de bağlı olarak zaman içinde hasar görmüş, 
işlevlerini yitirerek kullanım dışı kalmış ve hatta tamamen 
yok olmuşlardır. Buna karşın, Cumhuriyet Dönemi’ndeki 
planlama faaliyetlerinin yeni kente odaklanması, ‘Hanlar 
Bölgesi’ni de içine alan tarihi dokunun fazla müdahale 
görmemesine ve dolayısıyla büyük ölçüde korunabilmesine 
neden olmuştur. 2000’li yıllardan sonra, Çengel Han ve 
Çukur Han’ın restore edilerek yeniden işlevlendirilmesi 
ile birlikte, bölge yeniden canlanmaya başlamıştır. Yeni 
açılan müzeler, sanat atölyeleri ve düzenlenen etkinlikler 
sayesinde, turizm, ticaret, kültür ve sanat faaliyetlerinin 
bir arada yer aldığı bölge, bugün Ankara için önemli bir 
cazibe merkezi haline gelmiştir. 

Kültürel miras niteliğindeki yapı ve alanların 
koruma ve kullanım politikalarının doğru bir şekilde 
belirlenebilmesi; alan ve yapıların tarihi, mimari 
ve kentsel özelliklerinin belgelenmesini; alan ve 
yapıların zaman içindeki değişimleri ile birlikte güncel 
durumlarının tanımlanmasını; hem tarihsel süreçteki, 
hem de günümüzdeki kullanımları, kullanıcıları ve 
kullanım gerekçeleri saptanarak taşıdıkları anlam ve 
değerlerin ortaya konulmasını gerektirmektedir.

Bugüne değin Ankara’nın tarihi ticaret merkezi 
gelişimi daha önce bir çok akademik çalışmaya konu 
olmuştur4. Bu çalışmalarda Ankara’nın özellikle 
Osmanlı Dönemi’nde önemli bir ticaret merkezi halini 
alması ile paralel gelişim gösteren Hanlar Bölgesi’nin 
kent ekonomisindeki önemi vurgulanmış; bölgede yer 
alan hanların tarihsel, mimari ve işlevsel özellikleri 
ortaya konulmuştur. Ancak, Hanlar Bölgesi’nin 
mekansal durumu ve dönüşümünün, bugünkü 
kullanıcı profili ile ilişkilendirildiği bir değerlendirme 
çalışması yapılmamıştır. Bu doğrultuda makalede 
öncelikle;‘Ankara Hanlar Bölgesi’nin tarihsel gelişimi 
ile bu süreçte bölgede etkili olan planlama ve koruma 
kararları incelenmiştir. Bunun yanı sıra, bölgede 
yeralan hanların, mimari özellikleri, geçmiş ve bugünkü 
kullanımları, mülkiyet durumları, yasal statüleri 
ve yapısal durumları; bilimsel yayınlar, kadastro 
haritaları, tapu kayıtları ve tescil belgeleri ışığında 

4 Bakınız: Öney 1994; Eyice 1972; Ergenç 1975; Aktüre 1978; 
Yavuz 1981; Bakırer, Madran 1984; Yavuz 1984; Ergenç 
1984; Özdemir 1986; Öztürk 1988; Aktüre 1992; Aktüre 1994; 
Tunçer 2000; Aktüre 2001; Tunçer 2005; Taş 2004; Erdoğan, 
Günel ve Kılcı 2007; Tunçer 2009; Tunçer 2013; Tunçer 2014; 
Günel ve Kılcı 2015.

Şekil 2a: Atpazarı çevresinde yer alan hanlar / The khans around Atpazarı. (Bakırer ve Madran 1984:120)

Şekil 2b: Hanların mevcudiyet durumları (Bakırer ve Madran 1984:120). / The state of existence of the khans (Bakırer ve Madran 1984:120).
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ortaya konulmuştur5. Makalenin en önemli ve özgün 
katkısı ise bölgenin kullanıcı profilinin ve tercihlerinin 
belirlenmesi amacıyla, bölgeden aktif olarak fayda 
sağlayan ‘ziyaretçiler’ ile bölgede aktif olarak fayda/
hizmet üreten ‘ticaret birimi çalışanları’na yönelik 
olarak yapılan anket çalışması sonuçlarıdır. 

Sonuç olarak; ‘Ankara Hanlar Bölgesi’nin mekansal 
gelişim ve özelliklerinin, bölgenin günümüz kulla-
nımları, kullanıcıları, kullanıcıların kullanım neden ve 
gerekçeleri, öncelik, tercih ve beklentileri ile birlikte 
değerlendirilmesinin, bölgenin korunması ve süreklili-
ğinin sağlanması için verilecek kararlara önemli katkı-
lar sunacağı düşünülmektedir. 

5 Çalışma alanı olarak kentin Yukarı Yüz’ünde ticari bir odak 
oluşturduğu düşünülen; Kurşunlu, Çengel, Çukur, Zafran, 
Pilavoğlu, Pirinç, Bala, Rençber, Yeni, Kıbrıs, Yenisaray 
ve Yıldız Hanları kapsayan bölge belirlenmiştir. (Şekil 2-a). 
Makalede‘Ankara Hanlar Bölgesi’ olarak kastedilen bölge 
bu hanları kapsamaktadır. Sulu Han çalışma alanı dışında 
bırakılmıştır.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ANKARA  
‘HANLAR BÖLGESİ’

16. ve 17. yüzyıllarda ticari açıdan en parlak dönemini 
yaşayan Ankara’nın ekonomik hayatı, üretim 
faaliyetlerinin gerilemesi nedeniyle 19. yüzyıl sonlarına 
gelindiğinde bir çöküş sürecine girmiş ve kent, ticaret 
merkezi fonksiyonunu kaybetmiştir. 1916’da yaşanan 
büyük yangında Bedesten ve Atpazarı da büyük ölçüde 
etkilenmiştir (Aktüre 2001: 55). Mahmut Paşa Bedesteni, 
bölgedeki üretimin çökmesi ile tamamen işlevsizleşirken, 
hanların bir kısmı konaklama hizmeti sunmasa da, ticari 
fonksiyonda kullanılmaya devam etmiştir (Aktüre 
1978:127) (Şek.3).  Bu gelişmelerin sonucunda Ankara 
önemli bir ticaret şehrinden, bir kasabaya dönüşmüş  
(Öztürk 1988: 329) ve bölge fiziki ve sosyal yapı olarak da 
değişmeye başlamıştır. 1923 yılında Ankara’nın başkent 
olarak kabul edilmesi ve hemen ardından Cumhuriyet’in 
ilan edilmesi, kenti yeniden bir odak noktası haline 
getirmiş ve planlanma faaliyetlerinin hız kazanması ile 
kent yeniden şekillenmeye başlamıştır. 

Şekil 3: 1924 Ankara Şehremaneti Haritası’nda Hanlar Bölgesi. / The location of ‘Khans Region’ in 1924 Ankara Municipality Map 
(Günel ve Kılcı 2015: 80).
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Farklı dönemlerde hazırlanan planların yanı sıra, kentteki 
tarihi yapıları ve dokuyu korumak için alınan kararlar da 
‘Hanlar Bölgesi’nin gelişim ve değişimini etkilemiştir. 
Bu doğrultuda, ‘Hanlar Bölgesi’nin günümüzdeki fiziksel 
yapısı, kullanımı ve kullanıcılarını doğru değerlendirebilmek 
için, geçmişten bugüne kadar bölgenin fiziksel yapısı, 
kullanımı, değişim ve dönüşümlerini incelemek faydalı 
olacaktır. 

Cumhuriyet’in ilanından sonraki süreçte Ankara şehrinin 
hızla imar edilmesi ve şehirde artan nüfusun taleplerine 
çözüm üretilmesi gerekmekteydi6. Bu amaçla ilk olarak 
1924 yılında Alman plancı Christoph Lörcher tarafından 
Ankara’nın ilk imar planı hazırlanmıştır (Şek. 4a-4b). Lörcher 
Planı çalışma alanı çerçevesinde değerlendirildiğinde; 
planda  geleneksel mülkiyet ve yapı dokusuna ilişkin 
bir dönüşüm öngörülmediği dikkat çekmektedir (Kıral 
2013: 13). Kale çevresindeki  ulaşım ağında ve mülkiyet 
dokusunda önemli değişiklikler önerilmemesi  nedeniyle, 
plan ‘Hanlar Bölgesi’nin mekansal gelişiminde bir 
değişikliğe sebep olmamıştır7.

Ankara’nın ikinci planı ise Hermann Jansen tarafından 
hazırlanan plandır (Şek. 5a-b). 1932 yılında uygulamaya 

6 Cumhuriyetin ilk yılları ile birlikte Vakıflar eliyle Ankara’da 
büyük bir imar hareketine girişilmiştir. Çeşitli yasalarla imar 
planında gerekli görülen tüm vakıf arazi ve arsalarının karşılıksız 
olarak Ankara İmar Müdürlüğü’ne devri kararlaştırılmıştır. 
Böylece, İmar Planı içerisinde kalan bütün vakıf arsa, arazi ve 
binalar Ankara İmar Müdürlüğü’nün emrine verilerek, masrafsız 
bir Ankara Şehri İmar Planı çizilmesine zemin hazırlanmıştır. 
Genel bir ifade ile 1924-1932 yılları arasında 8.604.737 TL An-
kara’nın imarına, 1.967.886 TL. kültürel faaliyet gösteren cem-
iyetlere olmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce toplam 10. 
572.623 TL. harcama yapılmıştır. (Öztürk 1988: 332-334)

7 Şekil 3’de Ankara’nın 1924 tarihli haritasında Kale içindeki mahal-
lelere yer verilmemiş, çeşmeler dışında kaledeki sokaklar ve yapılar 
işlenmemiştir. Ticari alanlar, hanlar, bedesten ve çarşılar kütle olar-
ak gösterilmiş, isimleri yazılmamıştır (Günel ve Kılcı, 2015: 84).

konan planın‘Hanlar Bölgesi’ni ilgilendiren en önemli 
kararlarından biri, eski Ankara kent dokusunda yapısal 
değişiklikler yapmadan, güneyde yeni bir kentsel gelişim 
ile büyümesi kararı olmuştur. İlk bütüncül koruma 
yaklaşımının kurgulandığı planda, Kale’nin korunması 
ve kent genelinde görsel olarak kolaylıkla algılanması 
düşüncesiyle, 1937 yılında Kale ve çevresi ‘protokol alanı’ 
olarak koruma kapsamına alınmış (Işık 2012: 92) Ankara 
Kalesi ve çevresinin olduğu gibi korunmasını öngören 
pasif koruma kararları ve yeni şehrin imarlaşmasını 
öngören plan kararları neticesinde, Ankara Kalesi ve 
Hanlar Bölgesi’ni de içine alan çevresindeki kentsel 
dokunun yıkımı önlenmiştir. Ancak kentin büyümesinin 
Yenişehir’e kayması ile, eski şehir kendi halinde 
yıpranmaya terk edilmiş, bir dönemler Ankara’nın en 
prestijli bölgesi olan Ankara Kalesi ve çevresi fiziksel, 
sosyal ve ekonomik olarak bir köhneleşme sürecine 
girmiştir.

Jansen’in planlama odağı Yenişehir olmasına karşın; Hanlar 
Bölgesi’ni içine alan ‘Bir kaç cami ve mücavir muhitin ya-
pılışı’ isimli detay çizimi Şekil 6 da görülmektedir. Söz ko-
nusu çizim incelendiğinde; Pirinç Han’ın yıkıldığı ve yerine 
okul binası yapıldığı, Bala Han’ın ise Çengel, Çukur, Zafran 
ve bugünkü Pirinç Han’ın  tarama gösteriminden farklı bir 
gösterim ile çizildiği görülmektedir. Dolayısı ile bugün Pi-
rinç Han olarak bilinen yapının asıl Pirinç Han olmadığı, 
tescilli Bala Han’ın ise o dönemde  korunması gerekli bir 
yapı olarak değerlendirilmediği anlaşılmaktadır8 .
8 Jansen’in detay çiziminde; Mahmutpaşa Bedesteni, Kurşunlu, 

Çengel, Çukur, Zafran ve Pirinç Han kütle olarak gösterilmiştir. 
Kurşunlu Han için “eski pazar ve eski han müze haline getiri-
lecektir” denilmiştir. Çengel, Çukur ve Zafran Han yapılarının 
çizimleri üzerine sadece han yazılmış, herhangi bir öneri get-
irilmemiş, Pirinç Han’ın üzerine ise han yazılmamıştır. Şekil 
2 de Çukur Han’ın batısında ‘Yeni Han’ olarak yıkılmış hanlar 
arasında gösterilen (Bakırer ve Madran 1984:20) yapının yer-
inde, yeni bir yapı kütlesi önerildiği görülmektedir. Bu yapının 
yerinde bugün ‘Erimtan Müzesi’ yer almaktadır.

Şekil 4: (a) Dr. Carl Christoph Lörcher’in 1924-1932 yılı Ankara Kent 
Planı. / (a) Dr. Carl Christoph Lörcher’s 1924-1932 Ankara Plan.

Şekil 4: (b) Hanlar Bölgesi (Günay 2005:68). / (b) ‘the Khans 
Region’ on the plan
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Şekil 5: (a) 1932-1957 yılı Jansen Ankara Planı. / (a) Jansen’s 
Ankara Plan of 1932-1957.

Şekil 6: 1936 yılı Jansen Planı’na ait Hanları gösteren detay çizim. 
/ Detail drawing showing the Khans of the Jansen Plan of 1936.

Şekil 5: (b) Hanlar Bölgesi (Bademli 1990 :45). / (b) the ‘Khans 
Region on the plan.

Şekil 7: Uybadin ve Yücel Ankara Kent Planı’nda Hanlar Bölgesi 
(Uybadin ve Yücel Plan Raporu 1957). / Khans Region in the 
Uybadin and Yücel’s Ankara Plan.
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Ankara’nın üçüncü nazım imar planı 1957 yılında 
onaylanan ‘Raşit Uybadin ve Nihat Yücel’ tarafından 
hazırlanan plandır (Şek. 7). Kentin çeperlere yayılmasını 
denetim altına alarak bütünleşik bir makroform üretmeye 
çalışan plan raporunda (1957: 9) çalışma alanını 
ilgilendiren önemli bir bölüm şu şekildedir: “… bilhassa 
Samanpazarı ve Cebeci’nin güneyindeki Eskişehir, Kale 
içi ve Kale civarı icap ederse Hükümet yardımı ile dahi 
olsa muhakkak ele alınmalı ve eski karakterini bozmadan 
yabancılara göğsümüzü kabartarak göstereceğimiz canlı 
bir müze haline sokulmalıdır.” Ancak, Yücel-Uybadin 
Planı’nın koruma konusunda gösterdiği bu öngörü, 
bölgede etkin bir koruma planlaması yapılamaması 
sebebiyle gerçekleşmemiştir (Işık 2012:49). Söz konusu 
plan ile Ankara Kalesi ve Hanlar Bölgesi’ne ilişkin 
işlevsel ve fonksiyonel değişikliklere sebep olacak 
öngörülerde bulunulmamıştır. Bölgeden geçen yol aksları 
da büyük ölçüde daha önceki plan izlerinin ve mevcut 
yol akslarının devam ettirilmiş halini yansıtmaktadır. 
Dolayısı ile bu plan da çalışma alanının dönüşümünde 
etkin bir rol oynamamıştır. 

Ankara planlama tarihçesi içinde 1990- 2023 ve 2038 
yılı üst ölçek planları incelenmeden önce, Gayrimenkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nca 1980 yılında 
alınan 2167 sayılı karara değinmek gereklidir9. Bahse 
konu karar ile Ankara’nın sit alanları belirlenmiştir. Bu 
karar ile birlikte ‘Hanlar Bölgesi’ ‘2. derece kentsel sit’ 
alanında ve ‘tarihi ticari bölge’ sınırları içinde kalmıştır. 
Ancak 1923 yılında ilk kent planlama çalışmalarına 
başlanan Ankara’da, 1980 yılına gelininceye kadar 
yaklaşık 60 yıllık süreçte, Hanlar Bölgesi ve çevresindeki 
tarihi dokunun korunmasına yönelik bir girişimin 
olmaması, bir çok tarihi yapının geri dönülmez şekilde 
yıpranmasına veya yok olmasına sebep olmuştur. 

1990 Nazım planında da, çalışma alanında önemli deği-
şikliklere sebep olabilecek stratejilerden söz edilemez-
ken, Ankara planlama tarihçesi içinde Jansen planının 
pasif koruma yaklaşımlarından sonra ilk kez merkezi 
plan dahilinde sit ve koruma alanlarına özel stratejilerin 
geliştirildiği plan, 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Pla-
nı olmuştur10 ancak bu plan stratejileri de  pasif olmaktan 

9 Karar ekinde yer alan “Ankara Eski Kent Dokusu Geçiş Döne-
mi Koruma ve Geliştirme Plan” karar belgesinde ikinci derece 
kentsel sit alanlarında kalan tarihi ticari merkez alanları için 
ifraz ve tevhid yapılamayacağı, bina yüksekliğinin iki kat old-
uğu, ticari fonksiyonlu yapılarda TAKS:0,80 olduğu, çıkma 
yapılamayacağı, ticari fonksiyonlu yapılarda depo ve müştemi-
lat olarak kullanmak koşuluyla bodrum kat yapılabileceği, bu 
bölgede ticari amaçla kullanılan ve 1/1000 haritasında ve tescil 
listesinde belirtilen hanların ilgili kuruluşlarca ivedilikle rölöve 
ve restorasyon projelerinin hazırlanıp bugünkü kullanımlarına 
uygun olarak değerlendirilmesi gerektiği” ifade edilmiştir.

10 Planın ‘Kentsel, Tarihi ve Kültürel Değerlerin Korunup 
Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliği’ başlıklı bölümünde; sit 
alanları, özel koruma alanları ile Ankara Tarihi Kent Merkezi 

öteye geçememiştir (Anonim 2006: 193). Söz konusu 
plan raporunun ‘Kültür Turizmi Başlıklı’ bölümünde 
Ankara Hanları’na ayrıca değinilmiştir. Osmanlı kentle-
rinde önemli bir öge konumundaki hanlar ve hamamlar 
açısından Ankara’nın çok da zengin olmadığı; az sayı-
daki hanlar içerisinde Suluhan, Kurşunlu Han ve Mah-
mut Paşa Bedesteni’nin en önemlileri olduğu; bunların 
yanında Çengel, Zafran, Çukur ve Kıbrıs Han’ın da kla-
sik Osmanlı kent içi hanlarının tipik özelliklerine sahip 
olduğu; Çengel Han’ın onarılarak müze haline getirildiği 
ve kentsel yaşama etkin biçimde katıldığı; diğer hanların 
da bu potansiyellerinin etkin şekilde değerlendirilmesi 
gerektiği belirtilmiştir (Anonim 2010:424). Bu karar ak-
tif bir planlama önerisi getirmemiş olmasına karşın, böl-
genin son yıllardaki gelişiminin alt yapısını oluşturmuş 
ve bölgenin sahip olduğu tarihi han potansiyeline dikkat 
çekmiştir.

2038 Ankara Çevre Düzeni Plan raporunda ise; 2023 
Başkent Ankara Nazım İmar Planı’na benzer şekilde; 
hanların potansiyelinin etkin şekilde değerlendirilmesi 
gerektiği yinelenmiştir. Turizme ilişkin değerlendirme 
ve öneriler bölümünde ise; daha çok kültür ve kongre 
turizmi, agro turizm, termal turizm, eko turizm ve doğa 
turizmi gibi alternatif turizm türlerine yönelik açıklamalar 
yapılmıştır. Plan kapsamında, Ankara Kalesi ve Hanlar 
Bölgesi özelinde geliştirilmiş bir strateji geliştirilmemiştir.  
Doğal, kültürel , sosyal ve ekonomik değerlerin korunarak 
geliştirilmesine yönelik genel ifadelere yer verilmiştir. 
Ancak uygulamaya yönelik olarak hazırlanan plan 
hükümlerinde sit alanlarının koruma kullanma dengesi 
gözetilerek turizme kazandırılmasını sağlamak hedefler 
arasında sayılmıştır. Ayrıca Ankara Kalesini de içine alan 
bir ‘Kentsel Yaşam Kuşağı’ oluşturulması planlanmış ve 
Ankara halkının kullanımına sunulması öngörülmüştür. 

Ankara kentinin üst ölçek plan incelemelerinin ardından, 
bugüne kadar yapılmış koruma planlarının incelenmesi de, 
koruma alanı olan bölgenin, gelişiminin değerlendirilmesi 
açısından önem taşımaktadır. Bu doğrultuda; Ankara’nın 
tarihi dokusuna odaklanan ilk koruma planı ‘Ulus Tarihi 
Kent Merkezi Koruma Islah İmar Planı (Bademli 1989) 
olmuştur. Ancak bu plandan önceki dönemde Ankara 
Kalesi ve yakın çevresi için yapılan ‘Ankara Kalesi 
Koruma Geliştirme Projesi’ (Anonim 1987) mekansal 
olarak ‘Hanlar Bölgesi’ni içine almasa da; Dışkale’de 
turizm amaçlı ticaret, geleneksel üretim, turizm-kültür 
tesisleri, turizm tanıtma büroları gibi kullanımların 
gelişmesini öngörmüş; plan kapsamında Kurşunlu Han 
ve Bedesten’in algılanabilirliğini ve görünümünü olumlu 
etkileyecek bir takım düzenlemeler önerilmiştir. Ancak  

Yenileme Alanı çerçevesinde, Ulus Kentsel Sit Alanı, Ankara 
Kalesi, Roma Hamamı, Agustus Tapınağı gibi tarihi alan ve 
yapılar incelenmiş, bu alanlarda yapılan planlama ve uygu-
lamalara değinilmiştir.
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plan uygulamaya geçememiştir.  ‘Ulus Tarihi 
Kent Merkezi Koruma Islah İmar Planı’ 
kararları kapsamında ‘Hanlar Bölgesi’ gelişimi 
değerlendirildiğinde; planın işlevlendirme 
hükümlerinde ticaret fonksiyonları arasında 
pansiyon, küçük otel, lokanta, kahvehane, 
turistik eşya satış, çevreye uyumlu zanaat gibi 
hizmetler sayılırken; yeni ticaret işlevlerinin 
toplulaştırılmış veya kamulaştırılmış parseller 
için söz konusu olduğu, bunun dışında kalan 
parsellerde yeni işlev dönüşümlerine, pansiyon 
hariç izin verilmeyeceği belirtilmiştir. 
Bugün bölgedeki fiziksel yapı ve işlevler 
planda önerilen işlevlendirme hükümleri 
ile parallel gelişim11 göstermiştir. Planda 
‘Hanlar Bölgesi’nin yer aldığı alan, ‘koruma 
program alanları’ sınırı içinde gösterilmiş ve 
bölgede Salı Pazarı Düzenlemesi’nin yanı 
sıra, Ulus İlkokulu’nun çevresinde ‘Turistik 
Konaklama Çarşı Kamu Proje Alanları’12 
 önerilmiştir (Şek. 8). 

Bazı hanların plan işlevlendirme hükümleri 
ve mevcut durumları kıyaslanmıştır. Buna göre; Kurşunlu 
Han’ın Anadolu Medeniyetleri Müzesi olarak kullanılan 
Bedesten’le birlikte işlevlendirildiği görülmektedir. Bu 
öneri, mevcut durumu yansıtmaktadır. Çengel ve Çukur 
Han için ‘turistik çarşı ve konaklama’ fonskiyonu öneril-
miştir. Ancak bugün Çengel Han ‘müze ve turistik çarşı’, 
Çukur Han ise sadece ‘konaklama tesisi’ olarak hizmet 
vermektedir. Zafran Han ve Pilavoğlu Han  da ‘turistik 
çarşı’ olarak işlevlendirilmiştir. Bugün Zafran Han ‘müze 
ve restoran’ olarak, Pilavoğlu Han  ise ‘turistik çarşı’ fonk-
siyonu ile uyumlu bir işlevde hizmet vermektedir. Sonuç 
olarak; yürürlükte olan bir koruma planının olmayışı, böl-
gedeki gelişimin, yatırımcı talepleri ve kullanıcı gereksi-
nimleri doğrultusunda şekillendiğini göstermektedir. Res-
tore edilen yapılar için işlevlendirme kararları ve koruma 
projeleri, yapı bazlı üretilmiş ve neticede bölgede bütüncül 
bir gelişim sağlanamamıştır. 

Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Planı 2005 
yılında iptal edilmiş, iptalden sonra da Ulus ve çevresi 
yenileme alanı olarak ilan edilmiştir. Bu gelişme ile 
birlikte ‘Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı’nda 

11 Plan kararları ve bugünkü fiili yapılaşma ve durum değerlendi-
rildiğinde; plan ile önerilen işlevlendirme kararları ile uyum-
lu olarak bölgede ağırlıklı şekilde turistik eşya satış, çevreye 
uyumlu zanaat, cafe ve lokanta ile küçük otel fonksiyonlarının 
hizmet verdiği görülmektedir

12 Kamu proje Alanı: Genellikle kamu mülkiyetinde (özel ise 
kamulaştırılmalıdır) bulunan bu alanlar, kente yeni bir imaj 
kazandırmak içinde bulunduğu bölgenin yeniden yapılmasını 
sağlamak ve kamu yararını maksimize etmek gibi amaçlarla 
yapılaşma ve dış mekan düzenlemeleri ile işlevsel dönüşümleri 
de içeren proje paketleri olarak tanımlanmıştır.

yürürlükte olan tüm planlar geçersiz olmuştur.  Yenileme 
alanı ilan edilerek, tüm yenileme alanını kapsayan  
‘Ankara Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme Alanı 
Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planları’ 
hazırlanmış ve 2007 yılında onaylanmıştır. 

Bu plana göre öncelikli yapı ve alanlar başlığı altında 
‘Tarihi Ticaret Bölgesi’ olarak; ‘Hanlar Bölgesi’, 
Samanpazarı ve Sulu Han sayılmış ve bu alanların 
koruma amaçlı sağlıklaştırma ve fonksiyon dönüşümleri 
ile birlikte ele alınması öngörülmüştür. Ayrıca tarihsel 
dokuya zarar veren, turizm gelişmesi bakımından 
olumsuz etkileri bulunan kullanımların bu alandan 
kaldırılmasına karar verilmiştir. Ancak plan 2011 yılında 
kesin olarak iptal edilmiştir. Böylece Ulus Tarihi Kent 
Merkezi Kentsel Sit Alanı tekrar plansız kalmıştır. Bu 
süreçten sonra bölgede planlama Yenileme Alanı Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun  aldığı 
kararlar çerçevesinde sürdürülmüştür13. Daha sonra 2014 
yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce ‘Ulus Tarihi 
Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım 
İmar Planı’ yapılmış, ancak o da yargı sürecinin ardından  
2016 yılında iptal edilmiştir. Bölgede halen geçmişte 
olduğu gibi geçiş dönemi yapılaşma koşulları geçerlidir. 
Ayrıca üst ölçek plan ve koruma planı kararları dışında, 

13 19.11.2008 tarih ve 244 sayılı kararı ile de 1/2000 ölçekli sit 
sınırları güncellenerek yeniden belirlenmiştir. Kentsel Sit Alanı 
olarak tescillenen Ulus, Hamamönü ve Kale Bölgesi için geçiş 
dönemi yapılaşma koşulları belirlenmiş, Ulus ve Ankara Kalesi 
Bölgesi’nin ‘Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı’ olarak 
belirlenmesine karar verilmiştir. 3 etaba ayrılan yenileme alanı 
içerisinde hanların yoğunlukta bulunduğu Kale, Atpazarı ve 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi (Kurşunlu Han) 2. etap içer-
isinde yer almıştır (Anonim 2010).

Şekil 8: Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Planı’nda Hanlar Bölgesi 
(Bademli 1989). / Khans Region in Ulus Historic City Center Conservation 
Rehabilitation Development Plan.
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bölgede bugüne kadar kamu kurum ve kuruluşlarınca 
yapılan sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenleme 
projeleri de mekansal ve sosyal gelişimin dönüşümünde 
etkili olmuştur. 

ANKARA HANLAR BÖLGESİ ÖZELLİKLERİ VE 
HANLARIN GEÇMİŞİ-BUGÜNÜ 

Osmanlı kent yapısı açısından incelendiğinde, hanların 
genellikle büyük bir bedesten etrafında kümelenmiş 
halde yer aldıkları ve işlevlerine veya içerisinde depo-
lanan ve satılan ürüne göre adlandırıldıkları görülmek-
tedir (Akar 2009:271). Ankara Tarihi Kent Merkezi’nin 
Yukarı Yüzü’nde yer alan Ankara Hanları da buna uy-
gun olarak Mahmutpaşa Bedesteni çevresinde yoğun-
laşmış, genellikle işlevlerine veya içeride yoğun olarak 
ticareti yapılan ürünlerin isimleri ile anılmış (Tunçer 
2014: 105, Atalan ve Arel 2016:222) bunun sonucunda 
Mahmutpaşa Bedesteni çevresinde ticaret faaliyetlerine 
göre uzmanlaşan sokaklar oluşmaya başlamıştır. Anka-
ra’nın özellikle 16. yüzyıldan itibaren önemli bir ticaret 
merkezi olduğunu, bölgede yoğunlaşan hanlardan an-
lamak mümkündür (Öney 1971: 145). Yerli ve yaban-
cı seyyahlar Ankara’yı birçok bağımsız dükkanın yanı 
sıra, çok sayıda vakıf hanı ve bedesteni bulunan bir kent 
olarak tasvir etmişlerdir (Öztürk 1988: 331) (Foto. 2-3).

Ankara Hanları’ nın büyük bir kısmı, geniş bir 
avluya sahip, iki katlı, ön cephelerinde dükkanların 
sıralandığı yapılardır. Arazi eğiminden kaynaklı olarak 
Kurşunlu Han ve Çengel Han gibi hanlarda üçüncü 
kata rastlanabilmekte ve bodrum katlar genellikle depo 
veya ahır işlevi görmektedir. Hanların birçoğu yığma 
taş ya da taş- tuğla almaşık olarak inşa edilmiş olup, 
daha küçük ölçekli olanlarda kerpiç yığma ya da kerpiç 
dolgulu ahşap karkas yapım tekniğine rastlanmaktadır. 
Öney (1971:145) revaklarda tuğla örgüyle haç tonoz, 
odalarda beşik tonoz kullanılmasının ve hana tek giriş 
kapısının olmasının diğer Osmanlı Dönemi Hanları’nda 
olduğu gibi Ankara Hanları’nın da özellikleri arasında 
olduğunu belirtmektedir.

Ankara Hanları’nın genel özellikleri incelendikten 
sonra, bu bölümde çalışma alanı kapsamında 
değerlendirmeye alınan 1214 hana ilişkin, bilimsel 
çalışmalar, arşiv belgeleri, tapu kayıtları ve 1924-1936 
yıllarına ait kadastro haritaları ile saha çalışması verileri 
sentezlenerek sunulmuştur.

Buna göre; Hanlar Bölge’sinde yer alan en büyük 
han 1.671 m2 alanlı ‘Çukur Han’dır (Foto. 4). 
Osmanlı Dönemi’nde konaklama ve ticaret amaçlı 

14 Çukur,Kurşunlu,Zafran,Pilavoğlu,Çengel,Kıbrıs,Yeni,Rençber
,Pirinç, Bala,Yenisaray ve Yıldız Hanlardır.

kullanılan yapı, Ankara’da ticaretin gerilemesi ile 
önemini yavaş yavaş kaybetmiştir. Öney (1971:139) 
1950 yılında çıkan yangın nedeniyle Çukurhan’ın 
tarihi değeri kalmayan Ankara Hanları’ndan biri 
haline geldiğini belirtse de, Kabaoğlu (1994:75-76) 
Çukurhan’ı klasik Osmanlı plan şemasını daha sonraki 
yüzyılların malzeme ve teknolojisi ile sürdüren ilginç 
bir örnek olarak değerlendirmiştir. Bugün mülkiyeti 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan ‘Çukurhan’, 
2007 yılında ‘restorasyon karşılığı kiralama modeli’ 
çerçevesinde 20 yıl süreyle kiralanmıştır. 2010 yılında 
restorasyon çalışmaları tamamlanan han, 2011 yılında 
‘butik otel’ olarak hizmete açılmıştır. Bugün‘Divan 
Çukurhan’ adıyla butik otel ve kafe olarak faaliyetini 
sürdürmektedir (Foto. 5).

Bölgedeki en büyük ikinci han 1.408 m2 alanlı ‘Kurşunlu 
Han’dır (Foto. 6). Yapım tarihi tam olarak bilinmemekle 
birlikte hanın yapım tekniği ve planlaması Mahmut 
Paşa Bedesteni’nin (1461-1471) çağdaşı olduğunu 
ortaya koymaktadır. Tahrir deftelerinde ve sicil 
kayıtlarındaki kayıtlar da bu savı doğrulamaktadır. Han, 
Fatih Dönemi’nde Mahmut Paşa’nın azlinden sonra 
başvezir olan Mehmet Paşa tarafından Üsküdar’daki 

Fotoğraf 2: 1711 yılı Pitton Tourneford gravürü (Semavi Eyice 
1971’den aktaran, Günel ve Kılcı 2015). / Pitton Tourneford 
gravure of 1711.

Fotoğraf 3: 1700-1799 Yılları Ankara Resmi (Hollanda 
Rijksmuseum’da bulunmaktadır) (Günel ve Kılcı 2015:87) / The 
Image of Ankara between 1700-1799.



185

ANKARA HANLAR BÖLGESİ’NİN MEKANSAL GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ KULLANCI PROFİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

imaretine vakıf olarak yaptırılmış olup, klasik Osmanlı 
han özelliklerini taşımaktadır (Bayburtluoğlu 1991). 16. 
yüzyılda Ankara’nın en işlek hanlarından biri olan Kurşun 
Han (Öney 1971: 136; Özdemir 1986: 27; Erdoğan ve 
diğerleri 2007:116-117) Bedestene bitişik olmasının 
avantajı ile kira geliri en yüksek olan han konumundadır 
(Taş 2004:143). Kitabesi olmayan ancak Vakıf kökenli 
olduğu bilinen Kurşunlu Han’ın, Ankara Şer‘iye Sicil 
kayıtlarında; 1592 yılında üç yıllık 41.500 akçeye, Çengel 
Han’ın 28.000 akçeye, Zafran Han’ın ise; bir yıllık 11 000 
akçeye kiralandığı belirtilmiştir (Tunçer 2014:118). 

1933 yılında Atatürk’ün teşvikiyle Ankara’da kurulması 
planlanan müze binasının Mahmut Paşa Bedesteni ve 
Kurşunlu Han olarak belirlenmesi ile han, korumaya 
alınmış ve onarılmaya başlanmıştır. 1968 yılında tüm 
restorasyon çalışmaları tamamlanarak, 1969 yılında 
son adı olan ‘Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ ismiyle 
ziyarete açılmıştır (Tunçer 2014:115).

Öney (1971: 137) Kurşunlu Han ve Mahmut Paşa 
Bedesteni’nin tarihi eser ve müze olma bakımından 
Ankara’nın övünülecek eserlerinden olduğunu 
belirtmiştir. Han bugün de bölgenin en önemli 
yapılarından biri olma özelliğini korumaktadır (Tunçer 
2014:119).

Bölgenin üçüncü büyük hanı 1.214 m2 alanlı ‘Zafran 
Han’dır. Osmanlı Devleti’nin son dönemleri ve 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında çevredeki diğer bazı hanlar 
gibi cezaevi olarak kullanılan han için 1/1000 ölçekli 
‘Ankara Kalesi Tanzim Projesi’nde ‘sinema’ fonksiyonu 
verildiği görülmektedir. Ayrıca Çengel Han Müzesi’nde 
hanların tanıtımının yapıldığı bilgilendirme afişlerinde de 
Zafran Han’ın bir dönemler sinema olarak kullanıldığına 
ilişkin bilgilere yer verilmiştir (Şek. 9). 

2012 yılında, bir kısmı Maliye Hazinesi’ne ait çok hisseli 
mülkiyet yapısından kurtularak, müstakil mülkiyete 
geçen han, yeni sahibi tarafından restore ettirilerek, 2016 
yılında Çengel Han Müzesi ile birlikte hizmet vermeye 
başlamıştır (Foto. 7-8). Han, bugün müze ve restaurant 
olarak kullanılmaktadır. Han’a girişler ‘Çengel Han 
Müze’sinden ya da ‘Çukur Han Otel’ girişinden 
yapılmaktadır.

Bölgedeki dördüncü büyük han toplamda 1.112 m2 alanlı 
‘Pilavoğlu Han’dır (Foto. 9-10). Öney (1971) yapının 
tarihi değeri kalmamış Ankara hanlarından olduğunu 
belirtmiştir. Osmanlı Devleti’nin son dönemleri ve 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında, çevredeki diğer bazı hanlar 
gibi cezaevi olarak kullandığı bilinen Pilavoğlu Han’ın 
kadınlar ve çocuklar için ayrıldığı belirtilmektedir. 

Fotoğraf 4: Restorasyon öncesi Çukur Han. / Çukur Han before 
restoration. (İşcen 2013)

Fotoğraf 5:  Restorasyon sonrası Çukur Han. / Çukur Han after 
restoration. (İşcen 2013)

Fotoğraf 6: Günümüzde Bedesten ve Kurşunlu Han  (Erdoğan ve 
diğerleri 2007:127). / Bedesten and Kurşunlu Khan today.

Şekil 9:  1/1000 Ölçekli Ankara Kalesi Tanzim Projesi’nde Hanlar 
Bölgesi ve Zafran Han. / Khans Region and Zafran Khan in 1/1000 
Ankara Castle Organization Project.
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1990’ lı yıllarda zemin kat odaları depo ve deri ticareti 
yapanlar tarafından kullanılan han’ın üst kat odaları 
ise konaklama amaçlı kullanılırken (Tunçer 2014), 
bugün konaklama faaliyeti olmayan handa, ticaret ve 
turizm odaklı el sanatları atölyeleri, tasarım atölyeleri/
ofisleri, antikacılar ve kafe olarak hizmet veren mekanlar 
açılmaya başlamıştır (Foto. 11 d).

16-17. yüzyıl yapısı olduğu tahmin edilen han, 
kullanıcıları tarafından yapılan münferit tadilatlarla 
ayakta durmaktadır (Foto. 10). Ancak oldukça 
yıpranmış olan hanın, bütüncül bir anlayışla, bugünkü 
özgünlüğüne zarar vermeden onarılması önem arz 
etmektedir (Foto. 11 a, b ve c). Pilavoğlu Han’ın 
ilerleyen yıllarda ziyaretçi potansiyelinin artacağı 
ve bölgenin önemli cazibe mekanlarından olacağı 
düşünülmektedir.

Bölgede yer alan beşinci büyük han 1.071 m2 alanlı 
‘Çengel Han’dır. Zaman zaman geçirdiği onarımlar 
nedeniyle özgünlüğünü kısmen kaybettiği ifade 
edilmiş ise de; Kabaoğlu (1994:74) Çengel Han’ın 
özgün bölümlerinin olduğunu, bazı bölümlerinin ise 
değişmiş olduğunu; ancak yapıldığı dönemin mimari 
özellikleri ile yapım malzemesi ve teknolojisini 
göstermesi nedeniyle yapının Ankara için önemli bir 
yere sahip olduğunu belirtmiştir. Ersoy (1991:59) 
da hanın klasik Osmanlı şehir hanı geleneklerini 
yansıttığını belirtmiştir. Han günümüze kadar 
ulaşmış bir  kitabesi15 (Foto. 12 a) olması nedeniyle 
kesin inşa tarihi bilinen önemli bir yapıdır. 

Çengel Han 1992 yılında ‘Koruma, Onarım, Yeniden 
İşlevlendirme ve Çevre Düzenleme Uygulamalarının’ 
gerçekleştirilmesi amacıyla tasarlanan projelerde; 
tipik bir Osmanlı Şehir Hanı olması sebebiyle, 
özgün yapısına zarar vermeyecek ve yapıya 
saygınlığını geri verecek bir işleve kavuşturulması 
hedeflenmiş; özgünlüğünü yitirmesine yol açacak 
değişiklikliklerden kaçınılarak, en az müdahale ile 
kullanılabilmesi için en uygun işlevlerden birinin 
sergileme olabileceği düşünülmüştür (Foto. 12 
b-c). Bu amaçla geçici sergiler sanat galerileri de 
barındıran bir ‘Çağdaş Baskı Sanatları Müzesi’ 

15 Vakıf eserlerinde genellikle yapının kim tarafından ve hangi 
yılda yapıldığı bilgilerini içeren ve çoğunlukla yapının giriş 
kapısı üstünde yer alan kaynaklardır.

Fotoğraf 7: Restorasyon öncesi Zafran Han. / Zafran Khan before 
restoration.

Fotoğraf 8:  Restorasyon sonrası Zafran Han. / Zafran Khan after 
restoration.

Fotoğraf 9: Pilavoğlu Han ön cephe. / Front façade of Pilavoğlu 
Khan

Fotoğraf 10: Pilavoğlu Han arka ve yan cephe. / Rear and side 
facades of Pilavoğlu Khan
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olarak değerlendirilmesi hem yapının kendisi hem de 
çevresi açısından uygun bulunmuştur (Foto. 13 a-b). 

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne  ait olan Han, 
2003 yılında ‘restorasyon veya onarım karşılığı kiralama 
modeli’ çerçevesinde 15 yıllığına özel sektöre kiralanarak, 
2005 yılında ‘sanayi müzesi, sergi/gösteri salonu ve 
restoran’ olarak hizmete açılmıştır (Foto. 13 c). Bugün, 

2016 yılında Zafran Han’ın hizmete açılması ve restoran 
kısmının Zafran Han’a taşınması nedeniyle, sadece müze 
olarak faaliyet göstermektedir. Temmuz 2018 yılında 
sona eren kiralama süresi, aynı kullanıcı ile 10 yıllığına 
yenilenmiştir.

Yukarıda bahsi geçen beş büyük han dışında, yapım 
tarihleri 16. ve 17. yüzyıla denk gelen ‘Yeni Han’ ve 

Fotoğraf 11: (a)  Pilavoğlu Han 
arka çıkış kapısı. / (a) Back exit 
door of Pilavoğlu Khan.

Fotoğraf 11: (b) Ön giriş kapısı. / 
(b) Front enterance door.

Fotoğraf 11: (d) Yeni müdahaleler. 
/ (d) new interventions.

Fotoğraf 11: (c) Han içi ahşap kapı. 
/ (c) Wooden door inside Khan.

Fotoğraf 12: (a) Çengel Han’ın orjinal kapısı 
ve kitabesi (Erdoğan ve diğ. 2007:120). / 
(a) Original door and inscription panel  of 
Cengel Khan.

Fotoğraf 12: (b) Restorasyon öncesi giriş 
kapısı (Kabaoğlu 1994: 83). / (b) Main 
entrance door before restoration.

Fotoğraf 12: (c) Restorasyon öncesi giriş 
kapısı (Kabaoğlu 1994: 83). / (c) Main 
entrance door before restoration.

Fotoğraf 13:  (a) ve (b) Restorasyon öncesi Çengel Han iç avlu (Kabaoğlu 1994:83) / (a) and 
(b) Inner courtyard of Cengel Khan before restoration and.

Fotoğraf 13:  (c) Restorasyon sonrası iç avlu.  
/ (c) Inner courtyard of Cengel Khan after 
restoration.
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‘ Kıbrıs Han’ bölgede kullanım dışı kalmış önemli 
tescilli yapılardır. Levha 1’de belirtilen yapım tarihleri 
ve yapısal özellikleri dışında hanlara ilişkin güvenilir 
bilgi oldukça azdır. 

Tescilli olmasına karşın oldukça bakımsız ve harap 
halde olan Kıbrıs Han’ın, 1984 yılına ait fotoğrafında 
(Foto. 14) kemerli bir giriş kapısı olduğu görülürken, 
2019 yılına ait fotoğrafında (Foto. 15)  kemerli kapı 
özelliğinin yok olduğu ve her geçen gün mevcut 
yapısını dahi koruyamayacak derecede yıprandığı 
görülmektedir. Fotoğraf 16 ve Fotoğraf 17’de Yeni 
Han’ın da, Kıbrıs Han ile benzer biçimde oldukça 
bakımsız ve yıpranmış olduğu görülmektedir. Bu 
sebeple, bahse konu tescilli hanların bugünkü sahip 
olduğu değerlerin kaybının önlenmesi, ‘Hanlar 
Bölgesi’nin bütüncül bir strateji ile korunabilmesi 
ve sürekliliğinin sağlanması için oldukça önemli bir 
mevzudur.

Bölgede yer alan bir diğer tescilli han ise ‘Yeni Han’ 
ve ‘Kıbrıs Han’a komşu ‘Rençber Han’dır (Foto. 18-
19). Tescil belgesi esas alınarak oluşturulan levha-1 
den anlaşılacağı üzere orjinal, mevcut ve öneri 
kullanımı ‘han’ olan yapı, bugün Çukur ve Bala Han 
gibi konaklama amaçlı olarak kullanılan hanlardan 
biridir.

Geçtiğimiz yıllarda ‘Rençber Otel’ adıyla işletilen 
yapı, bugün ‘Akkan Pansiyon’ olarak işletilmekte ve 
alt katlarında kullanılmayan dükkanlar yer almaktadır. 
Yakın zamanda işletme adı değiştirilen hana, yeniden 
‘Rençber Otel’ isminin verilmesinin; mekansal 
hafızanın ve hanın bilinirliğinin korunması açısından 
olumlu bir etki yaratacaktır.

16. ve 17. yüzyıl hanları dışında tescil belgesine göre 
düzenlenen levha-1 de belirtildiği üzere; orjinal, 
mevcut ve öneri kullanımları ‘konut’ olarak belirtilen 
ancak, çizelge 1 deki tapu kayıt bilgileri ve kadastro 
bilgileri birlikte değerlendirildiğinde ‘han’ vasfında 
olan ‘Pirinç Han’ ve ‘Bala Han’ bölgedeki diğer tescilli 
hanlardır (Foto. 20-21).

Türk tarihi ve kitabe uzmanı İbrahim Hakkı Konyalı, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi 2/134 sayılı belgeye 
dayanarak ‘Pirinç Han’nın içinde bulunan mescidin, 
hanla birlikte yıkıldığını ve yerine okul yapıldığını, 
arkeolog Nurettin Can Gülekli de benzer şekilde, 
Pirinç Han’ın 1935 yılında belediyece kamulaştırılarak 
yıkıldığını ve yerine okul yapıldığını söylemektedir 
(Tunçer 2014).

Şekil 10 (a)’da ‘Pirinç Han’ın bulunduğu sokağın 
adının ‘Pirinç Hanı Sokağı’ olduğu görülmektedir. Bu 

Fotoğraf 15: 2019 yılı Kıbrıs Han / Kıbrıs Khan in 2019                                              

Fotoğraf 14: 1984 yılı Kıbrıs Han / Kıbrıs Khan in 1984                                             

Fotoğraf 16:  1984 yılı Yeni Han / Yeni Khan in 1984                                              

Fotoğraf 17: 2019 yılı Yeni Han / Yeni Khan in 2019
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durum hanın, bölgede yer alan önemli yapılar arasında 
olduğunun göstergesidir. Şekil 10 (b)’de  görüldüğü  
üzere eski ‘Pirinç Han’ın yerinde, bugün ‘Ulus İlk 
Meclis İmam Hatip Lisesi yer almaktadır. Bugünkü 
‘Pirinç Han’ olarak bilinen yapı antika dükkanları, el 
sanatları atölyeleri ve kafe olarak hizmet vermekte 
olup, yerli turistlerce yoğun ilgi görmektedir.

‘Bala Han’da Pirinç Han’a benzer şekilde, tescil 
belgesi bilgilerine göre,  konut fonksiyonu önerilmiş 
bir diğer handır. Tescil belgesindeki bilgilerde ‘Pirinç 
Han’ ve ‘Bala Han’ın mimari üslubunun ‘Geç Osmanlı 
Dönemi’ olduğu belirtilmiş ve Osmanlı Dönemi 
hanlarından ayrı değerlendirilmiştir. Bugün ‘Bala 
Han’ın alt katında antika ve hediyelik eşya dükkanları 
ile kalaycı dükkanı, üst katında ise otel ve kafe yer 
almaktadır.

Bölgede yer alan 10 adet tescilli hanın yanı sıra 
çalışmaya dahil edilen ancak tescilli olmayan 
‘Yenisaray’ (Foto.22) ve ‘Yıldız Han’ (Foto. 23) Aktüre 
(1978) ve Bakırer ve Madran (1984)’in çalışmalarında   
‘han’ olarak gösterilmiştir. (Şekil 2a) Ancak bu konuda 
kadastro kayıtları, tapu kayıtları ve/veya koruma 
kurulu kararları ile desteklenecek kesinleştirilebilmiş 
bir kanıt elde edilememiştir (Şek. 11). 

Yenisaray ve Yıldız Han dışında bölgede bulunan hanla-
rın toplu olarak tescillendikleri; grup derecelerinin  1. ve 
2. grup olarak belirlendiği, ‘Pilavoğlu’ ve ‘Çukur Han’ın 
ise grup derecelerinin 2007 yılında ‘1. grup’ olarak gün-
cellendiği tapu kayıtlarından anlaşılmaktadır (Çize. 1).

Ancak tescil fişlerindeki bilgilere bakıldığında, grup 
derecelerinin tapu kayıtlarından farklı olduğu görül-
mektedir. Tescil fişlerine göre; bölgede 1. derece anıt-
sal eser niteliğinde han olmadığı; Kurşunlu, Çengel, 

Fotoğraf 18: Rençber Han ön cephe / Front facade of 
Rencber Khan

Fotoğraf 19:  Rençber Han arka cephe / Rear facade of 
Rencber Khan

Fotoğraf 20:  Pirinç Han / Pirinc Khan Fotoğraf 21: Bala Han / Bala Khan
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Çukur, Zafran, Kıbrıs ve Yeni Han’ın ‘anıtsal 2. grup’, 
Pilavoğlu Han’ın ‘anıtsal 3. grup’, Pirinç Han ve Bala 
Han’ın ‘çevresel 2. grup’, Rençber Han’ın ise ‘çev-
resel 3. grup’ olarak tanımlandıkları; Yenisaray Han 
ve Yıldız Han’ın ise tescilsiz oldukları anlaşılmaktadır 
(Levha 1).

Çizelge 1 de belirtilen malik bilgileri değerlendiril-
diğinde; vakıf kökenli olduğu belirtilen ‘Kurşunlu 
Han’ın kadastro haritalarında malik kısmının boş 
olduğu, tapu kayıt bilgilerine göre ise; hanın Mali-
ye Hazinesi’ne ait olduğu anlaşılmaktadır. Kadastro 
haritalarındaki malik bilgilerine göre; sadece ‘Zafran 

Şekil 10: (a)Pirinç Han’ın eski ve Şekil 10 (b): yeni yerini gösterir karşılaştırmalı şema / Figure 10 (a): 
The comparative diagram that shows the old location of Pirinç Khan and Figure 10 (b): the new location

Şekil 11: 1924-1936 Kadastro Haritasında ‘A’ Yenisaray Han, ‘B’ 
Yıldız Han ve Hanlar Sokak / ‘A’ is Yenisaray Khan, ‘B’ is Yildiz 
Han and Hanlar Street in 1924-1936 cadastres map

Fotoğraf 22: Yenisaray Han / Yenisaray Khan

Fotoğraf 23: Yıldız Han / Yıldız Khan
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Han’ın Vakıf hisseli olduğu, diğer tüm hanların özel 
mülkiyet adına kayıtlı oldukları görülmektedir. Çen-
gel Han’ın nevi hanesinde Rüstem Paşa Vakıf şerhi 
olmasına karşın, han 1924-1936 yılı kadastro kayıt-
larında özel şahıslar üzerine kayıtlı gözükmektedir. 
1955 yılı tapu belgesinde de taşınmazın malik bilgisi 
kadastro kayıtlarından farklı ancak yine özel mülki-
yette gözükmektedir. Vakıf mülkiyetinden bir şekilde 
özel mülkiyete geçmiş olan han, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nce kamulaştırılmış, 1997 yılında ise 7044 
sayılı ‘Aslında Vakıf Olan Tarihi Ve Mimari Kıyme-
ti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
Devrine Dair Kanun’ gereği kökeni vakıf olduğun-
dan yeniden Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetine 
geçmiştir. Yine vakıf kökenli olduğu bilinen ‘Çukur 
Han’ın kayıt bilgilerinde ise bir kısmı ‘Zahide Hanım 
Vakfı’ndan, büyük bölümünün ise ‘Ankaravi Meh-
met Efendi Vakfı’ndan olduğu belirtilmesine karşın, 
1924-1936 yılı kadastro haritalarında malik kısmı boş 
bırakılmıştır. Tapu kayıt bilgilerine göre; bugün ‘Çen-
gel’ ve ‘Çukur Han’ Vakıflar Genel Müdürlüğü adına 
kayıtlıdır. Vakıf kökenli olduğu bilinen ‘Zafran Han’ 
ise 1512 tarihli vakfiyesine göre ‘Hacı İbrahim Bini 
Hacı Mehmet’ tarafından vakıf yoluyla yaptırılmıştır. 
(Özdemir 1986: s:135). Kadastro kayıtları da hanın 

vakıf hisseli olduğunu desteklemektedir. Ancak Va-
kıflar Genel Müdürlüğü belgeleri kapsamında yapı-
lan araştırmaya göre; bir kısım hissesi ‘Hacı İbrahim 
Vakfı’ adına kayıtlı iken, 1937 yılında izale-i şuyu sa-
tışı ile Emlak ve Eytam Bankasına satılmıştır. Adı ge-
çen banka ise hanı 1940 yılında şahıslara satmıştır16. 
Zafran Han’ın bugün itibariyle hisseli mülkiyetten 
müstakil mülkiyete geçtiği ve özel mülkiyette olduğu 
tapu  kayıtlarından anlaşılmaktadır. Yukarıda mülki-
yet bilgileri açıklananlar dışında kalan diğer hanlar, 
kadastro ve tapu kayıtlarına göre; özel mülkiyette-
dirler.

‘Ankara Hanlar Bölgesi’ nde’ yer alan ve çalışma 
kapsamında incelenen 10 adet tescilli hanın, tescil 
belgelerinde yer alan bilgileri levha 1’de detaylı ola-
rak gösterilmiştir.

16 04.10.1990 tarihli Vakıflar Genel Müdürlüğü yazısından elde 
edilen bilgidir.

ADA PARSEL ALAN NİTELİĞİ MALİK ADA PARSEL ALAN NİTELİĞİ MALİK
TESCİL 

DURUMU GRUP DERECESİ

Çukur Han Divan Otel 448 13 1671 m2 Çukurhan Belirtilmemiş 448 13 1671 m2 ÇukurHan ve 
Müştemilatı

Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Tescilli

1. ve 2. Grup (1985)
1. Grup (2007)

Kurşunlu Han
Anadolu 

Medeniyetleri 
Müzesi

671 110 Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 671 110 1408 m2 Han Yeri Maliye Hazinesi Tescilli 1. ve 2.Grup

Zafran Han Safranhan 
Brasserie 448 12 1214 m2 Zafranhan Maliye -Evkaf-Aziz 

ef. Fevzi B. 448 12 1214 m2 Kargir Han Özel Mülkiyet Tescilli 1. ve 2. Grup

Pilavoğlu Han Pilavoğlu Han 457 1 1215 İki dükkanlı 
kargir hane

Pilavzade Ahme 
ef.Emine vesaire 5914

1
2
3
4

12

224 m2
201 m2
208 m2
229 m2
260 m2

İki Dükkanlı 
Pilavhanenin Bir 

Kısmı (1-2-3 
Parseller)

On Ahşap Dükkan 
ve Bir Ahşap Fırın 
ve Arsa (4 Parsel)
Arsa (12 Parsel)

Özel Mülkiyet 
Maliye Hazinesi Tescilli

1 Parsel-1. ve 2. Grup 
(1985)

1. Grup (2007)
2- Parsel- 1. ve 2. 

Grup
3- Parsel- 1. ve 2. 

Grup
4 Parsel-1. ve 2. Grup 

(1985)
1. Grup (2007)

Çengel Han Rahmi Koç 
Müzesi 448 24 1487 m2 Çengelhan

Attarbaşı z. Rasim 
Kerim Ali efendi ve 

saire
448 24 1071 m2 ÇengelHanı ve 

Müştemilatı

Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Tescilli 1. ve 2.Grup

Kıbrıs Han Kullanım Dışı 455 14 184 m2 İki dükkanlı 
ah. Hane

Delal oğlu Hacı 
Mehmet ef. 455 14 161 İki Dükkanı Olan 

Ahşap Han Özel Mülkiyet Tescilli 1. ve 2. Grup 

Yeni Han Kullanım Dışı 455 15 509 m2 Dükkanlı ah. 
Hane

Halil İbrahim ve 
Halit ef. 455 15 42 Ahşap Dükkan Han Özel Mülkiyet Tescilli 1. ve 2. Grup 

Rençber Han Akkan Pansiyon 458 6 153 m2 Ah. Hane Halim ef zevcesi 
Hediye H. 458 6 153 m2 Altında On Dükkan 

Olan Kargir Otel Özel Mülkiyet Tescilli 1. ve 2. Grup 

Pirinç Han Pirinç Han 441 2 551 m2 Ah. Hane ve 
Han

Cebeci zade Halit 
ef. 441 2 39 m2 Ahşap Han Özel Mülkiyet Tescilli 1. ve 2. Grup

Bala Han Hazer Otel 441 1 259 m2 Ah. Hane ve 
Han Mustafa ef. 441 1 222 m2 Ahşap Ev Han ve 

Dükkan Özel Mülkiyet Tescilli 1. ve 2. Grup 

YeniSaray Han Bilinmiyor 459 1 159 Arsa Süleyman vesaire 459 1 159 Arsa Özel Mülkiyet Tescilsiz -

Yıldız Han Bilinmiyor 459 2_3 125 Dükkan Saadet ve evlatları 
ve Hacı Ali ağa 459 28 125 İki Ahşap Ev ve 

Altında İki Dükkan Özel Mülkiyet Tescilsiz -

 ADI
BUGÜN 

BİLİNEN ADI 
ve İŞLEVİ

KADASTRO HARİTASI (1924-1936) TAKBİS (2019)

Çizelge 1: 1924-1936 Kadastro Haritası’na ve Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) verilerine göre ‘Ankara Hanlar Bölgesi’ndeki 
hanlar  / The khans in ‘ Ankara Khans Regions’ according to the data on 1924-1936 cadastral map and Land Registry Cadaster 
İnformation System (TAKBİS).
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HAN ADI TAHMİNİ YAPIM 
YILI

MİMARİ 
ÜSLUP

GEÇMİŞ 
KULLANIM

ÖNERİLEN 
KULLANIM

GRUP 
DERECESİ

GÖZLEMLER TANIM FOTOĞRAFI

KURŞUNLU HAN
15. Yüzyıl (1421) Osmanlı Müze

ÇENGEL HAN
16. Yüzyıl (1552) Osmanlı Han

16 veya 17. Yüzyıl Belirtilmemiş Han

Han

PİRİNÇ HAN Belirtilmemiş Geç Osmanlı Konut

ÇUKUR HAN
Belirtilmemiş Han

ZAFRAN HAN 16. Yüzyıl Belirtilmemiş Han

Han

Tescilsiz

"Yapılan 
onarımlarla 

özgünlüğünü 
kaybetmiştir."

YENİSARAY 
HAN

Tescilsiz Tescilsiz Tescilsiz

KIBRIS HAN 17. Yüzyıl Belirtilmemiş Han

YENİ HAN 16 veya 17. Yüzyıl Belirtilmemiş Han

BALA HAN Belirtilmemiş Geç Osmanlı Konut

RENÇBER HAN Belirtilmemiş Belirtilmemiş Han

PİLAVOĞLU 
HAN

Çevresel 2. 
Grup

"Diğer hanlarla 
ticari bölgede iyi 
uyum sağlıyor."

BelirtilmemişHan

Han

"Yapı geçirdiği 
onarımlarla 

aslından 
uzaklaşmıştır."

Han

"Kerpiç duvarlı, ahşap hatıllı, kiremit çatılı, ortası avlulu, etrafı iki katlı 
revaklar ve odalarla çevrili basit bir yapıdır.  Hanın girişi doğu ve batıdan  
karşılıklı iki taraflıdır. İkinci kat revakı ahşap direklerle taşınır, altta çeşitli 
dükkânlar ve depolar yer alır.Üstteki doğu revak kapatılmıştır.L şeklinde 
kapalı bir salon ve dehliz gibi bir girişten ibarettir. Ahşap tavan direklerle 

taşınır."

"Kıbrıs Han’ın bitişiğinde yer alan han, kerpiç duvarlı ahşap katlı, kiremit 
çatılı basit bir yapıdır.İlk yapılışı muhtemelen 16. ve 17. yüzyıldır.rtası avlulu, 

etrafı iki katlı olarak revak ve odaklarla çevrili, asimetrik, çok değişiklikler 
görmüş bir yapıdır. Alt katta dükkanlar yer alır. Üst kat ahşap sütunlarla 

taşınır. Revakları kapatılmıştır."

"Kuş Sokakla Safa Sokak köşesinde yer alan han kerpiç duvarlı, ahşap hatıllı, 
kiremit çatılı bir yapıdır. "

"Zaman zaman 
yapılan onarımlarla 

aslından 
uzaklaşmıştır"

Anıtsal 2. 
Grup

Anıtsal 2. 
Grup

Anıtsal 3. 
Grup

Çevresel 2. 
Grup

Çevresel 3. 
Grup

" Ortası avlulu, etrafı iki katlı olarak revak ve odalarla çevrilmiş bir 
yapıdır.Batıdan beşik tonozlu tek girişi vardır.Revaklar iki katta camekanlarla 
kapatılarak dükkan haline getirilmiştir. Üzeri sıvalı olan duvarlardan alttakiler 

taş, üsttekiler üç sıra tuplai bir sıra taştır. Pencere ve kapı kemerleri 
tuğladır.Kırkiki odalı olan handa odalar beşik tonozludur."

" Yapı yapılan 
onarımlarla 

aslından 
uzaklaşmıştır."

"Yapı yapılan 
onarımlarla 

aslından 
uzaklaşmıştır."

Han Belirtilmemiş

 "Giriş kapısı büyük bursa kemerli olup, önünde sivri beşik tonozlu bir eyvanı 
bulunmaktadır.Eyvanın sağ ve sol yanlarında taş kemerli nişler yer almakta ve 
kapı kemerinin arkasında çapraz tonozlu bir geçit ile iki yanda iki kapı hücresi 

bulunmaktadır. Avlunun güney ve kuzey kenarlarında beşer sivri kemerli 
dükkan ile doğu ve batı kenarlarında üçer dükkan yer alır.Kemerler üç tuğla 
bir kesme taş sıralarından meydana gelmekte, duvarlarda yontma taşlar arası 

tuğla hatıllarla takviye edilmiştir. Doğu ve güneydeki dış cephelerin duvarları 
moloz taştan yapılmış ve dört sıralı tupla hatlarla takviye edilmiştir. "

" 1950 
yangınından sonra 

yenilenerek 
özgünlüğünü 
kaybetmiştir."

Han

"Kerpiç duvarlı, ahşap hatıllı, kiremit çatılı han bugün çeşitli dükkanlar 
halinde kullanılmaktadır.Ortası avlulu han etrafı iki katlı olarak birer revak 

sırası odalarla çevrilmiştir.Hanın  kuzeyden tek girişi vardır.Alt kat revakları 
doğu hariç dükkan haline getirilmiştir. İKinci kat revakı kuzey hariç halen 

açıktır." 

Anıtsal 2. 
Grup

Anıtsal 2. 
Grup

Anıtsal 2. 
Grup

Anıtsal 2. 
Grup

TESCİL BELGESİNDE YER ALAN BİLGİLER KAPSAMINDA "ANKARA HANLAR BÖLGESİ"

Tescilsiz Tescilsiz Tescilsiz

Konut

Konut

16 veya 17.Yüzyıl

YILDIZ HAN TescilsizTescilsizTescilsizTescilsizTescilsiz

Tescilsiz

"3 katlı yapının su basman kısmı taş, katlar ahşap iskelet arası tuğla 
dolgu.Geniş bir avlunun çevresinde yer almış olan yapının cephesinin bir 
kesimi üst katta testere çıkma bir kesimi ise düz çıkma yapıyor. Pencereler 

giyotin tipinde saçak kaplamalıdır."

"Strüktürel onarım 
gerekir"

Tescilsiz Tescilsiz Tescilsiz

"Yalnız mimari 
elemanların 

onarımı verilmiş"

" Sokağa ön cephesi bakan 3 katlı yapının yer altı taşı, diğer katlar ise ahşap 
iskelet arası kerpiç dolu.Kırma çatısı olan yapının saçağı kaplamalı, üst kat 

hafif çıkma yapılmış, çıkma yapanüst katın cephesi ahşap ile kaplanmış. Bu 
katta tek, ara katta 2 tane demir parmaklıklı balkon var. Pencereler giyotin 
tipinde, giriş kapısı tek kanatlı.Kapının üstünde ahşap alaturka bölünmüş 

aydınlık pencereleri var. Alt kata dükkan işlevi verilmiş, yapıda plan 
değişikliği ve boya ile sıva yenilemesi vardır."

Han

" Ankara Kalesi'ne giden yol üzerinde ve kalenin dışında yer almaktadır. Fatih 
Sadrazamlarından Mahmut Paşa tarafından 1421 yılında yapılmış olan eser 
tipik Osmanlı şehir içi hanlarındandır. Bugün Arkeoloji müzesinin büro ve 
deposu olarak kullanılmaktadır.1945 yılından sonra onarılmıştır.Arsasının 

eğimli oluşu ile aslında iki kat halinde bulunan hanın altında ahır ve depoların, 
arabalıkların konduğu 3. kat yapılmıştır. Hanın planı Osmanlı Devri 

binalarında tipik olduğu şekilde ortada bir avlu, revak sırası ve revakları batıya 
doğru eğiktir. Revak tuğla hatıllıi dikdörtgen taş ayaklarla çevrilidir. Kemerleri 

yuvarlak revaklar haç tonozlar, odalar ise beşik tonozlarla örtülüdür. Bugün 
zemin katta 28, birinci katta 30 oda vardır.Avludan depoya inen iki merdiven 

vardır. Hanın ahır olarak yapılan bodrumu L şeklinde bir plana sahiptir. 
Bugün depo olarak kullanılır. Ana giriş eyvan gibi gelişmiş, yuvarlak kemerli 

tek parsele oturur. Kurşun kaplı eyik çatıların altında iki sıra kirpi saçak 
cephelerini süsler. Duvar örgüleri üç sıra tuğla bir sıra taştır. "

Levha 1: Tescil Belgesinde yer alan bilgiler çerçevesinde ‘Ankara Hanlar Bölgesi’nin incelenmesi / ‘Ankara Khans Region’ according to the 
information in the Registration Documents.
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‘ANKARA HANLAR BÖLGESİ’NİN KULLANICILARI 
VE KULLANIMLARI 

Makalenin bu bölümünde anket sonuçları 
değerlendirilmiştir. Anketler bölgede aktif olarak 
fayda/hizmet üreten ‘ticaret birimi çalışanları’ ve aktif 
olarak fayda sağlayan ‘ziyaretçiler’ olmak üzere iki 
farklı fayda grubuna, 2017 yılı Ağustos - Eylül ayları 
arasında, yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. 
400 ziyaretçi ve 400 ticaret birimi çalışanı olmak üzere 
toplam 800 kişiye anket uygulanmıştır. Katılımcıların 
sosyo-demografik özellikleri, hanlar bölgesini kullanma 
tercihleri ve bölgenin gelişimi hakkındaki görüşlerinin 
yanı sıra, hanların bilinirlik düzeyleri de farklı fayda 
grupları bakış açısı ile ortaya konulmuştur. Sonuçlar 
makale de daha önce incelenen bölgesel gelişim 
özellikleri altlığında değerlendirilerek, karşılaştırmalı 
olarak analiz edilmiştir.

Kullanıcı Profil Analizi

Ticaret Birimi Çalışanlarına İlişkin Anket 
Sonuçları

Ticaret birimi çalışanlarının demografik ve sosyal 
özelliklerine ilişkin elde edilen verilere göre; katılımcıların 
% 69,25’i erkek, % 30,75’i kadındır. 

Çizelge 2’de de görüldüğü üzere, katılımcıların % 42,50’si 
36-45 yaş aralığında, % 61,00’i lise ve dengi eğitim 
seviyesindedir. Katılımcılar ağırlıklı olarak Çankaya 
İlçesi ile (% 33,50), Altındağ İlçesi’nde (% 26,75) ikamet 
etmektedir. Katılımcıların % 28,00’i çalışan, 72,00’si 
yönetici/işletme sahibi olup, % 37,00’si 5-10 yıl, % 31,00’i 
ise 10 - 20 yıldır bölgede çalışmaktadır. 20 yıldan uzun 
süredir bölgede çalışan oranı ise sadece % 6 dır. 

Çizelge 2: Ticaret birimi çalışanlarının sosyo-demografik özellikleri / Socio-demographic characteristics of the employes of 
the commercial units.

Çizelge 3: Ticaret birimlerinin özellikleri / Features of the commercial units.
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Çizelge 3 de görüldüğü üzere; ticaret birimlerinin % 
66,00’sı perakende satış (antikacı, hediyelik eşya, büfe 
vb.) konusunda hizmet vermektedir. Yapıların % 96,75’i 
şahıs mülkiyetindedir. Katılımcıların % 65,50’si işletmede 
mülk sahibi olup, % 33,75’i kiracıdır. Kiracıların % 
32,50’i 500-TL ile 1.000-TL arasında kira ödemektedir. 
Ticaret birimlerinin % 49,25’inde tek kişi çalışmaktadır. 
Birimlerin % 48,50’si 5.000-TL-15.000-TL ‘işletme geliri’ 
elde ederken, % 87,00’si 0 TL-5.000-TL ‘işletme giderine’ 
sahiptir.

Çizelge 4’de  ticaret birimi çalışanlarının bölgeye ilişkin 
bilgi düzeylerini ve görüşlerini yansıtan sonuçlara 
göre; katılımcıların % 87,25’i işletmelerinin sit alanı 
içerisinde yer aldığını bilmektedir.Ancak % 44,25’i bu 
durumun işletmelerine olumlu ya da olumsuz bir etkisi 
olmadığını düşünmektedir. Çizelge 5’de görüldüğü üzere; 
katılımcıların % 92,50’si bölgenin tanıtımının yeterli 
düzeyde yapılmadığını düşünürken, bölgenin tanıtımında 
ilk üç sırada ön plana çıkarılması gereken öğeleri; Ankara 
Kalesi, hanlar ve antikacılar olarak sıralamışlardır.

Ticaret birimi çalışanlarına göre Ankara Hanlar 
Bölgesi’nin en önemli niteliği ‘ticari aktivite merkezi 
olması’ dır (Çize. 6a).

Katılımcıların bölgede yer alan ‘hanları bilme düzeyleri’nin 
tespiti, katılımcı tercihlerinin ortaya konulması açısından 
önem arz etmektedir. Bu amaçla katılımcılara ilk olarak 
hanların özgün adı ve bugün bilinen adı (örneğin, Çengel 
Han – Rahmi Koç  Müzesi) ile ilgili tanıtıcı bir ön bilgi 
verilmiştir. Daha sonra hanların geçmiş ve bugünkü 
fotoğrafları ile uydu fotoğrafı üzerinde işaretlenmiş 
konumları gösterilmiştir. Katılımcıların görsel, yazılı ve 
sözlü bilgileri sentezleyerek, hanları bilip bilmediklerini 
belirtmeleri beklenmiştir. Adını bilme, fotoğrafını 
tanıma, yerini bilme ölçütlerinden herhangi birini bilen 
katılımcılar ‘hanı biliyor’ olarak kabul edilmiştir. Çizelge 
6 b’de yer alan sonuçlara göre; ticaret birimi çalışanları 
tarafından bölgede en çok bilinen han Çengel Han (Rahmi 
Koç Müzesi) olurken, onu Kurşunlu Han (Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi) ve Pilavoğlu Han takip etmiştir. 
Kıbrıs Han, Yeni Han, Yenisaray Han ve Yıldız Han ise en 
az bilinen hanlardır. 

Ziyaretçilere İlişkin Anket Sonuçları

Ziyaretçilerin demografik ve sosyal özelliklerine 
ilişkin elde edilen verilere göre;% 66,75 ‘i erkek, % 
33,25’i kadındır. % 34,25’i 36-45 orta yaş aralığında; 
% 52,75’i ‘lise ve dengi düzey’ eğitim seviyesinde ve 
% 42,75’i ‘özel sektör çalışanıdır. Katılımcıların % 

Çizelge 4: Ticaret birimi çalışanlarının bölge hakkında ki bilgi 
düzeyleri ve görüşleri / Knowledge of the employees of the 
commercial units.

Çizelge 5: Hanlar Bölgesi’nin tanıtımında ön planda olması 
istenen ögeler / The primarily issues proposed to be considered in 
the promotion of Khans Region.

Çizelge 6: Ticaret birimi çalışanlarına göre (a) bölgenin niteliklerinin önem sıralaması ve (b) Hanların bilinirlik düzeyleri / According to 
the employees of the commercial units, (a) the ranking of the qualities of the region and (b) the awarness level about the khans.
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Çizelge 7: Ziyaretçilerin sosyo-demografik özellikleri / Socio-demographic characteristics of the visitors.

Çizelge 8: Ziyaretçi profili / Visitor profile.

Çizelge 9: Ziyaretçilerin bölge hakkındaki bilgi düzeyleri ve görüşleri / Visitors’ level of knowledge and opinions 
about the Region.
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44,75’inin aylık geliri 1500-3000 TL alt orta gelir grubu 
aralığındadır. Ortalama hane büyüklüğü % 39,25 oranla 
3 kişi tespit edilirken, bu oran 2017 yılı Ankara hane 
halkı büyüklüğü olan 3,15’in altındadır. Katılımcıların 
% 57,75’inin özel aracı bulunmaktadır. % 50,75’i kiracı 
olarak yaşamaktadır. Katılımcıların % 26,75’i Mamak 
İlçesi’nde, % 25,50 ‘si Çankaya İlçesi’nde ikamet 
etmektedir (Çize. 7). Bölgeyi ziyaret edenler genellikle, 
bölgeye yakın mesafede oturan Ankara halkıdır. Yabancı 
turist oranı oldukça azdır. Anket uygulaması sırasında 
yabancı turiste hiç rastlanmamış olup, bölge esnafı ile 
yapılan görüşmelerde yabancı turistlerin genellikle 
Kurşunlu Han’ı (Anadolu Medeniyetleri Müzesi) ziyaret 
ettikten sonra bölgeden ayrıldıklarını belirtilmiştir. 

Kullanıcı profilinin analiz edilmesi amacıyla ziyaretçilerin, 
ziyaret alışkanlıkları Çizelge 8’de  gösterilmiştir. Buna 
göre; katılımcıların % 40,00’ı bölgeye arkadaşları ile 
gelirken, % 37,00’si  ailesi gelmiştir.  % 51,25’ı gezi 
amaçlı, % 31,25’i ise alışveriş-yeme içme amaçlı bölgeyi 

ziyaret etmiştir. Katılımcıların  % 45,50’si  bölgeye ilk 
kez gelmiştir. %45,75’i  bölgeye ulaşırken özel araç, % 
43,00’ü  toplu taşıma araçlarını tercih etmiştir. Bölgeyi 
ziyaret eden katılımcıların % 50,75’i bölgede 1-3 saat 
arası, % 32,50’si ise 3-5 saat arası vakit geçirmiştir. % 
36,50’si bölgede geçirdikleri zaman boyunca 5 TL-20 TL 
arası harcama yaparken, % 33,00’ü 50 TL-100 TL arası 
harcama yapmıştır.

Çizelge 9’da ziyaretçilerin bölgeye ilişkin bilgi düzeylerini 
ve görüşlerini yansıtan sonuçlara göre; % 58’i bölgenin 
sit alanı olduğunu bilmektedir.  Katılımcıların % 63,50’si 
bölgenin tanıtımının yeterli düzeyde yapılmadığını 
düşünürken, bölgenin tanıtımında ilk üç sırada ön plana 
çıkarılması gereken öğeleri; Ankara Kalesi, tarihi evler  
ve antikacılar olarak sıralamışlardır (Çize. 10).

Katılımcılar ‘Ankara Hanlar Bölgesi’nin en önemli 
niteliğinin ‘kent merkezine (Kızılay- Ulus) yakın 
olması’olduğunu düşünmektedirler (Çize. 11a).

Çizelge 10: Hanlar Bölgesi’nin tanıtımında ön planda olması istenen ögeler / The issues proposed to be considered 
primarily.

Çizelge 11: (a) Ziyaretçilere göre bölgenin temel niteliği ve (b) bilinirlik düzeyi / (a) The main quality of the region according to the 
visitors anda (b) Awareness of the visitors about the Khans.
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Çizelge 11 (b)’de yer alan sonuçlara göre; ziyaretçiler 
açısından bölgede en çok bilinen han Çengel Han 
(Rahmi Koç Müzesi) olurken, onu sırayla Kurşunlu 
Han (Anadolu Medeniyetleri Müzesi) ve Pirinç Han 
takip etmiştir. Rençber Han, Bala Han, Kıbrıs Han, 
Yeni Han, Yenisaray Han ve Yıldız Han ise en az 
bilinen hanlardır.

DEĞERLENDİRME 

Kültürel miras niteliğindeki yapı ve alanların koruma ve 
kullanım politikalarının doğru şekilde belirlenebilmesi 
amacıyla alan ve yapıların tarihi, mimari ve kentsel 
özelliklerinin belgelenmesi ve zaman içindeki değişimleri 
ile birlikte güncel durumlarının tanımlanması gereklidir. 
Bu amaçla ‘Ankara Hanlar Bölgesi’ olarak tariflenen 
alanın, mekansal gelişim  ve dönüşüm süreci,  Ankara 
kent ve koruma planları altlığında incelenmiş ve tescil 
fişleri, kadastro haritaları, literatür çalışmaları  ve 
saha çalışması ile varlığı tespit edilen 12 hanın güncel 
durumları ve işlevleri ortaya konulmuştur.  

1924-1936 yılı kadastro haritaları ile kent planları 
ve plan kararları çerçevesinde bölgenin mekansal 
gelişimi değerlendirilmiştir. Buna göre; bölgenin 
sahip olduğu tarihi ve kültürel potansiyelin etkin bir 
şekilde kullanılamamasının en önemli sebebi; Ankara 
için yürürlükte olan bir koruma planının olmamasıdır. 
Cumhuriyet sonrası dönemde hızla gelişim gösteren 
kentin planlama hedefi, korumadan çok yeni bir başkent  
tasarlamak olduğundan ve Ankara’nın başkentlik kimliği 
sahip olduğu tarihi ve kültürel potansiyelin  önüne 
geçtiğinden bütüncül bir koruma anlayışı uzun yıllar kent 
gelişiminin odağında olmamıştır. Bu gelişim içerisinde 
ticaret merkezi kimliğini büyük ölçüde yitiren ve giderek 
bakımsız ve korunmasız bir alan haline dönüşen Ankara 
Kalesi ve çevre dokusu, bugün dahi münferit projelerle 
gelişim göstermektedir. 2023 yılı Başkent Ankara Nazım 
İmar Planı ve 2038 yılı  Ankara Çevre Düzeni Plan 
Raporunda; Çengel ve Çukur Hanlar gibi diğer hanların 
da potansiyellerinin etkin şekilde değerlendirilmesi 
gerektiği ifade edilmiştir. Bu nedenle bölgenin geçirmiş 
olduğu dönüşüm ve hanların sahip olduğu potansiyelin 
ortaya konulması, bölgenin korunması ve sürekliliğinin 
sağlanması için verilecek kararlara önemli katkılar 
sunacaktır.

Korumanın etkilenleştirilmesinde fayda gruplarının 
sürece dahil edilerek ve kullanım öncelikleri ve 
tercihlerinin belirlenmesi önemlidir. Bu makale son 
yıllarda mekansal ve işlevsel olarak hızlı bir değişim 
ve dönüşüm sürecine giren bölgenin kullanıcı profilinin 
ortaya koyulması amacıyla uygulanan anket çalışması ile 
desteklenmiştir. Anket çalışmasının öne çıkan sonuçları 
önceki bölümler ile ilişkilendirilerek yorumlanmıştır.

Ticaret birimi çalışanlarının % 87,25’i bölgenin sit alanı 
olduğunu bilmekte, ziyaretçilerde  ise bu oran %58,00’e 
düşmektedir. 

Bu bulguya göre; ziyaretçilerin neredeyse yarısı bölgenin 
sit alanı olması hususunda yeterli bilgiye sahip değildir. 
Çizelge 11 (a)’ da verilen sonuçlarda göstermektedir 
ki; ziyaretçilerin bölgeyi ziyaret etmelerindeki birincil 
amaç bölgenin kent merkezine yakın olmasıdır. Çizelge 
7 deki sonuçlar ile de ilişkilendirilebilecek bu bulgular; 
ziyaretçilerin bölgeye gelirken yeterli bilgiye sahip 
olmamaları, ziyaret öncesinde bir araştırma yapmamış 
olmaları, bölgenin tanıtımının yeterli düzeyde yapılmaması 
ve ziyaretçilerin eğitim seviyesi ile de açıklanabilmektedir. 
Bölgedeki ziyaretçi nitelik ve niceliğinin arttırılması 
amacıyla geliştirilecek uygulamalarda; yerel yönetimler 
vasıtası ile bölgenin bütüncül bir mekan tasarımının 
yapılması, tarihi yapıların ve hanların odak alındığı bir 
yaya aksı oluşturulması ve turizm şirketlerince etkin 
tanıtım ve reklam politikasının takip edilmesi önerilebilir. 
Üst gelir grubu ve özellikle yabancı turistin bölgeye 
çekilmesine yönelik politikaların geliştirilmesi, bölgenin 
ve hanların kalkınmasında önemli bir etken olacaktır.

Ticaret birimi çalışanlarının ise ziyaretçilerden daha 
yüksek oranda bölge hakkında bilgi sahibi olması sonucu 
çalışmanın beklenen sonuçlarındandır. Ancak ticaret 
birimi çalışanları bölgenin sit alanı olduğunu bilmelerine 
karşın, bu durumun işletmeleri üzerinde olumlu yada 
olumsuz bir etkisi olmadığını düşünmektedir. Bu durum 
koruma faaliyetleri sonucunda bölgedeki ekonomik 
potansiyelin yeterli seviyeye ulaşmadığının bir göstergesi 
olabileceği gibi ticaret birimi çalışanlarının alanın tarihi 
dokusunun farkında olmalarına karşın, bölgenin sahip 
olduğu tarihi, kültürel ve ekonomik değerleri yeterince 
bilmediklerinin göstergesi olarak da değerlendirilebilir.
Çizelge 6 da ortaya koyulan bulgularla da desteklendiği 
üzere; ticaret birimi çalışanları bölgenin en çok 
ticari aktivite merkezi olması yönüyle öne çıktığını 
düşünmektedir. Bölgenin tarihi dokuya sahip olması 
niteliği ise ikinci sırada yer almaktadır. Son yıllarda 
bölgede hizmet veren birimlerin niceliksel artışının 
yanı sıra, turistik ve kültürel faaliyetler - çerçevesinde 
geçirdikleri dönüşüm dikkat çekicidir. İlerleyen yıllarda 
bölgenin tarihi dokusu ile bütünleşmiş bir kültür ve 
ticaret odağı olacağı söylenebilmektedir.

Çalışmanın fayda grupları nezdinde farklılaşan önemli 
bulgularından biri de  ‘bölgenin tanıtımında önem 
verilmesi gereken ögeler’in sıralamasıdır. Bölgeden 
‘hizmet alan aktör grubu’-ziyaretçiler ile bölgede 
‘hizmet veren aktör grubu’- ticaret birimi çalışanlarının, 
bölgede önem verdikleri en önemli öge Ankara Kalesidir. 
Ancak diğer iki ögenin sıralamasındaki değişim, fayda 
gruplarının farklılaşan görüşlerini ortaya koymaktadır. 
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Dolayısı ile bu bulgu, bölgede farklı fayda gruplarının 
beklentilerini karşılamak için gerçekleştirilecek 
uygulamalarda, karar vericilere fikir vermek ve politika 
geliştirmek konusunda yol gösterici olacaktır.

Anket sonuçlarının en önemli ve literatüre özgün 
katkı yapan yönü; bölgede yer alan ‘hanların bilinirlik 
düzeyleri’nin, farklı fayda grupları özelinde ortaya 
konulması olmuştur. Her iki fayda grubu için de, 
bölgede en çok bilinen han ‘Çengel Han’ olarak tespit 
edilirken, Kıbrıs, Yeni, Yenisaray ve Yıldız Han ‘ın 
bilinme düzeyleri ise oldukça düşük çıkmıştır. Ticaret 
birimi çalışanları tarafından dahi bazı hanların bilinme 
oranlarının % 10’un altında olmasının en önemli 
sebeplerinden biri, bu hanların kullanım dışı olmaları ve/
veya halka açık olarak kullanılmıyor olmalarıdır. Yeni ve 
Kıbrıs Han tescilli  ve önemli dönem yapıları olmalarına 
karşın, oldukça harap ve bakıma muhtaç durumdadırlar. 
Hanların yeniden işlevlendirilmek suretiyle kullanıma 
açılmalarına yönelik gerekli koruma çalışmalarının 
ivedilikle yapılması gereklidir. Yenisaray ve Yıldız 
Han’ın bilinirlik düzeylerinin çok düşük çıkması 
çalışmanın beklenen sonuçları arasındadır. Zira literatür 
taraması, alan araştırması, bölge sakinleri ile yapılan sözlü 
görüşmeler neticesinde bu hanlara ilişkin ulaşılabilen 
bilgiler de oldukça kısıtlı olmuştur. Bu bilgiler ışığında 
‘Yenisaray’ ve ‘Yıldız Han’ın tescilsiz olmaları durumu, 
ilgili taraflarca yeniden değerlendirilmelidir. Bahse konu 
iki taşınmazın Aktüre (1978) ve Bakırer ve Madran 
(1984)’ın belirtikleri hanlar olması halinde, bölgenin 
bütüncül yapısına sağlayacakları katkı göz önünde 
bulundurulmalıdır. Tarihi yapıların kullanımı sonucunda 
korunması, fayda yaratması ve bilinirliği arasındaki ilişki 
ile kullanım dışı olması sonucunda korunamaması, fayda 
yaratmaması ve bilinmemesi arasındaki ilişki, mekansal 
analizler ve anket sonuçları birlikte değerlendirilerek 
doğrulanmıştır.

Yukarıdaki bulgular dışında fayda grupları özelinde 
ortaya çıkan bir takım bölgesel analiz bulgularının da 
kullanıcı profilinin ortaya konulmasında önemli olduğu 
düşünülmektedir. Ticaret birimi çalışanlarının bölgede 
çalışma süreleri Çizelge 2’de görülmektedir. Mekansal 
hafızanın korunabilmesi, geleneksel el sanatları ve 
zanaat faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, tarihi doku ile 
birlikte sosyal ve kültürel dokunun da yaşatılabilmesi 
açısından, bölgede çalışan bireylerin, çalışma sürelerinin 
uzun olması koruma faaliyetlerinde önem taşımaktadır. 
Bölgenin yaklaşık 20 yıldır yaşadığı mekansal ve sosyal 
dönüşüm ile ticaret birimlerinde çalışanların çalışma 
süresi birlikte değerlendirildiğinde; ticaret birimlerinin 
sıklıkla el değiştirdiği; bununla birlikte satılan mal ve 
hizmetlerin de sıklıkla değiştiği söylenebilmektedir. 
Çizelge 3’de üretilen veriler yorumlandığında ise; 
işletmelerde mülk sahipliği oranının yüksek olduğu, 

bu sebeple işletme giderlerinin düşük olduğu, işletme 
gelirleri ve personel sayısı birlikte değerlendirildiğinde ise 
bölgedeki ticaret birimlerinin küçük ölçekli işletmelerden 
oluştuğu söylenebilmektedir. Ayrıca bölgede 20 yıl ve 
üzeri çalışan sayısının az olması, çalışma süresinin 5 -10 
yıl aralığında en yüksek orana ulaşması ile mülk sahipliği 
oranının yüksek olması birlikte değerlendirildiğinde, 
bölgedeki mülkiyetin el değiştirme oranının yüksek 
olduğu ve bölgedeki fiziksel dönüşüme paralel olarak 
sosyal doku ve kullanıcı profilinin de değişmiş olduğu 
söylenebilmektedir.

Sonuç olarak; Ankara Hanlar Bölgesi ve çevre dokusu 
giderek tüketim odaklı bir mekana dönüşmektedir. 
Bölgede koruma altında veya korunması gerekli 
ancak kullanımda olmayan tarihi doku, kendiliğinden 
gelişen yapı içinde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya 
kalmaktadır. Bölgenin han yapıları odaklı eski ticaret 
merkezi fonksiyonunun gözetildiği bütüncül bir planlama 
stratejisi ile ele alınması, korumanın ve sürekliliğin 
sağlanması için önem arz etmektedir. Mekansal 
analizler ve anket sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi 
neticesinde Ankara Hanlar Bölgesi’nin ve 12 hanın 
günümüzdeki kullanımları, kullanıcıların kullanım neden 
ve gerekçeleri, öncelik, tercih ve beklentilerinin ortaya 
konulduğu çalışma sonuçlarının; bölgenin korunması 
ve sürekliliğinin sağlanması için verilecek kararlara; 
bu bölgede binaların ve çevresinin fiziksel yapılarının 
korunması öncelikli olarak, planlanan işlevlerin, 
işlev tiplerinin ve çeşitliliğinin, bölgeye özgü olarak 
düşünülmesi ve hayata geçirilmesi sürecinde; bunların 
bölgeye katacağı, ekonomik, sosyal ve fiziksel katkı 
ile birlikte planlanması gibi, önemli katkılar sunacağı 
düşünülmektedir.
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ERDOĞAN A./ GÜNEL G./ KILCI A., 2007.
“Osmanlı’da Ankara”, Ankara Tarihi ve Kültür Dizisi 
2, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayını, 320 s. Ankara.

ERGENÇ,Ö.,1975.
“1600-1615 Yılları Arasında Ankara İktisadi Tarihine 
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Araştırmaları Dergisi 2013, 1(2), s.10-34.

TUNÇER, M., 2014.
“Ankara’da Vakıf Mülkiyetindeki Bedesten Ve Hanların 
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