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TÜBA-KED
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ KÜLTÜR ENVANTERİ DERGİSİ

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından yıllık olarak yayınlanan uluslararası hakemli dergi 
statüsündeki TÜBA-KED’in 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 san-
atlar, 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, etnografya, 
etnobotanik, jeoarkeoloji ve tarih ile ilgili çalışmalara yer vermektedir. Ayrıca toplulukların, grupların 
ve bireylerin kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, 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 uygulamaların korun-
ması, 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 nitelikte 
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- Journal of Cultural Inventory (TÜBA-KED), is an international peer-reviewed journal pub-
lished yearly by the Turkish Academy of Sciences (TÜBA). The publication policy, scope and content 
of the journal are decided by the Editorial Board assigned by the Council of the Turkish Academy of 
Sciences.

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, per-
forming 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 archeology, 
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 her-
itage in different scales and types such as praxes, representations, narratives, information, skills, tools 
related to these and cultural spaces attributed as a constituent of their cultural heritage 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 manuscripts 
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 principles of the journal 
and the instructions for the authors are available at http://tubaked.tuba.gov.tr.
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TAKDİM
Kültür, bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği, kuşaktan kuşağa değişerek aktarılan, onu diğer toplumlardan 
farklı kılan, diğer kültürlerle etkileşim içinde olan, kendine özgü değer, inanç, norm, örf, adet, gelenek, anlayış 
ve yaşayış tarzı, sanat ve eserler gibi maddî ve manevî ögelerin bütünüdür. Kültür, toplumsal kimliğin oluşumu ve 
devamı bakımından önemli bir olgudur. Kültür ve kültür araştırmaları da, sosyal ve beşeri bilimler alanında önemli 
bir konuma sahiptir.

Kültür çalışmaları veya araştırmaları ile kültürel mirasın belgelenmesi, tanıtımı ve yaşatılarak gelecek kuşaklara 
aktarılmasıyla ilgili araştırma ve yayınlar, özellikle zengin bir kültürel mirasa sahip olan Türkiye’miz bakımından özel 
bir öneme sahiptir. Bu amaçla, 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, uygulama ve eserler gibi her türlü somut ve somut olmayan 
kültürel varlıkla ilgili yayınlara açık uluslararası hakemli bir dergidir. Kültür çalışmaları ve araştırmaları için ortak 
bir bilimsel zemin oluşturmayı 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, etnografya, etnobotanik, jeoarkeoloji ve tarih ile ilgili çalışmaların yer aldığı süreli bir yayındır. TÜBA-
KED; toplulukların, grupların ve bireylerin kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, 
temsiller, 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 ile bu mirasın korunması, 
onarımı, sergilenmesi, bilim dünyasına ve topluma kazandırılması ile kültür sektörü olarak değerlendirilmesine 
yönelik fikir, proje ve çalışmalara da katkı sağlamaktadır. 

Ülkemizin bilimsel ve topyekûn kalkınması için tüm bilim alanlarında nitelikli bilimsel çalışma ve yayınlar, büyük 
bir öneme sahiptir. Diğer yandan, toplumsal ve kültürel açıdan son derece zengin potansiyeliyle ülkemizin özellikle 
sosyal ve beşeri bilimler, bu arada kültür araştırma ve yayınları için, özellikle ve öncelikle Türk bilim camiasınca 
değerlendirilmesi beklenen oldukça zengin imkânlar sunduğu da bir gerçektir. 

2003 yılında “TÜBA-Kültür Envanteri Dergisi” olarak yayımlanmaya başlayan TÜBA-KED’in, kültür envanteri 
çalışmaları yanında, kültürle ilgili tüm bilimsel çalışmalara ait nitelikli ve saygın bir mecra olarak varlık ve gelişimini 
sürdürerek toplumsal ve kültürel değer, varlık ve özelliklerimizin tespiti, tanıtımı ve gelecek kuşaklara aktarılmasına 
katkı sağlaması, Türkiye’mizin ulusal bilimler akademisi TÜBA’nın önemli bir amacıdır. Bu amaç doğrultusunda, 
başkanlık görevini devraldığım 2012’den itibaren, yenilenen yayın ekibimizin özverili ve gönüllü gayretleriyle, 
dergimizin geliştirilerek yayın hayatına devamı yolunda önemli adımlar atılmıştır. Bu süreçte, TÜBA-KED, bilimsel 
yazı çeşitliliği itibarıyla daha zengin bir içeriğe ve daha çağdaş bir tasarıma kavuşturulmuş; başvuru, değerlendirme 
ve yayın süreçleri sayısal (dijital) olarak yürütülür hale getirilmiş, 2017’den itibaren de yayın sayısı yılda ikiye 
çıkarılmıştır. Böylece, uluslararası ve ulusal alan indekslerinde yer alan TÜBA-KED, ülkemizin alanında en saygın 
yayın platformlarından biri olmuştur.

2003’ten günümüze kadar TÜBA-KED’in alanında saygın bir dergi olarak gelişerek yayın hayatına devamı 
konusunda değerli katkı ve gönüllü desteklerini esirgemeyen tüm değerli bilim insanlarımızla çalışanlarımıza içten 
teşekkürlerimizi sunuyor; TÜBA-KED’in bilim ve toplum hayatımıza katkılarının gelişerek devamını diliyorum.

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR
TÜBA Başkanı
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PRESENTATION
Culture refers to the totality of material and spiritual elements, such as values, beliefs, norms, customs, habits, 
traditions, ways of living and thinking, and art, all of which are unique to a society, are produced by a society in the 
historical process, and are passed down from generation to generation. Culture is what distinguishes one society 
from another, while allowing interaction with other cultures. Culture is an important phenomenon for the creation 
and continuity of societal identity, and culture and cultural studies occupy an important place in social sciences and 
humanities.

Researches and publications that document, publicize, preserve and transfer cultural heritage to future generations 
via cultural studies are especially important for Turkey, given its rich cultural heritage. TÜBA-KED, which started 
to be published in 2003 with this purpose, is an international, peer-reviewed journal that includes articles on all sorts 
of tangible and intangible cultural assets, including all kinds of material remains, cultural landscapes, decorative arts, 
natural environments, oral traditions and representations, performance arts, beliefs, rituals, festivals, and nature- or 
universe-related events, practices and works that have gained a permanent place in the collective memory of the 
society in question. TÜBA-KED aims to serve as a common scholarly platform for cultural studies, and as a principle, 
publishes works on archaeology, the history of art, rural and urban architecture and landscapes, cultural landscapes, 
urban archaeology, industrial archaeology, ethnography, ethnobotany, geo-archaeology and history, without periodical 
or geographical limitations. In addition, TÜBA-KED supports all types of documentation, inventories or oral history-
related studies about cultural heritages of different scales and character – such as practices, representations, accounts, 
knowledge, skills, associated tools and equipment and cultural locations that are acknowledged as being integral to 
the cultural heritage of different communities, groups and individuals – and ideas, projects and works to preserve, 
restore, exhibit and present such heritage to the academia, society or the culture industry. 

High-quality scientific works and publications in all fields play an important role in the scientific and overall 
development of Turkey. On the other hand, based on its rich social and cultural potential, Turkey offers many 
opportunities to the fields of social sciences and humanities, and in cultural studies in particular, that should be taken 
up first and foremost by members of the Turkish academia. 

It is an important goal for the Turkish Academy of Sciences (TÜBA) to continue TÜBA-KED, which was first 
published in 2003 under the title “TÜBA-Kültür Envanteri Dergisi” (“TÜBA Journal of Cultural Inventory”), and 
to develop it as a high-quality and respectable medium for all culture-related scientific works, thus contributing 
to the identification, promotion and transfer of our social and cultural values, assets and characteristics to future 
generations. To this end, important steps have been taken to ensure the continued publication and improvement of 
our journal, thanks to the devoted and voluntary efforts of our publication team, which has been renewed since 2012  
when I took over as the President of the Academy. As a result of this process, TÜBA-KED today has a richer variety 
of content in terms of the scientific works published, and has been updated with a more contemporary design, while 
the submission, peer-review and publication processes have been digitized, and publication frequency was increased 
to two issues a year in 2017. Consequently, TÜBA-KED is today a nationally and internationally listed academic 
journal  and has become one of the most respected publications in Turkey in its respective field.

I would like to express my deepest gratitude to all our valued staff and the scholars who have supported TÜBA-KED 
since 2003 with their valuable contributions and voluntary efforts, ensuring its continued existence and development 
as a respected journal in its field. I hope that TÜBA-KED continues to serve scientific community and society at 
large.

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR
TÜBA President
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MARBLE WEIGHT FINDINGS FROM  SMYRNA/İZMİR

 Akın ERSOY *1

Özet

Bu makale içerisinde Smyrna/İzmir arkeolojik kazı çalışmaları sırasında ele geçen ve günümüze ulaşmış az sayıda 
örnekle temsil edilen mermer ağırlıklar konu edilmiştir. Genellikle sıkça karşılaşılmayan örneklerden olan dört 
mermer ağırlığın üçünün, Smyrna Agorası ve ilişkili yapılardan ele geçmiş olması şaşırtıcı olmamakla birlikte, 
Roma dönemi ticari faaliyetlerine ilişkin ipuçları sunması açısından ayrıca önem taşıdıklarını belirtmek gerekir. 
Agoraların büyük kalabalıkları barındıran ve ticaretin en yoğun olarak gerçekleştiği kamusal alanlar olması,  ticari 
amaçlarla Agorada bulunan ticaret erbabının kent yönetimi tarafından kontrol altında tutulmasını gerekli kılmıştır.  
Bu bağlamda belirli kurallar çerçevesinde ölçü ve ağırlıkları kontrol eden ve birden fazla olduğu öngörülen kamu 
görevlilerin kendi standart ağırlıklarıyla satıcının ağırlıklarını tartarak kontrol ettikleri bir denetim mekanizması 
bilinmektedir. Hellenistik Dönem’den Erken Bizans Dönemi’ne kadar ticari faaliyetlerin son derece yoğun bir 
şekilde yaşanmış olduğu Smyrna Agorası’nda, sözü edilen bu üç mermer ağırlığın yükçe ağır olan malları tartma 
işleminde kullanılmış oldukları anlaşılmaktadır. Dördüncü örnek Smyrna Tiyatrosu’ndan olup buradaki etkinlikler 
çerçevesindeki alışverişler sırasında kullanılmış olmalıdır.
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Abstract

This paper presents the marble weights that were unearthed in small representative quantities in the excavations at 
the Agora of Smyrna. Although not a very common finding, the discovery of the three of these weights at the Agora 
of Smyrna and related buildings is not surprising and it should be remarked that they give important clues about the 
commercial relations during the Roman period. The Agoras, as public spaces that witnessed big crowds and the most 
extensive commercial activities, must have necessitated the controlling of the traders by the city administration. In 
this context we can talk about a control mechanism which regulated the standards and weights within the framework 
of certain rules. This mechanism consisted of a number of public officials who would control the weights of the 
traders by weighing them with their own standards. The three of the abovementioned marble weights must have been 
used for weighing heavier goods at the Agora of Smyrna, where commercial activities where rather intense from 
the Hellenistic to the Early Byzantine period. The fourth one from the Smyrna Theater should have been used for 
shoppings during the activities there.

Keywords: Smyrna/Agora, Excavation, Marble Weights, Roman Period.
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Smyrna/İzmir, Büyük İskender’in ardından yeni 
yerinde kuruluşu ile birlikte Doğu ve Batı Dünyası 
arasında hem kara hem de deniz ticaret yolları üzerinde 
olması nedeniyle, bugün olduğu gibi önemli bir ticaret 
merkezi oldu. Kentin ticaret merkezi ise son yıllarda 
yoğun arkeolojik çalışmalara konu olan Agora’sı idi.  

Smyrna Agorası, Antik Smyrna/İzmir’in merkezinde 
dörtgen planlı meydanının dört tarafından portikolarla 
çevrelenmiş bir kompleks olarak kentin günlük 
yaşamının merkezi durumundaydı  (Ersoy 2015: 81 
vdd.). Sadece portikolar değil portikolarla ilişkili 
yapılarla birlikte Smyrna’nın ticari, adli, sosyal ve 
kültürel merkezi idi. Meydanın kuzey kenarında 
yer alan ve Bazilika olarak tanımlanan yapı altta 
bodrum katı olmak üzere toplam üç kat yüksekliği ile 
kompleksin en önemli ve anıtsal yapısı konumundaydı 
ve adli ve ticari işlere ev sahipliği yapmaktaydı. 
Meydanın batısındaki Batı Portiko ile ilişkili olarak 
kentin idari işlerine ayrılan Kent Meclisi (Bouleuterion) 
ve onun hemen güneyinde ve ona bitişik durumda 
sosyo-kültürel bir yapı olarak kullanıldığı anlaşılan 
bir Mozaikli Yapı yer almaktadır (Foto. 1). Kentin 
bir diğer sosyo-kültürel yapısı da yine son yıllarda 
yapılan arkeolojik kazılarla sahne binası ve oturma 
basamaklarının bir bölümüne ulaşılmış olan Tiyatro’su 
idi. 

Smyrna Agorası’ndaki sürdürülen arkeolojik kazılar 
antik kentin merkezi olarak Hellenistik, Roma ve Bizans 
Dönemi günlük yaşamına ilişkin pek çok buluntuyu 
ortaya çıkarmıştır. Bunlar içinde sınırlı sayıdaki 

kurşun, bronz ve cam ağırlık örneklerinin yanında, 
Agora mevki kazılarında bulunan üç adet taş (mermer) 
ağırlık oldukça farklı ve dikkat çekici örneklerdir. 
Bunlara ek olarak Tiyatro kazılarında bulunan tek 
bir örnek de bu buluntulara eşlik etmektedir. Çalışma 
konusunu oluşturan bu ağırlıkların, günümüze ulaşmış 
az sayıda örnekle temsil edildiği ve genellikle sıkça 
karşılaşılmayan örneklerden olduğu bilinmektedir. 
Bronz ve mermer ağırlıkların çarşıda pazarda 
kullanılan terazi ağırlıkların standart ve yasal ağırlıkta 
olup olmadığına ilişkin denetimlerde standart ağırlık 
olarak kullanıldıkları, kurşun ağırlıkların sayısal 
olarak daha fazla ele geçmesi ise ucuz, kaybolma riski 
olduğundan çok sayıda elde bulundurulması, esnafın 
daha fazla rağbet etmesi ile ilişkilendirilmektedir. 
(Tekin 2015: 7-8) Kurşun ağırlıkların sayısal fazlalığı 
için kolay taşınabilir olmasını ve çok farklı gramajlarda 
kolaylıkla üretilmesini de burada değerlendirmek 
mümkündür. 

Antik dönemden itibaren tartı aleti olarak kullanılan 
terazi (libra), Roma ve Bizans Dönemlerinde kantar 
(statera) ile birlikte kullanılmıştır (Acara Eser 2003: 
34). Terazi ile el kantarı arasındaki fark, terazilerin iki 
kefeli olması, kantarların ise ya tek kefeli ya da kefe 
yerine sadece yük taşıyıcı kancalardan ibaret olmasıdır 
(Tekin 2015: 117).  Değerli eşya ve madenler, sikke 
gibi hafif malzemeler terazi ile tartılırken, ağırlığı daha 
fazla olan et, balık, sebze gibi ürünler ve amphoralar 
kantar ile tartılmıştır (Acara Eser 2003: 34. Dipnot 
6). Tartı aletlerinde olduğu gibi ağırlıklarda da kantar 

Fotoğraf 1 - Önde Smyrna Agorası, arkada Akropol tepesi Kadifekale (Smyrna Kazı Arşivi) / The Agora of Smyrna and Kadifekale (The 
Acropolis of Smyrna).
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ile kullanılan büst veya heykel biçimli ağırlıklar1 ile 
terazi kefesinde kullanılan düz ağırlıklar olmak üzere 
iki tip karşımıza çıkmaktadır (Acara Eser 2003: 
40).  Terazi ağırlıkları standart ağırlıkta ve birim 
değerlerine sahipken, kantar ağırlıkları için standart 
bir ağırlık olmamakla birlikte ağırlık kantarın kuvvet 
kolu üzerine kazınmış “ölçü cetveli”  tarafından 
belirlenmektedir (Tekin 2015: 121). Antik Dönemde 
terazi ağırlıklarının sıklıkla bronz, kurşun ve taş 
gibi malzemelerden yapıldığı, Klasik ve Hellenistik 
dönemlerde yaygın olarak kare formunun tercih 
edildiği ancak, dikdörtgen, üçgen, kübik, yuvarlak 
gibi çeşitli formlarda da üretilmiş oldukları tespit 
edilmiştir (Tekin 2015: 7).

Roma döneminde kullanılan ana ağırlık birimi 12 ons 
olan libra’dır ve ≈ 327. 4 gr. olarak hesaplanmıştır.   
Alt ve üst birimlere sahip olan libranın ağırlığının 
dönemsel olarak değişmiş olduğu, örneğin Geç 
Antikçağ’da 324 gram olduğu ifade edilmektedir 
(Tekin 2016: 9).

Roma döneminin taş ağırlıkları çeşitli şekillerde 
yapılmıştır. Bazı taş ağırlıklar bronz örneklerde 
olduğu gibi iki taraflı kesilmiş küre biçiminde bir 
forma sahiptir (Davidson 1952: Pl.96, 1645). Daha 
ağır olan ağırlıklar için ortak bir form, üstte iki 
çıkıntısı/ memesi bulunan (mastoid) ve bazen bir 
sap ile birleştirilen dikdörtgen şekilde yapılmış olan 
ağırlıklardır. Bunların, önceleri adak için yapılmış 
objeler olduğu düşünülmüş, sonrasında ağırlık 
olarak kullanıldıkları kesinlik kazanmıştır. Bununla 
birlikte iki meme benzeri çıkıntının hangi amaçla 
yapıldığı veya ne anlama geldiği açıklanamamıştır 
(Davidson 1952: 205-206).  Korinth’te bulunan 
taş ağırlıklar2,  üzerinde değerleri işaretlenmiş ve 
hiçbir işaret taşımayan örnekler olmak üzere iki 
gruptan oluşmaktadır.  İşaretli olanlar 5, 7, 8 ve 
10 librae olan örneklerdir. Bazı ağırlıkların olması 
gerekenden çok daha düşük ağırlıkta olması, kötü 
yontulmuş olmalarıyla ilişkilendirilmiştir (Davidson 
1952: 206). Geç Hellenistik ve Roma İmparatorluk 
Dönemine tarihlenen taş (mermer) ağırlıkların tuğla 
biçiminde olduğu ve üzerlerinde kabartma halinde 
iki çıkıntı (meme) veya iki yarım kürenin yer aldığı 
görülmektedir3. Atina Agorası’nda çeşitli örnekleri 
bulunan ve benzer biçimde tasvir edilen bu objelerin, 

1 Büst şeklindeki kantar ağırlıkları genellikle Athena, Apollon, 
Attis, Dionysos gibi tanrı ve tanrıçalara ait büstlerden olabile-
ceği gibi, köle veya çocuk gibi sıradan kişilere ait büstlerden de 
olabiliyordu. Bkz.Tekin 2015: 121.

2 Taştan yapılmış (Mastoid formlu, iki tarafı kesilmiş küre bi-
çimli ve yarı küresel formdaki) ağırlık örnekleri için bkz. Davi-
dson 1952: Pl.97. 

3 Tekin 2015:Levha 2- Res.3. Bu tipteki taş ağırlıklar Mastoid 
formlu ağırlıklar olarak adlandırılmaktadır.

taş ağırlık olarak değerlendirildiği aynı şekilde 
hepsinde olmasa da iki yarım küre arasında kulp 
işlevi gören çubukların yer aldığı belirtilmektedir 
(Lang ve Crosby 1964:34). 

Smyrna /İzmir kazılarında ele geçen taş (mermer) 
ağırlık sayısı dört adet olup, bunların üçü Agora’dan, 
dördüncü örnek ise tiyatro kazılarında ortaya 
çıkarılmıştır. Agora buluntularından ilki, Bouleuterion 
kazılarında ele geçmiştir. K1-28 plankaresi 16.62- 
16.20 m. seviyelerinde ortaya çıkarılan taş ağırlık 
SMYRNA.1608-B Envanter numarası ile 2010 
yılında İzmir Arkeoloji Müzesine teslim edilmiştir.  
14.5x5.5x7.1 cm. ölçülerinde yapılmış tuğla 
biçimindeki ağırlığın üst kısmında iki adet yarım 
küre şeklinde kabartma bulunmaktadır. 1500 gr. 
ağırlığında olduğu tespit edilen taş (mermer) ağırlığın 
orijinal ağırlığı muhtemelen 5 libra olup yaklaşık 
1637, 25 gramdır.  Kulpsuz ve üzerinde herhangi bir 
değer işareti taşımayan eserin her iki yanında ve dip 
kısmında oyuklar yer almaktadır. Genel kondisyonu 
son derece düzgün olmakla birlikte kenar kısımlarında 
ve yüzeyinde küçük çaplı aşınmalar gözlenmektedir 
(Foto. 2). Erken örnekleri MÖ2. ve 1. yüzyıllara 
tarihlendirilen mastoid formlu taş ağırlığın benzerleri 
Ephesos (Quatember 2010: Tafel 277, B-M1 8, 
B-M1 9),  Korinth (Davidson 1952, p.213-214, 
Pl.97,1653), Atina Agorası (Lang ve Crosby 1964, 
P.11- SW1),   Délos (Waldemar 1938: 145, Fig.171-
2) ve Porphyreon (Gwiazda 2011-2012: 41, Fig.15)  
gibi kentlerde karşımıza çıkmakta ve Roma Dönemine 
tarihlenmektedirler. 

Benzer mastoid formlu ikinci örnek Agora Z1/A2- 
12/13 plankaresinde yüzey buluntusu (14.00 m.) 
olarak ele geçmiştir. 16.2x9.2x7.4 cm. ölçülerinde 
yapılmış tuğla biçimindeki ağırlığın üst kısmında iki 
adet yarım küre şeklinde kabartma bulunmaktadır. 
2220 gr. ağırlığında olduğu tespit edilen taş (mermer) 
ağırlık kulpsuzdur. Araştırmacıların önerdiği orijinal 
ağırlık muhtemelen 7 libra olup yaklaşık 2292, 15 
gramdır. Üzerinde herhangi bir değer işareti taşımayan 
eserin dip kısmında oyuk yer almaktadır (Foto. 3). 

Ephesos Yamaç Evler’de bulunan örneklerden biri (B-
M1 8) Agora örneği gibi tuğla biçiminde ve üzerinde 
iki yarımküre çıkıntısı bulunan mastoid formlu örnek 
olup 3130 gramdır. İkinci örnek  (B-M1 9) yarısı kırık 
olsa da üzerinde iki yarımküreyi birbirine bağlayan 
sapın bir bölümü korunmuş bir şekilde ele geçmiştir. 
Bu ağırlıkların özel konutlarda bulunmuş olması, 
teslim edilen malların uygun kontrollere tabi olması 
gerçeği ile açıklanmaktadır (Quatember 2010:650). IV. 
Yapı evresinde bulunan taş ağırlıklar MS 3. yüzyılın 3. 
çeyreğine tarihlenmektedir.
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Smyrna Agorası’nda bulunan son örnek, 2013 
yılında Avlu Alanı (F2/23-24 plankareleri) üzerinde 
gerçekleştirilen sondaj çalışmaları (Ersoy ve diğerleri 
2014(a): 19)  sonucu ele geçen (mermer) ağırlıktır 
(Foto. 4).  Bouleuterion kazılarında bulunan ilk 
örneğe göre daha büyük ölçülerde yapılmış ve 
daha ağırdır. 18.5 x17.5x 9 cm. ölçülerinde kareye 
yakın formda olup üzerinde tam ortasına gelecek 

şekilde yarım küre formunda tek bir kabartma 
bulunmaktadır. Geneli üzerinde göze çarpan aşınmalar 
ve ufak tefek kırık izlerinin yanı sıra son derece iyi 
korunmuş olan parçanın yapılan ölçüm sonucu 7000 
gr. olduğu tespit edilmiştir. Orijinal ağırlık 22 libra 
olup yaklaşık 7203,9 gramdır. Aynı seviyeden ele 
geçen ve Roma dönemine tarihlenen mermer mimari 
parçalar, pişmiş toprak tuğlalar ve seramik parçaları 

Fotoğraf 2 - Bouleuterion kazılarında bulunan mastoid formlu mermer ağırlık (Smyrna 
Kazı Arşivi)  / Mastoid-shaped marble weight from the Bouleuterion Excavations.

Fotoğraf 3 - Smyrna Agorası’nda bulunan mastoid formlu mermer ağırlık (Smyrna 
Kazı Arşivi) / Mastoid-shaped marble weight from the Agora of Smyrna.
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ile birlikte değerlendirildiğinde bu mermer ağırlığın 
da MS 3. yüzyıla ait olduğunu söylemek mümkün 
görünmektedir. 

Son olarak ele geçen bir diğer örnek Smyrna Tiyatrosu 
kazılarında bulunan mastoid formlu ağırlık örneğidir 
(Foto. 5).  E1-21 Plankaresi ve 83.50 m. seviyesinde 
ele geçen buluntu 5.5x 5.2x5.2 cm ölçülerinde kareye 
yakın bir forma sahip olup 0,305 gr. ağırlığındadır. 
Diğer örneklerde olduğu gibi üst kısmında yarım küre 
biçiminde kabartma,  her iki yanında ve alt kısmında 
oyuk biçiminde tutma yerleri bulunmaktadır.  Ancak 

eser üzerinde ciddi yıpranma ve aşınma gözlenmektedir. 
Bu nedenle parçanın orijinal ağırlığının aslında 1 
libra olduğu (327,45 gr.) ve 22,45 gramlık bir aşınma 
kaybıyla bugünkü ağırlığını muhafaza ettiği şeklinde bir 
değerlendirme yapmak mümkündür. 

Bronz ve taş ağırlıkların kurşun ağırlıklara göre orijinal 
ağırlıklarını koruması açısından daha dayanıklı 
malzemeler olduğu, ancak az sayıda üretildikleri 
belirtilmektedir (Tekin 2015:7). Az sayıda ele 
geçmelerinin bir nedeni olarak, pazarda kullanılan 
terazi ağırlıklarının standart ve yasal ağırlıkta olup 
olmadığına dair kontrollerin bronzdan yapılmış 
standart ağırlıklarla yapılması ve bu ağırlıkların 
Agoranomos, Metronomos olarak adlandırılan pazar 
ve ağırlık denetçileri tarafından yapılıyor olmasıyla 
ilişkilendirilmektedir (Tekin 2015:7). Bilindiği üzere 
Agoralar büyük kalabalıkları barındıran ve ticaretin en 
yoğun olarak gerçekleştiği kamusal alanlardır. Ticari 
amaçlarla Agorada bulunan ticaret erbabının kent 
yönetimi tarafından kontrol altında tutulması gerekli 
olduğundan kurallar belirleniyor ve bu kurallara 
uymayanlar için cezalar öngörülüyordu (Tekin 
2015: 29-31).  Kontrol işleri Hellenistik Dönem›de 
ciddi sorumluluk içeren ancak Roma İmparatorluk 
Dönemi’nde daha çok onursal olarak bir değer taşıyan 
bu görev bir yıllığına seçilen Agoranomos adı verilen 
görevliler tarafından yürütülüyordu. Birden fazla 
sayıda olan bu görevlilere ölçü ve ağırlıkları kontrol 
eden Metronomos adı verilen ve yine birden fazla 
olduğu öngörülen görevliler yardımcı oluyorlardı. 
Metronomoslar’ın kendi standart ağırlıklarıyla 

Fotoğraf 4 - Smyrna Agorası Avlu sondaj çalışmalarında bulunan kare formlu mermer 
ağırlık (Smyrna Kazı Arşivi) / Square-shaped marble weight from the sound in the 
Agora of Smyrna.

Fotoğraf 5 - Smyrna Tiyatrosu  kazılarında bulunan kare formlu 
mermer ağırlık  (Smyrna Kazı Arşivi) / Square form marble weight 
from the Theater of Smyrna.
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satıcının ağırlıkları tartılarak kontrol ediliyordu. 
Nitekim Hellenistik ve Roma Dönemlerine ait, 
üzerinde Tripod (üç ayaklı kazan) tasviri ile Smyrna 
yazısı bulunan kurşundan kare ve dikdörtgen 
ağırlıklar Smyrna’da ele geçirilmiştir (Tekin 2015: 
98-101). Anlaşılan o ki, ağırlıklar üzerindeki bu 
betimleme, ön yüzünde Apollon arka yüzünde Tripod 
olan Smyrna kent sikkelerinin ilk tedavüle çıkan 
sikkelerini kopyalamıştı (Ersoy ve diğerleri 2014(b): 
17). Son dönem arkeolojik kazılarında ise Agora 
ve Altınpark Arkeolojik Alanı’nda ele geçen kare 
ve yuvarlak formlu bronz, kurşun ve cam ağırlıklar 
Roma ve Bizans Dönemlerine aittir4 (Foto. 6).

Klasik ve Helenistik dönemlerin agoranomos’u5 Roma 
İmparatorluk Döneminde de doğu eyaletlerindeki varlığını 
sürdürmüş olup, günümüze ulaşmış ağırlıklar üzerindeki 
yazı ve yazıtlardan agoronomos dışında hipparkhos6, 

4 Smyrna Agorası için bkz. Ersoy 2015: 81-94. Konu dışında kal-
dıkları için metal ağırlıklar bu makale içinde değerlendirilme-
miştir.

5 Aediles (tek. aedilis, Yun.άγοράνομος): Latince aedes  (tapı-
nak; bina) kelimesinden türemiş olup, kamu binalarının korun-
ması, festivaller ve oyunlar gibi sorumlulukları üstlenmekteydi. 
Yunanca çevirisinden anlaşılacağı üzere pazar piyasasının da 
kontrolünü sağlıyorlardı. Bkz. Ioannes Lydos (Çeviri: Fatih 
Onur) 2013:160.

6 Birinci Mevki’deki Süvari Komutanı. ϊππαρχος = magister 
equitum (Süvari Komutanı): Dictator atandığında, onunla 
beraber yardımcı konumunda çoğunlukla dictator’un seçtiği 
bir magister equitum görevlendirilirdi. Dictator’un imperium 
(=emretme) yetkisine bağlı olan magister equitum, dictator 
kısa süreliğine yok olsa dahi tüm yetkiyi elinde tutardı. Askeri 

panegyriarkhos ve paraphylaks7 gibi ünvanlar taşıyan 
kişilerin de pazarları denetlediği anlaşılmaktadır (Tekin 
2015: 122). Geç Antik Çağ’da da ağırlıkların aynı 
şekilde Praetor Prefekti8, Eparkhos ve Comes Sacrorum 
Largitionum gibi belli ünvanlara sahip yüksek amirlerin 
denetimi altında olduğu belirtilmektedir. MS 3. yüzyıl 
sonu veya 4. yüzyıl başlarında pazardan sorumlu 
Agoronomos’un artık önemini yitirdiği, onun yerini “vali” 
ya da “eyalet yöneticisi” olarak tanımlayabileceğimiz 
Eparkhos’un aldığı anlaşılmaktadır (Tekin 2015:122).

Roma İmparatorluk Dönemi ağırlıkları genellikle 
kurşundan ve çeşitli formlarda üretilmiştir. Bu formların 
kare, üçgen, yaprak, çok köşeli ve kalp biçimli olanları 
sıkça rastlanılan örneklerdendir. Tarihlendirilmeleri 
üzerlerinde yer alan imparator adlarına ve iktidar 
yıllarına göre ya da Eparkhos (vali) adlarına göre 
yapılabilmektedir (Tekin 2015:126).  Roma dönemine 
tarihlenen kalp biçimli kurşun ağırlıkların genellikle iki 
yüzünde de çeşitli yazı ve ifadelerin yer aldığı bilinse de, 
Altınpark kazılarında bulunan killi kireçtaşından yapılmış 

görev olarak dictator tüm piyadelerin komutanıyken, magister 
equitum altlıların başında dururdu. Bu makama, hem reges hem 
de dictatores’in hepsi, sonraları hipparkhos ünvanını eparkhos 
ile değiştirdikten sonra da caesares sahip oldu. Bkz. Ioan-
nes Lydos (Çeviri: Fatih Onur) 2013: 27. Not. 52.  Eparkhos  
ünvanının sıklıkla praefectus praetoria ünvanın karşılığı olarak 
kullanılmaktadır. Bkz. Öztürk 2006: 177, Dipnot.442.

7 Yazıtlardan anlaşıldığı kadarıyla paraphylaks ’lar hem kent 
hem kırsal alan olmak üzere iki farklı görev alanına sahiptiler. 
Kent içinde görev yaptıklarını, İmparatorluk Çağı’na ait bir-
çok yazıt aracılığıyla öğrenmekteyiz: Kyzikos ağırlıkları 
üzerinde agoranomos ’ların yanı sıra, paraphylaks ’ların 
da adı geçmektedir. Karya Bölgesi’nde Nysa kentindeki 
bir paraphylaks ’ın, agoranomos ’luk vazifesini yerine 
getirdiği bilinmektedir (Öztürk 2006: 146). 

8 Praefectus praetorio: İmparatorluk dönemiyle birlikte, 
İmparatorun kendisini koruyan özel muhafız alayının 
komutanıdır. Ioannes Lydos’a göre praefectus praetorio’nun 
kökeni magister equitum’dur. Fakat magister equitem tek iken,  
praefectus praetorio bazı istisnalar hariç çoğunlukla iki hat-
ta bazen üç ya da dört tane olabilmiştir. Bkz. Ioannes Lydos 
(Çeviri: Fatih Onur) 2013:150-151. 

Fotoğraf 6 - Agora, Altınpark, Şifa sektörü kazılarında ele 
geçen Roma ve Bizans Dönemlerine ait kurşun, bronz ve cam 
ağırlık örnekleri (Smyrna/Agora Kazı Arşivi) / Lead, bronze 
and glass weight samples from the Agora of Smyrna, Altınpark 
Archaeological Area and Şifa Sector.

Fotoğraf 7 - Altınpark kazılarında bulunan kalp biçimli kurşun 
ağırlığa ait taş kalıp parçası  (Smyrna Kazı Arşivi) /  Stone mould of 
heard-shaped lead weight from The Altınpark Archaeological Area.
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tek parçalı kalıp parçası üzerinden ağırlığın sadece ön 
kısmına dair ipuçlarını yakalamak mümkün olmaktadır 
(Foto. 7). 11.7 cm. yüksekliğinde 7.2 cm. genişliğinde ve 
5.2 cm. kalınlığında ölçülere sahip olan kalıbın üzerinde 
1.3 cm. yüksekliğinde harflerden oluşan Grekçe üç satır 
yer almaktadır. Okunabilen harfler şu şekildedir:

? ΠΑΡ
ΧΟ
ϒ

Anlaşılan o ki, dökülecek resmi ağırlığın bu tarihte 
görevli olan hipparkhos /eparkhos’un kontrolünde 
olduğudur.

Burada konu edilen üç mermer ağırlığın Agora ve ilişkili 
yapılardan ele geçmiş olması şaşırtıcı değildir. Nitekim 
Hellenistik Dönem’den Erken Bizans Dönemi’ne kadar 
ticari faaliyetlerin ve bağlantıların son derece yoğun 
bir şekilde yaşanmış olduğu Smyrna Agorası’nda, sözü 
edilen bu üç mermer ağırlığın yükçe ağır olan malları 
tartma işleminde kullanılmış olduklarını ifade etmek 
mümkündür. Dördüncü ağırlık Smyrna Tiyatrosu’nda 
gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde yapılan alışveriş 
ve/veya kontroller için kullanılmış olmalıdır.
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PARİON TİYATROSUN’DA BULUNAN  
GLADİATÖR GRAFFİTOLARI 

THE GLADIATOR GRAFFITIS FOUND  
AT THE THEATER OF PARION

 H. Ertuğ ERGÜRER *1- Vedat KELEŞ **2

Özet

Parion, Antik Troas’ın en önemli kentlerinden biridir. Çanakkale İli, Biga İlçesi, Kemer Köyü sınırlarında 
bulunmaktadır. Kentte kazı çalışmaları 2005 yılında nekropolde başlamıştır. Bu dönem boyunca yürütülen kazılar 
kentin yerleşim süreci hakkında önemli bilgiler vermiştir. Kamu binalarından ve güney nekropolisten ele geçen 
buluntular bize Parion’da MÖ 8. yüzyıldan MS 13. yüzyıla kadar yerleşimin olduğunu göstermiştir. Parion Tiyatrosu, 
kent merkezi olarak düşündüğümüz çanağın batı tarafında, Roma Hamamına çok yakın; Agora, Yamaç Hamamı ve 
Odeion gibi diğer yapılara çok uzak olmayan bir bölümde inşa edilmiştir. Parion Tiyatrosu’nda kazı çalışmaları, 
2006 yılında orkestra üzerindeki Geç Dönem duvarında başlamış, sonrasında sahne binası podyumu, proscaenium, 
cavea ve orkestranın bir bölümünde devam etmiştir. Bu makalede tiyatrodaki Gladiatör Graffitoları tanıtılmıştır. İki 
büyük mermer blok üzerinde işlenen 5 Gladiatör ve sol profilden verilen bir yüz bu graffitoların en önemlileridir. 
Bu graffitolar da Roma Döneminde, Parion Tiyatrosu’nda, Gladiatör dövüşlerinin yapıldığını göstermesi açısından 
büyük önem taşımaktadır.
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Abstract

Parion is one of the most important cities in Ancient Troad and it is in the territory of modern village of Kemer of 
Çanakkale- Biga. The excavation began in 2005 at the necropolis. The surveys and excavations conducted during this 
time yielded important information about the settlement process of the ancient town. The findings from some public 
buildings and from the southern necropolis indicate that Parion was settled from the 7th century BC up to the 13th 
century AD. Parion’s theater was built on the west side of the bell tower, which we thought was the center of the city, 
very close to the Roman Baths, not far from the Agora and Odeion. Excavations at the theater of Parion were started 
in 2006 on the late period wall on the orchestra, followed by the stage podium, proscenium, cavea and the part of the 
orchestra. This article introduces gladiator graffiti in the theater. 5 gladiators carved on two large marble blocks and a 
face given from the left profile are the most important ones of these graffitis. These graffitis are of great importance 
in the Roman period, at the theater of Parion, showing that Gladiator fights were conducted at that time.

Keywords: Troad, Parion, Roman Theater, Gladiatör, Graffito.
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I. Giriş

Antik Çağda Propontis olarak adlandırılan bölgenin 
güneyinde, Hellespontos’un Marmara Denizi’ne doğru 
çıkışında, Anadolu tarafında yer alan Parion, Troas 
Bölgesi’nin önemli bir liman kentidir. Liman kenti olması 
sayesinde elde ettiği zenginliği hem mimari kalıntılarda 
hem de buluntularında görmek mümkündür. Günümüzde 
Çanakkale İli, Biga İlçesi, Kemer Köyü’nde yer almaktadır 
(Harita 1). Kent, Eusebius’a göre MÖ 709’da kurulmuştur 
(Miller, 1970: 13; Tsetskhledaze, 2006: 23). Yine antik 
kaynaklar kentin Paros (Strabon: X, 487), Miletos (Strabon 
XIII.1.14; Tacticus: I.1-3) ve Erythrai (Pausanias: 9.27.1.) 
tarafından kolonize edildiğini belirtmişlerdir. Tarihi süreç 
içinde Parion’un erken dönemden itibaren konumu nedeniyle 
bölge üzerinde hâkimiyet kurmak isteyen güçlerin dikkatini 
çektiğini ve Parionlu yöneticilerin de bölgeye hâkim olmak 
isteyen güçler arasında doğru tarafı seçerek sürekli kentin 
gelişimine katkı sağladıkları söylenebilir. 

Parion’da 2005 yılında nekropoliste başlayan çalışmalar 
Roma Hamamı, Yamaç Hamamı, Agora, Su Kemeri, Su 
Deposu, Oda Mezarlar, Odeion ve Tiyatro’da devam 

etmektedir (Harita 2). 14 yıldır sürdürülen bilimsel 
amaçlı arkeolojik kazılar ve 2018 sezonunda, Yamaç 
Hamamı’nda ele geçen Geç Geometrik terrakotta figürin 
başı kentte yerleşimin MÖ 709’dan önceye gittiğini kesin 
olarak belgelemiştir. Bu son buluntu ve diğer veriler, 
kentin MÖ 8. yüzyıl son çeyreğinden, MS 12. yüzyıl’a 
kadar kesintisiz bir kullanım gördüğünü ortaya koymuştur.

Yukarıda kent hakkında genel bilgi verdiğimiz bu 
makale, Parion Tiyatrosu’nda gladiatör dövüşlerine ait 
izlerin tanıtımını amaçlamaktadır. 

Graffitoların ele geçtiği Parion Tiyatrosu, kent 
merkezinde Roma Hamamı ve Agora’ya çok yakın 
doğal bir tepenin yamacına kurulmuştur. Yapıda kazı 
çalışmaları 2006 yılında orkestra üzerindeki Geç Dönem 
duvarında başlamıştır. Sonrasında sahne binası ve çevresi, 
proscaenium, postscaenium, hyposcaenium, cavea ve 
orkestranın bir bölümünde çalışmalara devam edilmiştir 
(Keleş, 2008: 45-56; Başaran, 2009: 53- 55; Başaran, 
2010: 396- 398; Başaran, 2011: 285- 287; Başaran vd., 
2012: 26- 28; Başaran vd.2013: 350-351; Ergürer, 2013: 
77- 86; Başaran vd., 2014: 400-401; Ergürer ve Yıldızlı, 
2014: 139-157; Ergürer ve Özer, 2016: 33- 64). 

Harita 1: Troas Bölgesi ve Parion / The Troas Region and Parion
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II. Parion Tiyatrosu Mimarisi ve Tarihi

Yapının en çok kazılan bölümü scaenae fronsu taşıyan 
podyum bölümüdür. 17x42 m’lik bir alana oturtulan bu 
podyum bölümü iki yanında versurae bölümlerinden ve 
ortada aralarında geçişlerin bulunduğu iki dikdörtgen 
bölümden oluşmaktadır. Buranın arkasında oyuncuların 
kulisi olarak kullanılan postscaenium, birbiri ile bağlantılı 
üç bölümden oluşmaktadır. Merkez ve güneydeki 

bölüme girişler eklenmiştir. Proscaenium bölümünü 
oluşturan duvar ise sahne binasının önüne yerleştirilmiş 
ve üzerine sahne binası ile bağlantılı platform (pulpitum) 
yerleştirilerek sahne oluşturulmuştur. Moloz taşlardan 
yapılan bu duvarın genişliği 66 cm, açığa çıkartılan 
uzunluğu ise 27 m’ dir. Cavea yaklaşık olarak 35x75m 
olarak ölçülmüştür. Caveanın en iyi korunmuş bölümü 
sahne binasına bakan cephe duvarıdır. 2015 yılında ilk 
kez orkestrada çalışma yapılmış ve orkestranın çok az 

Harita 2: Parion Kent Planı / Parion City Plan
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bölümü açığa çıkartılmış ancak orkestra zemininin çok 
yoğun şekilde tahrip edildiği görülmüştür (Ergürer ve 
Özer, 2016: 33- 64.) (Foto. 1, Şek. 1, 2). 

Parion Roma Tiyatrosu, farklı dönemdeki değişikliklerle 
uzun süre kullanılmıştır. Yapının ilk kez Flaviuslar 
Dönemi’nde yapıldığı sonrasında MS 2. yüzyıl ikinci 
yarısında tekrar yenilendiği yazıtlar ve arkeolojik veriler 
sayesinde anlaşılmaktadır. Yapının yenilendiği ikinci 
evreden sonra en azından MS 4. yüzyıl ortalarına kadar 
kullanıldığı zemin seviyesinde ele geçen seramikler ve 
çok sayıdaki sikke yardımıyla anlaşılmaktadır. İşlevini 
yitiren tiyatronun MS 5. yüzyıl sonrasında çöplüğe 
dönüştüğü, bu sürecin MS 7. yüzyıla kadar devam 
ettiği yine kazı çalışmaları ile tespit edilmiştir. Yapının 
son evresi Geç Dönem duvarına ya da yapının farklı 
bölümlerine dikey bir şekilde yerleştirilen, devşirme 
ya da moloz taşlarla yapılmış, bulunan seramikler ve 
sikkeler yardımıyla 10-12. yüzyıla tarihlenebilecek 
duvarlardır (Ergürer ve Özer, 2016: 33- 64). 

III. Gladiatör Graffitoları

Mimarisi ve tarihi süreçlerinden kısaca bahsettiğimiz 
tiyatroda asıl konumuzu oluşturan Gladiatör Graffitoları1 
1 Antik dönemde duvarlar üzerinde yer alan graffitoların oldukça 

erkene giden bir geçmişi bulunmaktadır. Milnor, 2014: 1. Graf-
fitoların Prehistorik dönemden geç antik çağın sonuna kadar 

2015 yılında caveada tespit edilmiştir (Foto. 2). 
İki büyük mermer blok üzerinde görülen pictoral 
graffitolarda, Gladiatör Oyunları ve sol profilden verilen 
bir yüz, bitkisel bir süsleme ve ne oldukları tam olarak 
anlaşılamayan diğer figürler yer almaktadır (Foto. 3, 
Şek. 3). Graffitoların en önemlileri Gladiatörlerdir. 
Roma dönemi graffitolarında en fazla karşımıza çıkan 
tasvirlerden olan gladiatörler İtalya’da Pompeii (Cooley 
ve Cooley, 2004: 55- 60), Anadolu’da ise Smyrna Agora 
Bazilikası’nda çokça karşımıza çıkmaktadır (Bagnall 
vd., 2016) (Graffito olarak yapılan diğer benzer örnekler 
için Bkz. Golvin ve Landes, 1990: 210; Ewigleben, 2000: 
132; Rumscheid, 2002: 126, Abb. 8; Garraffoni ve Funari, 
2009: 188- 190, Fig. 17.2- 17.7). Parion Tiyatrosu’nda 
görülen Gladiatör figürleri 16- 17 cm arası değişen bir 
yüksekliğe sahiptir. Yüz ise 8 cm genişliğinde, 17 cm 
yüksekliğindedir. Üstte bulunan Gladiatörler birbirinden 
bağımsızdır, biri miğferli (galea) ve elinde kısa bir kılıç 
(gladius) tutan muhtemelen Murmillo (1) (Uzunarslan, 
2005: 46; Nossov, 2009: 58) tipindedir (Gladiatör silahları 
için bkz. Uzunarslan, 2005: 44-46; Nossov, 2009: 213). 
Gladiatör, sola hamle yapar pozisyonda işlenmiştir. Alt 
kısmı tahrip edilmiş olduğu için tam anlaşılamasa da 
vücudunun büyük bir bölümünü koruyan uzun bir kalkana 

kullanıldığı bilinmektedir, çok farklı kategorilerde karşımıza 
çıkan graffitolar, başlıca yazılar, çizgiler ve geometrik şekiller, 
sayılar/tarihler ve basit çizgiler olmak üzere dört ana grup içeri-
sinde değerlendirilmektedirler, Keegan, 2014:  ix, xiii

Fotoğraf 1: Parion Tiyatrosu Hava Fotoğrafı / Aerial Photo from Parion Theater



26

H. Ertuğ ERGÜRER - Vedat KELEŞ

Şekil 1: Tiyatronun Detaylı Planı / Detailed Plan of Theater
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sahip olduğu görülmektedir. Bu Gladiatör’ün solundaki 
figür (2) tam olarak anlaşılamamakla birlikte dikkatlice 
bakıldığında elinde bir kırbaç tuttuğu görülmektedir. 
Bu figür büyük ihtimalle dövüşler sırasında gösteri 
(ludus meridianus, Malay ve Sılay, 1991: 23-24.) yapan 
Paegniarus (=Palyaço) olmalıdır (Malay ve Sılay 1991: 
23-24). Çünkü elinde tuttuğu şey öldürücü bir silah 
değildir. Paegniariuslar gün boyu süren ölümcül ve kanlı 
gösterileri izleyen izleyicileri sakinleştirme amacını 
gütmekteydi (Malay ve Sılay: 1991, 24). Burada figür 

sağa dönük ve çıplak işlenmiştir. Kafasında diğerlerinden 
farklı ve örneğini görmediğimiz bir miğfer olabilir. Sol 
kolunu kafasına doğru kaldırmıştır. 

Alttaki bloktaki figürler daha detaylı ve özenli yapılmıştır 
(Foto. 4). Burada Thraex tipinde (Uzunarslan, 2005: 
45; Nossov, 2009: 68) iki Gladiatör (4-5), Murmillo 
(3) ile savaşmak üzeredir. Thraexler sağ taraflarına 
doğru hareket etmektedirler. Öndeki figürün kalkanı ile 
vücudunu koruduğu, ucu kıvrık silahını (Sica) tuttuğu 

Şekil 2: Tiyatronun Genel Planı / General Plan of Theater Fotoğraf 2: Sahne Binasının Kuzeyi ve Cavea / Northern Side 
Scene Building and Cavea

Fotoğraf 3: Gladiatör Graffitoları / Gladiatör Graffitis
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sağ elini geriye doğru atarak hamle öncesi bir anın 
canlandırıldığı görülmektedir. Arkadaki Thraex farklı 
olarak sağ elini yukarı doğru kaldırmıştır. İki Gladiatör’de 
de miğfer (galea) oldukça güzel işlenmiştir. Bu figürlerin 
karşısındaki Murmillo’nun sonradan tahrip edildiği 
görülmektedir. Elinde kılıcı ve vücudunu koruduğu 
kalkanı ile Thraexler’in karşısında yer almaktadır. 

Bu blok üzerinde en ilgi çekici olanı profilden verilen 
yüzdür (6). Oldukça etkileyicidir. Yüzün dış hattı tek 
bir kazıma ile verilmiştir. Göz ise oldukça ayrıntılıdır. 
Göz bebeği ve gözün çevresi belli edilmiştir. Bu tür 
profilden işlenen yüz graffitoları Roma’da (Jashemsky 
ve Meyer, 2002; Cooley, 2012: 111) daha karikatürist bir 
üslupla işlenen ve “Rufus Est” bu Rufus’tur lejandının 

Fotoğraf 4: Graffitolardan detay / Detail from Graffitis

Şekil 3: Gladiatör Graffitoları’nın Çizimi / Drawing of Gladiatör Graffitis
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yer aldığı Pompei Mysteries villasında, Anadolu’da 
Aphrodisias (Chaniotis, 2011: 204, fig.10.6) ve 
Smyrna’da çokça görülmektedir (Bagnall vd., 2016: 
111, D. 8.4, 163, D.12.2). Parion Tiyatrosu’nda görülen 
portreyi diğerleri ile karşılaştırdığımızda daha plastik 
ve anatomiye uygun olarak işlendiği görülmektedir. 
Bu yüz muhtemelen dövüşe tanıklık eden bir kişiyi 
simgeliyordu. Bunlar dışında yarım bırakılmış hayvan 
figürleri, bitkisel motifler ve anlaşılamayan graffitolar 
da görülmektedir (7-9). 

IV. Tartışma ve Sonuç

Gladiatör Dövüşleri ve vahşi hayvan gösterilerinin 
(venationes), Roma Döneminde Anadolu’da da 
ilgi gördüğü ve bu amaçla Kyzikos, Pergamon ve 
Anazarbos ve Laodiceia’da amphitheatrumların 
yapıldığı bilinmektedir. Sagalassos, Ephesos, Assos, 
Pınara, Balbura ve Priene gibi kentlerde de bu gösteriler 
için tiyatrolarında ufak değişiklikler yapılmıştır 
(Ferrero, 1990: 160, 161). Parion Tiyatrosu’nda cavea 
ve orkestra’nın çok az bir bölümü ortaya çıkarılsa 
da aditus maximus bölümünün kapatılması2, orkestra 

2 Parion Antik Kenti su sistemlerini çalışan M. D. Yılmaz, bu 
değişikliklerin tiyatroda, Gladiatör Dövüşleri yanında, Kolym-
bethra(Su Gösterileri) için de kullanılmış olabileceğini belirt-
miştir, Yılmaz, 2016: 72- 75

zemininin tahrip edilmesi ve cavea’da bir koridorun 
oluşturulması oyunların tiyatro harici düzenlenmesi 
için yapılan değişiklikleri bize göstermektedir. Mimari 
yanında tiyatroda ele geçen küçük buluntular gladiatör 
dövüşleri hakkında bazı ipuçları vermektedir. 
Tiyatro’da scaenae frons podyumunun kuzeyinde 
versurae olarak adlandırılan bölümde 2013- 2014 
yılında yürütülen çalışmalarda çok sayıda buluntu 
ele geçmiştir. Seramikler, sikkeler, cam ve kemik 
objelerin yanında çok sayıda metal obje de bu alanda 
ortaya çıkarılmıştır. Metal objelerin çoğunluğu tıp 
aletidir. Bu buluntular değerlendirildiğinde kentte 
kazısı yapılan alanlar içinde en çok tıp aleti bulunan 
sektörün tiyatro olduğu görülmüştür (Çelikbaş, 2016a: 
128; Çelikbaş, 2016b: 215- 218).  Bu da oyunlar 
sırasındaki yaralanmalarda acil tıbbi müdahalelerin 
tiyatroda yapıldığını düşündürmektedir. 

Kazılarda mimari değişimler ve küçük buluntularla 
elde ettiğimiz zayıf bilgiler yanında Tiyatro’da 2015 
yılında ele geçen yazıtlı arşitrav blokları bize kesin bir 
bilgi vermesi açısından değerlidir (Foto. 5). Tiyatro 
proscaenium duvarının önünde bulunan bu bloklar, 
sütunların üzerine gelerek proscaenium cephesini 
oluşturuyordu (Şek. 4). M. H. Sayar tarafından 
incelenen yazıt, 

Fotograf 5: Parion Tiyatrosu’ndan Yazıtlı Bloklar / Inscriptions from the Theater of Parion
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A]NTONINI  PII  FEL  ET  COL  C  I  H  PAR  DVLCI

E Y H E L P I S T V S  P R O  M V N E R E    Q V I N

A L I V M    C V M   O M N I  C V L T V   D  S  P   F

[-----A]ntoninus Pius Felix ve Gemella Iulia Hadriana 
Pariana kolonisinin selameti için Euhelpistus beş yılda 
bir yapılan munera (gladyatör dövüşleri) için (bu 
eseri) tüm süsleriyle birlikte kendi parasıyla yaptırdı. 
şeklinde çevrilmiştir(Sayar 2016: 204). Yazıt Commodus 
Döneminde Parion’da Gladiatör Dövüşlerinin yapıldığını 
belgelemiştir. Yazıtta oyunların beş yılda bir yapıldığı 
anlaşılmaktadır. Bu da bize bu tür oyunların oldukça 
pahalı organizasyonlar olabileceğini ve her zaman 
yapılamadığını da göstermektedir. Konu hakkında yazıtın 
eksik blokları tamamlandığında yeni bilgiler edinmemiz 
mümkün olabilecektir. 

Ayrıca Parion’da ele geçen iki Gladiatör steli de (Başaran, 
2001: 19- 24) kentte Gladiatör oyunlarına verilen önemi 
gösteren kayda değer diğer bulgulardır. Muhtemelen bu 
stellerin sahipleri dövüşlerini oyunlar için düzenlemeler 
yapılan Parion Tiyatrosunda yapmaktaydı. Gladiatör 
Dövüşleri olmasa da bir başka yazıtta Parion’da Roma 
başrahibi Aelius Iulianus’un desteklediği hayvan avı 
gösterilerinin yapılması kentte bu tür etkinliklerin 
sevildiğini gösteren bir başka belgedir (Frisch, 1983: 18; 
Öğüt, 2006: 28). Bu yazıt Parion’da sadece gladiatörlerin 
birbirileriyle değil hayvanlarla dövüştüklerini de 
belgelemesi açısından önemlidir. 

Sonuç olarak asıl konumuzu oluşturan graffitolar yanında, 
oyunlar için tiyatro caveasında ve aditus maximus 
bölümünde yapılan mimari değişiklikler, proscaenium 
cephesinde yer alan yazıtlar, kentte ele geçen steller, 
Parion ve Tiyatrosu’nda Gladiatör dövüşlerinin ve 
hayvan gösterilerinin yapıldığını, bu gösterilerin başka 
kentlerde olduğu gibi Parion’da da Roma Dönemi’nin 
günlük yaşamının bir parçası olduğunu göstermesi 
açısından oldukça önem taşımaktadır.

Şekil 4: Sahne Binasının Restitüsyonu / Restitution of the Scene Building
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SAFRANBOLU’DAN ALINLIK TİPLİ  
BİR MEZAR STELİ

PEDIMENT TYPE GRAVE STELES  
FROM SAFRANBOLU

 Mevlüt ELİÜŞÜK *1- Ersin ÇELİKBAŞ **2

Özet

Safranbolu günümüzde Karabük ilinin 11 km doğusundadır. Antik dönemde ise kent Paphlagonia Bölgesi’nin 
sınırları içerisindedir. Alınlık şeklindeki eser 3,96 m uzunluğa, 2,13 m yüksekliğe ve 0,47 m derinliğe sahiptir. Eserin 
cephesinde, domuz, patera, olpe-pitcher, diptiych, kalemlik (stylus), açık rulo, kilit ve anahtar kısmı betimlenmiş bir 
kutu, amphora, bağ bıçağı, balta-kazma saban, kazıma tekniği ile yapılmış bir sepetin her iki tarafında betimlenmiş iki 
kuş, meyve sepeti, asma yaprakları, üzüm salkımları ve salkımlardan üzüm yiyen küçük bir kuştan oluşan kompozisyon 
görülmektedir.  Mevcut figürlerin varlığı bu levhanın bir mezara ait olduğunu göstermektedir. Alınlık formundaki 
eserin; günümüze kadar yapılan stel ve adak levhası sınıflandırmalarında formu itibariyle, “Alınlıklı Steller” ana 
başlığında, “Tympanonu Bezeli Steller”, “Beşik Çatılı Steller” gibi alt gruplar içerisinde değerlendirilmiştir. Ancak 
anılan stel gruplarında bu alınlık masif blok üzerine şematik olarak işlenmiştir. Ayrıca bu stellerin ebatları oldukça 
küçüktür. Anılan steller göz önüne alındığında, eserin sadece alınlıktan ibaret oluşu ve alışılmışın dışındaki boyutları, 
mevcut sınıflandırmalara uymamaktadır. Bu bağlamda kentin yakın çevresindeki mezarlarla karşılaştırma yapıldığında 
in-situ durumda bir khamasorion mezar tespit edilmiş ve bu mezar ışığında eserin khamosorion bir mezara ait olduğu 
anlaşılmıştır. Benzer örneklerin sadece bu bölgede olması itibariyle Güney Paphlagonia Tipi Alınlık Stel olarak 
adlandırılmıştır. Üzerindeki figürlerden eser MS 2-3. yüzyıllar arasına tarihlenmiştir. Bu çalışmayla bölgenin Roma 
İmparatorluk Dönemi mezar mimarisi ve ölü gömme geleneği bağlamında oldukça önemli veriler elde edilmiştir

Anahtar Kelimeler: Paphlagonia, Mezar Steli, Roma, Khamosorion, Tympanon, Ölü Gömme Geleneği. 
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Abstract

Safranbolu today is located in the east of Karabük province. In ancient period, the city was in the borders of Paphlagonia 
region, Halys (Kızılırmak) and Pontos region in the east; Parthenios (Bartınsu) or Billaios (Filyos River) and Bithynia 
in the west; Gangra (Çankırı)and Galatya in the south. The artifact in the shape of a pedimenthas 3,95 m length, 2,13 
m height and 0,47 m thickness. It is seen that there is a pig, a patera, olpe-pitcher, diptych, stylus, an open roll, a box 
whose lock and key part is portrayed, an amphora, a hacksaw blade, a pickaxe, a plow, a basket whose two sides are 
portrayed with two birds, a fruit basket, grape leaves, and bunches of grapes and a small bird eating grapes from the 
bunches which was made by scraping technique. The existent figures indicate that this plaque belongs to a grave. The 
artifact in the shape of a pediment has been evaluated under the title of “Stelas with Frontons” because of its shape 
and it has also been evaluated in the sub-category of “Stelas whose Tympanon are Nodal” and “Stelas with Cradle 
Roofed”. However, this pediment was processed schematically on massive blocks in the mentioned stela groups. 

Furthermore, the size of these stelas are quite small. When these stelas are taken into consideration, it does not suit 
to the existent classification because it is only made up of fronton and it has an unusual size. In this context, when 
compared to the other graves nearby the city, it is detected that there is a chamosorion grave in in-situ condition and 
with the help of this grave it is understood that the artifact belongs to chamosorion grave. Because the similar samples 
only exist in this region, it is called Pediment Stela in South Paphlagonia type. It is dated back to A.D 2-3 centuries 
because of the figures on it. Very important data has been gathered about the grave architecture and burial traditions 
of the region in the Roman Empire Period.

Keywords: Paphlagonia, Tomb Stone, Roman, Chamasorion, Tympanon Burial CustoMS
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Giriş

Safranbolu günümüzde Karabük ilinin 11 km 
doğusundadır. Antik dönemde ise kent doğuda Halys 
(Kızılırmak) ile Pontos Bölgesi, batıda Parthenios 
(Bartınsu) veya Billaios (Filyos çayı) ile Bithynia, 
güneyde ise Gangra (Çankırı) ile Galatya bölgelerinin 
sınırladığı Paphlagonia1 Bölgesi’nin sınırları içerisindedir 
(Dökü 2008: 1-5).

W. M. Ramsay kenti Dadybra olarak değerlendirir ve 
Dadybra’nın Pompeiopolis (Kastamonu-Taşköprü) ve 
Claudiopolis (Bolu) hattındaki Roma yolu güzergâhında 
bulunduğunu, MS 2. yüzyılda sikke bastığını belirtir 
(Ramsay 1960: 209). Bu iki veri dışında yazılı 
kaynaklarda kentten çok fazla bahsedilmez. Bunun yanı 
sıra arkeolojik materyalin de az olduğunu söylemek 
gerekir. Bu bağlamda ele aldığımız eser kentin Roma 
Dönemi’ne ışık tutması açısından oldukça önemlidir.

Çalışma konumuzu oluşturan eserin günümüzde eski 
Safranbolu mezarlığının yaklaşık 100 m kadar doğusunda 
site inşaatı sırasında tespit edildiği söylenmektedir. 
Hafriyat çalışmasında ortaya çıkarılan eserin çıkma anı ve 
ne tür bir yapıya ait olduğu ile ilgili herhangi bir veri ve 
arkeolojik materyal bulunmamaktadır. Eser günümüzde 
Safranbolu’nun eski çarşısına hâkim bir tepe üstünde yer 
alan eski hükümet konağının bahçesindedir (Foto. 1). 
Eserin üzerindeki kabartmalardan bir mezara ait olduğu 
anlaşılmaktadır. Eser hakkında ilk bilimsel çalışma K. 
Belke tarafından yapılmıştır. Belke, eserin Roma ve 
Bizans Dönemlerine ait yerel bir mezara ait olabileceğini 
ileri sürer (Belke 1996: 268, Taf. 103). Y. Yıldırım 
ve D. Gür (Yıldırım ve Gür 2016: 210) tarafından eser 
Roma üçgen alınlığı olarak sınıflandırılmış ve K. Belke’ye 
atıfta bulunularak Roma Dönemi’ne tarihlenmiştir. 
Her iki çalışmada da eserin betimlemeleri üzerinde 
durulmamıştır. K. Belke genel tipolojik özellikleri 
göz önüne alarak yerel bir mezar olarak tanımladığı 
eserin, Y. Yıldırım ve D. Gür tarafından Roma üçgen 
alınlığı olarak sınıflandırılması, eserin tam olarak hangi 

1 Antik Dönemde bölgenin adı ilk kez İlyada’da geçer. Home-
ros Troya savaşında Akhalara karşı Troya’nın müttefiki olarak 
savaşa giren Paphlagonia’lı Enetlerin kralı Plaimenes ve Har-
palion önderliğindeki birliklerden ve Harpalion’un savaşta öl-
mesinden bahseder (Homeros XIII. 639-660). Bölgenin antik 
dönem sınırları hakkında Homeros İlyada’da ilk kez “Paphla-
gonialılar Parthenios’un (Bartınsu) iki yakasında otururlar” der 
(Homeros, İlyada II. 854; XIII. 639-660). Apollonios Rhodios, 
Parthenios’u Paphlagonia Bölgesi nehri olarak tanımlar. Plini-
us da Billaios’u Paphlagonia ve Bithynia arasındaki batı sınırı 
olarak gösterir (Ruge 1949: 2516 vd.). Herodotos; Halys’in 
(Kızılırmak), Kapadokya Suriyelileri ile Paphlagonia arasından 
aktığını belirterek, bölgenin doğu sınırını tanımlar (Herodotos 
I. 6.). Güney sınırı Strabon, Galatya bölgesi ile sınırlandırır 
(Strabon XII. V.1.).

amaçla kullanıldığı sorusunu ortaya çıkarmaktadır. Bu 
tartışmanın yanında her iki çalışmada da eser üzerindeki 
kabartmalar ve bunların ikonografik özellikleri 
değerlendirilmemiştir. Ayrıca eserin tarihi için Roma 
Dönemi’ne ait olabileceğinin öngörülmesi ve önerilen 
tarihin oldukça geniş bir zaman dilimini kapsaması da 
eserin yeniden değerlendirilmesinde etken olmuştur. 
Bu çalışmamızda eserin fonksiyonu, ikonografisi ve 
tarihlendirmesine yönelik yeni öneriler sunulacak, ayrıca 
bu eserden yola çıkılarak bölgenin ölü gömme geleneği 
ile ilgili çıkarımlar yapılmaya çalışılacaktır. 

1. Eser

1.1. Tanım

Yerel kireç taşından yapılan eser 3,96 m uzunluğa, 2,13 
m yüksekliğe ve 0,47 m derinliğe sahip üçgen formlu 
kalın bir plakadır. Eserde ön yüz kabartma alanı olarak 
kullanılmışken arka yüz kaba olarak bırakılmıştır. 
Cephede yan ve tepe akroterleri işlenmiş olup burada yan 
akroterler profilden ibaretken, tepe akroterinde akanthus 
çanağından çıkan kıvrık dal işlenmiştir. Kıvrık dalların 
her biri birbirinden bağımsız, dikey şekilde yükselir ve 
uç kısmında bir spiral oluşturarak son bulur (Foto. 2, Şek. 
1). Alınlık şeklindeki bezemeli alanın arkasında, nispeten 
daha büyük ölçüde, kısmen kaba olarak bırakılan ikinci 
bir alınlık işlenerek, perspektif yaratılmaya çalışılmıştır. 
Yan akroterlerde de olduğu gibi, arka köşe akroterlerinde 
de herhangi bir ayrıntıya yer verilmemiştir (Foto. 2). Ön 
yüz bezemelerdeki figürler alçak kabartma tekniğinde 
işlenmiştir.

1.2. Adlandırma ve Fonksiyon

Eser, formu itibariyle günümüze kadar yapılan stel ve 
adak levhası sınıflandırmalarında, “Alınlıklı Steller” 
ana başlığında, “Tympanonu Bezeli Steller” (Şahin 

Fotoğraf 1: Safranbolu Alınlık Tipli Stel / Safranbolu Pediment 
Type Stele



36

Mevlüt ELİÜŞÜK - Ersin ÇELİKBAŞ

2000: 9), “Beşik Çatılı Steller” (Pfuhl ve Möbius 1979: 
512, Kat. Nr. 282, Taf. 305) gibi alt gruplar içerisinde 
değerlendirilmiştir. Ancak anılan stel guruplarında bu 
alınlık masif blok üzerine şematik olarak işlenmiştir 
(Şahin 2000: 9-10). Ayrıca bu stellerin ebatları 
oldukça küçüktür (Şahin 2000: 152, TA 21-22, 33-34; 
Pfulh ve Möbius 1979: Taf. 283, 242; Cremer 1992: 
Taf. 16-17). Eserin sadece alınlıktan ibaret oluşu ve 
alışılmışın dışındaki boyutları, günümüze kadar yapılan 
sınıflandırmalara uymamaktadır. Bu nedenle, eser için 
yeni bir adlandırma gerekmektedir. Eserin üzerindeki 
figürler, eserin bir mezara ait olduğunu göstermektedir2. 
Bu durum bölgedeki mezar tipleri içinde, bu plakanın 
yerleştirilebileceği bir mezar tipi var mı sorusunu 
ortaya çıkarmaktadır. Bölge ile ilgili yapılan yayınlar 
incelendiğinde bu tip levhaların mezarlardaki kullanımına 
yönelik bir değerlendirmenin yapılmadığı görülmektedir.

Bölgenin Arkaik Dönem anıtsal nitelikli kaya mezarların-
da üçgen alınlığın varlığı bilinmektedir3. Kayaya oygu 
erken örneklerdeki mezarların4 alınlıklarında çeşitli 

2 Eser üzerindeki figürlere ikonografi başlığı altında değerlendi-
rilmiştir. 

3 Bölgenin erken dönem kaya mezarları MÖ 6 yüzyıl ile MÖ 3 
yüzyıllara arasına tarihlenmektedir (Dökü 2008: 108-121). 

4 Akhamenid Dönem etkisi altındaki kaya mezarları için bak. 
(Von Gall 1966: 13 vd.; Akurgal 1955: 64 vd.).

figür ve tasvirler işlenmiştir. Ancak eserimizdeki tas-
virler ile erken örnekler arasında bir benzerliğin de ol-
madığı açıktır. Bu duruma ek olarak eserimizin levha 
şeklinde oluşu, inşa şekli bakımından da kaya oygu 
örneklerden ayrılmaktadır. Ancak Roma Dönemi’nde 
bazı kaya mezarlarının cephelerinin, Cremna örneğinde 
olduğu gibi, mezar odası kayaya oyulurken mezarın 
giriş bölümünün anıtsal şekilde inşa edildiği (Cormack 
2004: 202-203, Fig. 67-70) görülmektedir. Bu durum 
bizim eserimizle uyuşmaktadır. Bu şekilde oluşturulan 
bir mezarda üstte konumlandırılacak olan levha yapısal 
olarak da yük taşımayacağından böyle bir kullanımın 
varlığı düşünülebilir. Ancak Cremna örneğinde olduğu 
gibi bu mezarın da büyük bir kayalık alana inşa edilmiş 
olması gerekir. Yakın çevrede kayalık alanlar olmasına 
rağmen, bölgedeki kaya mezarları incelendiğinde Crem-
na’da olduğu gibi in-situ bir örneğin bulunmaması bu tip 
mezarların bölgede olmadığına işaret eder.

Eserin ön yüzündeki kabartma figürlerin varlığı, 
olasılıkla toprak seviyesi üzerinde dışarıdan görülebilen 
bir mezarda kullanılmış olduğunu akla getirmektedir. Bu 
özelliği bakımından Safranbolu İlçesi, Pelitören Köyü, 
Karaağaç doruğu mevkiinde 2014 yılında tespit edilen5 
khamosorion6 tipi mezar oldukça iyi bir veri sunmaktadır 
(Foto. 3). Buradaki mezarın, alt bölümü kayaya oyulmuş 
olup, kaya yüzeyinin üst bölümü ise kırma çatılıdır. 
Bu haliyle üst bölüm lahit kapağı gibi düzenlenmiştir7. 
Çatının inşasında, kısa kenarlara kalınlığı 0,15 m olan 

5 Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Pelitören Köyü, Karaağaç do-
ruğu mevkiinde, Pelitören köyü 101 ada 1 nolu orman parseli 
içinde tespit edilen khamosorion tipi mezarın “Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Ku-
rulu’nun 24.04.2014 tarih ve 1547 sayılı kararı doğrultusunda 
tescili yapılmıştır. 

6 Bu tip mezarlar ana kayanın derinlemesine oyularak basit dik-
dörtgen çukurun üzeri üçgen kapaklarla kapatılması yoluyla 
oluşturulan en basit kaya mezarlarıdır (Zeyrek 2007: 815). 

7 Benzer tipte lahit kapağı yerleştirilen khamosorion tipi mezar-

Fotoğraf 2: Safranbolu Alınlık Tipli Stel / Safranbolu Pediment 
Type Stele

Şekil 1: Safranbolu Alınlık Tipli Stel / Safranbolu Pediment Type 
Stele

Fotoğraf 3: Pelitören Khamosorion Mezar / Pelitören Chamosorion 
Tomb
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taban uzunluğu 1,20 m yüksekliği ise 0,70 m ölçülerinde 
üçgen plakalar yerleştirilirken uzun kenarlara ise kaba 
yontu 2,60 m uzunluğunda 0,65 m genişlikte ve 0,12 
m kalınlığa sahip dörtgen levhalar kullanılmıştır (Foto. 
3-4). Bu uzun levhalar kısa kenardaki üçgen levhaların 
üzerine gelecek şekilde yerleştirilerek, mezarın üst 
bölümü oluşturulmuştur. Mezara giriş bölümü ise 
bulunmamaktadır. Pelitören örneğindeki üçgen levhalar 
ile makalenin konusunu oluşturan eser form açısından 
birbirlerine oldukça yakındır. Form benzerliklerine 
bakarak eserimizin de Pelitören örneği gibi khamosorion 
bir mezara ait olduğu düşünülmektedir.

Ölçüleri göz önüne alındığında, bu levhanın yerleştirildiği 
mezarın oldukça görkemli olduğu sonucu da çıkmaktadır. 
Roma Dönemi’nde khamosorion tipi8 mezarların lahit 
kapağı ile kapatılan çok fazla örneği vardır. Ancak 
bölgenin, erken dönemlerden itibaren çeşitli kültürlerden 
sentezleyerek kendine özgü bir mezar mimarisi yarattığı 
da bilinmektedir (Dökü 2008: 109). Alınlık formundaki 
bu tip levhaların Pelitören örneğinde olduğu gibi 
mezarın kapak kısmındaki alınlık olarak kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. Aslında burada erken dönem kaya 
mezarlarında gördüğümüz bezemeli ve figürlü alınlığın 
(Foto. 5), farklı bir mezar tipine uyarlandığını söylemek 
de mümkündür. Böylelikle khamosorion mezarların da 
bölgeye özgü bir tipinin varlığı anlaşılmıştır.

lar, “lahit formlu khamosorion mezarlar” olarak adlandırılmış-
tır (Kortanoğlu 2006: 31).

8 Khamosorion tipi mezarlar, basit khamosorion ve lahit formlu 
khamosorion olmak üzere iki alt tipte görülmektedir. Basit kha-
mosorion tipi mezarlar, ana kayanın oyularak düzgün bir çukur 
oluşturmasıyla meydana getirilip, üzeri üçgen alınlıklı bir kapak-
la kapatılmaktadır (Kurt, 2011: 127). Diğer tip ise ana kayanın 
oyularak içinin düzgün bir çukur oluşturması ve dışının da yine 
oyularak lahit formunun kazandırılmasıyla meydana getirilmiş-
tir (Kortanoğlu 2006: 30). Lahit formlu khamosorion tipi kaya 
mezarları da tıpkı lahitlerde olduğu gibi bazen süslemeli bazen 
de sade üçgen alınlıklı bir kapakla kapatılmaktadır.

Benzer tipte, üçgen alınlık formlu mimari bezeme ve figür 
kabartmalı alınlık tipli bir örnek Paphlagonia Bölgesi’nin 
önemli kentlerinden bir tanesi olan Hadrianoupolis (Keleş, 
at. al. 2014: 271; Keleş, at. al. 2015: 661) kentinde tespit 
edilmiştir. Günümüzde Eskipazar Belediye Parkı’nda yer 
alan ve MS 3-4 yüzyıllara tarihlenen eserde kabartma 
şeklinde, baş kısmı tahrip olmuş, giyimli bir erkek portresi 
bulunmaktadır (Laflı ve Christof 2012: 84, Abb.56) (Foto. 
6). Mevcut örnek, bölgede bu tip mezarların varlığını ve 
sayısının ileride yapılacak çalışmalarla artabileceğini 
göstermektedir. 

Paphlagonia’nın güneyinde yer alan Safranbolu’da ve 
Hadrianoupolis’te tespit ettiğimiz bu iki örnek, eserlerin 
bölgeye özgü olabileceklerini akla getirmektedir. 
Bu bağlamda eserleri mevcut veriler ışığında Güney 
Paphlagonia Alınlık Tipi Mezar Steli olarak adlandırmanın 
doğru olacağı kanaatindeyiz. Pelitören verileri ışığında 
khamosorion tipi bir mezarda kullanılmış olduğunu 

Fotoğraf 4: Pelitören Khamosorion Mezar / Pelitören Chamosorion 
Tomb

Fotoğraf 5: Karakoyunlu Kaya Mezarı / Karakoyunlu Rock-Cut 
Tomb

Fotoğraf 6: Hadrianoupolis Kyrilla’nın Mezarı / Hadrianoupolis 
Kyrilla’s Tomb
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düşündüğümüz alınlık şeklindeki stelin, ebatları da göz 
önüne alınarak ait olduğu mezarın mimari özelliklerinin 
irdelenmesi gerekmektedir. 

Pelitören mezarı üzerinden yapılacak öneri göz önüne 
alındığında buradaki mezarın ölçülerinin Safranbolu 
örneğinden çok daha küçük bir mezara ait olduğu 
açıktır. Bu nedenle Safranbolu alınlık tipi stelinin ait 
olduğu mezarın tam şekli ve boyutları hakkında kesin 
bir yargıda bulunmak imkânsızdır. Pelitören’de mezarın 
kısa kenarlarına yerleştirilen 1,20 x 0,70 m ölçülerindeki 
bezemesiz üçgen levhalar üzerine, bindirme tekniği ile 
levhaların yerleştirildiği görülmektedir (Foto. 3-4). 
Burada plaka şeklindeki uzun levhaların bir tarafı ana 
kayaya otururken diğer tarafı kırma çatı şeklindedir. 
Ancak Safranbolu örneğinin 3,96 x 2,13 m ölçülerinde 
olması nedeniyle ait olduğu mezarın şekli ve bu levhanın 
mezara nasıl yerleştirilmiş olabileceği üzerine önerilerde 
bulunulması gerekmektedir. Temelde üçgen alınlık 
formunun Pelitören örneğinde olduğu gibi mezarın 
kısa kenarına yerleştirilmesi muhtemeldir, ancak 
levhanın boyutları göz önüne alındığında levhanın üst 
bölümünü kapatmak için 1,58 m genişlikte ve olasılıkla 
Pelitören’de olduğu gibi 0,12- 0, 15 m kalınlığa sahip 
bloklara ihtiyaç duyulacaktır. Bu da bloğa çok fazla yük 
getireceği gibi, aynı zamanda mezarın her iki yanını da 

kapatmayacaktır. Açık kalan yan bölümlerin blok taş 
ya da duvar ile kapatılması gerekecektir. Bu öneriler 
göz önünde bulundurulduğunda mezar, khamosorion 
tipi mezar tanımının dışına çıkacak ve daha çok yer 
üstüne inşa edilen bir anıt mezar şeklini alacaktır. 
Bu öneri sonucunda bölgedeki mezar mimarisinde 
karşılaşılmayan yeni bir mezar gibi değerlendirilmesi 
gerekir ki benzeri olmadığından bu çok düşük bir 
ihtimaldir.

Bu nedenle asıl mezar kısmının üst bölümünün nasıl 
kapatıldığı ile ilgili farklı varsayımlar değerlendirmelidir. 
Yerel mezar örnekleri değerlendirildiğinde iki öneride 
bulunmak mümkündür. İlk önerimiz mezarın, kaya oygu 
mezar odasının üzerine, mezarın kısa kenarına alınlık tipi 
stel yerleştirilip, diğer kısımlarda Pelitören’de olduğu 
gibi, arkada ise küçük bir mezar şeklinde yapıldığını 
düşünmek mümkündür (Şek. 2). Ancak burada çok detaylı 
çalışılmış bir stelin, mezar odasının bu kadar küçük 
yapılmış olma önerisinin de bize biraz uzak geldiğini 
belirtmek isteriz. İkinci önerimizde ise Hadrianoupolis 
antik kentinde tespit edilen khamosorion mezar 
üzerinde bir değerlendirmeye gidilecektir. Bu bağlamda 
Hadrianoupolis antik kentinde tespit edilen ön odalı 
khamosorion tipi mezarın, (Çelikbaş, at. al. 2017: 652, 
Fig. 8), mezar odasının üst bölümünün kapatılma şekli 

Şekil 2: Alınlık Tipli Stel Restitüsyon Önerisi  / Restitution Proposal of Pediment Type Stele
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oldukça önemlidir. Burada mezar odasının üstüne dik 
gelecek şekilde 1,49 m uzunluğunda ve 0,68 m genişlik 
ve 0,34 m kalınlığa sahip levha, mezarın üst bölümüne 
yerleştirilmiştir (Foto. 7). Mezarın üstünü kapatan diğer 
bloklar günümüze ulaşmamış olsa da mezarın her iki 
tarafındaki düzeltilmiş alanların varlığı mezar odasının 
üst bölümünün bu şekilde kapatıldığını göstermektedir. 
Hadrianoupolis örneğinin üzerinden gidildiğinde 
“Alınlık Tipli Mezar Steli”nin mezarın cephesine 
yerleştirildiği kayaya oyulan asıl mezar odasının üstünün 
ise Hadrianoupolis mezarında olduğu gibi düz büyük 

ebatlı bloklarla kapatıldığını önermek mümkündür (Şek. 
3). Bu şekilde yapılan kapatma şekli aynı zamanda 
mezarın sonraki kullanımlarında da tekrar gömü yapmayı 
da kolaylaştıracaktır ki özellikle ikonografi başlığında da 
belirtileceği üzere eser üzerinde sonradan işlenen kazıma 
motiflerin varlığı da bu önerimizi desteklemektedir.

1.3. İkonografi

Eserdeki kabartmalarda; en altta küçük bir domuz, 
onun üstündeki sırada sol köşeden itibaren geisona 
paralel işlenmiş, patera, olpe/pitcher, diptik (diptykh), 
kalemlik (stylus kutusu), açık rulo, kilit ve anahtar kısmı 
betimlenmiş bir kutu, amphora, bağ bıçağı, balta-kazma, 
saban ve kazıma tekniği ile yapılmış bir sepetin her iki 
tarafında betimlenmiş iki kuş görülür. Bu tasvirlerin üst 
bölümünde ise bir meyve sepeti, asma yaprakları, üzüm 
salkımları ve salkımlardan üzüm yiyen küçük bir kuştan 
oluşan kompozisyon görülmektedir. Eser bu anlamda 
zengin bir tasvir yelpazesine sahiptir.

Kompozisyonda ikonografik olarak farklı anlamları 
barındıran figürlerin kullanılması, figürlerin 
gruplandırılmasını elzem kılmıştır. Bu bağlamda 
tympanondaki bezemeleri ikonografik özelliklerine göre; 
cinsiyet, okuryazarlık, ideal vatandaşlık, eğitim ve sosyal Fotoğraf 7: Hadrianoupolis Khamosorion Mezar / Hadrianoupolis 

Chamosorion Tomb

Şekil 3: Alınlık Tipli Stel Restitüsyon Önerisi / Restitution Proposal of Pediment Type Stele



40

Mevlüt ELİÜŞÜK - Ersin ÇELİKBAŞ

statü ile ilgili figürleri ilk grup; libasyon ve ölü gömme 
ile ilgili olan figürleri ikinci grup; tarımsal motifleri 
de kendi içinde olmak üzere toplam üç grup altında 
değerlendirmek mümkündür.

Cinsiyet belirteçlerinin işlendiği ilk grupta cinsiyet, 
okuryazarlık ve ideal vatandaşlık, eğitim ve sosyal statü 
gibi anlamlarla ilişkilendirilen açık kitap (diptykh), 
kalem (stylus9) kutusu ve açık rulodan (rotulus) oluşur 
(Foto. 8). Eserde yan yana işlenen bu tasvirde solda 
diptykh açık olarak betimlenir, kalem kutusu içinde 5 
kalem işlenmiştir. Kalem kutusunun yanında sol kısmı 
kırık olan açık rulo bulunur. Diptykh, açık rulo ve 
kalem, mezar stellerinde sıklıkla kullanılmıştır. Birçok 
stelde betimlenen erkek figürlerin elinde ve yanında 
olmak üzere betimlenmişlerdir10. Bu iki figürün temelde 
erkeklerin meslek, statü, aristokrat (Fıratlı at. al. 1964: 
117.), eğitimli ve entelektüel görünümü yansıtmak için 
kullanıldığı düşünülmektedir (Fejfer 2008: 192). P. A. 
Kreuz, İstanbul’daki mezar stellerini değerlendirdiği 
çalışmasında kitap rulosu tasvirlerinin, Grek dünyasına 
bir öykünme olduğunu da ifade eder (Kreuz 2012: 
243). Stellerde açık rulo, kalem ve hokka gibi tasvirler 
de erkek figürünün veya onun yardımcısının elinde, 
ya da sahnenin arkasında kendine yer bulmuştur. Paris 
Louvre Müzesi’ndeki bir stelde (Pfuhl ve Möbius 1977: 
269, Taf. 163, Fig. 1085), figürlerin arkasındaki raf 
üzerinde hokka, yazı tahtası, kutu ve yan yana dizilmiş 
kâğıt rulolarından oluşan bir tomar betimlenmiştir. 
Stelin yazıtından, buradaki erkeğin Trakya’da bir Roma 
memuru olan Licinius’a ait olduğu anlaşılmaktadır. 
Yazıttan da anlaşıldığı üzere açık rulo kişinin işini 
de sembolize etmektedir. Ancak açık rulo ve kalemin 
tamamıyla erkeklere özgü olduğunu söylemek de zordur. 
Atina Ulusal Müzesi’nde tek bir kadının betimlendiği 

9 Kamış, kemik veya metalden yapılan sivri uçlu, kalem benzeri 
yazma aracı.

10 Pfuhl ve Möbius 1977: Taf. 56, 315-316; Pfuhl ve Möbius 
1979: Taf. 307, 2146; Taf. 314, 2204; Taf. 326,                 315. 

stelde (Pfuhl ve Möbius 1977: Taf. 130, Nr. 884) sahnenin 
merkezinde, kline üzerinde oturan bir kadın, kucağına 
koyduğu sol elinde, bir rulo11 ile tasvir edilir. Ayrıca 
Sardeis’den gelen ve Ebe Mousa’nın steli olarak bilinen 
eserde de (Fıratlı 1965: 289) kadın sol elinde rulo tutarken 
betimlenmiştir. F. Cumont tarafından stelin sahibinin bir 
ebe olduğu, başka bir ifadeyle döneminde doktor olduğu 
göz önüne alınmış ve elindeki rulo da, bir meslek sahibi 
olmasıyla ilişkilendirilmiştir (Fıratlı 1965: dipnot 51). 
Her iki örnekten de anlaşılacağı üzere kitap rulosu ve 
kalemlerin kadınlarla birlikte işlendiği de anlaşılmaktadır. 
Rulolar kadınlara ait stellerde betimlenmiş olsalar da bu 
örneklerin sayısı oldukça azdır. Ayrıca eserde görülen 
ve daha çok tarımla ilişkilendirebileceğimiz saban ve 
kazma gibi aletlerin varlığı da bu mezarın bir erkeğe ait 
olduğunu işaret etmektedir.

Ölü gömme geleneği içinde değerlendirdiğimiz ikinci grup 
ise patera, olpe/pitcher, kilitli kutu ve domuz tasvirlerinden 
oluşmaktadır (Foto. 9). Öncelikle bu gurubun ilk tasviri 
olarak tympanonun tam merkezinde ve diğer eserlerden 
daha büyük işlenen, dikdörtgen formlu, kapak ve gövde 
kısmı basit bir yivle birbirinden ayrılan kilitli kutuyu 
“cista”12 olarak değerlendirmek gerekmektedir. Özellikle 
eserde kilit kısmı işlenmiş ve burada anahtar deliği ve 
kilit kısmının kutuya sabitlendiği perçinler ve kutunun 
üstüne bağlanan kilit kolu detaylı bir şekilde verilmiştir. 
Kutunun bezeme alanının merkezinde olmasının yanı 
sıra kilit bölümünün detaylı işlenmiş olması tasvirin ön 
plana çıkarılmaya çalışıldığını işaret etmektedir (Şek. 
1). Kilitli kutular daha çok mezar stellerinde farklı 
şekillerde karşımıza çıkar. Bu tasvirlerde mezar sahibesi 
kadının yanında duran hizmetçinin elinde kapalı (Pfuhl 

11 Stelin alt bölümünde kadınlık ile ilişkilendirilen; yün sepeti, 
sandık, tarak ve ayna betimlenmiştir. 

12 Benzer şekilde işlenen kilit kolları, kapı temalı mezar stellerin-
de kapı kilidi şeklinde sıklıkla karşımıza  ç ı k m a k t a d ı r 
(Pfuhll ve Möbius 1979: Taf. 315, Fig. 2206, 2209, 2210, Taf. 
319, Fig. 2164). 

Fotoğraf 8: Safranbolu Alınlık Tipli Stel Detay / Detail of 
Safranbolu Pediment Type Stele

Fotoğraf 9: Safranbolu Alınlık Tipli Stel Detay / Detail of 
Safranbolu Pediment Type Stele
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ve Möbius 1979: Taf. 224, Fig. 1547) ya da açık kutuyu 
(Pfuhl ve Möbius 1979: Taf. 241, Fig. 1650) sahibesine 
uzatır şekilde işlendiği gibi, hizmetçinin kapağı açık olan 
kutudan bir şey alıp sahibesine verme anının işlendiği 
örnekler de bulunmaktadır13. Bu tasvirler dışında figürün 
tipolojik olarak en yakın benzeri İstanbul Arkeoloji 
Müzesi’ndeki Markia Antonia adlı kadına ait olan mezar 
stelinde karşımıza çıkar14. Stelde tek bir kadın figürü 
bulunmakla birlikte figürün sağında ayna, tarak ve kilitli 
kutu işlenmiştir15.

Ele aldığımız eserdeki kilitli kutunun kullanım amacının 
tespiti için, steller ve mezar buluntularının birlikte 
değerlendirilmesiyle bir çıkarımda bulunmak mümkün 
olacaktır. İlk olarak mevcut kutuların kilitli olması, içinde 
değerli bir eşyanın bulunduğunun işareti olmalıdır. Kilitli 
kutuların kullanımı ile ilgili Hegeso Steli (Thimme 1969: 
Taf. 4) önemli veriler sunmaktadır. Sahnede giyimli 
şekilde tasvir edilen Hegoso bir sandalye üzerinde 
oturmaktadır. Karşısında ise hizmetçisi elinde bir açık kutu 
tutar ve Hegoso sağ eliyle kutudan bir nesne almaktadır. 
J. Thimme, sahnede Hegeso’nun elinde tuttuğu nesnenin 
kolye olabileceği üzerinde durur (Thimme 1969: 17). 
Ayrıca Bithynia Bölgesi’nde bir stelde16, hizmetçi elinde 
tuttuğu kapağı açık kutuyu klinede oturan kadına uzatır 
şekilde tasvir edilmiştir (Pfuhl ve Möbius II 1979: Taf. 
241, Fig. 1650). Her iki kabartmada aynı sahne işlenmiştir. 
Her iki sahnede de kutunun kapağı açıktır. Hegeso’nun 
elinde tuttuğu mücevher olarak değerlendirildiğinde, 
buradaki kutuların mücevher kutusu olarak kullanıldığını 
söylemek mümkündür. Ancak bu örneklerdeki kutuların 
ebat olarak küçük olduğunu da belirtmek gerekir. O 
halde ebat olarak daha büyük kutuların değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Bu değerlendirme kapsamında Markia 
Antonia adlı kadına ait olan mezar stelinde görülen 
kutu, diğer örneklerden daha büyük olması itibariyle 
ayrılmaktadır17.

Ayrıca steller dışında Trakya Tümülüs mezarlarında da 
kilit bölümü bronz apliklerle bezeli kutular bilinmektedir 
(Onurkan 1988: 82). Tümülüslerde ele geçen kutuların 
hem erkek hem de kadın mezarlarında ele geçmiştir. 
Bu bağlamda her ne kadar mezar stellerinde daha 
çok kadınlarla ilişkilendirilen kilitli kutular işlense 
de eser üzerindeki kilitli kutunun ölünün değerli 
eşyalarının saklanmasında kullanılmış olduğunu 

13 Eser MS 2. yüzyıla tarihlenmiştir (Pfuhl ve Möbius 1979: 384, 
Taf. 241, Fig. 241) 

14 Saltuk 2010: 168. 
15 Eser üzerindeki yazıt ve tipolojik özelliklerine göre MS 2. yüz-

yıla tarihlendirilmiştir (Pfuhl ve Möbius 1977:  143).  
16 Bithynia Bölgesin’de işlenen benzer sahneler için bkz. (Cremer 

1992: Taf. 20-22.) 
17 Hizmetçiler eğer ellerinde mezar sahibine ait bir nesne tutuyor-

larsa bizim için asıl önemi bunların atölyelere  göre değişken 
olmasıdır (Şahin 1994: 82; Abay 2016: 156).

söylemek mümkündür. Hem stellerdeki kutu tasvirleri 
hem de tümülüslerde ele geçen kutulara ait kalıntılar 
araştırmacılar tarafından aynı zamanda zenginlik ve 
refah belirteci olarak da görülmüştür (Onurkan 1988: 
7, 82). Bu nedenle eserdeki kutunun büyüklüğü de göz 
önüne alındığında mezar sahibinin oldukça zengin biri 
olduğu gösterilmeye de çalışılmış olmalıdır. Ölü ritüeli 
içinde kişinin, ölümden sonraki yaşamda kullanacağı 
değerli eşyaların bu kutu içine konduğunu söylemek 
mümkündür.

Ölü gömme ritüeli kapsamında yapılacak 
değerlendirmede; domuz, patera ve olpe-pitcher 
figürlerini bir arada değerlendirmek gerekmektedir. 
Bu tasvirlerin birlikte değerlendirilmesinde temel 
etken, Roma Dönemi ölü gömme gelenekleridir. Roma 
Dönemi’nde ölünün gömülmesinin öncesinde ve 
sonrasında yapılan seremoniler içerisinde ölümün resmi 
olarak kabul edilebilmesi için bir domuzun öncelikle 
kurban edilmesi18 gereklidir (Toynbee 1971: 22, 55). 
Ayrıca steller üzerindeki bazı domuz tasvirlerinin 
altarla birlikte işlenmiş olması da bu görüşü destekler 
niteliktedir. 

Bu gurubun diğer iki tasviri ise patera ve olpe-pitcher 
kaplarıdır (Foto. 8). Pateraların kullanım amacı tartışmalı 
bir konudur (Nuber 1972: 11-28; Andronikos 1984: 157; 
Onurkan 1988: 48; Delemen 2004: 79). Şarap servisinde, 
şarap içmekte, yemek pişirmekte kullanıldığı veya sıvı 
adak akıtmaya yaradığı öne sürülmüştür (Delemen 2004: 
79). H. U. Nuber bu konuda yaptığı detaylı çalışmada tek 
saplı pateranın yonca ağızlı testi ile birlikte ikili bir takım 
oluşturduğunu ve hem gündelik hem de dinsel çerçeve 
içerisinde el yıkarken kullanıldığını ileri sürerek, mezar 
kontekstlerinde de aynı anlamı içerdiğini belirtmiştir 
(Nuber 1972: 36). İ. Delemen ise Tekirdağ Naip 
Tümülüsleri’nde ele geçen bronz eserleri değerlendirdiği 
çalışmasında patera ve onunla birlikte ele geçen testinin 
şarap servisi için kullanılamayacağını, mezarda şarap 
içmekte kullanılan beş gümüş phiale, şarap aktarmak 
için gümüş kepçe ve gümüş bir testinin varlığıyla açıklar 
(Delemen 2004: 79). 

Bu tartışmalar içinde bu ikilinin temelde ölü gömme 
geleneği içinde şarap ya da su için kullanılmış olduğu 
ile ilgili kesin bir yargıya varmak olanaksızdır. Ancak 
ikilinin benzer şekilde adak ve sunak taşları üzerinde 
tek ya da diğer sofra kapları ile birlikte işlendiği 
bilinmektedir19. Bunun dışında Roma Dönemi Iulius 
Caesar sikkesi üzerinde; testi, patera (kepçe), lituus ve 
praefericulum betimlenmiş olup tasvirlerin üzerinde ise 
AVGVR20 yazmaktadır (Akçay 2017: Fig. 63).

18 Pfuhl ve Möbius 1979: Taf. 206, 1414-1416.
19 Onurkan 1988: 48, dipnot 253-254. 
20 Augur bir dini görevli ve aynı zamanda kahindir (Akçay 
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Roma ölü gömme geleneğinde gömü yapıldıktan 9 gün sonra 
yani yas döneminin sonunda ölü için, yiyecek ve hediyelerin 
sunulmasının ardından libasyon yapıldığı bilinmektedir 
(Toynbee 1971: 136). Verilen örneklerden de anlaşılacağı 
üzere hem mezar yapılarında hem de adak ve sunak taşlarında 
patera ve olpe-pitcher işleniyor olması temelde kutsal bir 
olayı yani libasyonu21 işaret eder. Bu ikilinin yanında yine 
kulplarından metal bir kap olduğu anlaşılan amphoranın22 
varlığını da yine libasyon ile bağdaştırmak doğru olacaktır. 
Roma ölü gömme geleneği içerisinde ağırlıklı olarak şarap 
sunulmasına rağmen (Zaidman ve Schmitt Pantel 1992: 
40) su, kan, süt ve balla libasyon yapıldığı da bilinmektedir 
(Akçay 2017: 85). Bu kabartmaların varlığından yola 
çıkarak, mezara gömü yapılırken patera ve olpe-pitcher 
kullanılarak olasılıkla libasyon ritüelinin gerçekleştirildiğini 
söylemek mümkündür.

Tarımı ve zenginliği simgeleyen üçüncü grupta ise; 
meyve sepeti, asma dalı, üzüm yiyen küçük bir kuş 
(Foto. 10), bağ (üzüm) bıçağı, amphora, kazma ve 
sabandan oluşan figürler değerlendirilmiştir (Foto. 10, 
Şek. 1). İlk olarak tympanonun büyük bir bölümünü 
kaplayan asma dalı betimlemesi temelde diğer bezeklerle 
de ilişkilidir. Bu yüzden değerlendirmeye bu figürden 
başlanması gerekmektedir. Diğer figürleri de üzüm 
tasviri ile ilişkilendirilerek bu gruptaki betimlemeler 
değerlendirilmeye çalışılacaktır. Eserde meyve sepetinin 
hemen yanından çıkan asma dalı, tympanondaki tüm diğer 
figürler dışında kalan alanın tamamını kaplar ve köşe 
akroterinin hemen yanında son bulur. Burada akroterin 
bitiş noktasında stilize bir asma filizi de görülür (Marek 
1993: Taf.11,2.) (Şek. 1). İkonografik olarak asma dalı 
Arkaik Dönem’den itibaren Dionysos’la ilişkilendirilerek 
vazo resimlerinde, sikkeler üzerinde23 ve mezar stellerinde 
sıklıkla karşımıza çıkan betimlemelerden biri olmuştur. 
Attika üretimi vazolar üzerinde Dionysos’un öteki dünya 
ile ilişkilendirilen Demeter ve Persephone ile birlikte 
betimlenmiş olması, Dionysos’un ölümle olan ilişkisini 
ortaya koyan önemli verilerdendir (Schwarzmaier 
2011: 185-201). Her ne kadar asma dalı Dionysos ile 
ilişkilendirilmiş olsa da Roma Dönemi’nde mezar 
stelleri üzerindeki asma dalı ve üzüm farklı anlamlar da 
içermektedir. Stelllerin betim sahasında görülen üzüm 
ve asma yaprak

 
motifleri bize mezar sahiplerinin geçim 

kaynaklarından bir tanesinin ve belki de en önemlisinin 
şarap üretimi olduğunu gösterir (Abay 2016: 338). 

2017: 89).
21 Libasyon için bkz. (Akçay 2017: 85).
22 Amphora; geniş ağız, kısa silindirik boyun, basık küresel göv-

de, alçak halka kaidelidir. Kulplar ağız kenarından karın üze-
rine tutturulmuş kulpun eklentileri spiral şeklinde kıvrılmıştır. 
Kulpların karın üzerindeki birleşme kısmında görülen eklen-
tilerin varlığı bize bu vazonun metal bir kap olduğunu göster-
mektedir. 

23 Karia, Tenodos ve Soloi sikkelerinde üzüm salkımı ve asma 
yaprağı figürlerinin işlendiği görülmektedir (Tekin 1997: 113).

M. Waelkens, mezar stelleri üzerindeki bitkisel bezeklerin 
bir kentin ve çevresinin florasıyla ilgili olduğunu belirtir 
(Waelkens 1986: 11). E. Laflı Safranbolu yakınlarındaki 
Hadrianoupolis antik kenti ve çevresinde yapılan yüzey 
araştırmalarında farklı alanlarda 54 adet pres taşı tespit 
etmiş ve Hadrianoupolis’te bağcılık faaliyetlerinin geniş 
bir bölgede çok yoğun olarak yapıldığını belirlemiştir 
(Laflı 2009: 57; Keleş ve Çelikbaş 2013: 370). Ancak asma 
ve üzümü sadece yerel üretim bazında değerlendirmek 
bu denli çok kullanılan bir figür için eksik olacaktır. Bu 
anlamda M. Cremer’in değerlendirmelerini de irdelemek 
gerekir. M. Cremer erkek, çocuk ve nadiren kadınlara 
ait mezar stellerinde görülen asma tasvirlerinin sadece 
tarımla bağdaştırılmaması gerektiği üzerinde durur. 
Stellerin yapıldığı dönemlerde bölgede bağcılık dışında 
faaliyetlerin de yapıldığını, ancak bunlarla ilgili tasvirlerin 
stellerde yok denecek kadar az olması nedeniyle asma 
ve bağ bıçağı tasvirlerinin, üzüm yetiştiriciliğinden 
ziyade bir sembol olarak kullanılmış olabileceğini ileri 
sürer (Cremer 1992: 40). Bağ yetiştiriciliği ile şarap 
yapımını Dionysos’la ilişkilendirir. Böylelikle bağcılıkla 
ilgili olan sembollerin dinsel bir alana geçtiğini ve 
daha derin anlamlar içererek ölümden sonraki yaşamla 
ilişkilendirilmesi gerektiği üzerinde durur. Üzüm ve 
üzümle birlikte belirtilen asma bıçağı, bu varsayımı 
güçlendirir. Bağ bıçağının bağ bozumunu simgelediği, 
yani tasvirlerde üzümü dalından koparan ve bu şekilde 
onun ölümünü gerçekleştirdiği, başka bir deyişle ölümü 
sembolize ettiğini ifade eder. Kesilen üzümlerin sıkılarak 
şaraba dönüştürülmesi ise ölümden sonra yeni bir yaşamı 
yani yeniden doğumu ifade etmektedir. Amphorayı bu 
gurupta değerlendirmemizin temel nedeni ise diğer 
metal kaplardan uzak ve tarımla ilgili tasvirlere yakın 
işlenmesidir. Bu nedenle buradaki amphora tasviri 
olasılıkla şarap yapımını işaret ediyor olmalıdır.

Cremer, asma, bağ bıçağı, amphora motiflerinin ölen kişinin 
şarap üretimi ya da bağcılık yaptığını ifade etmesinden 
ziyade; ölen kişinin, tanrının ona vadettiği bereketli yeni 
hayatına kavuştuğunu ifade etmesi gerektiğini savunur 
(Cremer 1992: 41). Ayrıca mezar stellerinde çeşitli formlarda 

Fotoğraf 10: Safranbolu Alınlık Tipli Stel Detay / Detail of 
Safranbolu Pediment Type Stele
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karşımıza çıkan üzüm her durumda refah ve bolluğun 
sembolü olarak görülür ve ölen kişi için bu dünyada olduğu 
gibi diğer dünyada da iyi bir yaşam sürmesi dileğinin iki 
dünya arasındaki sembolü olarak da değerlendirilmektedir 
(Durugönül 2004: 131). Buna ek olarak değerlendirdiğimiz, 
sahnede üzüm yiyen bir kuş tasviri de bulunmaktadır (Foto. 
10-11). Stellerdeki kuş motifinin ölen kişinin ruhunu temsil 
ettiği düşünülür (Fıratlı 1965: 308; Aldemir 2017: 40). 
M. Wealkens üzüm yiyen kuş motiflerinin ölümsüzlüğü 
sembolize ettiğini belirtir (Wealkens 1986: 91, Fig. 288). 
Her iki öneri doğrultusunda kuş, kişinin ruhunu, üzüm de 
ölümsüzlüğü sembolize etmektedir. Dolayısıyla buradaki 
kuş figürü, ölen kişinin ruhunu ve kuşun üzüm yemesi 
de ruhun ölümsüzlüğü tatmasını anlatmaya yönelik 
betimlenmiş olmalıdır.

Asma dışında işlenen diğer konular ise tarımla 
ilişkilendirebileceğimiz tasvirlerdir. Yine mezar 
stellerindeki kabartmalarda ölen kişinin mesleği ile ilgili 
tasvirlerin varlığı bilinmektedir (Pfulh ve Möbius 1979: 
284, Taf. 173, Taf. 175, Fig. 1169, 1170, 1171). Burada 
kazma, saban tasvirleri (Foto. 10) olasılıkla çiftlik 
hayatını simgelemektedir. Saban gibi tarımı simgeleyen 
tasvirin varlığı mezar sahibinin toprak sahibi olduğunu 
gösteren önemli unsurlardandır.

Tamamı kabartma olan tasvirlerin dışında tympanonun 
sağ alt bölümünde bir sepet ya da kalathos yanında duran 
iki kuş kazıma tekniği ile betimlenmiştir (Foto. 12). 
Temelde bu tasviri diğer guruptan ayırmamızın sebebi de 
yapım tekniğinin farklı olmasındandır. Olasılıkla stelin 
kullanıldığı mezara ikinci bir gömünün yapıldığı ve bu 
gömü sırasında da bu tasvirlerin işlenmiş olma ihtimali 
oldukça yüksektir. Benzer figürler Geç İmparatorluk 
Dönemi’ne tarihlenen bir stelin tympanonunda 
görülmektedir (Pfuhl ve Möbius 1979: 530, Taf. 314, Fig. 
2202). Buradaki kuş tasvirlerinin Hristiyanlıkla ilişkili 
olabileceği önerilmiştir (Pfuhl ve Möbius 1979: 525).

2. Tarihlendirme

Eserde yazıt olmadığı için tarihleme yapabilmek çok 
kolay değildir. Bununla birlikte var olan ipuçları bir 
araya getirilerek bir öneride bulunmak mümkündür. 
Paphlagonia Bölgesi’nde, kaya mezarlarında üçgen alınlık 
kullanımının en erken örnekleri MÖ 5. yüzyıla kadar 
gitmektedir (Von Gall 1966: 13 vdd; Akurgal 1955: 64 
vdd.). Bölgede kayaya mezar açma düşüncesi, mimarisi ile 
birlikte Phrygia kökenli olduğu; özellikle Amnias Vadisi 
kaya mezarlarında görülen beşik çatı ve alınlıklarındaki 
kabartma bezemelerde, Akhamenid mimarisi ve 
ikonografisi yanında Hellen sanatının izleri görülür. 
Ancak bu izler yerel anlayışla sentezlenerek Paphlagonia 
kaya mezarı geleneğini ortaya çıkarmıştır (Dökü 2008: 
109). Kaya mezarı örneklerinin erken olmalarının 
yanında kayaya oyulmuş olmaları, bir levha olarak 
düzenlenen kabartmalı mezar stelimizden ayrılmaktadır. 
Her ne kadar bir ayrımdan söz etsek de özellikle 
Safranbolu, Bürnük Köyü, Karakoyunlu Mahallesi’nde 
tespit edilen ve mimari ve bezeme özelliklerine göre 
von Gall tarafından Hellenistik Dönem’e tarihlenen (von 
Gall, 1966: 81-87) Karakoyunlu Kaya Mezarı’nın (Foto. 
5) (Leonhard 1915: 269, Lev. 27, Res. 92; Gökoğlu 
1955: Res. 4447; von Gall 1966: Lev. 7,3; Dökü 2008: 
Kat. No. 8., Fig. 10.) tepe akroterinde; dik bir gövdeden 
sonra uçlarda kendi içine kıvrılan kıvrık dal bezeğinin 
(Foto. 13) tipolojik olarak neredeyse birebir benzerinin 
Safranbolu örneğinde de olması oldukça önemlidir. Her 
iki mezar arasında dönem farkı olsa da her iki alınlıkta 
benzer figürlerin tipolojik olarak aynı olması, eserin yerel 
bir işçiliğe sahip olduğunu ortaya koyması açısından 
oldukça değerlidir.

Form olarak üçgen alınlığın stellerde üst bitiş olarak 
kullanılması MÖ 420 yılından itibaren başlamıştır 
(Neumann 1979: 48; Şahin, 2000: 2). Hellenistik 
Dönem’de alınlıklı stellerin sayısı azdır. Bu örneklerde 
tympanonda bezeme görülmez (Şahin 2000: 3). Roma 
Çağı’nda ise tympanonda bezemeler kullanılmaya 

Fotoğraf 11: Safranbolu Alınlık Tipli Stel Detay / Detail of 
Safranbolu Pediment Type Stele

Fotoğraf 12: Safranbolu Alınlık Tipli Stel Detay / Detail of 
Safranbolu Pediment Type Stele
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başlanmıştır ve bu tip stellere, dönem içinde talebin arttığı 
da görülür (Şahin 2000: 3). Bu bağlamda alınlıklı mezar 
stelleri ile tipolojik işlev bakımından bir benzerlikten 
bahsedebileceğimiz eserimizin bu stel grubu üzerindeki 
tasvirlerle karşılaştırma yapılarak, eser için tarihlendirme 
önerisinde bulunmak mümkün olacaktır.

İkonografi başlığı altında değerlendirdiğimiz kabartmalarda 
ilk olarak metal olduğu anlaşılan patera ve olpe-pitcher 
ikilisinden başlamak mümkündür. Temelde bu ikili birçok 
mezarda birlikte bulunmuştur. Buradaki olpe-pitcher 
çok farklı dönemlerde benzerlerinin olmasından ötürü, 
formdan yola çıkarak bir tarihleme önerisinde bulunmak 
mümkün değildir. Bununla birlikte burada işlenen 
pateranın kullanım dönemleri belli olması itibariyle bir 
tarihlemeden bahsetmek mümkündür. 

Patera, sap ve gövde olmak üzere iki parçadan 
oluşmaktadır. Gövde kısmının kenarlarının geniş 
olmasından ötürü ağız kenarının dışa dönük olduğu 
anlaşılmaktadır. Gövdenin ortasında daire şekilli alan 
omphalos, kabın derinliğini göstermek için yapılmış 
olabilir. Ancak benzer örneklerle karşılaştırıldığında 
diğer örneklerin derinliğinin tek çizgiyle verildiği 
görülmektedir. Ayrıca kabın merkezindeki dairenin 
gövde çapına oranı da göz önüne alındığında, bu 
şeklin derinlik amacından ziyade kabın merkezinde bir 
omphalosun varlığını işaret etmektedir. Pateranın sapı 
ise yay formlu bir yuvaya sahip olup, kabın gövdesi bu 
yuvaya oturmaktadır. Mevcut haliyle sapın yuvarlak 
kesitli olduğu anlaşılmakla birlikte, sapın uç kısmı kırık 
olduğundan nasıl sonlandığı ile ilgili bir yorum yapmak 
oldukça zordur. Ancak bu tip sapların uç kısmı genellikle 
asma deliği ya da koçbaşı gibi figürle sonlandığından, 
sapın uç kısmının da bu şekilde sonlanma ihtimali oldukça 
yüksektedir. Bronz ve cam malzemeden üretilen pateralar 
MÖ 6. yüzyıldan MS 3. yüzyıla kadar farklı tiplerde 
karşımıza çıkmaktadır (Nuber 1972: 31-33, 38-232, lev. 
4-16). Farklı tiplerdeki sap uçları ki özellikle bunlardan 
koç başlı olanlar, anılan dönemlerde sıklıkla karşımıza 
çıkmaktadır (Delemen 2004: 79-80). Eserde sapın uç 

kısmı kırık olsa da düz devam ettiği ve uç kısmındaki 
izden düz bir şekilde sonlandığı anlaşılmaktadır (Foto. 
14). Bu yüzden olasılıkla sapın uç kısmında bir asma 
deliğinin işlenmiş olması muhtemeldir. Bu şekilde 
asma deliklerinin bulunduğu pateraların üretimi MS 1. 
yüzyılda başladığı ve MS 2 yüzyılda ise üretiminin bittiği 
ileri sürülmektedir (Şahin 2010: 34). Bu bağlamda bizim 
patera kabartmamızın tipolojik olarak MS olasılıkla 1-2. 
yüzyıllar arasına ait olabileceğini söylemek mümkündür. 

Alınlık levhası üzerinde görülen saban, bağ bıçağı 
ve kazmanın Roma Dönemi’ne tarihlenen mezar 
stellerinde olduğu gibi Paphlagonia Bölgesi’ndeki 
mezar stellerinde de sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. 
Asma ya da bağ bıçağı olarak adlandırılan kabartmanın 
en yakın benzeri yine MS 3. yüzyıla tarihlenen 
Hadrinoupolis’de bir stelde karşımıza çıkar. Stelde, 
asma-bağ bıçağının (Laflı ve Christof 2012: 65-68, 
Res. 33c; Laflı ve Christof, 2012: 246-247; InschriftNr. 
6.) sapının bitiş kısmında işlenen asma spiralinin şekli 
ve bıçağın formu ile Safranbolu örneği neredeyse 
aynı elden çıkmış gibidir. Yine benzer bir asma bıçağı 
Kastamonu Müzesi’nde sergilenen ve MS 3. yüzyıla 
tarihlenen bir mezar steli üzerinde işlenmiştir (Marek 

Fotoğraf 13: Karakoyunlu Kaya Mezarı Detay / Detail of Karakoyunlu Rock-Cut Tomb

Fotoğraf 14: Safranbolu Alınlık Tipli Stel Detay / İngilizce altyazı 
gelecek
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1993: 151, Res. 54). Bu yakın örneklerden anlaşılacağı 
üzere benzer figürlerin işlendiği farklı tipteki mezar 
stelleri MS 3. yüzyıla tarihlenmiştir.

Alınlıkta büyük kilitli kutunun hemen yanında 
betimlenen ve kulp kıvrımlarından metal olduğu 
anlaşılan amphoranın en yakın benzeri Bithynia 
Bölgesi sınırları içerisinde kalan Çalkara Köyü/ 
İnhisar/ Söğüt/ Bileçik’de tespit edilen üzerindeki 
yazıta göre MS 2-3. yüzyıllar arasına tarihlenen Zeus 
Bronton’a adanmış bir adak levhasında karşımıza 
çıkar (Akyürek ve Nalan 2012: 353, fig. 2b.). Tüm 
bu değerlendirmeler ışığında en erken veri patera 
kabartmasından gelse de bu durum daha çok kabın 
kullanım dönemleriyle ilgilidir. Diğer kabartmalarda 
göz önüne alındığında eserin MS 2-3 yüzyıllar arasına 
vermek mümkündür. 

Sonuç 

Safranbolu’da bulunan alınlık şeklindeki levha üzerinde 
yaptığımız bu çalışmada; benzer tek örnek, kente komşu 
olan Hadrianoupolis’de tespit edilmiştir. Bu iki örnek 
dışında benzerlerine rastlanmayan alınlık şeklindeki bu 
steller bulundukları bölgeye göre, “Güney Paphlagonia 
Alınlık Tipi Stel” olarak adlandırmasında temel etken 
olmuştur. Bölgenin MÖ 5-3. yüzyıllara tarihlenen 
kaya anıtlarında figürlü alınlıkların stilize edilerek 
Roma İmparatorluk Dönemi’nde daha küçük ebatlı 
olan khamosorion mezara aktarıldığını da söylemek 
mümkündür.

Stel üzerindeki kabartmalardan mezar sahibinin 
ikonografi başlığında da belirtildiği üzere ağırlıklı 
olarak erkeklerle ilişkilendirilen sembollerle birlikte 
değerlendirildiğin de olasılıkla bir erkeğe ait olduğunu 
söylemek mümkündür. Yine aynı kabartmalar mezar 
sahibinin, zengin bir aileye mensup, okuryazar ve 
tarımla uğraşan bir kişi olduğunu da işaret etmektedir. 
Ayrıca ölü gömme geleneği içinde değerlendirildiğinde 
kabartmalarda işlenen patera ve olpe-pitcher varlığı 
defin işleminde libasyon yapıldığına işaret eder. Pelitören 
mezarlığında defineciler tarafından tahrip edilen ve 
üst bölümde kullanılan blok üzerindeki konik deliğin 
varlığı (Foto. 15) bize bölgede bu tip mezarlara nasıl 
libasyon yapıldığına dair önemli veriler sunar. Libasyon 
işlemi olasılıkla olpe-pitcherden pateraya dökülen sıvı, 
Pelitören’de görülen benzeri bir delikten olasılıkla mezar 
odasına akıtılıyor olmalıdır. Yine kabartmalarda görülen 
bir domuz tasvirinin varlığı da defin işleminde kurban 
töreninin gerçekleştirildiğine işaret eder. Bu veriler 
de, mezar sahibinin Roma ölü gömme geleneğine 
uygun şekilde defnedildiğini gösterir. Stel üzerindeki 
kabartmalardan da anlaşılacağı üzere, ritüellerin 
kurallara uygun olması ve bunun yanında okuryazarlık, 

zenginlik gibi unsurları işaret eden kabartmaların 
varlığıyla birlikte değerlendirildiğinde, mezar sahibinin 
olasılıkla yönetici veya üst sınıfa ait olabileceğini de 
göstermektedir. 

Sonuç olarak ele aldığımız ve Güney Paphlagonia 
Alınlık Tipi Stel olarak adlandırdığımız eserin, MS 
2-3. yüzyıllar arasında khamosorion tipi bir mezarda 
ait, yerel bir atölye tarafından üretilmiş olabileceğini 
söylemek mümkündür. Bu çalışmada tek bir eserden 
yola çıkılmış olup eldeki mevcut veriler ışığında bir 
değerlendirme yapılmıştır. Bölge de devam eden 
arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları bu konuda ileride 
daha net veriler sunacaktır.
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TİRE MÜZESİ KOLEKSİYONUNDAN BİR GRUP CAM ŞİŞE 

A GROUP OF GLASS BOTTLES IN TIRE MUSEUM COLLECTION

 Tümay HAZİNEDAR COŞKUN *1

Özet

İzmir’in ilçelerinden biri olan Tire, Anadolu’da görülen tüm tarihi devirleri yaşamış, birçok uygarlığın izini taşıyan 
merkezlerdendir. Kaynaklarda Teira, Tyrha, Thyeira, Thyaira ve Thyraion isimleriyle anılan ilçe Roma ve Bizans 
döneminin önemli yerleşim yerlerindendir. Tire’nin geniş tarihsel sürecine katkı sağlayan en önemli verilerden biri de 
Tire Müzesi’nde sergilenen tarihi eserlerdir. Çalışmamızın konusunu ise müzede yer alan cam şişeler oluşturmaktadır.

Makalemizde Tire Müzesi’nde bulunan camların 2000 yılı sonrasında, müzeye kazandırılmış olanları çalışılmıştır. 
2000 yılı ve daha önceki senelere ait eserler ise Prof. Dr. Binnur Gürler tarafından “Tire Müzesi Cam Eserleri” başlıklı 
bir kitap ve birden çok makaleye konu olmuştur. 2018 yılı itibari ile Tire Müzesi’nde toplam 218 adet cam eser 
yer almaktadır. Söz konusu bu objelerden müzenin deposunda, tümü sağlam halde bulunan 16 cam şişe yazımızda 
tanıtılmaktadır. Şişelerin çoğunluğu küçük boyutlu, muhtemelen parfüm şişesi gibi görülmekle birlikte birkaç tane 
daha büyük hacimli kap, döneminde sürahi işleviyle kullanılmış olmalıydı.
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Abstract

Tire; one of the districts of İzmir, is an important civilization center inhabited all through the historical periods 
in Anadolu. The district; mentioned as Teira, Tyrha, Thyeira, Thyaira and Thyraion is a major site of Rome and 
Byzantine periods. The historical artifacts exposed in Tire Museum reveal important data that contribute to the history 
of Tire. The subject of this study is the glass bottles in the Tire Museum.  

In this article glassworks that are included in the collection of Tire Museum in 2000 are studied.  Glassware collection 
before 2000 have been subjected to many articles and book named ‘Tire museum glass works’ by Prof.Dr. Binnur 
Gürler. In 2018 there are 218 glass finds in the Museum. This article introduces 16 totally intact glass bottles, among 
the glass works existing in the Museum’s depot. Although most of bottles are small sized, possibly parfume bottles, 
there are also larger ones, probably saved as jugs. 

Keywords: Tire, Tire Museum, Glass, Roman Glass, Byzantine Glass.
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Giriş

İzmir’in ilçelerinden biri olan Tire, Küçük Menderes 
(Kaystros) havzasının batısında konumlanmıştır. İlçe, 
Küçük Asya’nın içine doğru uzanan eski yolların kilit 
noktasında yer aldığı için tarih boyunca ekonomik ve 
kültürel anlamda pek çok gelişime sahne olmuştur. 
Bu anlamda Anadolu’da görülen tüm tarihi devirleri 
yaşamış ve birçok uygarlık kentte iz bırakmıştır. 
Tire adı kaynaklarda Teira, Tyrha, Thyeira, Thyaira, 
Thyraion gibi antik isimlerle anılır1. Tire’nin tarihi 
coğrafyası ile ilgili ilk çalışmalardan biri Alman Keil-
Premerstein tarafından yapılmıştır. Bu çalışmaya 
göre kentin Antik isminin Apateirenon Katoikia 
olduğu ve ilçenin Ephesos’un topraklarının içerisinde 
yer aldığı belirtilir2. Diğer bir çalışma ise Tire’nin 
doğusundaki Peşrefli Köyü’nde bulunan bir mezar 
taşının üstündeki yazıttan yola çıkılarak ilçenin, 
Antik isminin Thyaira’dan geldiği kanıtlanmıştır3. 
Kent, Antik Dönemde Lydia bölgesi sınırları 
içerisinde yer almaktaydı. Lydialılar’ın İran ile 
yaptıkları savaş sonunda Batı Anadolu Bölgesi, 
Tire ile birlikte İranlıların egemenliğine girmiştir. 
Daha sonra Makedon kralı İskender’in himayesine 
geçen merkez, imparatorluğun parçalanmasıyla MÖ 
108 yılında Selevkuslar’ın egemenliğine girmiştir. 
Bergama krallığı döneminde ise barış içinde yaşayıp 
varlıklı bir yer haline gelen Tire, son Bergama kralı 
III. Attalos’un ölümü üzerine Roma İmparatorluğu 
topraklarına katılmıştır. Roma döneminde kent hızla 
gelişmiştir. Bu dönemde merkeze bağlı köylerin, 
parlak birer yerleşim yeri haline geldikleri görülür4. 
Bu köylerin varlığı ve bazı mezar alanlarının Roma 
dönemine ait oldukları, Tire Müzesi’nde yer alan 
çeşitli cam buluntuları yoluyla bilinmektedir. İlçe’nin 
M. S. 5.- 7. yüzyıl arası dönemi ile ilgili bilgilerimiz 
ise oldukça sınırlıdır. Tire’nin Selçuklu öncesine ait 
dönemi ile alakalı olarak yalnızca bir kez, Geç Notitia 
III’de piskoposluk merkezi Arkadiupolis isminden 
bahsedilir. Kent ve çevresinde Bizans döneminin izleri 
olarak, köylerde yer alan bazı kiliseler örnek verilebilir. 
Söz konusu bu kiliseler; Akmescit (Tekfurlu), Akyurt 
(Zeamet Kilise) ve Osmancık (Kiliseli) köyleri, kilise 
adıyla anılırken, ilçenin merkezinde 1908 yılında 

1 Tire adının Tyrha’dan geldiği söylenir. Bu da Etrükslerin atası 
sayılan Tirhanos’a bağlanır ve şehir anlamına geldiği sayılır. 
Ayrıntılı bilgi için bkz. Tokluoğlu 1973, 32.  İsim tartışmaları 
için yine bkz. Aslanoğlu 1978, dipnot 1.

2 Çekilmez 2016, 238. Yine bkz. Keil-Premerstein 1914, 82.
3 Meriç- Melkelbach- Şahin 1979, 192. Thyraia isminin geçtiği 

diğer bir yayın için bkz. Sevin 2016, 229.
4 Bu dönemde Büyükkale (Bonita), Küçükkale, Hasançavuşllar, 

Kurşak, Alaylı, Eskioba (Almura), Gökçen, Kürdüllü (Alcea), 
Peşlrefli (Caere), Kireli (Diphyta), Hisarlık ve Uzgur köylerinin 
parlak birer yerleşim yeri oldukları görülür (Gürler 1999, 15).

üç kilisenin varlığı da yine bu etkinin kanıtlarıdır5.  
1071 Malazgirt savaşından sonra bölge on yıl süre 
ile Türklerin eline geçse bile daha sonra tekrar 
Bizans İmparatorluğunun egemenliği altına girmiştir. 
Uzun süren istila ve savaşlardan sonra ilçe, bir süre 
Aydınoğluları’nın himayesine geçmiş ve en sonunda 
13. yüzyılda Osmanlı devleti topraklarına katılmıştır6. 

Tire’nin geniş tarihsel sürecine katkı sağlayan en 
önemli değerlerden biri de Tire Müzesi’nde sergilenen 
pek çok tarihi eserdir. Tire Müzesi, II. Murat’ın 
kumandanlarından Yahşi Halil Bey’in yaptırmış 
olduğu Yahşibey cami 1935 yılında, Tire Halk Evi’nin 
müzecilik kolu tarafından kurulmuştur. 1946 yılında 
Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü tarafından tescil edilerek devlet müzesi 
olarak, bu cami de ziyarete açılmıştır. 1971 yılına 
kadar bu yapıda hizmet gören müze, aynı sene inşaatı 
tamamlanmış olan binasına taşınmıştır7. 

Makalemizin konusunu, Tire Müzesi’nde yer alan ve 
2000 yılı sonrasında müzeye kazandırılmış olan cam 
şişeler oluşturur. 2000 yılı ve daha önceki yıllara ait 
cam eserler ise Prof. Dr. Binnur Gürler tarafından bir 
kitap ve birden çok makaleye konu olmuştur8. 

2018 yılı ile birlikte Tire Müzesi’nde toplam 218 adet 
cam eser yer alır. Müze’nin deposunda bulunan16 
adet cam şişenin, sadece biri hariç diğerlerinin 
buluntu yeri belli olup, tümü satın alma yoluyla 
müzeye kazandırılmıştır. Camların buluntu yeri, 
yaşanılan devrin sosyo-ekonomik kültürel yapısını 
anlamaya yardımcı olan verilerdendir. Nitekim 
Tire’ye ait pek çok köyde bulunmuş cam obje, bu 
yerleşim yerlerinin söz konusu dönemde önemli ve 
gelişmiş merkezler olduğunu kanıtlamaktadır. Bunun 
en önemli nedenlerinden biri camın diğer günlük 
kullanım kaplarına göre daha pahalı ve üretiminin 
daha zahmetli oluşudur. Camın çağının önemli 
materyallerinden biri olduğunu ikonografik konulu 
çeşitli duvar resimlerine ait yemek sahnelerden 
öğrenebilmekteyiz. Bu betimlemelerden sofra 
resimlerine baktığımızda, cam kapların daha çok özel 
akşam yemeklerinde ya da özel günlerde, düğünlerde 
kullanıldığı gözlenir9. Bu bağlamda camların geldiği 

5 Armağan 1989, 18.
6 Erdem 2016, 341.
7 Armağan 1981, 26.
8 Kitap için bkz. B. Gürler, Tire Müzesi Cam Eserleri, 2000. 

Makaleler için bkz. B. Gürler; “Tire’de Bulunmuş Erken Roma 
Devrine Ait Cam Eserlerden Oluşan Mezar Grubu”, Belleten, 
Cilt LXIII, Nisan 1999, 15- 21; B. Gürler, Tire’nin Uzgur 
Köyü’nde Bulunmuş Olan MS2.Yüzyıl Sonu-3.Yüzyıl Başına 
Ait Mezar Grubu”, Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, Yıl 
2001, Sayı 2, 59-66.

9 Bazı ikonografik sofra kapları tasvirleri için bkz. T. Hazine-
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yerler dönemin yaşam standartlarını kavrayabilmemiz 
açısından önem arz eder.  

Cam, yüzyıllardan beri kullanılan ve günümüze kadar 
popülerliğini hiç yitirmeden gelen malzemelerden 
biridir. Estetik görüntüsünün yanı sıra hafif yapısıyla, 
kullanım rahatlığı sağlaması nedeniyle de her 
dönemde, hem günlük yaşamda hem de lüks tüketimde 
karşımıza çıkmaktadır. Camın, ışığı geçirgen kılan, 
saydam özelliği onun mimari yapılarda kullanılmasını 
sağlarken hafif ince yapısına karşın, ısıya dayanıklılığı 
aydınlatma amaçlı objeler olan kandillerde de tercih 
edilmesini sağlamıştır. Bunun yanı sıra özellikle 
kolay şekillendirilmesi ve diğer takı malzemelerine 
göre daha ucuz olması süs amaçlı kullanımını da 
yaygınlaştırmıştır. Saklama kapları arasında camı, diğer 
materyallere göre yaygın kılan en önemli nedenlerden 
biri, içine konulan sıvıyı herhangi bir tat ya da koku 
bırakmadan koruyabilmesidir. Bu açıdan özellikle bazı 
değerli sıvıların örneğin parfüm, parfüm esansı veya 
tıbbı içerikli çeşitli maddelerin camlar aracılığı ile 
saklandığı bilinir. Ayrıca yine ölü gömme törenlerinde 
ölen kişiyi yağlandıktan sonra kimi şişelerin mezar 
hediyesi olarak bırakıldığı bilgilerimiz arasındadır. 
Ancak kullanılan kaplara ait sıvıların içerikleri hakkında 
verilerimiz henüz kısıtlıdır. Roma döneminde sıklıkla 
tercih edilen küçük boyutlu şişelerin içlerinde kesin 
olarak ne sakladıklarına ilişkin problem hala cevabı 
bulunamayan sorularımızdandır. İlerleyen arkeometrik 
analizler ışığında bu tip şişelerin nitelikleri dışında 
içeriği hakkında bilgi sahibi olma isteğimiz bir sonraki 
çalışma konularımızdandır10. 

Tire Koleksiyonunda yer alan, konumuzu oluşturan 
şişelerin tümü serbest üfleme tekniği ile üretilmiştir11. 

dar-Coşkun, Kuşadası, “Kadıkalesi/Anaia Kazısı Bizans Döne-
mi Cam Buluntularından Sofra/Kapları”, Uluslararası XVIII. 
Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları 
Sempozyumu, Aydın, 2017, 155-167.

10 Sardis’te 1981 yılında ele geçirilen şamdan tipli 
unguentariumlara ait dokuz adet şişeden birinin içerisindeki 
sıvı maddenin analizi yapılmıştır. Bu analiz sonucunda 
içindeki sıvının bitkisel yağlara özgü asitli yapı gösteren bir 
içeriğe sahip olduğu kanıtlanmıştır. Buradan hareketle bu tip 
şişelerin kozmetik veya tıbbi amaçlı yağların saklandığı kaplar 
olduğu ispatlanmıştır (Erten 1993, 143). Ancak bu tip dışındaki 
diğer küçük boyutlu şişelerin kullanım alanları ile ilgili çok 
fazla arkeometrik çalışma mevcut değildir. Örneğin Kuşadası 
Kadıkalesi/Anaia Kazısı’na özgü üretimli küçük boyutlu ve 
Anaia şişesi olarak anılan içindeki sıvıyı korumaya yönelik 
farklı biçimli bu kapların henüz içinde taşıdıkları sıvının ne 
olduğuna ilişkin kesin bir kanıt yoktur. Anaia şişeleri için 
bkz. T. Hazinedar-Coşkun, 2007-2010 Yılı Kadıkalesi Cam 
Buluntuları, İzmir 2012 (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi); T. Hazinedar-Coşkun “Kuşadası, Kadıkalesi/Anaia 
Cam Buluntuları Yoluyla Bizans Camcılığı”, İzmir, 2017 
(Yayınlanmamış Doktora Tezi).

11 Serbest üfleme tekniği, herhangi bir kalıp kullanılmadan 

Söz konusu yönteme ait ilk kaplara Roma İmparatorluğu 
döneminde rastlanır12. MÖ 1. yüzyıla tarihlenen bir 
toprak kandil üzerinde yer alan ve üfleme tekniği 
ile cam yapıldığını gösteren sahne, yöntemin Roma 
döneminde bilindiğini belgelemektedir13. Bu dönemde 
üfleme tekniğinin bulunmasıyla birlikte daha önce 
kullanılan zahmetli ve uzun zaman alan yöntemler 
terk edilmiştir14. Yine Suriye ve Filistin bölgesinde 
üfleme tekniği ile birlikte değişik formda ve daha seri 
cam yapımı sağlamış, böylelikle ucuz cam üretimi 
başlamıştır15. Strabon, önceleri sadece zenginlerin sahip 
olabildikleri cam kapların kendi döneminde birkaç 
bronzla alınabileceğini belirtir16.  Bu döneme kadar 
daha çok lüks tüketim malzemesi olarak sofralarda, 
mimari ve sağlık alanlarında kullanılan cam, üfleme 
tekniği ile birlikte günlük kullanım kapları arasında 
girmiştir17. Bu nedenle de cam malzemenin belli ölçüde 
seramik kapların yerini aldığı söylenilebilir18. 

Tire Müzesi’nde yer alan serbest üfleme tekniği ile 
oluşturulan şişelerin, ağız kenarları alet yardımıyla 

oluşturulan üretimdir. Bu teknikte, üfleme çubuğu olarak 
adlandırılan içi boş madeni borunun önce ucu kızarıncaya 
kadar ısıtılır ardından suya batırılarak biraz soğutulur. 
Bu işlemin arkasından üfleme çubuğu, camın eriyik halde 
bulunduğu potaya daldırılarak az miktarda cam, sürekli 
döndürülerek dışarı alınır. Bu döndürme işlemi sırasında 
cam akışkanlığını kaybetmeye başlar ve ardından cam ustası 
borunun ucundan hafif bir şekilde üfleyerek camı şişirir. 
Yapılmak istenilen boyuta göre ilk şişirilen küçük kürenin 
üzerine potadan tekrar cam alınarak büyük bir cam kap 
yapılabilir (Küçükerman 1985, 55). Üfleme işlemi sonrasında 
cam ustası düz bir zeminde masa veya taş bir blok üzerinde 
kaba şekil vermeye çalışır. Daha sonra noble denilen içi dolu 
metal çubuğun ucuna biraz cam hamuru yapıştırılarak kap çift 
taraflı tutulurken üfleme çubuğundan kesilerek çıkarttırılır. 
Kesilen kısım kabın ağzı olup cımbız, maşa vb. aletlerle 
şekillendirilir. Kabın şekli oluşturulduktan sonra cam hamuru 
ile yapıştırılan noble camdan ayrılır. Cam kap oluşturulduktan 
sonra tavlama fırınına bırakılır.

12 Serbest üfleme tekniğinin en erken örneklerine Roma 
İmparatorluğu zamanında rastlansa da tekniğin nerden 
çıktığı tam olarak bilinememektedir. Bu konudaki yaygın 
görüş serbest üfleme tekniğinin Fenike ve çevresinde 1. 
yüzyılın ikinci yarısında keşfedildiğidir (Hayes 1975, 29). 
Zerwick 1990, 23.

13 Zerwick 1990, 23.
14 Üfleme tekniğinin bulunuşundan sonra Roma’da hızla 

yayılmıştır. Örneğin Etruria’daki Cosa kentinde MÖ 273-220 
yıllarına tarihlenen tabakada sadece otuz adet iç kalıp tekniği 
ile üretilmiş kap bulunurken, MÖ 20-30 yıllarına ait bir üst tab-
akada üfleme tekniği ile yapılmış yüzlerce cam kap parçası ele 
geçirilmiştir (Erten 1993, 48).

15 Olcay 1997, 93.
16 Strabon 1991, 87.
17 Augustus döneminde, cam değerli bir eşya olmasının ve günlük 

hayatta kullanılmasının yanı sıra aynı zamanda mozaik, pano 
ve dış cephe kaplaması gibi dekoratif amaçlarla da kullan-
mışlardır (Atik 2004, 55).

18 Olcay 1997, 93-94.
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şekillendirilmiştir. Şişelerin yükseklikleri 4,5 cm ile 
14,2 cm arasında olup tüp şekilli iki örnek dışındakiler, 
küresel veya armudi gövdelidir. Kapların çoğunluğu 
dışa doğru çekik ağızlı olmakla birlikte birkaç örnek, 
düz şekilli ağız kenarına sahiptir. Şişeler genellikle 
düz diplidir ancak nadiren vurma dipli olanları da 
mevcuttur. Söz konusu diplerin çoğunda noble izi 
belirgindir19. Camların tümü oldukça ince cidarlı 
yapılarıyla dikkati çeker. Şişeler genellikle açık renkli 
olup, daha çok açık mavi renk tercih edilirken, açık yeşil 
ve sarı tonları da kullanılmıştır. Ancak bazı camların 

19 Noble, cam kabı üfleme çubuğundan ayıran alettir. Üretim 
sırasında cam eserin tabanına tutturulup işlenmesini sağlar 
(Özgümüş 2000, 10). Üfleme çubuğundan camı ayırabilmek 
için noble denilen bu metal çubuğa bir miktar hamur halinde 
cam yapıştırılır. Bu yapıştırılan cam ve noble yardımıyla üfleme 
çubuğundan veya pipodan ayrılan cam kaba şekil verilir.

yüzeyindeki aşınma ve irizasyon nedeniyle renkleri tam 
anlamıyla seçilememektedir. Cam kapların çoğunun, 
boyun kısmından gövdeye geçişi sağlayan bölümü, alet 
yardımıyla içe doğru çökertilmiştir20. 

20 Sıcak cama uygulanan bir teknik olan çökertmede, cam henüz 
sıcakken bir alet yardımıyla yüzeye bastırılarak çeşitli büyüklük 
ve şekilde girintiler oluşturulur. Bu süslemeler daha çok şişeler 
ve bardaklarda görülür (Özgümüş 2000,20).

Fotoğraf 1 - Şişelere toplu bakış  / Overwiev on Bottles.
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Katalog

Kat. No. 1
Tüp Biçimli Unguentarium   
Envanter No: 4/2017
Ödemiş– Satın Alma 
MS 1.- 3. yüzyıl  
Yükseklik: 9,7 cm Ağız Çapı:1 cm 
Taban Çapı: 0,2 cm 

Dışa doğru çekik olan ağız kısmı, 
aletle şekillendirilmiş olan şişe, serbest 
üfleme tekniklidir. Uzun silindirik 
boyunlu ve tüp şekilli gövdeye sahip 
olan kap, kalın yuvarlak bir dip ile 
son bulur. Şişenin dip kısmında noble 
izi belirgindir. Ağız kısmının hemen 
altında olasılıkla şişeyi kapatmak için 
kullanılan tıpanın, kabın içinde kalmış 
olduğu görülür. Şişe çok açık yeşil 
renklidir. 

Benzerleri; Akat-vd 1984, r.71; Atilla-Gürler 2009, 
33/34; Erten 2018, 183/69; Gürler 2000, 32/18; Isings 
1957, 41; Saldern 1980, 25/21, 112. 

Kat. No. 2

Tüp Biçimli Unguentarium  
Envanter No: 588
Tire – Satın Alma. 
MS 1. – 3. yüzyıl 
Yükseklik: 7,4 cm  Ağız Çapı:1 cm 
Taban  Çapı: 0,4 cm 

Serbest üfleme teknikli olan şişenin düz 
ağız kısmı, aletle şekillendirilmiştir. 
Uzun silindirik boyunlu ve tüp 
şekilli gövdeye sahip olan kap, kalın 
küresel dip ile son bulur. Açık yeşil 
renkli şişenin dip kısmında noble izi 
belirgindir. 

Benzerleri; Gürler 2000, 33/19; Isings 
1957, 41/27.

Kat. No. 3
Armudi Gövdeli Şişe 
Envanter No: 24/2003
İzmir – Satın Alma
MS 1. – 2. yüzyıl  
Yükseklik: 10 cm     Ağız Ç.: 1,8 cm   
Taban Ç.: 2,2 cm 

Ağız kenarı dışa doğru çekik olan 
serbest üfleme teknikli kap, kısa 
boyunlu ve hafif vurma diplidir. Açık 
yeşil renkli şişenin, boyun kısmından, 
gövdeye geçişi, alet yardımıyla içe 
doğru çökertilmiştir. Gövdeden aşağıya 
doğru armudi şekilde genişleyerek 
devam eden kap, noble izli bir dip ile 
son bulur. 

Benzerleri; Akat-vd 1984, r.55/1; 
Atilla-Gürler 2009, 37/42; Erten 2018, 
143/54; Gürler 2000, 35/23; Hayes 1975, 

185/625; Israeli 2003, 28; Lancel 1967, VII/5/98; Lightfoot 
1992, 108; Özet 1998, 121/78; Saldern 1980, pl.8/163.

Kat. No. 4
Armudi Gövdeli Şişe
Envanter No: 23/2003
İzmir-Satın Alma 
MS 1.- 2. yüzyıl 
Yükseklik: 10 cm   Ağız Ç.:2,4 cm 
Taban Ç.: 2 cm 

Olasılıkla yaka tipli, dışa doğru 
çekik olan şişenin ağız kenarı, 
katlandığı yerden kırıktır. Silindirik 
boyun kısmından gövdeye doğru 
geçiş, alet yardımıyla içe doğru 
çökertilmiştir. Serbest üfleme 
teknikli kap armudi gövdeden 
sonra düz ve noble izli bir diple son 
bulur. Şişe çok açık yeşil renklidir. 

Benzerleri; Akat-vd 1984, r.74; 
Gürler 2000, 37/27; Hayes 1975, 
172/163.
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Kat. No. 5
Armudi Gövdeli Şişe
Envanter No: 130/2007
Tire – Satın Alma
M.S 1. – 2. yüzyıl 
Yükseklik: 9 cm     Ağız 
Ç.:1,8cm    Taban Ç.: 2,4 cm 

Serbest üfleme teknikli, dışa 
doğru çekik ağızlı olan şişenin 
silindirik biçimli olan boyun 
kısmından gövdeye geçiş, alet 
yardımıyla hafifçe içe doğru 
çökertilmiştir. Armudi şekilli 
gövde, düz bir diple son bulur. 
Kap çok açık mavi renklidir. 

Benzerleri; Atilla-Gürler 2009, 
41/50; Erten 2018, 159/61; 
Gürler 2000, 26/6; 116; Hayes 
1975, 183/569. 

Kat. No. 6
Armudi Gövdeli Şişe
Envanter No: 77/2003
Tire – Satın Alma
M.S 1. – 2. yüzyıl
Yükseklik: 7 cm Ağız 
Ç.:1,6 cm Taban Ç.: 1,7 
cm

Dışa doğru çekik ağızlı 
kap, serbest üfleme tekniği 
ile üretilmiştir. Silindirik 
boyun kısmının ortasında 
hafif bir bombe bulunan 
şişe, armudi gövdelidir. 
Açık mavi renkli kap düz 
bir diple son bulur. 

Benzerleri; Atilla-Gürler 
2009, 41/49; Gürler 2000, 

25/4; Hayes 1975, 182/603; Lightfoot 1992, 7; Özet 
1998, 82/45; Saldern 1980, pl.8/165. 

Kat. No. 7
Armudi Gövdeli Şişe
Envanter No: 76/2003
Tire – Satın Alma
M.S Geç 1. – 2. yüzyıl 
Yükseklik: 7,2cm Ağız 
Ç.:2,2 cm Taban Ç.: 2,6 cm 

Serbest üfleme tek-
nikli, dışa doğru çekik 
ağızlı şişe, kısa silindirik 
boyunludur. Boyun kıs-
mından gövdeye geçiş, 
alet yardımıyla çok hafif 
şekilde içe doğru çöker-
tilmiştir. Açık mavi renk-
li kap, armudi gövdeli ve 
düz diplidir. 
Benzerleri; Gürler 2000, 
27/7; Hayes 1975, 
182/543. 

 

Kat. No. 8 
Unguentarium 
Envanter No: 363/2017
Tire – Satın Alma
MS 2. – 3. yüzyıl 
Yükseklik: 14, 2 cm Ağız 
Ç.: 2,4 cm Taban Ç.: 1,8 cm 

Dışa doğru çekik ağızlı, 
silindirik boyunlu ve düz 
dipli olan şişe, serbest üf-
leme tekniği ile üretilmiş-
tir. Uzun silindirik boyun 
kısmından gövdeye geçiş, 
alet yardımıyla içe doğ-
ru hafifçe çökertilmiştir. 
Boyun kısmından aşağıya 
doğru genişleyen şişe, düz 
dipli ve noble izlidir. Kap 
açık mavi renklidir.   

Benzerleri; Akat-vd 1984, r.53; At,lla-Gürler 2009, 
59/84; Gürler 2000, 36/25; Hayes 1975, 173/251; Israeli 
2003, 28; Lancel 1967, VII/5-98; Lightfoot 1992, 108; 
Özet 1998, 133/88; Saldern 1980, pl.8/160. 
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Kat. No. 9 
Unguentarium  
Envanter No: 90/2003
Bayındır – Satın Alma
MS 2. – 3. yüzyıl 
Yükseklik: 11, 2 cm  Ağız Ç.: 1,6 
cm Taban Ç.: 1,8 cm 

Serbest üfleme teknikli, dışa 
doğru çekik ağız kenarlı kap, 
uzun silindirik boyunlu ve düz 
diplidir. Boyun kısmı aşağıya doğru 
daralarak uzanan şişenin gövdeye 
geçiş kısmı, aletle içe doğru 
çökertilmiştir. Bu bölümden sonra 
konik gövde, noble izi taşıyan bir 
dip ile son bulur. Camın yüzeyinde 
oluşan bozulmalardan dolayı kabın 

rengi seçilememektedir. 

Benzerleri; Atilla-Gürler 2009, 59/84; Gürler 2000, 44/41; 
Hayes 1975, 173/233; Isıngs 1957, 43/28b. Özet 1998, 
134/89. 

Kat. No. 10
Unguentarium
Envanter No: 2007
Belirsiz – Satın Alma
MS 2. – 3. yüzyıl  
Yükseklik: 12,8 cm Ağız Ç.:1,6 
cm Taban Ç.: 2,8 cm 

Dışa doğru çekik ağızlı şişenin 
silindirik boyun kısmı aşağıya 
doğru genişleyerek devam edip 
gövdeye geçiş, alet yardmıyla 
içe doğru belirgin şekilde 
çökertilmiştir. Serbest üfleme 
teknikli kabın, silindirik gövde 
kısmı noble izli vurma bir dip 
ile son bulur. Camın yüzeyinde 
oluşan bozulmalardan dolayı 
rengi seçilememektedir. 

Benzerleri; Gürler 2000, 56/67; Lightfoot 1992, 181; 
Özet 1998, 153/106. 

Kat. No. 11
Küresel Gövdeli Şişe  
Envanter No: 362/2017
Tire – Satın Alma 
M.S 3. yüzyıl
Yükseklik: 8,3 cm Ağız 
Ç.:1,6 cm Taban Ç.: 2 cm 

Dışa doğru çekik ağızlı olan 
şişe, serbest üfleme tekniği 
ile üretilmiştir. Uzun silindirik 
boyun kısmından küresel 
gövdeye geçiş, alet yardımıyla 
belirgin şekilde içe doğru 
çökertilmiştir. Açık sarı renkli 
şişe, noble izi taşıyan düz bir 
diple son bulur. 

Benzerleri; Hayes 1975, 181/501. 

Kat. No. 12
Küresel Gövdeli Şişe 
Envanter No: 363/2007
Bayındır – Satın Alma
M.S 4. – 5. yüzyıl  
Y ü k s e k l i k : 7 , 2 c m 
AğızÇ.:2,4cm Taban 
Ç.:4,4 cm 

Ağız kenarından boyun 
kısmına doğru daralarak 
devam eden şişenin 
gövdeye geçişi, aletle içe 
doğru hafifçe bastırılarak 
oluşturulmuştur. Serbest 
üfleme teknikli, küresel 
gövdeli olan şişe vurma 

dipli olup üzerindeki noble izi belirgindir. Kap açık mavi 
renklidir.  

Benzerleri; Atilla-Gürler 2009, 170/254; Gürler 2000, 
93/109; Hayes 1975, 206/290. 
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Kat. No. 13
Minyatür Şişe 
Envanter No: 78/2003
Tire – Satın Alma
MS 2. – 3. yüzyıl 
Yükseklik: 4,5 cm Ağız 
Ç.:1,6 cm Taban Ç.: 2,4 
cm 

Serbest üfleme 
teknikli şişenin ağız 
kısmı alet yardımıyla 
şekillendirilmiştir. Dışa 
doğru çekik ağızlı ve 
kısa silindirik boyunlu 
kap küresel gövdelidir. 
Küresel gövde, tabana 

doğru açılarak devam edip düz bir diple son bulur. Şişe 
yeşil renklidir. 

Benzerleri; Atilla-Gürler 2009, 28/23; Isings 1957, 
40/26; Lightfoot 1989, 84/29; Özet 1998, 107/67; Rutti 
1991, 118/132.  

Kat. No. 14
Sürahi 
Envanter No: 364/2017
Tire– Satın Alma
MS 3. – 4. yüzyıl  
Yükseklik:13,7cm Ağız 
Ç.:4,4cmTaban Ç.:4, 2 cm 

Serbest üfleme teknikli 
olan sürahinin dışa doğru 
çekik ağız kenarı huni 
şekillidir. Geniş ağız 
kenarı boyun kısmına 
doğru daralmaktadır.  
Armudi gövdeye sahip 
olan kap, vurma diplidir. 
Renksiz olan sürahinin 

dip kısmında noble izi belirgindir. 

Benzerleri; Akat-vd. 1984, 33/111; Çakmakçı 2017, 
79/85; Gürler 2000, 97/117; Lightfoot 1992, 67; Özet 
1998, 151/104. 

Kat. No. 15 
Sürahi
Envanter No: 124/2007
Tire – Satın Alma
MS 4. – 5. yüzyıl 
Yükseklik:11,2 cm Ağız 
Ç.:3,2cm Taban Ç.: 2,4cm 

Serbest üfleme teknikli, 
dışa doğru çekik ağızlı 
olan sürahi, kısa silindirik 
boyun kısmına sahiptir. 
Boyundan gövdeye geçiş 
bir alet yardımıyla hafifçe 
bastırılarak içe doğru 
çökertilmiştir. Küresel 
gövde, noble izi belirgin 

olan vurma bir diple son bulmaktadır. Sürahi açık yeşil 
renklidir. 

Benzerleri; Akat-vd 1984, r.110; Atilla-Gürler 2008, 
173/260; Gürler 2000, 95/114; Lightfoot 1992/68; Özet 
1998, 148/101. 

Kat. No. 16
Sürahi 
Envanter No: 123/2007
Tire – Satın Alma
MS 4. – 5. yüzyıl 
Yükseklik: 13 cm Ağız 
Ç.:5,6 cm Taban Ç.: 3,4 
cm 

Serbest üfleme teknikli 
sürahi, dışa doğru 
çekik ağızlı olup kısa 
silindirik boyun kısmı 
huni şekillidir. Boyundan 
küresel gövdeye geçiş, 
omuz hizasında alet 
yardımıyla içe doğru 

çökertilmiştir. Çok açık yeşil renkli sürahi, noble izli 
vurma bir dip ile son bulur. 

Benzerleri; Akat-vd 1984, 32/110; Atilla-Gürler 2008, 
171/256; Çakmakçı 2017, 61/49; Gürler 2000, 99/122; 
Hayes 1975, 207/303.
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Sonuç

Katalogda yer alan eserler genellikle küçük boyutlu 
şişelerden oluşmaktadır. Kat. No. 1 ve Kat. No. 2’de 
bulunan örnekler tüp şekilli unguentariumlar olup 
Roma döneminde yaygın kullanım alanına sahiplerdir. 
Tüp biçimli unguentarium olarak adlandırılan bu 
şişelerin, serbest üfleme tekniğinin bulunuşundan sonra 
yapılan ilk kaplardan biri olduğu inancı yaygındır21. 
Daha çok tüm halde ele geçirilmeleri bunların mezar 
hediyesi olduklarını düşündürür22. Söz konusu camların 
kullanım alanı ile ilgili olarak net bir bilgi olmamakla 
birlikte parfüm şişesi ya da tıpta kullanılan kaplar 
ile ilgili olabileceği düşünülmektedir.  Bu tip küçük 
boyutlu şişelerin ağız kenarları farklılık göstermekle 
birlikte yazımızda yer alan iki örneğinde ağız kenarları 
birbirinden farklıdır. Örneğin Batı Roma’dan ele 
geçirilmiş şişelerin ağız kenarlarının sadece katlandığı 
görülürken, Doğu Roma’daki şişelerin ağız kenarlarının 
içe katlanıp sonradan düzleştirildiği gözlenir23.  

Kat. No. 1’de yer alan şişenin ağız kenarı dışa doğru 
çekilip içe katlanmışken, Kat. No. 2’de yer alan örneğin 
ağız kenarı düz uzanmaktadır. Ayrıca Kat. No. 1’deki 
camın boyun kısmında sıkışmış bulunan tıpa dikkat 
çekicidir. Bugün müzede bu haliyle yer alan eser, 
dönemindeki benzer şişelerin ağızlarının kapatılarak 
kullanıldığını göstermesi açısından önem taşır (Resim 
2). 

Kat. No. 3, 4, 5, 6 ve Kat. No. 7’de yer alan ör-
nekler, literatürde armudi gövdeli şişeler olarak 
adlandırılmaktadır. Bu tip kapların genellikle içe 
doğru katlandıktan sonra düzeltilmiş ağız kenarları ile 
uzun ve silindirik boyunları vardır. Boyun kısmının 
gövdeden daha uzun olması en belirgin özellikleridir. 
Roma camcılığında en çok tercih edilen kaplardan biri 
olan bu şişelerin uzun boyunları, içlerine konulan sıvıyı 
dökmeden akıtabilmelerinin yanında aynı zamanda sı-
vının buharlaşmasını da geciktirmektedirler. Ancak ta-
şımaya elverişli olmayan yapıları nedeniyle, içlerinde 
yağ veya koku taşıdıkları öngörülen bu şişelerin evde 
kullanıldıkları düşünülür. Bununla birlikte kapların pek 
çok örneğinin mezarlardan ele geçirilmiş olması, bun-
ların mezar armağanı olarak da sıkça tercih edildiklerini 
gösterir.  Emsallerine Roma İmparatorluğu’nun sınırları 
içerisindeki çoğu yerde rastlamak olasıdır24. Kat. No. 4, 

21 Roma’da günlük yaşamda yeri olan bu tip şişelerin içinde un-
guent yani kokulu yağ, parfüm ya da merhemlerin saklandığı 
kaplardır (Erten 2003, 1).

22 Erten 1993, 133.
23 Erten 1993, 132.
24 Sardis’te 1981 yılında ele geçirilen bu tipe ait dokuz adet şişe-

den birinin içerisindeki sıvı maddenin analizi yapılmıştır. Bu 
analiz sonucunda içindeki sıvının bitkisel yağlara özgü asitli 

5, 6 ve Kat. No. 7’de yer alan şişeler birbirleriyle benzer 
özellikler göstermektedir. Bu örnekler dışa doğru çekik 
ağızlı, silindirik boyunlu ve armudi gövdeye sahip olup 
düz bir diple son bulurlar. Ancak Kat. No. 3 diğerlerin-
den farklı olarak vurma diplidir.  Kat. No. 8 ve Kat. No. 
9’da yer alan şişeler, unguentariumların konkav şekil-
li alt gruba ait kaplardır. Diğer örneklere oranla daha 
uzun olan silindirik boyunları dikkat çekicidir. Kat. No. 
10’da yer alan kap ise yine bu gruba dahil olmakla bir-
likte silindirik biçimli gövdesinin, vurma bir diple son 
bulmasıyla öteki örneklerden ayrılır. 

Kat. No. 11’de yer alan küresel formlu şişe, dışa doğru 
çekik ağızlı ve düz diplidir. Küresel gövdesiyle hemen 
hemen eşit uzunlukta silindirik şekilli boyun kısmına 
sahiptir. Silindirik boyun kısmından gövdeye geçiş sı-
kıştırılarak daraltılmıştır. Bunun nedeni olasılıkla için-
de saklanılan sıvının yavaş akıtılması içindir. Küresel 
gövdeli benzer tip camlara Anadolu’da yapılmış kazı-

yapı gösteren bir içeriğe sahip olduğu kanıtlanmıştır. Buradan 
hareketle bu tip şişelerin kozmetik veya tıbbi amaçlı yağların 
saklandığı kaplar olduğu ispatlanmıştır (Erten 1993, 143). 

Fotoğraf 2 - İçinde Tıpası Bulunan Şişe  / The Bottle with Stucked 
Stopper.
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larda pek fazla rastlanmaz. Bunun nedeni ise olasılıkla 
objelerin, günlük yaşamda ya da özel sofralarda kulla-
nılmasından dolayı günümüze sağlam ulaşamamasıdır. 
Tanınan pek çok Roma dönemine ait olan bu tip şişeleri 
genellikle korunaklı mezar ortamı buluntuları sayesin-
de öğrenmekteyiz25.  Kat. No. 12’deki şişe, gövdeye 
doğru daralarak devam eden düz ağızlı, küresel gövdeli 
ve vurma dipli olmasıyla diğer örneklerden ayrılır. 4.- 
5. yüzyıllara tarihlenen bu kapların benzerlerine Suri-
ye-Filistin camları arasında sıklıkla rastlanır26. Kat. No. 
13’de bulunan minyatür şişe ise kısa silindirik boyunlu, 
küresel gövdeli ve düz diplidir. Ağız kenarı ise önce 
dışa doğru çekilip sonradan içe doğru katlanarak oluş-
turulmuştur. Bu şekli ile Roma dönemindeki küresel 
gövdeli şişelerin ağız kenarıyla benzer özellikler taşır.  

Kat. No. 14, 15 ve Kat. No. 16’da, diğer şişelere göre 
daha büyük boyutlu olan sürahiler yer alır. Genellikle 
Roma ya da Bizans dönemine ait kulpsuz sürahiler 
üzerinde yaygın olarak çeşitli tekniklerle yapılan 
süslemeler bulunurken, Tire Müzesi’ne ait, çalışmamızın 
konusunu oluşturan eserler arasında bezemeli sürahi 
örneği görülmemektedir. Kat. No. 14’deki sürahi, diğer 
örneklerden farklı olarak aşağıya doğru genişleyerek 
devam eden armudi gövdeye sahip olup vurma bir diple 
son bulur. Çoğu zaman huni şekilli ağız kenarlı diye 
adlandırılan bu sürahilerin Anadolu’da da benzerleri 
mevcuttur. Bu tip sürahiler genellikle MS 3. yüzyılın 
ikinci yarısında görülmeye başlar ve MS 4. yüzyıl ile 
birlikte yaygınlaşırlar27. Kat. No. 15 ve Kat. No. 16 
‘da bulunan küresel gövdeli sürahiler ise hem Roma 
hem de Bizans döneminde sıklıkla tercih edilen cam 
kaplardandır. Küresel gövdeli sürahiler, Doğu Akdeniz 
ve çevresinde MS 3. yüzyıl ile birlikte görülür. Ancak 
üretimi ve kullanımlarının ise MS 3. yüzyıl sonu ve 4. 
yüzyıllarda daha yoğun olduğu bilinir28. Kat. No. 15 
ve 16’da yer alan örnekler genel anlamda birbirleriyle 
benzer özellik gösterir. İki sürahide küresel gövdeli ve 
hafif vurma diplidir. Ancak Kat. No. 15’deki kap dışa 
doğru çekik ağızlı, uzun silindirik boyun kısmına sahip 
olup bu bölüm gövdeye doğru genişleyerek devam 
etmektedir. Kat. No. 16’daki sürahi ise huni biçimli 
ağız kenarına ve kısa silindirik boyun kısmına sahiptir. 
Kap yine şiş gövdeli ve hafif vurma diplidir. 

25 Erten 1993, 178. 
26 Gürler 2000, 87.  
27 Gürler 2000, 87.  
28 Geç Roma dönemi camcılığı ile ilgili en önemli yazılı 

belge İmparator Diocletianus’un fiyat listesidir. Bu lis-
teye göre küresel gövdeli sürahilerin yoğun üretildiği 
dönemde camın, Roma İmparatorluğunda geçerli ve ti-
cari dolaşımı olan başlıca tüketim maddelerinden ya da 
hammaddelerinden biri olduğunu gösterir (Erten 2000, 
172-174).

Tire Müzesi’nde bulunan ve katalogda yer alan şişeler, 
MS 1. yüzyıldan başlayarak MS 5. yüzyıla kadar 
tarihlenebilmektedir. Cam eserler, bölgedeki Roma 
İmparatorluğu hâkimiyetini ve dönemin cam modasını 
göstermesi açısından önem taşır. Kullanıldıkları 
dönemde sık rastlanan bu kapların benzer örneklerine, 
kazı buluntularında ve çeşitli müzelerde rastlamak 
olasıdır.29 Bu bağlamda müze koleksiyonunda yer alan 
şişelerin, paralel örnekleri ile uyum içerisinde oldukları 
söylenebilir.  

29 Elaiussa Sebaste Kazısı buluntuları için bkz. Gençler 2009; 
Klaros Kazı buluntuları için bkz. Taştemür 2007. Bodrum Su-
altı Arkeoloji Müzesi eserleri için bkz. Özet 1998; Bergama 
Müzesi eserleri için bkz. Atilla-Gürler 2009; Erzurum Müzesi 
camları için bkz. Öztürk 2013; Kars Müzesi eserleri için bkz. 
Öztürk 2013; Kahramanmaraş Müzesi eserleri için bkz. Eker 
2014; Ödemiş Müzesi camları için bkz. Çakmakçı 2017; Silifke 
Müzesi camları için bkz. Erten 2018. 
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SEBASTE ANTİK KENTİ VE ÇEVRESİ YÜZEY 
ARAŞTIRMALARINDA ELE GEÇEN CAM ESERLER 

GLASS WORKS IDENTIFIED IN THE SURVEYS OF SEBASTE 
ANCIENT CITY AND ITS VICINTY
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Özet

Bir tesadüf eseri bulunup, 1966-1978 yılları arasında kazı çalışmaları yapılan Sebaste antik kentinde, Bizans Dönemi’ne 
ait kiliseler ortaya çıkarılmış ayrıca çevresinde yer alan tümülüsler ve höyükte de kısa zamanlı kazılar yapılmıştır. 
Bu bölgede kazılar yapılmadan önce de bölgeye gelen Avrupalı araştırmacılar tarafından da buranın Sebaste kentinin 
merkezi olabileceği tahmin edilmiştir. Ancak kazı ve araştırmalara rağmen Sebaste’nin lokalizasyonuna ve sınırlarına 
yönelik birçok soru işareti cevapsız kalmıştır. Bu anlamda 2016 yılından itibaren yapılan yoğun yüzey araştırmalarında 
Sebaste ve çevresinde küçük buluntular, mimari parçalar ve yazıtlar incelenmeye başlanmış ve yerleşimle olan 
bağlantıları irdelemiştir. Küçük buluntular arasında yer alan ve bu çalışmanın temelini oluşturan antik camlar ise ilk 
defa bir yüzey araştırmasında, yerleşke ve buluntu paralelliğini göstermesi açısından önem kazanmaktadır.
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Abstract

In the ancient city of Sebaste, discovered totally by chance and excavated between 1966-1978, chuches belonging to 
Byzantine Period were unearthed. Besides, short term excavations were carried on in the tumuli and mounds around 
the ancient city. It was predicted that this region might be the centre of Sebaste city by European researchers who 
visited this region before the excavations carried out there. However, many questions about the localization and 
boundaries of Sebaste had remained unanswered in spite of  these excavations and investigations. Therefore, small 
finds, architectural pieces and inscriptions in Sebaste and its surroundings have been examined during the surveys 
since 2016 and their relation to the settlement. Antique glass, which is among the small findings and forms the basis 
of this study,   has gained importance in terms of indicating the parallelism of settlement and findings in a surface 
survey for the first time.

Keywords: Sebaste, Surface Survey, Window Glass, Goblet, Bracelet.
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Giriş

Sebaste Antik Kenti, Uşak il Merkezinin güney doğusunda, 
Sivaslı ilçesinin ise 2 km güney batısında Selçikler 
Köyü’nde yer almaktadır. Kent topografik açıdan bir 
yandan Gediz Irmağı’nın (Hermos) yukarı havzasındaki 
kollarından Banaz Çayı (Sindros) ile yukarıda Menderes’e 
(Meanderos) karışan kollarla sulanan oldukça verimli 
topraklara sahiptir (İzmirligil 1975: 41,42), (Şek.1.). 
Sebaste, Frigya sınırlarında yer alırken, MÖ 5. yüzyılda 
Frigya’nın ikiye ayrılması ile birlikte Megale Frigya 
olarak adlandırılan bölgenin sınırları içerisinde kalmıştır. 
MS 360’lardan sonra Sebaste’nin olduğu bölge Frigya 
Pacatiana olarak adlandırılmıştır. Sebaste’nin sınırları 
kesin olarak bilinmemekle birlikte yazıtlar ve yapılan 
yüzey araştırmaları neticesinde kuzeyde Dioskome, 
batıda Babdalai/Aloudda?, kuzeydoğuda Eibeos/
Leonna? ve güneyde ise olasılıkla Briana/Eumeneia’ya? 
kadar ulaşmaktadır1. Hamilton, Selçikler’deki caminin 

1 Sivaslı’nın 7 km. kuzeydoğusunda, Erice Köyü’nde yer alan 
Payamalanı’nı inceleyen Ramsay, bu yerleşimi “Paleo Sebas-
te” olarak adlandırmıştır (Ramsay 1960: 148). Ancak ileriki ta-
rihli yayınında Payamalanı’nın Leonna adlı kent olabileceğini 
belirtmiştir (Ramsay 1883: 583,597). Jones ise Leonna kenti-

duvarındaki yazıttan dolayı Sebaste’yi buraya lokalize 
eden ilk kişidir (Hamilton 1842: 121,122). Selçikler ve 
çevresinde çok fazla yazıt bulunmasından dolayı birçok 
araştırmacı Selçikler’i Sebaste kentinin merkezi olarak 
lokalize etmişlerdir. (Ramsay 1883: 409, Magie 1950: 
471).  Sebaste, Akmonia ve kuzey ticaret yolu (Sardeis’ten 
Smyrna’ya) ile Eumeneia ve güney ticaret yolunu 
(Ephesos’tan Lykia’nın kıyı kesimlerini) birleştiren merkezi 
bir konumda yer almaktadır (Waelkens 1986: 180). Ayrıca 
tespit edilen yazıtlardan anlaşıldığı kadarıyla Apollon, 
Artemis (Tuğrul 1958: 45-60; Fıratlı 1970: 109), Dionysos 
(Öztürk 2010: 161) kültleri kentte yer almaktadır. Selçikler 
ve çevresinde yapılan yüzey araştırmalarında ele geçen 
yazıtlardan anlaşıldığı kadarıyla polis, strategos (Ordu 
komutanı), agoranomos (Pazar alanlarını kontrol eden 
kişi), adlarının geçmesi, buranın önemli bir kent olduğunu 

nin Sebaste’nin lokalize edildiği yerleşim olabileceğini bunun 
kanıtı olarak ise Sebaste’de bulunmuş bir yazıtta şehrin Le... 
ile başlayan kent isminin varlığına dikkat çekmektedir (Jones 
1983: 71). Ancak 1973 yılında bölgede bulunan bir yazıtla yer-
leşimin Eibeos olduğu ve Sebaste kenti ile bağlantısının olduğu 
anlaşılmıştır (Talbert 2000: 966, 968). Jones, Sebaste’nin böl-
gede önemli bir kent olduğunu Kırka Köyü’nde ele geçen yazıt-
taki “En ünlü şehir Sebaste’nin köyü Dioscometae” sözünden 
anlaşıldığını belirtmektedir (Jones 1983: 71).

Şekil 1 - Güneydoğudan Kuzeybatıya Doğru Sivaslı’nın Görünümü (Sebaste Yüzey Araştırması Arşivi) / The view of Sivas from 
Southeast to Northwest (Sebaste Survey Archive).
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göstermektedir (Ramsay 1883: 409). Ayrıca Hierokles 
listelerinde Sebaste, Frigya Pacatiana’nın piskoposluk 
merkezleri arasında gösterilmektedir (Ramsay 1931: 4-5). 
Yapılan kazı çalışmaları (Fıratlı 1970: 109-160; İzmirligil 
1975: 41-69) ve yüzey araştırmalarından2 Selçikler’de 
Erken Kalkolitik Dönemler’den başlayarak, günümüze 
kadar kesintisiz yerleşim gördüğü anlaşılmaktadır.

Yayın kapsamında elde edilen cam eserler 20163 ve 
20174 yılları arasında yapılan yoğun yüzey araştırmaları 
sonucunda tespit edilmiştir. Bu çalışmalarda Sebaste 
kentinin bulunduğu Selçikler Beldesi merkez olmak 
üzere Hacim, Pınarbaşı, Ağaçbeyli, Erice köylerinde cam 
eserlerle karşılaşılmıştır. Sebaste yüzey araştırmalarında 
tespit edilen cam eserlerin sınıflandırılmasında öncelikle 
biçimsel olarak bir ayrım yapılmış ve bu ayrımın yerleşim 
yerleri ile bağlantısı değerlendirilmiştir.

Pencere Camı

Günümüzde etrafımızı saran şeffaf camların varlığı 
sıradan görünse de keşfedildiği zamanlar için olağanüstü 
bir buluştu. Pencere camının keşfinden önce insanlar 
kepenk benzeri duvar boşluklarına ahşaptan geçmeler ile 
pişmiş toprak ya da ahşaptan ızgaralar yaparak odalarını 
aydınlatmaya çalışıyorlardı (Forbes 1966: 181). Pencere 
camlarının keşfi sadece günlük hayatta oluşturduğu refah 
anlamında değil aynı zamanda mimari açıdan da devrim 
niteliğindeydi. Öyle ki mimari yapıların içerisine giren 
güneş enerjisi ile hem ısınma hem de aydınlatma gibi 
olanaklardan insanlar yararlanmaya başlamıştır (Erten 
2015: 155). Iulius-Claudius dönemlerinde ilk kez cam, 
mimari bir öge olarak kullanılmaya başlanmıştır (Grose 
1989: 356, 357). Plinius, MÖ 58’de Aedilician oyunları 
için Marcus Scaurus tarafından Roma’da geçici bir 
tiyatro dikildiğinden bahseder, bu sahne binasının alt 
katının mermerden yapıldığını, orta katının ise camdan 
yapıldığını ifade etmektedir (Plinius 36. 114). Pencere 
camları Erken Roma İmparatorluk Dönemi’nde genellikle 
resmi yapılarda kullanılmış sivil mimaride ise ender 
olarak kullanımı olmuştur. MS 1. yüzyıl ortasında yasayan 
Seneca, Geç Cumhuriyet Dönemi Roma hamamlarının iç 
kısımlarının aydınlatılmış olmasıyla, karanlık bir günde 
bile hamamların içinin aydınlık oluşundan bahseder 
(Senaca II. 86). MS 1. yüzyılın ortalarında İtalya-

2 Koçak 2014: 355-384; Dinç/Kaplan/Taştemür/Yılmaz 2015: 
521-538.

3 2016 yılı yüzey araştırmaları, Dr. Öğr. Üyesi Münteha DİNÇ, 
başkanlığındaki bir ekip ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın iz-
niyle “Uşak İli ve İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması: Eski 
Yunan-Roma (Arkaik, Klasik, Hellenistik Ve Roma Dönemi) 
Yerleşimleri”, adlı çalışma ile gerçekleştirilmiştir. 

4 2017 yılı yüzey araştırmaları ise Dr. Öğr. Üyesi Emre TAŞTE-
MÜR, başkanlığındaki bir ekip ile Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı’nın izniyle “Sebaste Antik Kenti ve Çevresi Yüzey Araştır-
ması”, adlı çalışma ile gerçekleştirilmiştir.

Herculaneum, Suburban Hamamı’nda dörtgen ahşap 
çerçeveye yerleştirilmiş şeffaf mavimsi-yeşil pencere 
camı parçaları bulunmuştur (Grose 1989: 357, 358). Geç 
Roma Dönemi’nde cam sanatı ile ilgili en önemli yazılı 
belge olan Diocletianus’un fiyat listesi Aphrodisias’daki 
Tiberius Porticosu’nda bulunmuştur. Mermer levhalara 
yazılmış olan fiyat listesi, cam malzeme ile ilgili 
bölümü korunmuş tek arkeolojik veridir. Listede; Judea, 
İskenderiye camı ile birinci ve ikinci kalitedeki pencere 
camları için ağırlıklarına göre fiyatlar belirtilmiştir (Erim/
Reynolds 1973: 103-109). Sardeis kazılarında ortaya 
çıkarılan cam buluntular, MS 6. ve 7. yüzyıllarda kentin 
cam kaplarla birlikte pencere camı üretimi yapan bir 
merkez olduğunu ortaya koymuştur (von Saldern 1980: 
36). MS 6. yüzyılda Ayasofya Kilise’sinin apsis kısmında, 
kilisenin içine ‘güneş ışınlarının renklenerek girmesini 
sağlayan vitray şeklinde renkli camlarla oluşturulmuş 
pencereler yerleştirilmiştir (Bakırer 1988-1990: 70, 71).

Pencere camlarının üretim sürecini incelediğimizde 
bunların iki farklı teknikle yapıldığı anlaşılmaktadır. 
İlk uygulama mermer gibi düzgün ve sert bir yüzeye 
dökülen eriyik halindeki camın merdane gibi bir aletle 
düzleştirilmesinden oluşmaktaydı. Düzleştirilen cam 
daha sonra istenilen boyutlarda kesilerek pencere 
şebekelerine yerleştirilirdi. İkinci ve olasılıkla daha sonra 
geliştirilen bir yöntem olan üfleme tekniği ile yapılan 
uygulamada, düzgün bir yüzeye üflenen camın, üfleme 
çubuğu ile bastırılması ve yassılaştırılması ardından da 
istenilen boyutlarda kesilmesinden oluşmaktaydı (Olcay 
2000: 267).  

Pencere camlarına sadece Sebaste ve çevresinde yapılan 
yüzey araştırmalarında rastlanmamış Dr. Fıratlı ve 
ekibinin 1973 yılında yaptığı Kilise kazılarında MS 10. 
ve 11. yüzyıla tarihlenen tabakalarda 20 parça kırmızı 
ve mavi renkli 12 cm. den 15 cm. ye değişen ölçülerde 
pencere camı ortaya çıkarılmıştır (Philippe 1990: 43). 
Renkli pencere camları, gün ışığının mekanı aydınlatması 
dışında özellikle kilise gibi dini mekanlarda camlardan 
yansıyan farklı renklerdeki ışıkların yol açtığı mistik bir 
ortam da sunmaktadır. Renkli camlar sadece pencere 
camlarında değil aynı zamanda delikli levhalarda da 
kullanıldığı bilinmektedir (Olcay 2000: 269).  Renkli 
camların birbirine tutturulması için ilk defa kurşun 
kenedini kullanan Bizans vitray ustalarının Batı’da 
kullanılan vitray camlara öncülük ettiği düşünülmektedir 
(Bakırer 1985: 64). Kilise ve çevresinde yapılan kazı 
çalışmalarında ne yazık ki kurşun kenetlerin ele geçtiğine 
dair herhangi bir yayın ya da bilgi bulunmamaktadır 
(Fıratlı 1970: 109-160). Ancak olasılıkla Bizans Dönemi 
cam endüstrisinin merkezi olan Konstantinapolis’ten 
Kilisenin İkonastasis duvarındaki kakma camlar ve renkli 
cam panellerinin yapımı için usta getirmiş olabilirler 
(Philippe 2000: 43).  
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Sebaste antik kenti ve çevresinde tespit edilen lehva 
biçimli pencere camlarının küçük parçalar halinde ele 
geçmesinden dolayı serbest üfleme tekniği ile mi yoksa 
döküm ile mi üretildiğini söylemek zordur. Ancak ele 
geçen parçalardan anlaşıldığı kadarıyla dairesel formda 
pencere camı tespit edilmemiştir. 

Pencere camlarının buluntu alanlarına baktığımızda 
Sivaslı’nın batısında günümüzde Hacim köy olarak 
adlandırılan yerleşimde pencere camları tespit edilmiştir 
(Foto. 2: 12-19).    Buradaki yazıtlardan Aloudda5 
ya da Babdalai6 olarak isimlendirilen kentin Roma 
Dönemi’nde Sebaste’ye bağlı bir yerleşim olduğu 
düşünülmektedir. Kentte yapılan yüzey araştırmalarında 
buranın Bizans Dönemi’nde de yerleşim gördüğü 
yüzeyde tespit edilen Bizans Dönemi’ne ait mimari ve 
küçük buluntulardan anlaşılmaktadır. Pencere camlarının 
geldiği alanlardan ilki yerel halk tarafından Kumluk 
Mevkii olarak diğer yerleşim yeri ise Örtülü Mevkii 
olarak isimlendirilmektedir. Aloudda ya da Babdalai’ın 
yerleşim merkezinin burada olduğu düşünüldüğünde 
pencere camlarının sivil yapıların mimarisinde 
kullanılmış olması olasıdır (Senaca II. 86). Pencere 
camlarının renkleri genellikle açık yeşil tonlarında şeffaf 
ve yeşilimsi bal rengi tonlarında şeffaftır. Kalınlıkları ise 
0.3 cm’den 0.6 cm’ye kadar değişmektedir. 

Hacim Köy’ün dışında pencere camlarının ele geçtiği 
diğer bir merkez Selçikler’dir. Selçikler’de tespit 
edilen pencere camları üç farklı alandan ele geçmiştir. 
Bunlardan ilki Kiliseler’in hemen batısındaki 
tarlalardan bulunmuştur. Pencere camları daha önce 
Kiliselerin kazıları yapılırken ortaya çıkarılmış 
ve bunlar kazıları gerçekleştirenler tarafından 
MS 10-11. yüzyıllara tarihlendirilmiştir (Philippe 
1990: 43). Bu pencere camları olasılıkla kiliselerin 
pencerelerine ait olmalıdır. (Foto.1: 7,8,9) İkinci 
alan ise Ören Mevkii olarak adlandırılan kiliselerin 
güney batısındaki bölgedir. Ören Mevkii’nde yapılan 
yüzey araştırmalarında bu alanın Roma Dönemi için 
oldukça önemli bir bölge olduğu belki de kentin 
merkezi olabileceği anlaşılmıştır. Özellikle Selçikler 
Köy merkezine getirilen Roma Dönemi’ne tarihlenen 
mimari buluntuların bu alandan getirildiği belirlenmiş 
ayrıca alanda Roma Dönemi’ne tarihlenen seramik 
parçaları da bulunmuştur. Bu nedenle kesin olmamakla 
birlikte pencere camlarının Bizans Dönemi’nden daha 

5 Ramsay, Hacim Köyü’nün Aloudda olduğunu buranın Hierok-
les listesinde ise Elouza olarak adlandırıldığını vurgulamakta-
dır. Roma Dönemi’nde olasılıkla Sebaste’ye bağlı bir yerleşim 
olduğunu ayrıca Akmonia, Aloudda, Klannoudda ve Philadelp-
hia yolu üzerinde olduğunu belirtmektedir (Ramsay 1960: 149, 
32).

6 Ancak son yapılan çalışmalarda Hacim Köyü’nün bulunduğu 
yerleşim Babdalai olarak adlandırılmıştır (Talbert 2000: 2: 966, 
968). 

çok Roma Dönemi ait olma ihtimalleri daha yüksektir. 
(Foto.1: 1,2,3)   

Pencere camlarının çıktığı üçüncü alan Kiliselerin olduğu 
yerin kuzeybatısında Bozyeri Mevkii olarak adlandırılan 
alandır. (Foto.1: 10,11)   Bu alanda pencere camlarının 
yanı sıra opus sectile, yoğun miktarda tuğla parçaları, 
Bizans Dönemi’ne tarihlenen seramik parçalarının 
olduğu gözlenmiştir. Ayrıca alanda ekim yapan çiftçiler 
toprağın altında mermerden blokların olduğunu ve çift 
sürerken bunların traktörlerine takıldığını belirtmişlerdir. 
Olasılıkla bu alan, Kiliselere çok yakın olması sebebiyle 
ele geçen malzemelerin tarih aralığından dolayı, Bizans 
Dönemi’nde kullanılmış bir yerleşim alanı olmalıdır. Bu 
alanda tespit edilen aynı renk ve kalınlıktaki pencere 
camları da aynı mimari yapı için kullanılmış olmalıdır. 

Pencere camlarının Selçikler dışında gözlemlendiği 
diğer bir alan Erice Köyü ile Eldeniz Köyü arasında 
kalan Kirazlı Mevkii’dir. Pencere camlarının bulunduğu 
alanda yapı kalıntılarına ait harçlı tuğla parçaları, Bizans 
dönemi seramikleri tespit edilmiştir. Olasılıkla pencere 
camları da bu mimari yapı kalıntılarına aittir. (Foto. 1: 
4,5,6)   

Selçiklerin güneyinde Tatar Köyü, Kömürlük Kaşı 
Mevkii’nde tek parça pencere camı ele geçmiş olsa 
da bu alanda çok sayıda Roma ve Bizans Dönemine 
tarihlenen seramik parçası tespit edilmiştir. Olasılıkla 
burası Sebaste’ye bağlı küçük bir yerleşimdir ve pencere 
camı da buradaki mimari yapılardan birisine ait olmalıdır 
(Foto. 2: 20).   

Pencere camlarının bulunduğu diğer bir yerleşim 
Hendek Kalesi, Selçiklerin güneyinde Ağaçbeyli 
Köyü’nde yer almaktadır. Yerel halkın Hendek Kalesi 
diye adlandırmasının nedeni alanın bir tepe görünümlü 
konumundan kaynaklanmaktadır. Burada yapılan yüzey 
araştırmalarında çok sayıda Bizans Dönemi mimari yapı 
kalıntısı ve seramikleri ile karşılaşılmıştır. Olasılıkla 
pencere camı buradaki Bizans Dönemi’ne ait yapı 
kalıntılarından birine aittir (Foto. 2: 21-28).   

Kase

Sebaste ve çevresi yüzey araştırmalarında dört kase ağız 
ve gövde parçası tespit edilmiştir. Bunlardan ilki Hacim 
köy-Örtülü mevkii, Güney Nekropolü’nde ele geçmiş 
yeşil renkli camdan yapılmış gövdede simetrik olmayan 
aynı renkli cam ipliğinden süslemesi bulunan kase ağız 
ve gövde parçasıdır (Foto. 3: 29). Olasılıkla bu eser kaçak 
kazı yapanların mezarları kazarken parçaladıkları eserler 
arasındadır. Analojileri ışığında MS 1. ve 2. yüzyıllar 
arasına tarihlendirilebilir (Isings 1957: 101 form.85a;  
Isings 1971:  fig.17, No.49).
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Selçikler merkez ve çevresinde bulunmuş olan renksiz 
cam kaseler (Foto.3: 30,31,32) özellikle MS 2. yüzyıl 
ve daha sonrası için oldukça yaygın olarak kullanılan 
formlar arasındadır. Kapların en önemli özelliği 
içeriğinin renksizleştirilmesi, yuvarlatılmış ağızlı, ince 

cidarlı, yüzeyinde çok az küçük hava kabarcığı olması 
ve daha sonra bu kapların ateşte parlatılarak kaya kristali 
gibi pürüzsüz bir yüzey oluşturulmasıdır (Price/Cottam 
2001: 170-176; Price/Cottam 1998, 99-101). Isings bu tip 
kaseleri ikiye ayırmış, bunlardan ilki yuvarlatılmış ağızlı, 

Fotoğraf 1 - Uşak-Sivaslı İlçesinde yapılan yüzey araştırmalarından ele geçen pencere camı parçaları (Sebaste Yüzey Araştırması Arşivi) 
/ Window glass fragments uncovered from surface surveys in Uşak-Sivaslı District (Sebaste Survey Archive).

Fotoğraf 2 - Uşak-Sivaslı İlçesinde yapılan yüzey araştırmalarından ele geçen pencere camı parçaları (Sebaste Yüzey Araştırması Arşivi) 
/ Window glass fragments uncovered from surface surveys in Uşak-Sivaslı District (Sebaste Survey Archive).
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dik gövdeli ve konkav dipli iken diğer formun dip kısmında 
iç içe geçmiş halka kaide olduğunu belirtmektedir (Ising, 
1957: 101, Form 85a). Ayrıca formun yüzeyinde kabı 
çevreleyen cam ipliğinden de süslemeler yapılmıştır 
(Price/Cottam 1998, 103-104). Selçikler Ören Mevkii ve 
1. Nolu Tümülüsün çevresindeki tarladan ele geçmiş iki 
kase parçasının yakın benzerini Klaros kehanet merkezi 
buluntuları arasında görmekteyiz (Taştemür 2007: 11, 
41,42:  no.65, res. 44). Özellikle Selçikler ve çevresinden 
Roma camlarının ele geçmesi 1966 ve 1978 yılları 
arasında yapılan kazı çalışmalarında bulunan ve Roma 
hamamı olarak yorumlanan kiliselerin altındaki yapıyla 
aynı döneme tarihlendirilmesi açısından önemlidir

Ağaçbeyli-Hendek kalesi buluntuları arasında yer alan 
dışa dönük, kalın ağızlı kasenin benzerleri (Foto. 3: 
33)  Athena Agorası’nda Herulian yıkıntılarından MS 3. 
yüzyılın ortalarına tarihlenen tabakalardan gelmektedir 
(Weinberg/Stern  2009: 99, 124, no.207). Ayrıca aynı 
formun Knossos’dan da MS erken 3. yüzyıl örnekleri 
bilinmektedir (Price 1992: 450, no.230).

Eklenti Dekorlu Cam Kap

Hacim köy - Kumluk mevkiinin olduğu yerde, 
gövdesinde kare şeklinde kabartmaya sahip kase ya da 
şişe parçası ele geçmiştir (Foto. 3: 34).  Kabın yüzeyine 
aplike edilen bu tipteki süslemeler özellikle MS 2. ve 3. 
yüzyılda yaygın bir şekilde görülmekte ve dairesel ya 
da kare formlu aplikelerden oluşmaktadır (von Saldern 
1980: 19)7. Bizans Dönemi’nde ise daha düzensiz ve 
simetrik olmayan cam parçalarının özellikle bardak 
formuna eklenmesi ile süsleme yapılmıştır (Carboni 
2001 187-185/ cat. no.47). Bu süslemeye sahip kaplar 
İmparatorluğun doğusunda ve batısında görülen cam 
eserler arasındadır (von Saldern 1980: 19, no. 79, 81; 
Charlesworth 1976: 249, no. 32, fig. 134). Özellikle 
bu formlar Hellenistik Dönemde kabı çevreleyen deniz 
kabuğu dekorlu kapların Roma Dönemi taklitlerini akla 
getirmektedir. Sardeis buluntusu kare şeklinde eklentiye 
sahip kaseyi von Saldern MS Geç 1. yüzyıl ile MS erken 
3. yüzyıllar arasına tarihlendirmektedir (von Saldern 
1980: 19, no.79). –Corning Museum’da sergilenen kare 
eklentili kase benzer analojilerinden yola çıkarak MÖ 
1. yüzyıla tarihlendirilmiştir (Whitehouse 2003: 208, 
no.358). 

Panel Eklentisi Cam

Selçikler’de Bizans Dönemine tarihlenen kilise 
yapılarında camın aplik edilmesi ile oluşturulmuş 
farklı bir işlevi de karşımıza çıkmaktadır (Foto. 4: 
7 Aynı zamanda Geç Roma Erken Bizans Dönemi’nde sıkıştırıl-

mış altın tekniği ile kapların üzerlerine yapılan süslemelerde 
bilinmektedir. Howellss 2015: 27-28.

35). Dr. Fıratlı tarafından ortaya çıkarılan MS 6. 
yüzyılda yapıldığı anlaşılan ve MS 10. yüzyılda büyük 
değişikliklere uğrayan iki kilise yapısında, küçük 
kilise olarak adlandırılan kilisenin kalıntıları arasında 
mermer parçalarına işlenmiş renkli cam kakmalar açığa 
çıkarılmıştır (Fıratlı 1970: 114). Kilisenin ikonastisinin 
arşitravına ait olduğu anlaşılan parçaların üzerinde 
betimlenmiş olan aziz tasvirleri renkli cam, boya ve 
yaldızla bezenmiştir (Philippe 1990: 43). Günümüzde 
bu cam eklentilerinden sadece lacivert renkli baklava 
dilimi şeklindeki eklenti kalmıştır. Bu tasvirlerle oldukça 
benzer örnekler Fenari İsa kilisesi ile Aya Evdokia 
kilisesinde görülmektedir. Atina Byzantine and Christian 
Museum’da üç havari betimlemesi de aynı teknikle 
yapılmıştır (Fıratlı 1970: 114). Dr. Fıratlı ikonastasisdeki 
eklentili camların üretimi için Konstantinapolis’ten, 
Sebaste’ye ustaların gelmiş olabileceğini ve bunları 
yapmış olabileceklerini belirtmektedir (Philippe 1990: 
43).  

Kulplu Kandil

Sivaslı’nın Pınarbaşı kasabasına bağlı, Selçikler’in ise 
yaklaşık olarak kuşbakışı 7 km. doğusundaki Bulkaz 
Dağı’nın 1.316 m. yüksekliğindeki yamaçlarında, yerel 
halk tarafından “Deliklikaya” olarak adlandırılan bölgede, 
kayaya oyma tekniğinde kaya kilisesi bulunmaktadır. 
Deliklikaya’nın yaklaşık olarak 10 km. güneybatısında 
kaçak kazıcılar tarafından ortaya çıkarılmış tek nefli bir 
şapel yapısı tespit edilmiştir. Deliklikaya’nın güneyinde 
ise Eşşekini olarak adlandırılan yerleşim bulunmaktadır. 
Eşşekini ismi hayvan bağlamak için uygun bir yer olduğu 
için yerel halk tarafından bu isimle adlandırılmaktadır. 
Eşşekini’nin hemen güneyinde kaçak kazı çukuru 
tespit edilmiştir. Çukurun içeresinde 1 m. taş dolgunun 
içeresinde Roma ve Bizans Dönemine tarihlenen seramik 
parçaları ile cam parçalarına da rastlanmıştır. Bu cam 
parçaları arasında kulplu kandil parçası yer almaktadır 
(Foto.4: 36).  

Hafif dışa dönük ağıza sahip, küçük dikey kulplu 
kandillerin Anadolu topraklarında tam bir örneği 
bilinmemektedir. Ancak korunmuş gövde kısımlarından 
anlaşıldığı kadarıyla derin bir gövdeye, üç adet dikey 
kulba ve katlanmış ağıza sahiptirler. Sardeis’te bulunan 
stratigrafiye göre kulplu kandiller MS 5. ve 7. yüzyıllara 
tarihlendirilmektedir (Gill 2006 63/ f.1/1 / 6, von Saldern 
1980: 45-48). Ayrıca Yenikapı kazılarında da MS 4. 
ve 7.yüzyıla tarihlenen tabakalarda (Atik 2009: 13) 
ve Olympos’da MS 5. ve 6. yüzyıllara ait tabakalarda 
(Olcay-Demirkaya 2017:16, Lev.1/m-n)  benzer 
formda kulplu kandil parçaları ele geçmiştir. Eşşekini 
ve çevresi Hristiyanlık Dönemi’nde mabet alanı olarak 
kullanılmıştır. Bununla birlikte özellikle Hristiyanlık 
Dönemi yerleşimlerinde en çok karşılaşılan buluntulardan 
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Fotoğraf 3 - Uşak-Sivaslı İlçesinde yapılan yüzey araştırmalarından ele geçen kase parçaları (Sebaste Yüzey Araştırması Arşivi) / Bowls 
fragments uncovered from surface surveys in Uşak-Sivaslı District (Sebaste Survey Archive).



71

SEBASTE ANTİK KENTİ VE ÇEVRESİ YÜZEY ARAŞTIRMALARINDA ELE GEÇEN CAM ESERLER

birisi de cam kandillerdir (Erten 1995: 201). Kulplu 
kandil parçasının ele geçtiği alandaki malzemelerin Geç 
Roma Erken Bizans seramikleri olduğu düşünüldüğünde 
kulplu cam kandil için de aynı tarih önerilebilir.

Bardak

Bardak formu serbest üfleme tekniğinin keşfi ve 
gelişiminden hemen sonra üretilmeye başlanmış ve 
formsal anlamda çok az bir değişiklikle günümüze 
kadar gelmiştir. Özellikle düz kaideli ya da katlanmış 
tüp biçimli halka kaideye sahip formlar görülmektedir. 
Bardak formu MS 1. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
görülmeye başlanmış ve MS 4. yüzyılın ortalarına kadar 
da varlığını devam ettirmiştir8. Akdeniz bölgesinde sıkça 
görülen bu formların konik, silindir ve çökertme gövdeli 
biçimleri de bilinmektedir (Isings 1957: 49). Sebaste ve 
çevresindeki yüzey araştırmaları sonucunda iki bölgede 
cam bardaklar tespit edilmiştir. Bunlardan ilki Kiliselerin 
bulunduğu alan (Foto. 5: 37)   diğeri ise Pınarbaşı, 
Halıkayası’dır (Foto. 5: 38).  Kiliselerin bulunduğu 
alanda ele geçen katlanmış tüp biçimli kaideye sahip 
parça, vurma diplidir ve üst kısımları korunmamış olsa 
da genellikle gövdeleri ağıza doğru konik olarak açılan 
formdadırlar. 

Pınarbaşı’ndaki Eşşekini’nin güneybatısında yer alan ve 
Halıkayası olarak adlandırılan alanda da açık mavimsi-
yeşil renkte cam bardak parçası ele geçmiştir. Tüp biçimli 
halka kaideye sahip olasılıkla konik gövdeli bardaklar 
Roma İmparatorluğunun doğusunda ve batısında MS 1. 
ve 3. yüzyıllar arasında oldukça yaygın olarak kullanım 
alanı görmüştür (Harden 1949: 152, fig. 1, No. 6: 
Antonaras 2013: 129, no:173; Whitehouse 2002: 226, 
no.384;  von Saldern 1980: 22, no.108; Isings, 1957: 
137. form. 114a; Vessberg 1956: fig.45, no:8). Yüzey 
araştırmasında tespit edilen ve benzer formlara sahip 
olan her iki bardak parçası bu alanlardaki Roma varlığını 
göstermesi açısından önemlidir. 

Kadeh/Kandil

Kadehler günümüzdeki içki kapları olarak kullanım 
amacının yanı sıra Geç Antik Çağlardan başlayarak 
kandil olarak aydınlatma amacıyla da kullanılmıştır 
(Stern 1985: 44). Hatay-Anamur, kilise kazılarında 
kadeh formlarıyla kabın ağzına gelecek şekilde 
ayarlanmış fitil tutucu madeni kıskaçların bulunması 
sadece içki kabı değil aynı zamanda aydınlatma aracı 
olarak da kullanıldıklarını göstermektedir (Stern 1985: 

8 Pompei ve Korinth’de bulunan bardak parçaları MS 1.yüzyı-
la tarihlenen en erken örneklerdir (Isings 1957: 48, Form 34) 
Düz kaide formlu bardaklar Karanis kazılarında MS 2. yüzyılın 
sonları ile MS 3. yüzyılın başlarına tarihlenen tabakalardan ele 
geçmiştir (Harden 1936: 137,147).

44). Demre Aziz Nilolaos Kilisesi kazılarında ortaya 
çıkarılan kadeh parçalarının da aydınlatma amacıyla 
kullanıldıkları anlaşılmıştır (Olcay 1997: 239–265). 
Kadehlerin iki teknikle yapıldıkları görülmektedir. 
Bunlardan ilki katlanmış kaideliler diğerleri ise 
ayrıca eklenmiş kaideli olanlarıdır. İlk teknikte 
potadan alınan eriyik haldeki tek bir cam kütlesinin 
şekillenmesi ile oluşturulurken diğer teknikte kadehin 
gövdesi ve kaide iki parça halinde yapıldıktan sonra 
birleştirildi (Stern 2001: 263, 270-271). Elaiussa 
Sebaste’de MS 5. yüzyıl Bizans Sarayı katmanlarında 
bulunan alçak konik ayaklı kadehlerin (Gençler 2011: 
82, Res..49). benzerleri Selçikler’den ve Hacim 
Köy, Örtülü Mevkii’nden ele geçmiştir. Her iki cam 
kaidesinin üzerinde üfleme spirallerinin belirgin 
olması kullanılan camın kalitesinin iyi olmaması ve 
özensiz işçiliği bu iki kadehin yerel ya da bölgesel 
üretim olduğunu göstermektedir. Selçikler’de bulunan 
kadeh parçası Balıküstü Mevkii olarak adlandırılan 
alandan gelmektedir (Foto. 5: 39). Olasılıkla buradaki 
Bizans Dönemi yerleşimine ait yapılaşmanın günlük 
kullanım buluntuları arasındadır. Diğer buluntu ise 
Hacim köy, Örtülü Mevkii’nde bulunmuş ve Bizans 
Dönemi yerleşim alanı olduğu tespit edilen bir 
bölgeden gelmektedir (Foto. 5: 40).  

Tüp biçimli halka kaideli kadeh/kandillerin 
ayak kısımları düz ya da ayağın ortası bombeli 
olabilmektedir. Ancak yüzey araştırmasında 
tespit edilen parçaların ayak kısımları ne yazık ki 
korunmamıştır. (Foto. 5: 41-45)  Ayak kısımları 
bombeli olan tüp biçimli halka kaideli formlar Atina 
Agorası’nda MS 5. yüzyılın ikinci yarısından MS 6. 
yüzyıla kadar olan kontekstlerden (Weinberg/Stern 
2009: 150, no.346; Jennings 1998: fig.14, 137, no5-9; 
Czurda-Ruth 2007: 303/T.19/687; GILL 2006 65/ F.1/5 
/ 56; Hayes 1992:406/ F.150/20), ayak kısmı düz olan 
tipleri ise MS 5. yüzyıldan MS 7. yüzyıla tarihlenen 
güvenilir tabakalarda ele geçmiştir (Weinberg/Stern 
2009: 150, fig.20, no.346; Jennings 1998: fig.14, 
137, no5-9; Gill 2006: 170 / F.2/4 / 64; Hayes 1992: 
407/ F. 151/ 40; Czurda-Ruth 2007: 303/T.19/687). 
Yüzey araştırmalarında Kiliseler çevresi (Foto.5: 41), 
Selçikler-Ören mevkii (Foto. 5: 42), Pınarbaşı-Eşşekini 
(Foto. 5: 43), Ağaçbeyli-Hendek kalesi (Foto. 5: 44), 
Sivaslı-Uzunoluk mevkii (Foto. 5: 45) yerleşimlerinde 
kadeh/kandiller tespit edilmiş ancak bunların kullanım 
alanlarına ilişkin somut veriler elde edebilmek için 
arkeolojik tabakalardan ya da bir mimari kalıntının 
içerisinde bulunması gereklidir. Bu nedenle kullanım 
alanı açısından tam bir değerlendirme yapamasak da 
tarihleme açısından formların analojik olarak daha 
geniş bir tarih aralığı olan MS 5.-7. yüzyıl aralığına 
yerleştirebiliriz. 
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Bilezik

Cam bileziklerin MÖ II. binin ortalarından itibaren 
kullanım gördüğü bilinmektedir.9 Ancak bu dönemler 
için çok nadir ve lüks bir tüketim ürünü olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Spear 1988: 51. dip.2). Bununla birlikte 
cam bileziklerin ilk defa MÖ I. binde Merkezi Avrupa’da 
La Tene ve Keltik kültürlerinde yaygın olarak ortaya 
çıktığı görülmektedir. Aynı zamanda MÖ 7. yüzyıl İtalya, 
olasılıkla da Etrüks örneklerinde sarımsı-yeşil renkli opak 
ve sarımsı fisto süslemeleri bulunmaktadır (Grose 1989: 
81). Roma Dönemi’nde ise camın endüstriyel tüketim 
malzemesi haline gelmesinden kaynaklı olarak daha ucuza 
üretilmiştir. Roma İmparatorluk Dönemi ile birlikte çeşitli 
formlar cam repertuvarına girmiş özellikle cam bilezikler 
bu dönemden sonra yaygın olarak kullanım görmüştür. 
Bilezikler çekici görünmelerine rağmen süslemelerde 
sanatsal ya da üstün teknik özellikleri çok fazla göze 
çarpmamaktadır. Doğu Akdeniz ülkelerinde cam takılar 
arasında en yaygın görülen formların başında cam 
bilezikler gelmektedir. Cam bilezikler temelde iki yöntemle 
yapılmışlardır. İlkinde istenilen boyutlardaki eriyik 
haldeki cam bilezik halkasının bir ucu diğerinin üzerine 
gelerek birleştirilirdi. Bu tip bileziklerde birleştirme izi 
her zaman belirgin bir şekilde görülürdü. İkincisinde ise 
iki ucu birbirine iz bırakmayacak şekilde birleştirilir fakat 
sonra tekrar ateşte tutularak bilezik halkasının üzerinde 
herhangi bir iz kalmaması sağlanırdı (Spaer 1988: 52). 
Selçikler’de kiliselerin çevresinden bulunan bileziklerin 
ikisi lacivert renkli ve dairesel kesitli ve süslemesizdir. 
(Foto. 6: 47, Foto. 6: 48) Lacivert renkli, dairesel kesitli 
bilezikler Geç Roma Dönemi’nden başlayarak Erken 
Bizans Dönemi boyunca yaygın olarak kullanılan bilezik 
formlarındandır (Spear 1988: 54, Tip A1; Gürler 2000: 
no.147-152; Lightfoot 1992: no.152).   Diğer bilezik 
formu ise ‘ D ‘ şeklinde kesitli (Foto. 6: 49) bileziğin 
üzerinde tek sıra yiv ve yivin hemen yanında bileziği 
çevreleyen boya süslemesi görülmektedir. Korinth’den 
(Davidson 1952: 264-265, no.2148-2162; Köroğlu 2002: 
355-372), Yumuktepe’den (Köroğlu 2002: 355-372). MS 
9-12. yüzyıla tarihlenen benzer bilezik parçaları güvenilir 
tabakalardan ele geçmiştir. 

Pınarbaşı’ndaki Eşşekini’nin güneybatısında yer alan 
ve Halıkayası’nda bulunan cam bilezik parçası dairesel 
kesitli, lacivert renkli ve süslemesizdir10 (Foto. 6: 46). 
Selçikler, Su deposu çevresi, Ören Mevkii’nde lacivert 
renkli bir tanesi yassı kesitli (Foto. 6: 50) diğeri ise dairesel 
kesitli (Foto. 6: 51) iki adet bilezik parçası ele geçmiştir. 
Bu alan yüzey araştırmalarında Sebaste’nin nekropol alanı 

9 II. Amenophis’in mezarında.
10 Dairesel kesitli, lacivert renkli bilezikler Geç Roma-Erken Bi-

zans Dönemine tarihlenen kontekst ve tabakalardan gelmekte-
dir (Spear 1988: 54, Tip A1; Gürler 2000: no.147-152; Lightfo-
ot/Aslan 1992: no.152).

Fotoğraf 4 - Küçük kilisede ele geçen panel eklentisi cam ve kulplu 
kandil parçası (Sebaste Yüzey Araştırması Arşivi) / Handled lamp 
fragment and glass of panel attachment uncovered in the small 
church.
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Fotoğraf 5 - Uşak-Sivaslı İlçesinde yapılan yüzey araştırmalarından ele geçen kadeh parçaları (Sebaste Yüzey Araştırması Arşivi) / 
Goblets fragments uncovered from surface surveys in Uşak-Sivaslı District (Sebaste Survey Archive).
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Fotoğraf 6 - Uşak-Sivaslı İlçesinde yapılan yüzey araştırmalarından ele geçen bilezik parçaları (Sebaste Yüzey Araştırması Arşivi) / 
Bracelets fragments uncovered from surface surveys in Uşak-Sivaslı District (Sebaste Survey Archive).
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olarak tespit edilmiştir. Buradaki bulunan bilezik parçaları 
da mezar hediyesi olarak kullanılmış olmalıdır. Bir diğer 
buluntu Erice Köyü, Payamalanı’ndaki kilise çevresinde 
tespit edilmiştir (Foto. 6: 52).  Sonuncu buluntu ise 
Sivaslı, Uzunoluk’da bulunan kaçak kazıcılar tarafından 
açığa çıkarılan bir mezar çevresinde ele geçmiştir (Foto. 6: 
53). Bu bilezik parçası mezar hediyesi olarak kullanılmış 
olmalıdır. Yassı kesitli, yivli süslemeye sahip açık yeşil 
renkli bilezik parçasının benzeri Demre Aziz Nikolaos 
kilisesi buluntuları arasında MS 7.-11. yüzyıla tarihlenen 
tabakalardan ele geçmiştir (Çömezoğlu 2007: 336, 574, 
no.255). Ancak yassı kesitli, yivli süslemeli bileziklerin 
farklı renkte ve süslemeli tiplerinin Adıyaman-Tille höyük 
(Moore 1993: tip 3, 10), Filistin-Khirbet el-Miyeh (Spaer 
1988, 59) gibi merkezlerde MS 7. yüzyıldan 15. yüzyıl 
tabakalarına kadar ele geçtiği bilinmektedir. 

Boncuk

Cam çalışmaları konusunda belki de tarihlendirmesi 
ve sınıflandırması en zor formlar boncuklardır. 
Boncuklarla ilgili yapılan yayınlarda da genellikle 

geniş bir zaman dilimine gelecek şekilde boncukların 
tarihlendirilmesi yapılmaktadır (Dubin 1987). Bu nedenle 
boncukların tarihlendirilmesinde en önemli kaynağımız 
arkeolojik kontekstler ve tabakalandırmalardır. Yüzey 
araştırmalarında ise en önemli tarihlendirme kriteri analojik 
yöntemlerdir. Sebaste yüzey araştırmalarında ele geçen 
tek boncuk parçası siyah zemin üzerine turkuaz ve sarı 
renklerle oluşturulmuş sarmal süslemeli parçadır. (Foto. 
6: 53)  Boncuk parçası Hacimköy Kumluk Mevkii olarak 
adlandırılan ve yerel halkın 1960’lardan beri sürekli bu 
alandaki mezarların kazıldığını bahsettiği alandır. Boncuk 
parçası da olasılıkla bu alanda bulunan nekropoldeki mezar 
hediyelerinden biri olmalıdır. Hacimköy’de Kumluk 
Mevkii’nde Roma Dönemi mezarlarının bulunduğu ve bu 
mezarların tahrip edildiği Dr.Fıratlı ve ekibi tarafından da 
dile getirilmiştir (Fıratlı 1970: 119, 150, Res.60). Analojik 
yöntemlerle cam boncuk parçasını MS 3. yüzyılın ikinci 
yarısından erken 4. yüzyıl arasına tarihlendirebiliriz (Stern 
2001: 388, no.221). 

Şekil 2 - Uşak-Sivaslı İlçesinde yapılan yüzey araştırmalarından ele geçen cam buluntuları gösteren harita / Map showing glass 
finds from surface surveys in Uşak-Sivaslı District (Sebaste Yüzey Araştırması Arşivi).
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Değerlendirme

Sebaste antik kentinin lokalizasyonunun belirlenmesi 
için başlatılan yoğun yüzey araştırmalarında tespit edilen 
cam buluntuların bir değerlendirilmesi niteliğindeki 
bu çalışma her ne kadar kazı çalışmaları kadar kesin 
sonuçlar vermese de toprağın altındaki yapıların tarihsel 
aralığını belirlemede bir öngörü de bulunması açısından 
önemlidir. Çalışma da yer alan cam parçalarının periyodik 
dizilimlerinden çok işlevlerinin belirlenmesi mimari yapı 
kalıntılarını anlamlandırmakta oldukça yararlı olmuştur. 
Bu bağlamda örneğin kırsal yerleşimler olarak yorumlanan 
alanlardaki pencere camlarının az olması gerektiği savı 
(Senaca II. 86), bu yorumların tam tersine bir anlamda 
çıkarabileceğimizi göstermiştir (Hacimköy-Ören mevkii, 
Erice-Kirazlı mevkii, Ağaçbeyli-Hendek kalesi).

Kiliselerin olduğu alanda tespit edilen Roma Dönemi’ne 
ait cam kase buluntuları (Foto. 3: 30,31,32) ve kazı 
çalışmalarında Kilise yapısının hemen altında fark 
edilen Roma Hamamı’na ait mimari kalıntılar (Gür 
2006: 53) bu alanda Roma Dönemi’nde de yerleşimin 
varlığını pekiştirmesi açısından önemlidir. Pınarbaşı-
Halıkayası’nın kuzeyinde bulunan ve Bizans Dönemi’ne 
ait şapel ve kaya kilisesinin varlığı burada özellikle Bizans 
Dönemi için bir mabet alanı olduğunu gösterse de Roma 
Dönemi’ne tarihlenen cam eserler (Foto. 5: 38) (Foto. 6: 
46)  sadece Bizans Dönemi değil aynı zamanda Roma 
Dönemi’nde de yerleşimin kullanıldığını göstermektedir. 
Selçikler, Balıküstü Mevkii (Foto. 5: 39) ve Hacim Köy, 
Örtülü Mevkii’nden (Foto. 5: 38) ele geçen iki kadeh 
kaide parçası oldukça önemli bilgiler sunmaktadır. Her iki 
cam kaidesinin üzerinde üfleme spirallerin belirgin olması 
kullanılan camın kalitesinin düşüklüğü ve işçiliğinin 
iyi olmaması bu iki kadehin yerel ya da bölgesel üretim 
olduğunu göstermektedir. Her iki parçanın da sadece 
ayak kısımlarının korunmuş olmasından dolayı kesin 
bir tarih aralığı verilemese de benzer örneklerin Erken 
Bizans Dönemi’ne tarihlendirilmesi (Gençler 2011: 82, 
Res.49) bu kadeh ayakları için de olası bir tarihlendirme 
kriteri olmalıdır. Ayrıca Hacim Köy’ün, Roma Dönemi 
nekropol alanlarında Dr. Fıratlı ve ekibi tarafından yapılan 
çalışmalarda burada MS 2. yüzyıla tarihlenen soğan 
gövdeli, boğumlu cam unguentarium çıkması, serbest 
üfleme tekniğinin bulunmasından hemen sonra İç Batı Ege 
Bölgesi’ndeki nekropol alanlarında camın tercih edilen bir 
mezar hediyesi olduğunu göstermektedir (Fıratlı 1972: 
119, 150, Res.60)11.

Yüzey araştırmaları sırasında tespit edilen bilezik 
parçalarının ise kiliseler çevresinde (Selçikler Kiliseler 
çevresi, Payamalanı, Kilise çevresi) ya da nekropol 
alanlarında (Selçikler, Su deposu, Sivaslı, Uzunoluk) 

11 Camın tarihlendirmesi için bknz. (Teresa-Canivet 1969: 22, 
fig.10).

hem mezar hediyesi hem de günlük kullanım takısı 
olarak kullanıldığını göstermektedir (Şek. 2). Yüzey 
araştırmalarında tespit edilen tek boncuk parçası ise Hacim 
Köy, Kumluk Mevkii’nde nekropol alanında ele geçmiş 
bir mezar hediyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sebaste 
antik kenti ve çevresi yüzey araştırmalarındaki cam 
buluntuların bir değerlendirmesi niteliğindeki bu çalışma 
cam malzemenin seramik buluntular kadar tarihlendirici 
ve bir o kadar da yerleşim yerindeki sakinlerin tercih ettiği 
formları göstermesi açısından önemlidir. Hiç kuşkusuz 
ilerleyen çalışma dilimlerinde daha önce hiç araştırılmamış 
olan camın yerleşim yeri ile ilişkisi daha geniş ve arkeolojik 
bir materyal olarak daha anlamlı boyutlara taşınacaktır. 

Katalog

Pencere Camı

Kat.1: Sivaslı-Selçikler Eski Su Deposu Ören Mevkii, 
Aletle şekillendirme, Levha biçimli pencere camı, 
Açık mavi tonlarında şeffaf, kırıktır. Camda çok az 
küçük hava kabarcığı bulunmaktadır. Ölçüler: Boyut. 
5.3x4.7 cm,  Kalınlık. 0.5 cm’dir.

Kat.2: Sivaslı-Selçikler Eski Su Deposu Ören Mevkii, 
Aletle şekillendirme, Levha biçimli pencere camı, 
Açık yeşil tonlarında şeffaf, kırıktır. Camda çok az 
küçük hava kabarcığı bulunmaktadır. Ölçüler: Boyut. 
4.2x3.7 cm,  Kalınlık. 0.4 cm’dir.

Kat.3: Sivaslı-Selçikler Eski Su Deposu Ören Mevkii, 
Aletle şekillendirme, Levha biçimli pencere camı, 
Açık yeşil tonlarında şeffaf, kırıktır. Düzleştirilmiş 
kenarında 0.4 cm genişliğinde kenar çizgileri 
mevcuttur. Camda çok fazla küçük ve büyük hava 
kabarcığı bulunmaktadır. Ölçüler: Boyut. 4.1x2 cm,  
Kalınlık. 0.4 cm’dir.

Kat.4: Sivaslı-Erice, Kirazlı, Aletle şekillendirme, 
Levha biçimli pencere camı, Açık yeşil tonlarında 
şeffaf, kırıktır. Camda çok fazla küçük, büyük hava 
kabarcığı ve az da olsa irrizasyon bulunmaktadır. 
Ölçüler: Boyut. 5.6x3.3 cm,  Kalınlık. 0.3 cm’dir.

Kat.5: Sivaslı-Erice, Kirazlı, Aletle şekillendirme,  
Levha biçimli pencere camı, Açık yeşil tonlarında 
şeffaf, kırıktır. Camda çok fazla küçük, büyük hava 
kabarcığı ve az da olsa irrizasyon bulunmaktadır. 
Ölçüler: Boyut. 4.3x3.3 cm,  Kalınlık. 0.6 cm’dir.  

Kat.6: Sivaslı-Erice, Kirazlı, Aletle şekillendirme, 
Levha biçimli pencere camı, Açık yeşil tonlarında 
şeffaf, kırıktır. Camda çok fazla küçük, büyük hava 
kabarcığı ve az da olsa irrizasyon bulunmaktadır. 
Ölçüler: Boyut. 3x2.2 cm,  Kalınlık. 0.3 cm’dir. 
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Kat.7: Sivaslı-Selçikler, Aletle şekillendirme, Levha 
biçimli pencere camı, Açık yeşilimsi-mavi tonlarında 
şeffaf, kırıktır. Camda çok fazla küçük ve büyük hava 
kabarcığı bulunmaktadır. Ölçüler: Boyut. 4.4x4.6 cm,  
Kalınlık. 0.3 cm’dir. 

Kat.8: Sivaslı-Selçikler, Kiliselerin Batısı, Aletle 
şekillendirme, Levha biçimli pencere camı, Açık 
yeşilimsi-mavi tonlarında şeffaf, kırıktır. Camda çok 
fazla küçük ve büyük hava kabarcığı bulunmaktadır. 
Ölçüler: Boyut. 3.2x3.3 cm,  Kalınlık. 0.3 cm’dir. 

Kat.9: Sivaslı-Selçikler, Kiliselerin Batısı, Aletle 
şekillendirme, Levha biçimli pencere camı, Açık yeşilimsi-
mavi tonlarında şeffaf, kırıktır. Camda çok fazla küçük 
ve büyük hava kabarcığı bulunmaktadır. Ölçüler: Boyut. 
2.4x1.6 cm,  Kalınlık. 0.3 cm’dir. 

Kat.10: Sivaslı-Selçikler, Bozyeri Mevkii, Aletle 
şekillendirme, Levha biçimli pencere camı, Renksiz, 
kırıktır. Camda çok az küçük hava kabarcığı bulunmaktadır. 
Ölçüler: Boyut. 4x2.6 cm,  Kalınlık. 0.3 cm’dir. 

Kat.11: Sivaslı-Selçikler, Bozyeri Mevkii, Aletle 
şekillendirme, Levha biçimli pencere camı, Açık yeşil 
tonlarında şeffaf, kırıktır. Camda çok az küçük hava 
kabarcığı ve matlaşma görülmektedir.  Ölçüler: Boyut. 
4x2.3 cm,  Kalınlık. 0.3 cm’dir.  

Kat.12: Sivaslı-Hacim Köy, Örtülü Mevkii, Aletle 
şekillendirme, Levha biçimli pencere camı, Yeşilimsi-bal 
rengi tonlarında şeffaf, kırıktır. Camda az sayıda küçük 
hava kabarcığı ve irrizasyon bulunmaktadır. Ölçüler: 
Boyut. 3.9x3.1 cm,  Kalınlık. 0.4 cm’dir.  

Kat.13: Sivaslı-Hacim Köy, Örtülü Mevkii, Aletle 
şekillendirme, Levha biçimli pencere camı, Açık yeşil 
tonlarında şeffaf, kırıktır. Camda az sayıda küçük hava 
kabarcığı ve irrizasyon bulunmaktadır. Ölçüler: Boyut. 
3.7x1.9 cm,  Kalınlık. 0.3 cm’dir.  

Kat.14: Sivaslı-Hacim Köy, Kumluk Mevkii, Aletle 
şekillendirme, Levha biçimli pencere camı, Yeşilimsi-bal 
rengi tonlarında şeffaf, kırıktır. Camda az sayıda küçük 
hava kabarcığı ve irrizasyon bulunmaktadır. Ölçüler: 
Boyut. 3.2x3.4 cm,  Kalınlık. 0.6 cm’dir.    

Kat.15: Sivaslı-Hacim Köy, Kumluk Mevkii, Aletle 
şekillendirme, Levha biçimli pencere camı, Açık yeşil 
tonlarında şeffaf, kırıktır. Camda az sayıda küçük hava 
kabarcığı ve irrizasyon bulunmaktadır. Ölçüler: Boyut. 
2.8x1.5 cm,  Kalınlık. 0.3 cm’dir.    

Kat.16: Sivaslı-Hacim Köy, Kumluk Mevkii, Aletle 
şekillendirme, Levha biçimli pencere camı, Açık yeşil 

tonlarında şeffaf, kırıktır. Camda az sayıda küçük hava 
kabarcığı ve irrizasyon bulunmaktadır. Ölçüler: Boyut. 
2.1x1.7 cm,  Kalınlık. 0.3 cm’dir.    

Kat.17: Sivaslı-Hacim Köy, Kumluk Mevkii, Aletle 
şekillendirme, Levha biçimli pencere camı, Açık yeşil 
tonlarında şeffaf, kırıktır. Camda az sayıda küçük hava 
kabarcığı ve irrizasyon bulunmaktadır. Ölçüler: Boyut. 
2.7x1.5 cm,  Kalınlık. 0.3 cm’dir.    

Kat.18: Sivaslı-Hacim Köy, Kumluk Mevkii, Aletle 
şekillendirme, Levha biçimli pencere camı, Açık yeşil 
tonlarında şeffaf, kırıktır. Ölçüler: Boyut. 2.2x1.6 cm,  
Kalınlık. 0.3 cm’dir.    

Kat.19: Sivaslı-Hacim Köy, Kumluk Mevkii, Aletle 
şekillendirme, Levha biçimli pencere camı, Açık yeşil 
tonlarında şeffaf, kırıktır. Ölçüler: Boyut. 3.4x1.8 cm,  
Kalınlık. 0.4 cm’dir.    

Kat.20: Sivaslı-Tatar, Kömürlük Kaşı Mevkii, Aletle 
şekillendirme, Levha biçimli pencere camı, Açık yeşil 
tonlarında şeffaf, kırıktır. Camda az sayıda küçük hava 
kabarcığı ve irrizasyon bulunmaktadır. Ölçüler: Boyut. 
5.2x5.7 cm,  Kalınlık. 0.4 cm’dir.    

Kat.21: Sivaslı-Ağaçbeyli, Hendek Kalesi, Aletle 
şekillendirme, Levha biçimli pencere camı, Açık yeşil 
tonlarında şeffaf, kırıktır. Camda çok fazla küçük ve 
büyük hava kabarcığı bulunmaktadır. Ölçüler: Boyut. 
5.2x5.7 cm,  Kalınlık. 0.4 cm’dir.    

Kat.22: Sivaslı-Ağaçbeyli, Hendek Kalesi, Aletle 
şekillendirme, Levha biçimli pencere camı, Yeşilimsi-bal 
rengi tonlarında şeffaf, kırıktır. Camda çok fazla küçük 
ve büyük hava kabarcığı bulunmaktadır.  Ölçüler: Boyut. 
5.2x5.7 cm,  Kalınlık. 0.4 cm’dir.    

Kat.23: Sivaslı-Ağaçbeyli, Hendek Kalesi, Aletle 
şekillendirme, Levha biçimli pencere camı, Açık 
yeşilimsi-mavi tonlarında şeffaf, kırıktır. Camda çok fazla 
küçük, büyük hava kabarcığı ve irrizasyon bulunmaktadır.  
Ölçüler: Boyut. 5.2x5.7 cm,  Kalınlık. 0.4 cm’dir.     

Kat.24: Sivaslı-Ağaçbeyli, Hendek Kalesi, Aletle 
şekillendirme, Levha biçimli pencere camı, Açık yeşilimsi-
mavi tonlarında şeffaf, kırıktır. Camda çok fazla küçük ve 
büyük hava kabarcığı bulunmaktadır.  Ölçüler: Boyut. 
5.2x5.7 cm,  Kalınlık. 0.4 cm’dir.    

Kat.25: Sivaslı-Ağaçbeyli, Hendek Kalesi, Aletle 
şekillendirme, Levha biçimli pencere camı, Açık yeşil 
tonlarında şeffaf, kırıktır.  Camda çok fazla küçük, büyük 
hava kabarcığı ve irrizasyon bulunmaktadır.  Ölçüler: 
Boyut. 5.2x5.7 cm,  Kalınlık. 0.4 cm’dir.     
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Kat.26: Sivaslı-Ağaçbeyli, Hendek Kalesi, Aletle 
şekillendirme, Levha biçimli pencere camı, Çok açık 
yeşil tonlarında şeffaf, kırıktır. Camda çok fazla küçük 
ve büyük hava kabarcığı bulunmaktadır.  Ölçüler: Boyut. 
5.2x5.7 cm,  Kalınlık. 0.4 cm’dir.    

Kat.27: Sivaslı-Ağaçbeyli, Hendek Kalesi, Aletle 
şekillendirme, Levha biçimli pencere camı, Açık yeşil 
tonlarında şeffaf, kırıktır. Camda çok fazla küçük, büyük 
hava kabarcığı ve irrizasyon bulunmaktadır.  Ölçüler: 
Boyut. 5.2x5.7 cm,  Kalınlık. 0.4 cm’dir.    

Kat.28: Sivaslı-Ağaçbeyli, Hendek Kalesi, Aletle 
şekillendirme, Levha biçimli pencere camı, Çok açık yeşil 
tonlarında şeffaf, kırıktır. Camda çok fazla küçük, büyük 
hava kabarcığı ve irrizasyon bulunmaktadır.  Ölçüler: 
Boyut. 5.2x5.7 cm,  Kalınlık. 0.4 cm’dir.     

Kase

Kat.29: Sivaslı-Hacim Köy, Güney Nekropol, Serbest 
üfleme tekniği ve aletle şekillendirme, Kase ağız ve 
gövde parçası, Yeşil renkli, Gövdede simetrik olmayan 
kap ile aynı renkte cam ipliğinden yatay cam ipliği 
dekoru bulunmaktadır. Camda az sayıda küçük hava 
kabarcığı ve irrizasyon bulunmaktadır. Ölçüler: Ağız Ç. 
10.8 cm, Korunmuş Yük.3.2 cm’dir.  

Kat.30: Sivaslı-Hacim Köy, Tümülüs 1 Güneydoğusu, 
Serbest üfleme tekniği ve aletle şekillendirme, Kase 
ağız ve gövde parçası, renksiz, yuvarlatılmış ağızlı, 
dik gövdelidir. Camda az sayıda küçük hava kabarcığı 
bulunmaktadır. Ölçüler: Ağız Ç. 5.8 cm, Korunmuş 
Yük.1.8 cm’dir.  

Kat.31: Sivaslı-Selçikler Eski Su Deposu Ören Mevkii, 
Serbest üfleme tekniği ve aletle şekillendirme,  Kase 
ağız ve gövde parçası, renksiz, içe dönük yuvarlatılmış 
ağızlıdır. Camda az sayıda küçük hava kabarcığı 
bulunmaktadır. Ölçüler: Ağız Ç. 8.8 cm, Korunmuş 
Yük.1.9 cm’dir.  

Kat.32: Sivaslı-Selçikler Eski Su Deposu Ören Mevkii, 
Serbest üfleme tekniği ve aletle şekillendirme, Kase ağız 
ve gövde parçası, renksiz, dik gövdeli ve yuvarlatılmış 
ağızlıdır. Camda az sayıda küçük hava kabarcığı 
bulunmaktadır.  Ölçüler: Ağız Ç. 3.9 cm, Korunmuş 
Yük.1.3 cm’dir.   

Kat.33: Sivaslı-Ağaçbeyli, Hendek Kalesi, Serbest 
üfleme tekniği ve aletle şekillendirme,  Kase ağız ve 
gövde parçası, renksiz, dışa çekik ağızlı ve yarı küresel 
gövdelidir. Camda az sayıda küçük hava kabarcığı 
bulunmaktadır. Ölçüler: Ağız Ç. 7.8 cm, Korunmuş 
Yük.2.3 cm’dir.    

Eklenti Dekorlu Cam Kap

Kat.34: Sivaslı-Ağaçbeyli, Hendek Kalesi, Serbest üfleme 
tekniği ve aletle şekillendirme, Eklenti dekorlu gövde 
parçası, Yeşil renkli, gövdede dikdörtgen formlu eklenti 
dekorludur. Camda az sayıda küçük hava kabarcığı 
bulunmaktadır.   Ölçüler: Korunmuş Göv. 1.9x2.1 cm, 
Eklenti Gen. 0.9 Eklenti Uz. 1.4 Eklenti derinlik. 0.6 cm’dir.    

Panel Eklentisi Cam

Kat.35: Sivaslı-Selçikler Kilise-İkonastasis, Döküm ve 
aletle şekillendirme, Baklava formlu cam eklentisi, lacivert 
renkli, baklava formludur. Camda az sayıda küçük hava 
kabarcığı ve irrizasyon başlangıcı görülmektedir. Ölçüler: 
Eklenti Uz. 3.9 cm, Eklenti Gen.1.8 cm’dir.

Kulplu Kandil 

Kat.36: Sivaslı-Pınarbaşı-Eşşekini, Serbest üfleme tekniği 
ve aletle şekillendirme, Kulplu kandil ağız ve gövde parçası, 
yeşil renkli, yuvarlatılmış ağızlı, sığ gövdeli,  dikey kısa 
kulp gövdeden çıkarak ağzın üst kısmında birleştirilmiştir. 
Camda az sayıda küçük ve büyük hava kabarcığı ve 
irrizasyon başlangıcı görülmektedir. Korunmuş Yük. 1.2 
cm, Korunmuş Gen. 1.2 cm’dir.

Bardak

Kat.37: Sivaslı-Selçikler-Kilise çevresi, Serbest üfleme 
tekniği ve aletle şekillendirme, Bardak kaide parçası, 
Açık yeşil tonlarında şeffaf, kırıktır. Konkav dipli, tüp 
biçimli halka kaide, Camın yüzeyinde çok az hava 
kabarcığı, noble izi görülmektedir. Ölçüler: Kaide Ç. 3.8 
cm, Korunmuş Yük.1.7 cm’dir.   

Kat.38: Sivaslı-Pınarbaşı-Halıkayası, Serbest üfleme 
tekniği ve aletle şekillendirme, Bardak kaide parçası, 
Açık yeşil tonlarında şeffaf, kırıktır. Konkav dipli, tüp 
biçimli halka kaide, Camın yüzeyinde çok az hava 
kabarcığı görülmektedir. Ölçüler: Kaide Ç. 4.8 cm, 
Korunmuş Yük.1.4 cm’dir.   

Kadeh/Kandil

Kat.39: Sivaslı-Selçikler-Balıküstü mevkii, Serbest 
üfleme tekniği ve aletle şekillendirme, Kadeh/Kandil 
kaide parçası, Açık yeşil tonlarında şeffaf, kırıktır. Konkav 
diplidir. Camın yüzeyinde çok sayıda hava kabarcığı, 
üfleme spiralleri ve çatlaklar görülmektedir. Ölçüler: 
Kaide Ç. 5.2 cm, Korunmuş Yük.0.9 cm’dir.   

Kat.40: Sivaslı-Hacim köy-Örtülü mevkii, Serbest 
üfleme tekniği ve aletle şekillendirme, Kadeh/Kandil 
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kaide parçası, Yeşil renkli, kırıktır. Konkav diplidir. 
Camın yüzeyinde çok sayıda hava kabarcığı, üfleme 
spiralleri, çatlaklar ve irrizasyon görülmektedir. Ölçüler: 
Kaide Ç. 4.4 cm, Korunmuş Yük.0.7 cm’dir.   

Kat.41: Sivaslı-Selçikler-Kilise çevresi, Serbest üfleme 
tekniği ve aletle şekillendirme, Kadeh/Kandil kaide 
parçası, Açık mavi tonlarında şeffaf, kırıktır. Konkav 
dipli, tüp biçimli halka kaide, Camın yüzeyinde çok az 
sayıda küçük hava kabarcığı ve çatlaklar görülmektedir. 
Ölçüler: Kaide Ç. 4.1 cm, Korunmuş Yük.0.9 cm’dir.   

Kat.42: Sivaslı-Selçikler-Ören mevkii, Serbest üfleme 
tekniği ve aletle şekillendirme, Kadeh/Kandil kaide 
parçası, Açık mavi tonlarında şeffaf, kırıktır. Konkav 
dipli, tüp biçimli halka kaide, Camın yüzeyinde çok az 
sayıda küçük hava kabarcığı ve irrizasyon başlangıcı 
görülmektedir. Ölçüler: Kaide Ç. 4.2 cm, Korunmuş 
Yük.1.1 cm’dir.   

Kat.43: Sivaslı-Pınarbaşı-Eşşekini, Serbest üfleme 
tekniği ve aletle şekillendirme, Kadeh/Kandil kaide 
parçası, Açık mavimsi yeşil tonlarında şeffaf, kırıktır. 
Konkav dipli, tüp biçimli halka kaide, Camın yüzeyinde 
çok az sayıda küçük hava kabarcığı ve çatlaklar 
görülmektedir. Ölçüler: Kaide Ç. 3.8 cm, Korunmuş 
Yük.1.2 cm’dir.   

Kat.44: Sivaslı-Ağaçbeyli-Hendek kalesi, Serbest üfleme 
tekniği ve aletle şekillendirme, Kadeh/Kandil kaide 
parçası, Açık yeşil tonlarında şeffaf, kırıktır. Konkav 
dipli, tüp biçimli halka kaide, Camın yüzeyinde çok az 
sayıda küçük hava kabarcığı ve çatlaklar görülmektedir. 
Ölçüler: Kaide Ç. 4.5 cm, Korunmuş Yük.1.2 cm’dir.    

Kat.45: Sivaslı-Uzunoluk mevkii, Serbest üfleme tekniği 
ve aletle şekillendirme, Kadeh/Kandil kaide parçası, Açık 
yeşil tonlarında şeffaf, kırıktır. Konkav dipli, tüp biçimli 
halka kaide, Camın yüzeyinde çok az sayıda küçük hava 
kabarcığı ve çatlaklar görülmektedir. Ölçüler: Kaide Ç. 
4.5 cm, Korunmuş Yük.1.2 cm’dir.    

Bilezik

Kat.46: Sivaslı-Pınarbaşı-Eşşekini, Aletle şekillendirme, 
Bilezik parçası, Lacivert renkli, Dairesel kesitli, 
süslemesizdir.  Camın yüzeyinde çok az irrizasyon ve 
aşınma görülmektedir. Ölçüler: Çap: 6 cm, Kalınlık: 0.3 
cm’dir.     

Kat.47: Sivaslı-Selçikler-Kilise çevresi, Aletle 
şekillendirme, Bilezik parçası, Lacivert renkli, Oval 
kesitli, süslemesizdir.  Camın yüzeyinde yoğun irrizasyon 
ve matlaşma görülmektedir. Ölçüler: Çap: 5 cm, Kalınlık: 
0.3 cm’dir.     

Kat.48: Sivaslı-Selçikler-Kilise çevresi, Aletle 
şekillendirme, Bilezik parçası, Lacivert renkli, Dairesel 
kesitli, bileziğin yüzeyinde bileziği çevreleyen tek sıra 
yiv bulunmaktadır.  Camın yüzeyinde yoğun irrizasyon 
ve matlaşma görülmektedir. Ölçüler: Çap: 5 cm, Kalınlık: 
0.3 cm’dir.     

Kat.49: Sivaslı-Selçikler-Kilise çevresi, aletle 
şekillendirme, Bilezik parçası, Lacivert renkli, D-kesitli, 
bileziğin yüzeyinde bileziği çevreleyen tek sıra yiv ve 
bileziğin kenarına doğru boya süslemesi bulunmaktadır.  
Camın yüzeyinde çok az irrizasyon ve aşınma 
görülmektedir. Ölçüler: Kalınlık: 0.3 cm’dir.     

Kat.50: Sivaslı-Selçikler-Kilise çevresi, aletle 
şekillendirme, Bilezik parçası, Lacivert renkli, yassı 
kesitli, süslemesizdir. Camın yüzeyinde çok az irrizasyon 
ve aşınma görülmektedir Ölçüler: Çap: 5.2 cm, Kalınlık: 
0.3 cm’dir.

Kat.51: Sivaslı-Selçikler-Kilise çevresi, aletle 
şekillendirme, Bilezik parçası, Lacivert renkli, dairesel 
kesitli, süslemesizdir. Camın yüzeyinde yoğun irrizasyon 
ve matlaşma görülmektedir Ölçüler: Çap: 4 cm, Kalınlık: 
0.3 cm’dir.     

Kat.52: Sivaslı-Erice-Payam Alanı, Aletle şekillendirme, 
Bilezik parçası, Lacivert renkli, dairesel kesitli, 
süslemesiz, camın iki ucunun üst üste getirilmesiyle 
birleştirilmiştir. Birleşme yeri izi belirgindir. Camın 
yüzeyinde yoğun irrizasyon ve matlaşma görülmektedir 
Ölçüler: Çap: 5.4 cm, Kalınlık: 0.4 cm’dir.     

Kat.53: Sivaslı-Uzunoluk mevkii, aletle şekillendirme, 
Bilezik parçası, Açık yeşil, yassı kesitli, bileziğin üzerinde 
iki sıra aralıklı yiv bulunmaktadır. Camın yüzeyinde çok 
az irrizasyon ve aşınma görülmektedir. Ölçüler: Çap: 6 
cm, Kalınlık: 0.2 cm’dir.     

Boncuk 

Kat.54: Sivaslı-Hacimköy-Kumluk mevkii, aletle 
şekillendirme, Boncuk parçası, siyah, turkuaz, sarı 
renkli, küresel boncuk parçası üzerinde siyah zemin 
üzerine, turkuaz ve sarı renkli cam ile sarmal bezeme 
yapılmıştır. Camın yüzeyinde çok fazla küçük hava 
kabarcığı, irrizasyon ve aşınma görülmektedir. 
Ölçüler: Delik Çap: 0.5 cm, Gen.: 1.4 cm, Derinlik.1.8 
cm’dir.     
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Özet

Kuşaktan kuşağa aktarılan deneyim ve bilgilerle yetişen ustalar tarafından “usta işi” olarak tanımlayabileceğimiz 
“kırsal mimarlık” ihtiyaçlar sonucunda, yerel malzeme ve geleneklerle ortaya çıkmıştır. Temellerini iklim, coğrafya, 
jeolojik yapı, toprak, su, yerel malzemeler, yaşam kültürü ve ekonominin oluşturduğu kırsal mimarlıkta, işlevselliğin 
ön plana çıkarıldığı, estetik kaygıların ise ikinci planda kaldığı görülür. Kırsal mimarinin temsilcileri arasında olan 
“arı serenleri” hakkında az sayıda çalışma bulunmaktadır.  Halk arasında “arı evi”, “arı konağı” olarak da adlandırılan 
arı serenlerine, Antalya’nın Elmalı, Korkuteli ve Kumluca ilçelerinde, Konya’nın Hadimbağlı Dedemli Beldesi’nin 
Kaynarca Yaylası’nda, Bozkır/Tufanderesi, Sorkun/Beşpınar ve Korualan/Yenice’de rastlanır. Bu örnekler dışında 
Gazipaşa İlçesi Anamur sınırında, Akoluk ve Çamlıca mahallelerinde de serenler tespit edilmiştir.  Bu çalışmada 
Gazipaşa serenleri sınıflandırılarak, özelde bulunduğu bölge genelde ise yayılım alanları dikkate alınarak 
değerlendirilmiştir. Serenlerin mimari biçim, inşa teknikleri, kırsal alanda kullanımı, yerel özellikleri ve bilinen diğer 
bölge örnekleriyle karşılaştırılması tartışmaya açılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kırsal Mimari, Arı Sereni, Bal, Gazipaşa, Kovan, Karakovan. 

*1 Dr. Mimar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, e-posta: nisa.erkovan@alanya.edu.tr.

Makale Bilgisi
Başvuru: 25 Temmuz 2018

Hakem Değerlendirmesi:  15 Ağustos 2018
Kabul: 13 Aralık 2018

DOI Numarası: 10.22520/tubaked.2018.18.006

Article Info
Received: July 25, 2018
Peer Review: August 15, 2018
Accepted: December 13, 2018
DOI Number: 10.22520/tubaked.2018.18.006



84

Nisa YILMAZ ERKOVAN

Abstract

Rural architecture, which we can describe as “master work” by the masters who have grown up with experience 
and knowledge transferred from generation to generation, has emerged with local materials and traditions. In rural 
architecture, based on climate, geography, geological structure, soil, water, local materials, life culture and economy, 
functionality has been more important when compared with the aesthetin concerns. “Beehives”, named also as “bee 
house”, “bee mansion” popularly, can be found in Elmalı, Korkuteli and Kumluca districts of Antalya, Kaynarca 
Plateau of Hadimbağlı Dedemli Village in Konya, Bozkır/Tufanderesi, Sorkun/Beşpınar and Korualan/Yenice. 
Besides these examples, beehives are also found out in the Akoluk and Çamlıca quarters at the anamur border of 
Gazipaşa District. In this study, Gazipaşa beehives are classified and evaluated by considering their locations and 
distibution in the region. Consequently, architectural form, construction technique, rural use, local properties and 
comparison with regional examples are discussed in the paper.

Keywords: Rural Architecture, Beehives, Honey, Gazipaşa, Hive, Black Hive.
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GİRİŞ

Antik çağdan günümüze uzanan süreç içerisinde arılar 
ve arılardan elde edilen ürünler her zaman önemli ve 
değerli olmuştur. Üretebildikleri doğal besin maddesi ile 
insanlık için önemli bir yere sahip olan arılar, yalnızca 
beslenme amaçlı değil aynı zamanda tıp, kozmetik ve 
eczacılık alanlarında (Lenger 2010, 89-96; Lenger 2011, 
29; Bulut ve Lenger 2015, 7-16; Bulut 2016b, 133-
146), hatta günümüzde seralarda özellikle Gazipaşa’da 
tozlaşma yöntemiyle domates üretiminde önemli bir yere 
sahiptir ve tarihsel süreçte farklı kullanımlarla önemini 
kaybetmemiştir. İnsanoğlunun eski çağlardan beri tükettiği 
“bal” ilk başlarda avcılıkla elde edilse de daha sonra farklı 
malzeme ve yöntemlerle yapılan arı kovanları ile daha 
kontrollü ve elde edilebilir hale gelmiştir (Bulut 2010, 21-
25; Lenger 2010, 89-96; Bulut ve Lenger 2015, 7-16; Bulut 
2016b, 133-146). Antik kaynaklar, epigrafik ve arkeolojik 
eserler, Akdeniz havzasında çok geniş bir coğrafya’da 
yapılan arıcılık, bal ve üretim alanları hakkında bilgi 
vermektedir. Doğu Akdeniz’de Mısır, Suriye, Kıbrıs ve 
Kilikya, Kuzey Afrika’da Africa Proconsolare, Mauretania, 
Batı Akdeniz’de ise Iberia yarımadasının güneyinde yer 
alan Baetica, Korsika, Sardinia, Sicilia ve Malta Adası 
önemli üretim merkezleri olarak öne çıkmaktadır (Lenger 
2011, 29; Bulut 2016b, 133-146).

İlk olarak yabani arıların yuvalarından bal çalma ile 
başlayan arıcılık, kraliçe arıların yumurtalarını bırakmaları 
ve işçi arıların bal üretebileceği yapay boşluklar 
oluşturulmasıyla insanlar tarafından kontrol edilebilir hale 
gelmiştir. 7000-8000 yıl öncesine tarihlenen İspanya’daki 
kaya resimlerinde bal peteklerini ip merdivenlere 
tırmanarak toplayan bal avcıları tasvir edilmiştir (Crane 
1983, Figure 4). 

Anadolu çanak çömleklerinde 9000 yıl önce tespit edilen 
balmumu kalıntıları arıcılığın daha eskiye dayandığının 
kanıtıdır. Neolitik Dönemde bal, yabani avcılık yolu 
ile de toplanabileceğinden bu kanıt gelişmiş bir arıcılık 
yapıldığını belgelememektedir. Gerçek arıcılık polen 
ve nektar elde edebilmek için kraliçe arı ve işçi arılar 
için yapay boşlukların insanlar tarafından bırakılmasıyla 
başlamaktadır ve bunun da en kesin kanıtının antik 
çağda görüldüğünü Aristotales gibi düşünür ve tarihçiler 
aktarmışlardır (Kritsky 2017, 250). Eski Mısır ve diğer 
Akdeniz bölgelerinde uzun silindirik kovanlar çamur, 
kil veya başka malzemelerden yapılmış ve yatay bir 
konumda kullanılmıştır. Arıları kovanın arkasından öne 
sürmek için duman kullanılmış ve bal tarakları ile arılar 
öldürülmeden çıkarılmış ve kuluçka tarakları bozulmadan 
bırakılabilmiştir (Crane 1983, Figure 16). 

Antik Yunanda da benzer yöntem kullanılmıştır. 
Yunanistan’da yapılan kazılarda 26 bölgede çömlek 

kovanı parçası bulunmuştur (Crane 1992, 3; Kritsky 
2017, 251). 1966’da Attika’da Hymmettus dağının güney 
yamaçlarında kurulmuş olan yerleşimde bir Yunan evinin 
kazısı sırasında bulunan çömlekler antik Yunan’da arıcılığın 
nasıl yapıldığı hakkında önemli ipuçları vermiştir. Bulunan 
çömleklerin içlerinin yalnız yarısının arıların peteklerini 
çömlek içerisine rahat tutturmasını sağlamak için boydan 
boya ve çapraz şekilde taraklanmış olduğu tespit edilmiştir 
(Jones 1976, 80-81). Sıcak kuru bölgelerde, kovanlar 
sıklıkla birbiri üzerine istiflenmiş ve bazen ısıya karşı 
yalıtım sağlamak için bir duvar içine yerleştirilmiştir 
(Jones 1976, 90; Crane 1992, 3). Bu çömlekler arılar 
için kullanılmadıklarında ölmüş olan küçük çocukların 
gömülmesi için yeniden değerlendirilmişlerdir (Kritsky 
2017, 251). Roma Dönemine ait bir kovan veya resim 
bilinmemekle birlikte İberia’da MÖ 250’lere tarihlenen 
yatay kovanlar bulunmuştur (Kritsky 2017, 252). 
Ortaçağ’da Avrupa’da ticari olarak önemli hale gelen bal 
ve balmumu taleplerini karşılamak için kütük, kutu ve 
ağaç kovanları arıcılığı oldukça gelişmiştir (Kritsky 2017, 
253).

Çalışma alanını oluşturan Dağlık Kilikya Bölgesinde 
arıcılık, geçmişten günümüze coğrafi ve iklim şartları ve 
bitki çeşitliliğinin uygun olması nedeniyle tarıma elverişli 
olmayan yerlerde yaşayan bazı ailelerin ana geçim 
kaynağı, tarım ile geçinen bazı ailelere ise ek gelir sağlayan 
bir uğraş olmuştur. Bölgede Akdeniz İklimi görülmesine 
karşın yüksek kesimlerde bazı aylarda hava sıcaklığının 
sıfırın altına da düştüğü görülmektedir. Yılın çoğu ayında 
iklimin uygun olması, bitki örtüsünün zenginliği, gerek 
ot türü ve gerekse bitki türünün çeşitliliği nedeniyle elde 
edilen bal oldukça kalitelidir.

SEREN VE KARAKOVAN

“Seren” kelimesinin anlamı yöreden yöreye değişmektedir. 
Örneğin; Buruncuk, Yerköy -Yozgat; Aksaray –Niğde’ de 
kapı kanadının menteşe yardımıyla bağlandığı duvardaki 
ağaç kısım, Gönen -Isparta; Kızılca, Bor -Niğde ‘de ekin 
arabalarının yan kanatlarındaki yatay direkler, Eynesil–
Giresun’da dokuma tezgâhlarında, iplikleri düzeltmeye 
yarayan dikdörtgen şeklindeki ağaç parçası. Bozüyük –
Bilecik’ te kuyudan kaldıraç düzeni ile su çekerken kaldıraç 
görevini gören uzun sırık, Gelendost–Isparta’da yelken ana 
direği, Kırklareli’ de demet ya da sap taşımakta kullanılan 
arabaların yan kanatları olarak tanımlanmaktadır (TDK 
2017). Antalya yöresinde ise kovanların vahşi ve yırtıcı 
hayvanlardan korunması amacıyla yapılan kule şeklinde 
yükselen taş, ahşap ve ağaçtan yapılmış üzerine kara 
kovanların dizildiği yapılara “seren” adı verilmektedir. 
Günümüzde Artvin’de “arı evi”, “arı konağı”, “petekhanı”, 
Konya Bölgesinde ise “hanay”  olarak adlandırılmaktadır 
(Ceylan 2012, 157). 
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Örneklerini ve detaylı çalışmalarını (Krickl 1892; 
Zahle 1975, Rudofsky 1977;  Harrison-Young 2001; 
Günay 2008; Tanal 2010; Tanal 2011; Ceylan 2012; 
Uysal-Arat 2012; Uysal-Arat 2014; Bulut 2015; Bulut 
2016b) daha çok Teke yöresine dağılmış biçimde 
(Korkuteli, Kumluca, Finike ve Beydağları çevresi) 
gördüğümüz “arı serenleri” bu bölgeler dışında, 
“hanay” olarak adlandırılmakta ve Konya’nın Hadim’e 
bağlı Dedemli/Kaynarca Yaylası’nda (Ceylan 2012, 
157), Bozkır/Tufanderesi, Sorkun/Beşpınar, Korualan/
Yenice’de (Bulut 2015, 106) Bozkır/Arslantaş 
köyünde1, Ermenek/Bolay köyünde yayılım gösterdiği 
görülmektedir. Gezgin Krickl (1892) Likya’da yaptığı 
gezi sırasında karşılaştığı bir serenden bahsetmiştir. 
Zahle (1975) çalışmasında mezarlar, evler, tahıl 
ambarları ve serenler arasındaki ilişkiden bahsetmiş 
ve Söğle köyündeki arı sereninin resim ve çizimlerine 
yer vermiştir. Rudofsky (1977) çalışmasında 
Anadolu’daki arı evlerinin ölüm anıtları ile yakından 
ilişkili olduğunu ve Likya sütunlu mezarlarına 
benzediğini belirtmiştir ve Söğle Köyündeki serenin 
resmine de yer vermiştir. Harrison-Young (2001) 
araştırmasında gördüğü Söğle yolu üzerindeki sereni 
Likya arı evleri olarak adlandırmış ve Ksanthos’taki 
Harpy anıtına benzerliğine dikkat çekmiştir. Günay 
(2008) kitabında Söğle Köyü civarındaki serenleri 
incelemiş ve dikme mezar anıtları ve tahıl ambarları 
ile olan benzerliğini belirtmiştir. Tanal (2010, 2011) 
çalışmalarında Söğle Köyü ve Dereköy civarında 
bulunan serenleri incelemiş ve o da tip olarak mezar 
ve tahıl ambarı mimarisine benzetmiştir. Ceylan 
(2012), daha kapsamlı bir araştırma yayınlamış 
ve serenlerin coğrafi yayılımından, anlamından, 
Elmalı ve Korkuteli’nde bulunan serenlerin yapım 
tekniklerinden bahsetmiştir. Uysal- Arat (2012, 2014) 
Elmalı’da bulunan arı serenlerinin detaylı araştırma 
ve çizimlerini yaparak belgelemişlerdir. Bulut (2015) 
çalışmasında Teke yarımadasında ve civarında bulunan 
ve geleneksel yöntemlerle sürdürülen endüstri öncesi 
arılıklar/arıkonağı ve kovanlar olarak sınıflandırarak 
en erken verileri ile birlikte detaylı bir çalışma 
yapmıştır. Bulut (2015) çalışmasında arılıkları serenler 
ve çevre duvarlı arlıklar olmak üzere iki tip olarak 
değerlendirmiştir. Serenler, taş ve ahşaptan oluşan kule 
şeklinde bir gövde üzerine kovanların oluşturduğu 
yapı, çevre duvarlı arılıklar bir anakaya üzerine oturan 
ve oturduğu anakayanın şeklini alan kenarları yüksek 
duvarlı, iç kısmı teraslanarak oluşturulmuş yapı olarak 
tanımlanabilir. 

Arı kovanları yapılarak kontrollü üretim ile bal 
elde edilmeye başlanmasıyla zaman içerisinde ağaç 
kütüklerinin oyulması, sepet örülerek dışının sıvanması 

1 Yöre halkı ile yapılan sözlü görüşmelerle ve gösterilen resim-
lerle belirlenmiştir.

(Edward 2011, 155), çömlek ve taş kovukları gibi birçok 
formda kovan oluşturulmuştur. Yapılan kovanların 
bir arada tutulması, vahşi hayvanlardan ve hava 
koşullarından korunması her zaman önemli bir sorun 
olmuştur. Çevrede tespit edilen ve bölgede bulunan 
diğer örneklerle de karşılaştırılan kara kovan, içi 
oyulmuş yaklaşık 1.30 m uzunluğunda, 0.36 m çapında 
ve 0.03 m. kalınlığında katran denilen Sedir ağacı, çınar 
veya kavak ağacı gövdesinden yapılmaktadır (Foto. 1). 

Fotoğraf 1 - Karakovan (Yazar 2017) / Black Hive.

Fotoğraf 2 - Bir grup karakovan (Yazar 2017) / A group of black 
hives.
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Tercih edilen ağacın gövdelerinin içi “daldız ”2 (Tanal, 
2011, 123) denilen ucu oluklu bir rende ile oyularak 
kovanların iki tarafına kapak kapatılır. Kapakların 
kenarları da çamurla sıvanarak yalıtım sağlanır. 
Kovanın bir tarafında arının önünde dinleneceği 
bir alan bulunmaktadır. Bu alan tarafındaki kapakta 
arının içeri girip çıkmasını sağlayacak küçük zigzag 
girişler ve arının giriş çıkışlarında kolaylık sağlayacak 
işlengeç (Ceylan 2012, 162) denilen kovandan dışarı 
taşırılan bir alan yapılır.

İncelenen örnekte kovanın sağlamlığını arttırmak 
için sac bir kuşak dönülmüştür. Kovanların üzerinin 
yalıtım sağlamak amacıyla ardıç kabuğuyla örtüldüğü 
veya çamur ile sıvandığı bilinmektedir3. Günümüzde 
bölgede ayıların nesli tükenmiş olduğundan 
karakovanlar yükseltilmiş bir zemine ihtiyaç 
duyulmadan dizilmektedir. Modern kovancılığın yanı 
sıra karakovanlarla sınırlı miktarda da olsa arıcılık 
yapılmaya devam edilmektedir (Foto. 2). Arıların 
yaşamlarını devam ettirebilmeleri için su kaynaklarına 
yakınlık oldukça önemlidir. Kovanların konulduğu 
veya serenlerin inşa edildiği yerlere baktığımızda 
etrafında bir dere veya bir çeşme bulunmaktadır. Her 
ikisi de yoksa yuvaların yakın bir yerine çömleklerle su 
bırakıldığı etrafta bulunan kırık çömlek parçalarından 
anlaşılmaktadır.

Bu bilgiler ışığında benzer coğrafya ve iklim yapısına 
sahip ve bal üretiminin de yapıldığı oldukça zengin 

2 Daldız; aynı zamanda ağaçtan oyulmuş arı kovanı anlamına da 
gelmektedir. (bkz. URL.1)

3 Bu bilgi Çamlıca Köyünden Mehmet Ali Şirin ve Güngören 
Mahallesi eski muhtarı İbrahim Batun’dan alınmıştır.

kültürel ve doğal çeşitliliğe sahip Antalya’nın Gazipaşa 
İlçesinde karakovan bal üretiminde kovanların 
korunmasında ve bal elde etmede nasıl bir yöntem 
izlenmiş olabileceği ve seren geleneğinin bu bölgede 
olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmalar sonucunda 
Gazipaşa ilçesinin kuzeyinde Anamur sınırında, 
Akoluk Mahallesinde ve Çamlıca Mahallesinde benzer 
tipte örnekler tespit edilmiştir (Foto. 3).

GAZİPAŞA ARI SERENLERİ

Doğusunda Anamur, Kuzey doğusunda Ermenek, 
batısında ise Alanya ve güney sınırlarında Akdeniz 
sahili bulunan (Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm ve 
Turizm Müdürlüğü 2010, 292.) ve Antalya’nın en doğu 
ilçesi olan Gazipaşa’nın kuzey doğusunda tespit edilen 
serenler yapım tekniği, gövde, üst örtü bakımından 
sınıflandırdığımızda 2 farklı tip ve birde Bulut’un 
(2015) arılık olarak tanımladığı bir tip tespit edilmiştir. 
Birinci ve ikinci tip serenlerde kütük kovanların diziliş 
ve korunma mantığı tüm tiplerde aynı olmakla birlikte 
gövdelerinin yapım tekniği açısından farklılaşmalar 
izlenmiştir. Serenlerden 3 tanesi Gazipaşa’nın Akoluk 
Mahallesi doğusu, Anamur İlçesinin Güngören 
Mahallesi kuzeyinde tespit edilmiştir. Arılık ise 
Çamlıca Mahallesinin kuzeydoğusunda bulunan Akarca 
Mevkiinde tespit edilmiştir. Yine Akoluk Mahallesinde 
son zamanlara kadar sağlam olan iki adet seren olduğu 
Akoluk köyü eski muhtarı Yaşar Felekoğlu tarafından 
aktarılmış fakat yerine gidildiğinde defineciler tarafından 
yıkılarak taşlarının bir kenara bırakıldığı görülmüştür. 

Fotoğraf 3 - Serenlerin dağılımı / Distribution of beehives.
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1. TİP SEREN

Birinci tip serenler kare formlu olup, ana gövdeleri, 
ahşap karkas iskeletle ve içlerine harçsız moloz taş 
doldurularak inşa edilmişlerdir. Moloz taş dolgunun 
ve üzerine gelen ağırlığı gövdenin taşıyabilmesi için 
belli aralıklarla hatıllar gövde boyunca kullanılmıştır. 
Hatıllar ahşap dikmeler üzerine kenet yuvaları ile 
tutturulmaktadır. Ahşaplar birbirine geçme tekniğiyle 
birleştirilerek, kent yuvalarının birleşim yerlerinde çivi 
kullanılarak sağlamlaştırılmaktadır. Çivi kullanılmayan 
örnekler de mevcuttur. Bu tipte serenlerde gövdesi moloz 
taş dolgu tekniği ile yapıldığı için, kapı veya herhangi 
bir açıklık bulunmamaktadır. Ana gövde üzerinde ise bir 
platform üstüne üçgen veya semerdam formda dizilen 
kütük kovanların örtüldüğü bir sistem bulunmaktadır. 
Kovanlara ulaşım platforma dayanan ahşap bir merdiven 
aracılığıyla olmaktadır. Bu tip serenlerin yayılım alanı, 
tespit edilebilen örnekler ışığında ve şimdilik Gazipaşa 
Bölgesidir. 

Yapılan araştırmalar sırasında 1. tip serenlerden, iki tane 
tespit edilmiştir. Bir tanesi Gazipaşa İlçe merkezine 
55 km. uzaklıkta bulunan Akoluk Mahallesi doğusu, 
Anamur İlçesinin Güngören Mahallesi kuzeyindedir 
(Foto. 4). 

Deniz seviyesinden yaklaşık 1550 m. yükseklikte 
olan seren, Güngören Mahallesi eski muhtarı 
İbrahim Batun’dan alınan bilgiye göre, Kalaycı 
Mehmet Ali Sunay’a aittir. Yıkık ve kullanılmaz 
durumda olan serenin korunan yüksekliği 2.35 m. 
dir. Ana gövdesi, ahşap karkas iskeletle inşa edilen 
ve içine moloz taş doldurularak oluşturulan seren, 
1.90x185 m. ölçülerinde yaklaşık kare formunda bir 
yapıdır. Moloz taş dolgunun ve üzerine gelen ağırlığı 
gövdenin taşıyabilmesi için gövde üzerinde iki tane 
hatıl belli aralıklarla kullanılmıştır. Bu durum serenin 
köşelerini oluşturan ahşap dikmeler üzerindeki 17 cm. 
genişliğindeki kenet yuvalarından tespit edilmiştir. 
Ahşaplar birbirine geçme tekniğiyle birleştirilmiş 
ve sağlamlaştırmak için kenet yuvalarının birleşim 
yerlerinde çivi kullanılmıştır. Seren gövdesi moloz 
taş dolgu tekniği ile yapıldığı için, üzerinde kapı veya 
herhangi bir açıklık bulunmadığı düşünülmektedir.

Diğer seren yine aynı bölgede, yukarıda sözü edilen 
serenin 2 km. kuzeyinde tespit edilmiştir. Serenin 
kime ait olduğu bilgisine ulaşılamamıştır (Foto 5). 
Kullanılmayan serenin korunan yüksekliği 2.55 m. dir. 
Diğerine göre daha iyi korunmuş durumdaki bu seren, 
1.60x1.70 m. ölçülerinde yaklaşık kare formda, dikme 
ve hatıllarla hazırlanan yapı çerçevesi içine büyük ve 

Fotoğraf 4 - Akoluk Mahahhesinin doğusunda bulunan 1.Tip seren 
(Yazar 2017) / First type of beehive located to the east of Akoluk 
Quarter.

Fotoğraf 5 - Diğer 1. Tip Seren (Yazar 2017) / The other one of the 
Type 1 beehive.
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küçük moloz taş doldurularak inşa edilmiştir. Bu seren 
üzerinde de moloz taş dolguyu ve ağırlığı taşımaya 
yardımcı olacak hatıllar gövde boyunca belli aralıklarla 
bulunmaktadır. Bu seren üzerinde de herhangi bir kapı 
açıklığı tespit edilememiştir.  

Her iki serende de kütük karakovanların konulduğu 
üst kısım korunamamıştır. Fakat bu konuda 
yapılan araştırmalar ve bölgedeki benzer örnekler 
incelendiğinde arı sereninin işlevini yerine 
getirebilmesi için yani kovanları yabani hayvanlardan 
koruyabilmesi ve konulabildiği kadar fazla kovanın 
yerleştirilebilmesi için serenin ana gövdesinin üzerinde 
bir platform oluşturma zorunluluğu bulunmaktadır. 
Ahşap platforma ulaşabilmek için bir açıklık tespit 
edilemeyen serenlerin kovanlarına bir merdiven 
yardımıyla ulaşılıyor olmalıydı.  Ahşap platform 
üzerine kovanlar tabanda yan yana ve daha fazla kovan 
sığdırabilmek için üst üste dizilebilmektedir (Uysal-
Arat 2014, 165). Kovanların üzerinin ardıç kabuğu ile 
örtülü olduğu etraftaki ağaç ve kabuklardan ve ayrıca 
Güngören Köyü eski muhtarının aktarımıyla tespit 
edilmiştir. Her iki serenin yüksekliği, iskeletinin ahşap 
dikme ve hatıl ile yapılmasından ve ahşap taşıyıcı 
dikmelerde kullanılabilen en güvenli yüksekliğin 
3.00 m.yi geçmemesi (Aşanlı 2016,98) gerektiği 
düşünüldüğünde, diğer serenler gibi 4-5 metreyi 
bulmamaktadır. Bu serenlerde gövde yüksekliği 3.00 
m. ve platform ise gövdeden yaklaşık 1.50-2.00 m. dışa 
taşırılan hatıllarla birlikte 5.00x5.50 m. ölçülerinde 
olmalıdır (Şek. 1).

2. TİP SEREN

Bu tip serenlerde ana gövdeyi moloz taş ve ahşap hatıldan 
oluşan iki adet dikdörtgen formlu ayak oluşturmaktadır. 
Her bir ayak, büyük moloz taşlar ve aralarında kalan 
boşluklara küçük moloz taşlar doldurularak oluşturulan 
taş duvar aralarına ahşap hatılların sık aralıklarla ve 
birbiri üstüne bindirilerek örülmesiyle oluşturulmuştur. 
Taş duvar örgüsünde harç kullanılmadığından kuru 
duvar tekniği ile inşa edilen ana gövdede ahşap hatıllar 
köşelerde dışarı taşırılarak ve birbiri üzerine bindirilerek 
birleştirilmiştir. Gövde üzerinde iki ayak arasındaki 
açıklıktan başka kapı veya herhangi bir açıklık 
bulunmamaktadır. Üst kısım ise 1. Tip serenle aynı, 
platform üzerine üçgen formda dizilen kütük kovanların 
örtülmesiyle oluşmaktadır. Bu serenlere yapılan 
araştırmalarda daha önce rastlanmadığından yayılım 
alanı Gazipaşa-Anamur Bölgesi olarak önerilebilir.

Bu seren tipi Gazipaşa İlçe merkezine 55 km. uzaklıkta 
bulunan Akoluk Köyü doğusunda, Anamur İlçesinin 
Güngören Köyü kuzeyinde ve yukarıda anlatılan 
birinci serenin hemen güneyinde tespit edilmiştir4. 
Güngören Köyü eski muhtarı kovanların Gök Mehmet 
ve Kürt Hüseyin’e ait olduğunu belirtmiştir (Foto.6). 
Günümüzde kullanılmayan ve üst kısmı yıkılmış olan 
serenin dış ölçüleri 2.55x2.10 m. olup dikdörtgen bir 
forma sahiptir. Serenin gövdesini ölçüleri 0.70x2.55 m. 
olan iki ayak oluşturmaktadır. İki ayak arasında 0.65 m. 
boşluk bulunmaktadır. Bu ayaklar, çevrede kolay bulunan 
ve yerel malzeme olan taş ve ahşaptan inşa edilmiştir. 
Her bir ayak, büyük moloz taşlar ve aralarında kalan 
boşluklara küçük moloz taşlar doldurularak oluşturulan 
taş duvar aralarına 0.05x0.10 m. ölçülerinde ardıç 
ağacından kesilmiş ahşap hatılların sık aralıklarla yatayda 
birbiri üstüne bindirilerek örülmesiyle oluşturulmuştur. 
Ayakların korunan yüksekliği 2.55 m. dir. Ahşap 
hatıllar köşelerde dışarı taşırılmış ve birbiri üzerine 
bindirilerek kenet yuvaları ile birleştirilmiştir. Birleşim 
yerlerinde çivi kullanılmamış ve taş duvar örgüsünde 
harca rastlanmadığından kuru duvar tekniğiyle yapıldığı 
anlaşılmıştır. Kovanların konulduğu platform kısmı ve 
üstü korunamamıştır (Foto.7). 

Fakat etraftaki yıkıntılardan tespit edilen 4.26 m. 
uzunluğundaki ahşap hatıl parçası platformun parçası 
olarak kabul edildiğinde platformun ana gövdeden 
yaklaşık 1.00-1.50 m. dışarıya taşırılarak oluşturulan 
saçak ile oluşturulduğu,  böylelikle 5.00x5.50 m. 
ölçülerinde bir platform elde edildiği düşünülebilir 
(Şek.2). Bu platform üzerinden kovanlara ulaşabilmek 

4 Güngören Köyü eski muhtarı bu bölgenin adının Kovanlıkseki 
olduğunu söylemiş ve bu alanda benzer serenlerin varlığından 
bahsetmiş, kullanılmadıkları için çoğunun iklim şartları veya 
sahipleri tarafından yıkıldığını belirtmiştir

Şekil 1 - 1.tip serenin aksonometrik çerspektifi (Yazar, 2018) / 
Axonımetric drawing of the first type of beehive.
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için iki yöntem kullanılmış olabilir. Birincisinde 
platforma dışarıdan bir merdiven ile ulaşım sağlamak, 
ikincisi ise iki ayak arasında bulunan boşluktan yukarıya 
çıkarak platform üzerinde açılan yaklaşık 0.65x0.65m. 
ölçülerindeki bir açıklıkla ulaşmak, ulaştıktan sonra da 
bir ip yardımıyla kovanları aşağıya indirmek (Şek.3-4).

ÇEVRE DUVARLI ARILIK

“Çevre Duvarlı Arılık” olarak tanımlanan bu tipin 
yayılım alanı, Antalya merkez, Patara, Sidyma 
(Bulut 2015, 106 vdd.; Bulut 2016a, 588 vdd.) ve 
Gazipaşa’dır. Sereni, taş ve ahşaptan oluşan kule 
şeklinde bir gövde üzerine kovanların oluşturduğu 
yapı olarak tanımladığımızda bu tip tam olarak seren 
tanımına uymamaktadır. Bulut’un (2015) tanımladığı 
gibi “Arılık” olarak tanımlamak daha doğru olacaktır. 
Bu tip arılıklarda,  ana gövde mevcut yüksek bir 
ana kayanın harçsız moloz taş dizilip biraz daha 
yükseltilerek düz bir platform oluşturulmasıyla elde 

Fotoğraf 6 - 2. Tip seren ön görünüş (Yazar 2017) / Front view of 
the second type of beehive.

Fotoğraf 7 - 2. Tip seren yan görünüş (Yazar 2017) / Side view of 
the second type of beehive.

Şekil 2 - 2.Tip seren plan ve görünüşler (Yazar 2018) / Plan and 
facade drawings of the second type of beehive.
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edilmektedir. Ana kayaya oturduğu için ana gövde 
ana kayanın şeklini almaktadır. Kütük kovanlar 
bu platforma dizilip üzeri örtülerek bir koruma 
sağlanmaktadır. Kovanlara dışarıdan konulan ahşap 
bir merdiven yardımıyla ulaşılmaktadır. Çevre duvarlı 
arılıklarda mevcut bir ana kaya, kovanların konulacağı 
platform olarak düzenlenmektedir. Anakayanın çevresi 
kuru taş duvar ile çevrilerek etrafı kapalı korunaklı bir 
alan haline getirilmektedir. Kütükler bu alan içerisine 
dizilmektedir. Gazipaşa çevre duvarlı arılık örneği, 
anakaya üzerine moloz taşlardan çevre duvarı değil 
de taşların üst üste dizilmesiyle düz bir platform 
oluşturularak kütüklerin üzerine konulmasıyla bu 
tipteki örneklerden ayrılmaktadır. Bu tip arılıkların 
inşası kolay olduğu için bölgede yayılım alanının 
geniş olması beklenmelidir. 

Gazipaşa İlçe merkezinden 30 km. uzaklıkta bulunan 
Çamlıca Köyünün kuzeydoğusundaki Akarca 
mevkiinde bulunan arılığın deniz seviyesinden 
yüksekliği 2050 m.dir.  Akarca Mevkii Çobanlar Köyü 
halkının yazları yayla olarak kullandıkları bölgedir. 
Ağaç bulunmayan bölge bitki florası bakımından 
oldukça zengindir. Arılığın yakınında yaklaşık 1,5 km. 
uzaklıkta küçük bir yerleşim bulunmaktadır. Arılığın 
sahibi Çamlıca Köyünden 1947 doğumlu Mehmet 
Emin Şirin,  sereni babası Hüseyin Şirin’in yaptığını 
söylemiş ve yaz aylarında hala bu yaylayı kullanmakta 
olduğunu belirtmiştir. Kendisi ile yapılan görüşmede 
babası tarafından yapılan arılığa kovanların babasının 
düzenlediği deve yolundan develerle taşındığını 
belirtmiştir. Deve yolunun izi hala görülebilmektedir. 
Mehmet Ali Şirin, Mayıs ayı sonunda 30-35 kadar 
karakovanı çıkardıkları serenden balları ve kovanları 
Eylül ayı sonunda indirdikleri bilgisini aktarmıştır. 
Arılığın sahibi develerle getirdikleri karakovanları 
merdiven yardımıyla platforma çıkarak dizdiklerini 
söylemiştir. Kovanları kontrole geldiklerinde kaya 
üzerinde ayıların pençe izlerine rastladıklarından 
bahsetmiştir.

Diğer serenlerden farklı olarak mevcut büyük bir taş 
platform üzerine taşlar dizilerek oluşturulan (Foto 8-9) 
yapıda bu tür bir yöntem, bölgede ağaç olmadığından 
ve hızlı yapım tekniğinden dolayı tercih edilmiş 
olmalıdır. Yaklaşık 3.70 m. yüksekliğinde ve 4.00 
m. çapında yuvarlak şekilli mevcut bir kaya üzerine 
2.00 m. yüksekliğinde moloz taş dizilerek düz bir 
platform oluşturulmuş ve kovanlar bu platform üzerine 
dizilmiştir. Kovanların üzeri diğer tiplerde olduğu gibi 
ağaç kabuğu ile örtülerek bir üst örtü yapılmış ve bu 
yolla kütük kovanların korunması sağlanmıştır. 

Şekil 3 - 2.Tip seren restitüsyon önerisi (Yazar 2018) / Restitution 
proposal for the second type of beehive.

Şekil 4 - 2. Tip serenin aksonometrik çizimi (Yazar 2018) / 
Axonımetric drawing of the second type of beehive.
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GAZİPAŞA SERENLERİNİN DİĞER ÖRNEKLERLE 
KARŞILAŞTIRILMASI

Kullanılan malzeme bakımından bilinenlere benzer 
olan Gazipaşa serenleri, Antalya bölgesinde Korkuteli 
İlçesi İmecik Köyünde bulunan iki adet seren, İmecik 
susuzunda bulunan 3 adet seren ve Elmalı ilçesindeki 
Küçüksöğle Köyü Avdancık Mevkiinde bulunan iki adet 
serenle karşılaştırılarak değerlendirilecektir5 

Antalya’nın Korkuteli ilçesi İmecik Köyünde, köyün 
güneydoğusunda bulunan serenlerden birincisi 2.10x2.12 
m. ölçülerinde kare formda bir yapıya sahiptir. Köye 
oldukça yakın bir konumda bulunan serenlerin deniz 
seviyesinden yüksekliği 1250 m. dir (Foto. 10). 

Yapının gövdesi sağlam, saçak kısmı ve üst kısmında 
çökmeler vardır ve yapı kullanılmamaktadır. Yapı 
harçsız kuru taş duvar tekniğinde, moloz taş ve sık 
ahşap hatılların yatayda birbiri üstüne geçme tekniğiyle 
bindirilerek ve köşelerinden çıkıntı yapacak şekilde 
inşa edilmiş ve çivi kullanılmamıştır. Yapının gövde 
yüksekliği 3.60 m. dir. Ana gövde üzerine çatı inşa 
edilirken dört adet kiriş yerleştirildikten sonra üzerine 
daha uzun dört adet düver (Ceylan 2012, 161) denilen 
ahşap kiriş yerleştirilmiştir. Düverler ana gövdeden 
çıkıntı yapmaktadır. Düverlerin üzerine drava denilen6 
düverden ince ahşap döşeme kirişleri ters yöne dizilmiştir. 
Bunlar da ana gövdeden çıkıntılıdır. Dravaların üstüne 
pardı (Avcı-Atik 2016, 166) denilen taban döşemesi 
de dravaların tersi yönünde bitişik olarak yerleştirilmiş 
ve böylece kara kovanların konulabileceği 5.30x5.30 
m. genişliğinde yüksekte bir platform elde edilmiştir. 
Çatıdaki kovanlara ulaşabilmek için zeminden 2.10 m. 

5 Söz konusu serenlerin bazıları daha önce araştırmacılar tarafın-
dan incelenmiş ve belgelenmiştir. Yazar tarafından yerinde 
ölçüleri yeniden alınmış, belgelenmiş ve fotoğraflanmıştır.

6 Köyde yapılan sözlü mülakatlarda öğrenilmiştir.

Fotoğraf 8 - Gazipaşa’daki çevre duvarlı arılık / Beeyard in 
Gazipaşa

Fotoğraf 9 - Gazipaşa’daki çevre duvarlı arılık  / Beeyard in 
Gazipaşa

Fotoğraf 10 - İmecik Köyü’ndeki birinci seren (Yazar, 2017) / The 
first beehive in İmecik Village.
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yükseklikte ana gövdenin doğusunda bir pencere boşluğu 
bırakılmış ve taban döşemesinden de insan sığabilecek 
ölçüde bir açıklıkla çatıya çıkış sağlanmıştır. Bu boşluk 
ahşap bir pencere ile kapatılarak hırsızlık vb. durumlara 
karşı kilitli tutulmaktadır (Şek.5). Pencere etrafında 
gövdede bulunan taşların düşmesini engellemek için eğri 
ağaçlar seçilmiş ve yerleştirilmiştir. Yerden yüksekteki 
pencereye ise gövde üzerinde dışarıya çıkıntı yapan 
ahşap hatıllar merdiven gibi kullanılarak ulaşılmaktadır. 

İmecik Köyünde bulunan ikinci seren diğer serenin 
yaklaşık 500 m. güneyinde yer almaktadır. 2.40x2.40 m. 
ölçülerinde kare forma sahip olan serenin toplam gövde 
yüksekliği doğuda 4.80 m. batıda arazi eğiminden dolayı 
5.00 m. dir (Foto.11).

Yapının gövdesi sağlam, saçak kısmı ve üst kısmında 
çökmeler olup günümüzde kullanılmamaktadır.  Gövde 
yapım tekniği diğer serenle aynıdır. Ana gövde üzerine 
çatı diğer serenle aynı teknikle inşa edilmiş ve böylece 
kara kovanların konulabileceği 5.60x5.60 m. genişliğinde 
yüksekte bir zemin elde edilmiştir. Çatıdaki kovanlara 
ulaşabilmek için ana gövdenin doğusunda, zeminden 
3.40 m. yükseklikte 0.80x0.80 m. ölçülerinde bir pencere 
boşluğu bırakılmış ve taban döşemesinden de insan 
sığabilecek ölçüde bir açıklıkla çatıya çıkış sağlanmıştır. 
Yerden yüksekteki pencereye ise gövde üzerinde dışarıya 
çıkıntı yapan ahşap hatıllar merdiven gibi kullanılarak 
ulaşılmaktadır. Çatı üzerinde birkaç tane karakovan 
bulunmaktadır.

Şekil 5 - İmecik Köyü’ndeki serenin aksonometrik çizimi (Yazar 
2018)  / Axonımetric drawing of the beehive in the İmecik Village.

Fotoğraf 11 - İmecik Köyü’ndeki 2. seren (Yazar 2017) / The 
second beehive in İmecik Village.
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Antalya’nın Korkuteli ilçesi İmecik Susuzu Köyünde, 
köyün hemen girişinde, köy merkezinin güneyinde üç adet 
seren bulunmaktadır. Birinci serenin deniz seviyesinden 
yüksekliği 840 m. olup ana gövdesi sağlamdır. Üst 
kısmında ise çökmeler olmuştur ve kullanılmamaktadır 
(Foto.12).

Gövde yapım tekniği yukarıda bahsedilen diğer iki 
serenle aynıdır. 2.60x2.60 m. ölçülerinde olan yapının 
gövde yüksekliği 5.60 m. dir. Ana gövde üzerine çatının 
yapımında İmecik Köyünde bulunan serenlerin çatı yapım 
tekniği uygulanmış ve dörtkenarda gövdeden yaklaşık 
1.50 m. saçak yapılarak 5.60x5.60 m. genişliğinde 

Fotoğraf 12 - İmecik Susuzu Köyü’ndeki birinci seren (Yazar 
2017) / The first beehive in İmecik Susuzu Village.

Fotoğraf 13 - İmecik Susuzu Köyü’deki 2. seren (Yazar 2017) / The 
second beehive in İmecik Susuzu Village.
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karakovanlar için bir zemin edilmiştir. Çatıdaki kovanlara 
ulaşabilmek için ana gövdenin doğusunda, zeminden 
3.40 m. yükseklikte bir pencere boşluğu bırakılmış ve 
taban döşemesinden de insan sığabilecek ölçüde bir 
açıklıkla çatıya çıkış sağlanmıştır. İki örnekte olduğu gibi 
yerden yüksekteki pencereye ise gövde üzerinde dışarıya 
çıkıntı yapan ahşap hatıllar merdiven gibi kullanılarak 
ulaşılmaktadır.

İkinci seren birinci serenin yaklaşık 500 m. güneyinde yer 
almaktadır. Yapı diğer serenlerle aynı yapım tekniği ile 
inşa edilmiştir (Foto 13). Ana gövdesi sağlam olan yapıda, 
sahibi tarafından düzenlemeler yapılmıştır. Platforma 
yerleştirilen fenni kovanlarla halen kullanılmaktadır. 

2.10x2.10 m. ölçülerinde olan yapının gövde yüksekliği 
5.60 m. dir. Ana gövde üzerine çatının yapımında 
İmecik Köyünde bulunan serenlerin çatı yapım tekniği 
uygulanmış ve dört kenarında gövdeden yaklaşık 1.50 m. 
saçak yapılarak 5.10x5.10 m. genişliğinde karakovanlar 
için bir zemin edilmiştir. Çatıdaki kovanlara ulaşabilmek 
için ana gövdenin doğusunda, zeminden 2.90 m. 
yükseklikte 0.45x0.54 m. ölçülerinde bir pencere 
boşluğu bırakılmış ve taban döşemesinden de insan 
sığabilecek ölçüde bir açıklıkla çatıya çıkış sağlanmıştır. 
Pencere etrafında gövdede bulunan taşların düşmesini 
engellemek için ağaç yaş iken eğilmiş ve tutturulmuştur. 
Yerden yüksekteki pencereye ise gövde üzerinde dışarıya 
çıkıntı yapan ahşap hatıllar merdiven gibi kullanılarak 
ulaşılmaktadır.

Üçüncü seren ikinci serenin yaklaşık 500 m. güney 
batısında yer almaktadır. Yapı harçsız kuru taş duvar 
tekniğinde, moloz taş ve sık ahşap hatılların yatayda 
birbiri üstüne bindirilerek ve köşelerinden çıkıntı 
yapacak şekilde inşa edilmiş ve çivi kullanılmamıştır 
(Foto 14). Ana gövdesi sağlam olan yapının üst kısmı 
diğer serenlere göre daha yıkık durumdadır. 2.40x2.40 
m. ölçülerinde olan yapının gövde yüksekliği 4.10 m. dir. 
Ana gövde üzerine çatının yapımında İmecik Köyünde 
bulunan serenlerin çatı yapım tekniği uygulanmış ve 
dört kenarda gövdeden yaklaşık 1.50 m. saçak yapılarak 
5.40x5.40 m. genişliğinde karakovanlar için bir zemin 
edilmiştir. Çatıdaki kovanlara ulaşabilmek için ana 
gövdenin doğusunda, zeminden 2.90 m. yükseklikte 
0.55x0.55 m. ölçülerinde bir pencere boşluğu bırakılmış 
ve taban döşemesinden de insan sığabilecek ölçüde bir 
açıklıkla çatıya çıkış sağlanmıştır. Yerden yüksekteki 
pencereye ise gövde üzerinde dışarıya çıkıntı yapan 
ahşap hatıllar merdiven gibi kullanılarak ulaşılmaktadır.

İmecik köyü ve İmecik Susuzu köyündeki serenlerde 
kullanılan bir teknik olan pencere kenarlarındaki 
hatıllarda halk arasında “gereviç” (Avcı-Atik 2016, 167) 
denilen eğri uçlu ardıç ağaçlarının kullanılarak tutucu 

ve taşıyıcı özellik verilmesi, bu köylerde ve yakın çevre 
köy olan Beğiş Susuzu köyünde evlerin çatılarında 
kullanılmaktadır. Bölgedeki evlerde toprak damlarda 

Fotoğraf 14 - İmecik Susuzu Köyü’ndeki 3. seren (Yazar 2017) / 
The third beehive in İmecik Susuzu Village.
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halk arasında düver denilen kirişler, eğri uçlu ardıç 
ağaçları kullanılarak yapılmakta ve böylelikle kirişlerin 
toprak damı tutması sağlanmaktadır. Bu nedenle buradaki 
evlere “deve boyunu çatılı evler” denilmektedir. Bu bize 
bu bölgedeki konut yapılarında uygulanan tekniğin diğer 
kırsal mimari yapılarda da kullanıldığını göstermesi 
açısından önemlidir.

Antalya’nın Elmalı ilçesinde Küçük Söğle Köyü 
güneyinde Avdancık Mevkiinde köyden yaklaşık 1,5 km. 
uzaklıkta iki adet seren bulunmaktadır. Birinci serenin 
deniz seviyesinden yüksekliği 1300 m. olup 2.20x2.20 
m. ölçülerinde kare formlu bir yapıya sahiptir (Foto 15). 
Yapının gövdesi sağlam, saçak kısmı ve üst kısmında 
çökmeler olup yapı kullanılmamaktadır. Gövdenin 
yapım tekniği İmecik ve İmecik Susuzundaki serenlerle 
aynıdır. Yapının gövde yüksekliği 3.17 m. dir. Ana gövde 
üzerine çatının yapımında İmecik Köyünde bulunan 
serenlerin çatı yapım tekniği uygulanmış ve dört kenarda 
gövdeden yaklaşık 1.40 m. saçak yapılarak 5.00x5.00 
m. genişliğinde karakovanlar için bir zemin edilmiştir. 
Çatıdaki kovanlara ulaşabilmek için ana gövdenin 
batısında, zeminden 2.47 m. yükseklikte 0.46x0.53 m. 
ölçülerinde bir pencere boşluğu bırakılmış ve taban 
döşemesinden de insan sığabilecek ölçüde bir açıklıkla 
(Yaklaşık 0.60x0.60 m.) çatıya çıkış sağlanmıştır. Yerden 
yüksekteki pencereye ise gövde üzerinde dışarıya 
çıkıntı yapan ahşap hatıllar merdiven gibi kullanılarak 
ulaşılmaktadır.

İkinci seren, birinci serenin yaklaşık 200 m. batısında 
yer almaktadır. 2.00x2.05 m. ölçülerinde yaklaşık kare 
formlu bir yapıya sahip olan yapının ana gövdesi sağlam 
fakat üst kısmının büyük bölümü korunamamıştır (Foto 
16). 

Yapının gövde yapım tekniği diğer serenle aynıdır 
ve yüksekliği 3.52 m.dir. Ana gövde üzerine çatının 
yapımında İmecik Köyünde bulunan serenlerin çatı yapım 
tekniği uygulanmış ve dört kenarda gövdeden yaklaşık 
1.40 m. saçak yapılarak 4.80x4.80 m. genişliğinde 
karakovanlar için bir zemin edilmiştir. Çatıdaki kovanlara 
ulaşabilmek için ana gövdenin batısında, zeminden 2.16 
m. yükseklikte 0.48x0.47 m. ölçülerinde bir pencere 
boşluğu bırakılmış ve taban döşemesinden de insan 
sığabilecek ölçüde bir açıklıkla (Yaklaşık 0.60x0.60 m.) 
çatıya çıkış sağlanmıştır. Yerden yüksekteki pencereye 
ise gövde üzerinde dışarıya çıkıntı yapan ahşap hatıllar 
merdiven gibi kullanılarak ulaşılmaktadır.

Gazipaşa İlçesindeki serenlerden farklı olarak, Elmalı 
ve Korkuteli ilçelerinde yukarıda incelediğimiz serenler 
ölçüleri değişken, genellikle kareye yakın formlu, 
yerden belirli bir yükseklikte bir pencere açıklığı ile 
çatıya ulaşılabilen, yaklaşık 1.50 m. genişliğinde dört 

tarafından saçak çıkan, kuru duvar tekniğinde sık ahşap 
hatıllı serenlerdir. Gazipaşa İlçesinde bulunan serenler 
daha yüksek bir rakımda ve 3.tip seren dışında yerleşim 
yerlerine Elmalı ve Korkuteli serenlerine kıyasla daha 
uzak mesafede ve zorlu bir coğrafyadadır. Bu nedenle 
biraz daha basit ve hızlı yapılacak yapım tekniği tercih 
edilmiş olmalıdır. Gazipaşa İlçesindeki 1.Tip serenler 
de kareye yakın formda olmasına rağmen Elmalı ve 

Fotoğraf 15 - Küçüksöğle Köyü’ndeki 1. seren (Yazar 2017) / The 
first beehive in Küçüksöğle Village.m
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Korkuteli Bölgesindeki serenlerden biraz daha küçük inşa 
edilmiştir. Ölçülerdeki bu farklılık Elmalı ve Korkuteli 
serenlerinde belli yükseklikte bırakılan kapı ile serenin 
içerisine girilerek platforma ulaşılması sırasında insanın 
hareket edebileceği boşluğu yaratma çabasındandır. 
Fakat tüm serenlerde amaç kovanların her türlü olumsuz 
şarttan korunmasıdır. 

Kullanılan malzemeler aynı, ana gövdede yapım 
yöntemleri farklıdır. Antalya’nın doğusundan batısına 
incelenen tüm serenler arasındaki en önemli benzerlik 
arıları ve kovanları vahşi hayvan, gerektiğinde insan ve 
zorlu hava koşullarından korumaktır. Belli bir yükseklikte 
yapılan arıcılık için kullanılan arı serenleri, kırsal 
alanlarda, çiçeğin ve floranın zengin olduğu bölgelerde 
etraftaki malzemelerle gereksinimleri karşılayacak 
şekilde kullanıcıları tarafından yapılmış veya yerel 
ustalara yaptırılmıştır. Kırsal alanlarda elde olan ve kolay 
ulaşılabilen malzemeler olan taş, ahşap malzemeler,  ağaç 
kabukları ve çamur kullanılarak kovanlar korunmaya 
çalışılmış ve başarılı da olunmuştur.

Tüm serenlerde dikkat çekici bir özellik hepsinin bir 
kaynak suya yakın olmaları ve yayla niteliğindeki, 
serin dağlık bölgelerde yer almalarıdır. Serenler inşa 
edilirken yer seçiminde su oldukça önemlidir. Arıcılık 
yapan insanların kısa süreli de olsa konaklamalarında 
ihtiyaçları için gerekli olan ve aynı zamanda tüm canlılar 
gibi arıların da temel ihtiyacı için su kaynaklarına yakın 
olunması gerekmektedir.  

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

Serenleri anlamak için çevre ile olan ilişkilerini de 
ele almak gerekir. En küçük ölçekte asıl kullanıcı 
olan arıların karakovanla, kovanın önündeki işlengeç 
vasıtasıyla kurduğu ilişki arının tüm çevre ile kurduğu 
ilişki ile benzerdir. Zengin bitki florasını dolaşıp 
polenleri toplayan işçi arı, kovan içerisinde çalışmaya 
başlamadan önce kovan önündeki işlengeçte bir tür dans 
ederek diğer arılarla iletişim kurar. Dansın şekli ve sayısı 
bulunan kaynağın hangi yönde, ne kadar uzakta ve ne 
kadar zengin olduğunun bir ifadesidir ve yönünü güneşe 
göre tayin eder (Yüce 2011, 115). Arı çevresiyle zengin 
bir ilişki kurmaktadır. İnsanın sereni inşa aşamasından 
başlayan taş duvar ve ahşap hatıl döngüsüyle birebir 
katıldığı yapım eylemi, özellikle Elmalı ve Korkuteli 
serenlerinde kovanlara ulaşmak için belli yükseklikte 
bırakılan pencere boşluğu ve içine girilen mekândaki 
sıkışmışlık ve Gazipaşa 2. Tip serende iki adet dikdörtgen 
taş ayak arasından platforma ulaşma durumu insan 
bedenini zorlasa da arı ölçeğinde normaldir. Buradan 
eğilerek, çömelerek boşluktan çatıya çıkma ve kovanlara 
ulaşarak “bal” elde etme çabası, yapının inşa sürecinden 
başlayarak “bal” elde etmeye kadar olan sürece bedensel 
katılımın bir göstergesidir.

Serenlerin çevreyle olan ilişkisini anlamamız, arının 
çevreyle ve serenle olan ilişkisi, insanın çevreyle ve 
serenle olan ilişkisi ve sereni kullanamayan vahşi 
hayvanların özellikle de ayıların serenle olan ilişkisini 
yorumlayarak olabilir. Tüm bunlarla birlikte serenlerin 
kurulum yeri ve çevre seçimi de önemli bir etkendir. Bu Fotoğraf 16 - Küçüksöğle Köyü’ndeki 2. seren (Yazar 2017) / The 

second beehive in Küçüksöğle Village.
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seçim için su önemli bir etkendir. Hem arının hem de 
hem de yapı sahibinin çevrede kısa süreli konaklaması 
bakımından yer seçimi ya yerleşim yeri yakınında veya 
su kaynaklarına yakın yerlerde tercih edilmiştir.

Genel olarak yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde 
Gazipaşa’da bulunan 1.Tip seren, yapılan 
araştırmalarda birebir tespit edilememiş olsa da7 bu tip 
serenlerin inşası daha hızlı ve kolay olduğundan tercih 
edilmiş olmalıdır. Şimdilik tespit edebildiğimiz somut 
örnekler Gazipaşa’da olduğu için 1.Tip için incelenen 
iki örnek oldukça özgün örneklerdir. 

2. Tip seren diğer örneklerden gövdesinin yapım 
tekniği bakımından farklılaşmaktadır. Yapı malzemesi 
aynı olsa da iki farklı dikdörtgen ayak üzerine platform 
oluşturulması ile elde edilen seren, bilinen örnekler 
arasında şimdilik tek örnektir. 

Tespit edilen arılık, araştırmalardaki “Çevre Duvarlı 
Arılıklar’a” benzer yönleri olsa da, yüksek bir kaya 
üzerine düz bir platform oluşturularak kovanların 
dizilmesi yöntemi daha önce karşılaşılmamış bir 
örnektir. Ayrıca Gazipaşa örnekleri serenlerin yayılım 
alanları için yeni bir bölge oluşturması ve yeni 
araştırmalar için bir ışık tutması bakımından da önem 
arz etmektedir.

Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan defterlerde 
17.yy. 2. Yarısında Antalya Limanına gelen Fransız 
tüccarların, Alanya ve çevresinde bulunan köylerden 
ipek, pamuk, kuşüzümü ve bal gibi ürünler alıp, 
bunların gümrüklerini Antalya limanında ödeyip 
gemilere yüklendiğinden ve Fransız tüccarlardan fazla 
vergi alındığı için Divan_ı Hümayun’a  müraacatları 
olduğundan bahsedilmektedir (Köse 2013, 308). Bu 
da bize bölgede arıcılığın eskiden beri önemli bir 
geçim kaynağı olduğunu göstermektedir. Serenleri 
tarihlemede gezginlerin önemi büyüktür. Gezgin 
E. Krickl ’ın (Krickl 1892, 162, III3) 1892 yılında 
Likya’da yaptığı gezi sırasında karşılaştığı bir 
serenden bahsetmesi ve bu serenin o dönemde yıkılmak 
üzere olması serenin 19.yy. öncesinde yapıldığını 
düşündürmektedir (Bulut 2015, 113). Ayrıca Petersen 
ve Von Luschan’ın 1889’da yaptığı çizimde (Petersen-
Von Luschan 1889, Res.68) bir anakaya üzerine 
ahşaptan inşa edilen seren örneği bulunmaktadır. 
Kumluca Dereköy’deki (Tanal 2010, 328; Bulut 2015, 
109, Çevik 2015, 129) bu örnek de sadece ahşap yapı 
malzemesi kullanılmış olması bakımından tek örnektir. 
Bu örneklerden seren geleneğinin 19. yy. öncesine 
dayandığı söylenebilir. Birinci Tip seren örneklerinde 
el yapımı çiviler kullanılmıştır. Serenlerde kullanılan 

7 Bulut, bu tip serenleri “Ara Tip” olarak tanımlamış yalnızca 
resimde gördüğünü belirtmiştir. Bulut 2015, 105.

el yapımı dövme çivilerle bu yapıların 17.veya 18.yy.’a 
tarihlenebileceği önerilmektedir (Bulut 2015, 113; 
Tanal 2011, 126). Güngören Mahallesi eski muhtarı 
bu bölgede oldukça eski zamanlardan beri arıcılık 
yapıldığını ve bu bölgeye kovanlık seki dediklerini ve 
bu serenleri şimdiki sahiplerinin dedeleri tarafından 
yapıldığından bahsetmiştir. Buradan bu bölgedeki 
serenlerin 18.yy. sonlarında yapılmış olabileceği 
sonucunu çıkarabiliriz. Çamlıca Mahallesinde yaşayan 
1947 doğumlu Mehmet Ali Şirin çocukken babasıyla 
serene gittiğinden ve bal getirdiklerinden bahseder. 
Bu bilgiye referansla üçüncü tip serenin 19 yy. da 
yapılmış olduğu düşünülebilir.

Köylüler veya sahipleri tarafından artık 
kullanılmadıkları için sökülmeleri nedeniyle 
günümüzde az sayıda örneği bulunan serenler herhangi 
bir tescilli yapı statüsünde değillerdir. Tipolojileri ve 
yapım tekniklerindeki farklılıklar serenlerin yayılım 
alanlarındaki kırsal mimari öğeleri için önemli veriler 
sunmaktadır. Serenlerin dağılım bölgeleri ve tarihleri 
hakkında daha detaylı bilgi, serenlerin bulunduğu 
bölgelerde ve yakın çevresinde yapılacak olan yüzey 
araştırmaları ile elde edilebilecektir. Şimdilik kesin 
olarak tarihlendirilemeyen bu yapıların yayılım 
alanları hakkında araştırmalar yapılıp en azından 
görece sağlam olanların Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulları tarafından tescillenmesi bir 
veya birkaçının onarılarak kullanılıp bal üretilmesi 
yapıların gelecek kuşaklara aktarılması açısından daha 
iyi olacaktır ve yalnızca belge üzerinde kalmamaları 
açısından önemli olacaktır.

YAZARIN NOTU

Bu makalenin ilk versiyonu 21-22 Aralık 2017 tarihinde 
ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Sempozyumunda 
bildiri olarak sunulmuştur.

Arazi araştırmalarında yol gösteren ve yardımcı olan 
Anamur’un Karacağa köyünden Hasan Tufan’a, Gazipaşa 
ASAT Şube eski müdürü Fuat Uysal’a ve eşim Ersan 
Erkovan’a, bu konuda çalışmaları olan ve fikirlerini 
paylaşan Öğr. Gör. Süleyman Bulut’a, her zaman 
yanımda olan ve destekleyen sayın hocam Doç. Dr. İsa 
KIZGUT’a ve ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Lale ÖZGENEL’e teşekkürlerimi sunarım.



99

GAZİPAŞA ARI SERENLERİ

KAYNAKÇA

ANTALYA VALİLİĞİ İL KÜLTÜR TURİZM 
MÜDÜRLÜĞÜ 2010. 
Dünden Bugüne ANTALYA. Antalya Valiliği İl  Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü Yayınları, Antalya 2010.

ARAN K. 2000. 
Barınaktan Öte. Anadolu Kır Yapıları. Tepe Mimarlık Kütür 
Merkezi Yayınları, Ankara.

AŞANLI M. 2016. 
Geleneksel Yapı teknikleri Doğal Ve Ekolojik Yapı Rehberi. 
İstanbul 2016.

AVCI Ü. &ATİK M. 2016.
“Doğal Peyzajın Kırsal Konut Mimarisi Üzerindeki Etkileri: 
Beğiş Susuzu Örneği», Afyon Kocatepe Sosyal Bilimler 
Dergisi, cilt.18, ss.153-171, 2016.

BULUT S. 2010. 
“Tarih ve Arkeolojide Arıcılık”. Eds. N. Çevik, M. Köseoğlu. 
Çine Arıcılık Müzesi Çalıştay ve Panel Bildirileri (2010) 21 
– 25. Aydın.

BULUT S., LENGER D.S. 2015. 
“Antik Dönemde Arı Ürünlerinin Kullanımı”. Eds. E. 
Akçiçek, B. Yücel. Arı Ürünleri ve Sağlık (Apiterapi) (2015) 
7-16. İzmir.

BULUT S. 2015. 
“Lykia’da Arıcılık: Seren ve Çevre Duvarlı Arılıklar Işığında 
Antik Geleneği Arayış”. Eds. H. İşkan, F. Işık. Kum’dan 
Kent’e: Patara Kazılarının 25 Yılı. Uluslararası Sempozyum 
Bildirileri, 11-13 Kasım 2013 (2015)  97-132. İstanbul.

BULUT S. 2016A. 
“Likya’da Arıcılık/Beekeeping in Lycia”, Eds.  H. İşkan-E. 
Dündar. Lukka’dan Likya’ya Sarpedon ve Aziz Nikolaosun 
Ülkesi/From Lukka to Lycia The Land of Sarpedon and St. 
Nicholas (2016)  584-593. İstanbul.

BULUT S. 2016B. 
“Eski Akdeniz’de Arı Ürünleri”, Eds. E. Dündar, Ş. Aktaş vd. 
Havva İşkan›a Armağan LYKIARKHISSA Festschrift für 
Havva İşkan (2016) 133-146. İstanbul.

CEYLAN S. 2012.
“Kırsal Mimarinin Örneklerinden Serenlerin Coğrafi Açıdan 
İrdelenmesi”. Doğu  Coğrafya Dergisi/Eastern Geographical 
Review 17: 151-168.

CRANE E. 1983.
The Archeology of Beekeeping, Cornell University Press 
Great Britain.

CRANE E. 1992. 
The world’s beekeeping - past and present. Chapter from: 
The hive and the honey bee Chp. 1, pp. 1-22. ed. J.M. 
Graham, rev. ed.

ÇEVİK N. 2015.
 Lykia Kitabı. Antalya 2015.

EDWARD T. 2011.
 “Türklerde Arıcılık”, Çev. Ayşe Nur Kırgız Sağın, 
ActaTurcica 1. 1. 130-161.

GÜNAY R. 2008.
“Ambarlar, Arı Serenleri ve Likya Mezarları”.Ed. R. 
Günay, Elmalı ve Yöresel Mimarlığı 285-294. İstanbul.

HARRİSON M. 2001.
Mountain and Plain “From The Lycian Coast to the 
Phyrigian Plateauin the Late Roman And Early Byzantine 
Period”. Ed.Wendy Young, Michigan.

JONES J.E. 1976. 
“Hives and Honey of Hymettus Beekeeping in Ancient 
Greece” Archaeology, Vol. 29,  No. 2, pp. 80-91.

KJELDSEN K. & ZAHLE J. 1975. 
“Lykische Gräber: Ein vorläufiger Bericht”.  AA 90: 312-
350.

KÖSE E. 2013. 
“18. Yüzyılın İlk Yarısında İçel ve Antalya Sahilleri’nde 
Ticaret”. Cedrus I : 299-328.

KRİCKL E. 1892. 
“LycianJournal 1892”Ed.NezihBaşgelen. Suna İnan Kıraç 
Vakfı Yayınevi: 162.

KRİTSKY G. 2017. 
“Beekeeping from Antiquity Through the Middle Ages” 
doi: 10.1146/annurev-ento  031616-035115.

LENGER D. S. 2010. 
“Antik Çağda Bal ve Beslenme”. Arkeoloji ve Sanat 134 
(2010) 89-96. 

LENGER D. S. 2011. 
“Antik Çağda Karia Bölgesinde Bal” ActaTurcica 1. 1  
2011 28-35. 

PETERSEN E. &VON LUSCHAN F. 1889.
“Reisen im Südwestlischen Kleinasien Band II”. Reisenin 
Lykien Milyas und Kibyratis Wien 1889.



100

Nisa YILMAZ ERKOVAN

RUDOFSKY B. 1977.
The Prodigious Builders. United States of America 1977.

ANAL Ö. 2010. 
“Ölümden Dirime Antalya’nın Likya Mezar Anıtları 
Benzeri Arı Kovanları: Serenler”, Gastro Metro 56 
(2010) 325-335.

TANAL Ö. 2011.
“Ölümden Dirime Serenler”. Antalya Kültür ve Turizm 
Dergisi 1.5 (2011), 120-126. 

TDK 2017.
ht tp: / /www.tdk.gov.tr / index.php?option=com_
b t s & a r a m a = k e l i m e & g u i d = T D K .
GTS.5a16b5ba18a1f8.41293069  (ziyaret tarihi 
23.11.2017).

URL.1  
http://kelimeler.net/DALDIZ-kelimesinin-anlami-nedir 
(son ziyaret tarihi 04.12.2017)

UYSAL M. & ARAT Y. 2012. 
“Shelters As Examples Of The Vernacular/ Traditional 
Achitectural Formations in Ecological Environments: 
Elmalı Arı Serenleri”. Prostor: A Scholarly Journal of 
Architecture and Urban Planning 20/2 (44) (2012) 340 
-351.

UYSAL M. & ARAT Y. 2014. 
“Türk Halk Kültürünün Yerel Mimari Mirası: Arı 
Serenleri”. Milli  Folklor 26/102 (2014) 154-167.

YÜCE R. 2011.
“Balarısı (Apis mellifera Linnaeus, 1758)’ nın Üremesi 
ve Sosyal Yaşantısı” Acta Turcica1.1 (2011) 109-117.



TÜBA-KED 18/2018

KÜLTÜREL MİRAS ALANLARININ ALGILANMASINDA 
BİR YÖNTEM OLARAK DENEYİM ROTALARI: BAYINDIR ÖRNEĞİ 

EXPERIENCE ROUTES AS A METHOD OF PERCEPTION OF
CULTURAL HERITAGE SITES: BAYINDIR

 Ayşen HÖBEL *1- Hümeyra BİROL AKKURT **2

Özet

Kültürel mirasımızın önemli bileşenlerinden olan tarihi yerleşimlerin korunması, kültürel fiziksel, işlevsel, ekonomik 
ve toplumsal yönleri ile çok girdili bir alandır. Üzerinde bulunduğumuz coğrafyanın çok katmanlı kültürel ortamı ve bu 
ortamın sunduğu zengin tarihi yapılı çevre, farklı dönemlerin farklı nitelikteki miras eserlerini bir arada sunmaktadır. 
Bu kapsamda Anadolu yerleşimlerinin hemen hepsi farklı uygarlıklar, farklı topluluklar tarafından biçimlendirilmiş 
dokuları, anıt yapıları ve sivil mimarlık örneklerini içermektedir. Bu alanların sahip oldukları değerleri güçlendirerek 
korunabilmesi için, konuyu biçimlendiren çoklu sorgulara yanıt verebilecek bütüncül bir yaklaşım ile ele alınması 
gereklidir. Söz konusu bütüncül yaklaşımın kurulmasında önemle ele alınması gereken unsurlardan biri kültürel 
alanların bilinirliğinin artmasını sağlayan kullanıcı odaklı yaklaşımların oluşturulmasıdır. 

Tarihi yerleşimleri konu alan koruma uygulamalarında sıklıkla karşılaşılan temel sorunlardan biri, alan kullanıcısının içinde 
yaşadığı alanı yeterince tanımaması, tarihi ve kültürel özelliklerini bilmemesi ve değerli görmemesidir. Oysa tarihi alanların 
sürdürülebilir bir anlayış ile korunabilmesi ancak kullanıcısının alanın kültürel varlığını sahiplenmesi ile mümkündür. Bu 
nedenle, tarihi yerleşimleri konu alan bütüncül koruma yaklaşımlarında alana değer yükleyen kültür varlıklarının ortaya 
çıkarılması, görünür kılınması, alan kullanıcısı ve alanı deneyimleyen ziyaretçiler tarafından bilinir hale gelmesi, değerinin 
farkına varılması önem taşımaktadır. Tarihi doku ve alanların korunması sürecinde ‘yer’in niteliğinin, anlamının, sahip 
olduğu kültürel değerlerin bilinirliğinin arttırılmasının önemini esas alan bu çalışma, söz konusu tartışmaları Bayındır tarihi 
yerleşimi üzerinden gerçekleştirmektedir. Kültürel mirasının görünür kılınmasını, alan kullanıcısının yerleşimin niteliklerini 
ve değerlerini daha iyi tanımasını, ziyaretçiler tarafından yerleşimin bilinirliğinin artırılmasını amaçlayan çalışma, Bayındır 
yerleşiminin sahip olduğu kültürel mirasın bütüncül algılanmasına olanak sunması için deneyim rotaları önermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bayındır, geleneksel konut dokusu, kültürel miras alanı, deneyim rotası, odak noktası. 
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Abstract

The preservation of historic settlements, as one of the important components of our cultural heritage has multiple 
inputs such as cultural, physical, functional, economic and social aspects. The multi-layered cultural environment 
of our land with the prosperous historical built environment it presents, submits the heritage of different times with 
different cultural characters. In this context, almost all of the Anatolian settlements contain urban fabric, monuments 
and civil architecture formed by different civilizations and different communities. In order to protect these districts by 
strengthening their cultural values, it is necessary to handle the subject with an integrated approach that can respond 
to its multiple inquiries. One of the important issues to establish this integrated approach is the development of an 
user-oriented approach that increases the awareness of cultural sites. 

One of the challenges faced in preserving the historical settlements is that the users are not aware of the historic and 
cultural values of the place they live in. However, the preservation of historical sites with a sustainable approach is 
possible only if the users embrace the cultural heritage. For this reason, it is important to identify the cultural assets of 
the site, to make them visible and to make them known by both the users of the area and the visitors who experience 
the site. This study, focusing on the importance of creating awareness about the character, the meaning of place and 
the cultural values that it presents, discusses the subject through the historical settlement of Bayındır. Aiming to make 
the cultural heritage visible, to make the user understand the cultural character and values of the heritage and  to raise 
awareness of visitors, the study suggests experience routes to perceive, to understand the cultural heritage of Bayındır 
as a whole.

Keywords: Bayındır, traditional housing, cultural heritage site, experience routes, focus point.
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Antik dünyadan bu yana, ırmaklar ve ırmak havzaları 
yerleşimlerin oluşumu ve gelişiminde önemle rol 
oynamıştır. Batı Anadolu’nun tarihsel gelişiminde etkili 
olan ırmaklardan biri de Küçük Menderes Irmağı’dır. 
Adını bu ırmaktan alan ve kuzeyde Bozdağ, güneyde Aydın 
Dağları, batıda Alaman Dağları ile çevrelenen Menderes 
Havzası, Torbalı, Selçuk, Tire, Bayındır, Ödemiş ve 
Kiraz yerleşimlerinin gelişimini sağlamıştır. Küçük 
Menderes Havzasının sunduğu verimli tarım arazilerinin 
de varlığı ile gelişimini sürdüren bu yerleşimler önemli 
merkezler olma niteliğini koruyabilmişlerdir. Menderes 
Havzası’nın kuzeyinde,  Bozdağlar dizini üzerinde 
konumlanan Bayındır yerleşimi de, küçük Menderes 
Irmağı’nın suladığı verimli toprakların var ettiği önemli 
merkezler arasında yer almaktadır (Meriç, 1988).

Bayındır’daki yerleşimin ne zaman kurulduğu tam 
olarak bilinmese de, bölgede yapılan kazılarda Bakır 
Çağı’na ait kalıntıların bulunması iskan tarihinin o 
dönemde başlamış olabileceğini düşündürmektedir 
(Gözenç, 1978). Hitit yazılı kaynaklarında Küçük 
Menderes Ovası’ndaki topraklarda ‘Assuwa’ adı verilen 
bir beyliğin bulunduğu belirtilmektedir (Hepkarşı, 2001). 
Antik dönemde İyonya’nın kolonizasyonu sırasında 
bölge çevresinde Ephesos, Kolophon, Smyrna gibi 
şehirlerin kurulduğu ve bu şehirlerin sınırlarının Küçük 
Menderes Havzası’na kadar uzandığı bilinmektedir 
(Meriç, 1988). Antik dönemde Bayındır’ın bulunduğu 
bölge Kral Yolu’nun üzerinde bulunması nedeniyle 
önemli bir konumda olmuş ve sırasıyla Lidyalılar, 
Persler, Romalılar ve Bizanslıların egemenliği altına 
girmiştir. Bayındır ve çevresindeki bölgede Bizans 
Dönemi’nde ‘Potomoz’ adında bir yerleşimin bulunduğu 
bilinmektedir (Sevin, 2005). XII. yüzyıldan itibaren 
Türkmen boylarının bölgedeki hakimiyeti güçlenmiş 
ve Bayındır yerleşimi 1308’de kurulan Aydınoğulları 
Beyliği’ne bağlanmıştır (Akın, 1946). XIV. yüzyılın 
sonlarında Osmanlı Devleti’nin bölgedeki etkinliğini 
arttırması üzerine Osmanlı ve Aydınoğulları’ nın idareleri 
arasında el değiştiren yerleşim, 1425’ten itibaren Osmanlı 
hâkimiyetine girmiştir (Gözenç, 1978).

Bayındır XIV. yüzyıldan itibaren Türkmen boylarının 
hakimiyetinde olsa da, yerleşimin tarihi dokusu XV. 
yüzyıl başlarında göçebe olan Bayındır Türkmenlerinin 
bölgeye yerleştirilmesiyle oluşmaya başlamıştır 
(Gözenç,1978). Bu dönemde Hacı Sinan Külliyesi’nin 
inşa edildiği ve yerleşimin külliye çevresinde geliştiği 
bilinmektedir (Sevin, 2005). Ancak bu dönemden 
günümüze külliyeye ait olan Hacı Sinan Camii ve 
hamam yapısı dışında herhangi bir yapı ulaşamamıştır. 
Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde Bayındır yerleşimi 
XVII. yüzyılda Aydın sancağına bağlı bir kaza olarak 
belirtilmektedir (Kahraman, 2011). Yerleşim XIX. 
yüzyılın sonlarında önce belediye daha sonra ilçe merkezi 

olmuştur (Hepkarşı, 2001). Bölgenin günümüze ulaşan 
tarihi dokusu da yoğunlukla bu dönemde inşa edilmiş 
yapılardan oluşmaktadır. 

Bayındır tarihi dokusunda Osmanlı Dönemi’nde inşa 
edilmiş olup, günümüze ulaşan sekiz adet cami, iki adet 
mescit, iki adet kilise, iki adet hamam, bir adet han ve 
bir adet çamaşırhane yapısı bulunmaktadır. Bu anıtsal 
yapılara ek olarak geleneksel doku içinde çok sayıda 
nitelikli konut yapısı bulunmaktadır. Söz konusu konut 
dokusu Osmanlı toplumunu oluşturan Müslüman ve 
gayrimüslim grupların öznel yaşam pratikleri ve mekan 
gelenekleri doğrultusunda oluşmuştur (Armağan, 2013). 
Bayındır geleneksel konut alanında konumlanan ve farklı 
toplumsal grupların öngörüleri doğrultusunda zengin 
bir mimari repertuarla oluştuğu gözlenen konutların 
mimari dili, XVIII. ve XIX. yüzyıllarda inşa edildiğini 
göstermektedir. 

Bayındır yerleşiminde konumlanan kültür varlıklarına 
ilişkin tespit tescil işlemleri anıt yapıları konu alan bir 
yaklaşımla 1974 yılında Eski Hükümet Konağı’nın 
1.grup/anıtsal yapı olarak tescillenmesiyle başlamıştır. 
Yerleşimdeki tescil çalışmaları 1985 yılında Tekel 
Hanı’nın, 1988 yılında ise Hacı Sinan Külliyesi’nin 
1.grup anıtsal yapı olarak tescillenmesiyle devam 
etmiştir. Bayındır geleneksel dokusunun yasa ile koruma 
altına alınması ise; 08.07.2009 tarih ve 4927 sayılı 
İzmir II Nolu KVKBK kararı ile kentsel sit alanı olarak 
tescillenmesi ile gerçekleşmiştir.  Kentsel sit alanına 
ilişkin koruma amaçlı imar planları 2012 yılında Bayındır 
Belediyesi tarafından hazırlatılmıştır. Kentsel sit alanı 
kararından sonra 2009 yılında alanda tescil çalışmaları 
başlamış ve bu çalışmalar 2012 yılında koruma amaçlı 
imar planının hazırlanması sürecinde devam etmiştir. 
Çalışmaların sonucunda yerleşimde çok sayıda anıtsal 
yapı ve sivil mimarlık örneği yapı tescillenerek koruma 
altına alınmıştır (Şek. 1)1. Günümüzde yerleşimde 25 
adet tescilli anıtsal yapı ve 135 adet tescilli geleneksel 
konut yapısı bulunmaktadır (Bayındır Belediyesi KAİP 
raporu).  

Yerleşimin tarihi dokusunun kentsel sit olarak tescilinin 
ardından tescil işlemleri, anıtsal yapıların restorasyon 
uygulamaları gibi yapı ve doku ölçekli bir dizi koruma 
uygulaması çalışması yapılmaya başlanmıştır (Bayındır 
Belediyesi KAİP Raporu). Bu çalışmalarla birlikte 
kentsel sit alanı içerisinde var olan anıtsal yapıların 
bilinirliği artmış ve çevre etki değerleri güçlenmiştir. 
Ancak, anıt yapıların korunmasını öncelik alan koruma 
çalışmalarında yerleşimin sahip olduğu nitelikli konut 
dokusu göz ardı edilmiştir. Yerleşimin nitelikli geleneksel 

1 Çalışmada yer alan haritalarda altlık olarak Bayındır Koruma 
Amaçlı İmar Planı kullanılmış, dokuya ilişkin veriler ve rota 
önerileri yazarlar tarafından geliştirilmiştir. 
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Şekil 1 - Bayındır kentsel sit alanı sınırları ve tescilli yapılar (Bayındır Belediyesi KAİP raporu) / Boundaries of the urban heritage site 
of Bayındır and the registered cultural assets.
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konut dokusunun korunabilmesi için kullanıcıların bu 
konutların sahip olduğu kültürel değerleri anlaması; 
kullanıcıların toplumsal aidiyetlerinin, yer ile bağlarının 
kurulmasındaki önemlerinin farkına varmalarının 
sağlanması gereklidir. Bu bakışla sunulan çalışma 
Bayındır yerleşiminin kültürel mirasının önemli bir 
parçası olan geleneksel konut dokusunun kullanıcı ve 
ziyaretçi tarafından anlaşılması ve sahip olduğu kültürel 
değerin ortaya çıkarılmasını hedeflemektedir. Bu hedefle 
gerçekleştirilen çalışmada ilk olarak haritalama ve 
yerinde inceleme yöntemleri ile yapılan analiz çalışmaları 
ile dokunun mimari karakteri ve miras niteliği taşıyan 
yapı/alanlar belirlenmiş, yerleşimin koruma sınırları 
yeniden irdelenmiştir. Ardından, doku içerisindeki 
mevcut odak noktalarının yanı sıra dokunun mimari 
karakterini yansıtan, odak noktası niteliği taşıyan yapılar 
ve alanlar, kentsel ve mimari niteliklerinin yanı sıra alan 
kullanıcılarının görüşleri doğrultusunda tespit edilmiştir. 
Tespit edilen odaklar esas alınarak doku içerisinde öneri 
deneyim rotaları oluşturulmuş ve bu rotalarla birlikte 
geleneksel konut dokusunun bilinirliğinin artması için 
atılması gereken adımlar tartışılmıştır. Önerilen deneyim 
rotaları ziyaretçilerin alanın kültürel miras niteliğini 
bütüncül olarak anlamasına imkan sunarken, kullanıcının 
içinde yaşadığı ortamın değerlerinin farkına varmasını 
sağlayacak ve böylelikle alan-kullanıcı ilişkisini 
güçlendirmede önemli bir rol oynayacaktır.

Bayındır Geleneksel Konut Dokusu Mimari 
Nitelikleri

Bayındır kültürel mirasının önemli bir parçası 
olan geleneksel konut dokusunun miras niteliğini 
sürdürebilmesi için sahip olduğu kültürel değerin 
anlaşılması, bu değerin kullanıcısı tarafından 
sahiplenilmesi ve ziyaretçiler tarafından bilinir kılınması 
gereklidir. Dokunun miras niteliğinin ve kültürel 
değerlerinin ortaya çıkarılması, yerleşime ilişkin bütüncül 
koruma kararlarının oluşturulabilmesi için de gereklidir. 

Bu yaklaşımla, çalışma kapsamında öncelikle Bayındır 
geleneksel konut dokusunun mimari karakterinin ortaya 
çıkarılması hedeflenmiştir. Bu hedefle, kentsel sit alanı ve 
çevresinde konumlanan yapı stokunun mimari niteliğine 
ilişkin kapsamlı bir taramaya ihtiyaç duyulmuştur. 
Bayındır geleneksel konut dokusunun mimari karakterini 
ortaya çıkarmayı amaçlayan çalışma kapsamında 
gerçekleştirilen gözlem ve incelemeler sonucunda 
geleneksel konut dokusunu oluşturan örneklerin farklı 
mimari karakterler barındırdığını söylemek mümkündür. 
Kentsel sit alanı ve çevresinde yapılan gözlemlerde 
geleneksel konut dokusunun mimari karakterindeki 
farklılaşmaların kütle kurgusu, mekânsal nitelik ve cephe 
karakterinin oluşumunda öne çıkan elemanlara bağlı 
olduğu belirlenmiş ve bu unsurlar esas alınarak alanda 
mimari karakter analizleri yapılmıştır.     

Gerçekleştirilen analizlere göre geleneksel konut 
dokusunun genel karakterini çoğunlukla organik bir 
parsel düzeninde inşa edilmiş, yalın bir kütle kurgusuna 
sahip, bir ya da iki kattan oluşan küçük ölçekli konutlar 
oluşturmaktadır. Bu konutlarda cephede mevcut dolu-boş 
düzenine ek olarak çıkma, balkon gibi konsol elemanlar 
ya da giriş nişleri görülebilmektedir. Bu yapılara ek olarak 
dokuda belirgin bir karakter oluşturacak kadar yaygın 
bulunmasa da diğer konutlara göre büyük ölçekli olan ve 
mekan kurgusuyla öne çıkan konutlar da mevcuttur. Bu 
örnekleri dış sofalı mekan kurgusuna sahip olan konutlar 
oluşturmaktadır (Lev. 1).   

Bayındır geleneksel konut dokusunun karakterine ilişkin 
çalışmalar kapsamında ele alınan bir diğer yapı grubu, 
günümüz kentsel sit sınırının güneyinde konumlanan 
Erken Cumhuriyet Dönemi mimari dilini taşıyan 
konut dokusudur (Lev. 2).  Bayındır’ın korunması 
gerekli kültür mirası kapsamında ele alınması gereken 
bu konutlar, Cumhuriyet’in ilanını takiben 1938 
yılında yapılan ilk planlama çalışmaları kapsamında 
geleneksel konut alanının güneyinde oluşturulan “yeni 

Levha 1 - Bayındır geleneksel konut dokusu mimari karakterini oluşturan konutlardan örnekler (Höbel arşivi, 2018) / Examples from 
houses that make up the architectural character of traditional residential district of Bayındır.
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konut alanı” içinde yer almıştır (Bayındır Belediyesi 
KAİP Raporu). Dönemin planlama yaklaşımı gereği, 
geleneksel yerleşimin güneye, ovaya doğru yayılması 
kararı ile oluşturulan yeni konut alanı geleneksel konut 
alanının devamı niteliğindedir. Bu alanda konumlanan 
konut örnekleri geleneksel mimariden referanslar 
barındırmakla birlikte dönemlerinin modern mimari 
repertuarının izlerini de taşımaktadır. Geleneksel konut 
alanının organik dokusuna karşın, Erken Cumhuriyet 
Dönemi konut alanında döneminin benimsenen yaklaşımı 
doğrultusunda geometrik düzende, benzer boyutlara 
ve geometrilere sahip parsel düzeni esas alınmıştır. 
Konutlar kübik kütle kurgusunda, bir ya da iki katlı 
olarak inşa edilmişlerdir. Geleneksel konuttan modern 
konuta geçişin temsilleri olan bu konutlarda cephe 
karakterinde öne çıkan balkon elemanı ve mekânsal 
olarak sofadan referans alan orta/yan hollü plan şemaları 
benimsenmiştir. Genellikle bahçeli olarak inşa edilen bu 
konutlarda bahçenin sokak ile konut arasındaki bir ara 
mekan özelliğinde olup aynı zamanda konuta girişi de 
sağladığı görülmektedir. 

Bayındır geleneksel konut dokusunun karakterini 
oluşturan nitelikli yapı stoku tanımlanırken koruma amaçlı 
imar planının kentsel sit alanı ve bu alan içerisindeki 
tescilli yapılar ile sınırlı kaldığı görülmektedir. Bu nedenle 
geleneksel konut dokusundaki nitelikli yapı stokunu 
ortaya çıkarmak ve koruma niteliğini tanımlayabilmek 
üzere, koruma amaçlı imar planı analizlerinden farklı 
olarak yukarıda aktarılan mimari karakterler esas alınarak 
kapsamlı bir değerlendirme çalışması yapılmıştır. Nitelikli 
yapı stokunun kentsel sit alanı sınırları dışında da devam 
etmesi nedeniyle değerlendirme çalışmasının sınırları, 
kentsel sit alanı sınırlarından farklı olarak yerleşimdeki 
geleneksel konut dokusunun tamamını kapsayacak 
şekilde oluşturulmuştur. Gerçekleştirilen çalışmada 
yapılar sahip oldukları mimari karakterlere göre nitelikli 
(tescilli veya tescil niteliği taşıyan) yapılar, 1.derece 
dokuya uyumlu yapılar, 2.derece dokuya uyumlu yapılar 

ve dokuya uyumsuz yapılar olarak gruplandırılmışlardır. 
Tescilli olan ya da belirtilen mimari karakter unsurlarının 
tümünü barındırdığı için tescilli olması gereken yapılar 
‘nitelikli yapılar’ olarak sınıflandırılmıştır. Dokunun 
karakterini gabari ve kütle kurgusu ile devam ettiren 
yapılar ‘1.derece dokuya uyumlu yapılar’ olarak 
gruplandırılmıştır.  Mimari kurgusu ile dokuya uyumlu 
olarak yapılmış olduğu gözlenen, ancak kullanım 
sürecinde aldıkları hacimsel eklerle gabari ve kütle 
kurgusu açısından dokuya uyumsuz hale gelmiş olan,  
koruma müdahaleleri ile dokuya uyumlu hale gelebilecek 
olanlar ‘2.derece dokuya uyumlu yapılar’ olarak 
sınıflandırılmıştır. Dokuya aykırı özellik gösteren yapılar 
ise ‘dokuya uyumsuz yapılar’ olarak belirtilmişlerdir 
(Şek. 2). Gerçekleştirilen değerlendirmede nitelikli 
yapılar ve 1.derece dokuya uyumlu yapılar olarak 
sınıflandırılan konutların özgünlüklerini koruduğu, 
2.derece dokuya uyumlu yapıların ise çeşitli müdahaleler 
ile özgünlüklerini kaybettikleri gözlenmektedir. Dokuya 
uyumsuz yapılar ise özgün olmalarını sağlayacak 
herhangi bir nitelik barındırmamaktadır. 

Tanımlanan yaklaşımla alandaki konut yapıları yeniden 
irdelendiğinde alanın büyük çoğunluğunu nitelikli 
yapılar ve 1. derece dokuya uyumlu yapıların oluşturduğu 
görülmektedir. Bir başka deyişle dokudaki yapıların 
çoğunluğu özgünlüğünü korumaktadır. 2.derece dokuya 
uyumlu yapılar ise alanın güney bölümünde yoğunluk 
göstermektedir. Bu bölgede yapılarda özgün işlevinin 
dışında farklı kullanımların olması ve fiziksel ve 
işlevsel değişiklikler nedeniyle yapıların özgün kütle, 
gabari ve cephe kurgusunun bozulması bu durumun 
temel nedenidir. Dokuya uyumsuz yapılar ise genellikle 
alanın güney bölümünde görülmektedir. Bu bölgenin 
şehrin yeni kent merkezine olan yakınlığı ve bu yakınlık 
nedeniyle yüksek katlı yeni yapılaşmanın oluşması 
dokuya uyumsuz yapıların bu bölgede yoğunlaşmasına 
neden olmaktadır. Cumhuriyet Dönemi konutları da 
çevrelerindeki yüksek katlı yapılaşma nedeniyle bölgede 

Levha 2 - Bayındır Erken Cumhuriyet Dönemi Konut Örnekleri (Höbel arşivi, 2018) / Examples from residential buildings of Early 
Republican Architecture in Bayındır.
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Şekil 2 - Bayındır Geleneksel Konut Dokusu Miras Niteliği Analizi / The analysis related to the heritage value of traditional residential 
district of Bayındır.
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geri planda kalmış durumdadır. Gerçekleştirilen çalışma, 
Bayındır geleneksel konut dokusunun çok sayıda nitelikli 
konutu içerisinde barındırdığını ortaya koymaktadır2. 

Bayındır Geleneksel Konut Dokusu  
Deneyim Rotası Önerileri

Bir yerleşimin sahip olduğu sivil mimarlık eserleri, 
ICOMOS Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü’nde o 
kültürün bölgesiyle ilişkisini gösteren ve dünyanın 
kültürel çeşitliliğini yansıtan korunması gerekli mimari 
miras ögeleri olarak tanımlanmaktadır. ICOMOS 
Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi’nde mimari 
mirası korumanın amacı özgünlüğü ve kimliği oluşturan 
nitelikleri bozmadan kültürel değerleri ortaya çıkarmak 
olarak belirtilmekte ve koruma çalışmalarının mimari 
mirasın sahip olduğu sosyal ve kültürel bağlam ile 
birlikte ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu 
nedenle söz konusu nitelikli konut dokusunun kültürel 
değerlerinin ortaya çıkarılması ve güçlendirilerek 
korunabilmesi için alandaki kültür varlıklarının kullanıcı 
ve ziyaretçiler tarafından bilinmesi ve değerli görülmesi 
önem taşımaktadır. Gerçekleştirilen çalışmada, 
yerleşimdeki kültürel mirasın bilinirlik düzeyini 
artırmak için öneri deneyim rotaları oluşturulmuştur. 
Deneyim rotaları, kültürel mirasımızın sahip olduğu 
değerlerin anlaşılması ve sürekliliğinin sağlanabilmesi 
için bir yöntem olarak ortaya çıkan ‘kültürel rota’ lardır 
(Durusoy, 2013). ICOMOS tarafından 2008 yılında 
yayınlanan Kültürel Rotalar Tüzüğü’nde bu kavram, 
kültürel mirası oluşturan tüm bileşenlerin tarihsel ve 
kültürel değerlerini kapsayan yenilikçi ve dinamik bir 
düzen olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda Dünyada 
ve Türkiye’de kültürel mirasın sürdürülebilirliğinin 
sağlanması için Don Kişot Yolu, Likya Yolu, Evliya 
Çelebi Yolu gibi farklı temalarda deneyim rotaları 
oluşturulmaktadır. Bu rotalar alanın tarihi, kültürel, 
estetik ve işlev değerlerini yansıtmakta ve bulundukları 
bölgenin genel yaşam kalitesini artırmaktadır 
(Durusoy, 2013). Deneyim rotalarının kültürel mirasın 
farkındalığına etkisini gösteren bu örneklerden referans 
alınarak Bayındır geleneksel konut dokusunda da öneri 
deneyim rotaları oluşturulmuştur. Önerilen rotaların 
alan genelinde bilinirlik seviyesini yükselterek miras 
alanının bütüncül algısının sağlaması ve kültür turizmine 
destek olması, aynı zamanda kullanıcının içinde 
yaşadığı alanın değerinin farkına varması ve böylelikle 
yerleşime olan aidiyet hissini artırması beklenmektedir. 
Rotalar oluşturulurken doku içerisinde yer alan ve 
miras nitelikleri ile öne çıkan yapılar belirlenmiş ve bu 

2 Tespit edilen nitelikli konutların bir bölümünde tescil kaydı-
nın bulunmaması ve bazılarının Kentsel Sit alanı dışında yer 
alması, Bayındır geleneksel konut dokusuna ilişkin tespit tescil 
çalışmalarının yeniden ele alınması ve Kentsel Sit sınırlarının 
yeniden irdelenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır (Şek. 2). 

örneklerin deneyimlenmesine imkan sunan güzergahlar 
kurgulanmıştır. Geleneksel konut dokusunun içinde 
öne çıkan örnekler, yapının mimari niteliği, konumu, 
çevre etki değeri ve günümüz ya da geçmiş dönem 
kullanıcısı üzerinden sahip olduğu toplumsal etkisi 
üzerinden belirlenmiştir. Söz konusu seçki kapsamında, 
konutların çevre ve toplumsal etki değerlerini, bellekteki 
izlerini ortaya çıkarabilmek üzere, Bayındır geleneksel 
konut dokusunda ikamet eden 50 kullanıcı ile Ekim 
2017-Mayıs 2018 tarihleri arasında farklı zamanlarda 
kişisel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen 
sözlü görüşmelerde kullanıcılara yerleşimde değerli 
buldukları yapılar/alanlar, korunmasını gerekli 
gördükleri tarihi yapılar, yerleşimde vakit geçirdikleri 
alanlar ve ziyaretçilerini gezdirdikleri rotalar hakkında 
sorular sorulmuştur. Görüşmelerin sonucunda 
yerleşimdeki mevcut odak noktaları tespit edilmiş, 
geleneksel dokunun bilinirlik düzeyini ölçmek için 
öne çıkan yapılar/alanlar belirlenmeye çalışılmış ve 
bu yapılar/alanlar esas alınarak öneri deneyim rotaları 
ortaya çıkarılmıştır (Şek. 3,4). 

Gerçekleştirilen görüşmeler3 sonucunda yerleşimdeki 
en büyük odak noktasının Hacı Sinan Külliyesi’ni içine 
alan bölge olduğu gözlenmiştir4. Söz konusu bölge 
Hacı Sinan Camii, külliyeye ait hamam yapısı, eski 
Hükümet Konağı yapısı ve bu yapıların ortasındaki 
darağacı meydanını içermektedir. Diğer odak noktaları 
ise çoğunluğu dini ve ticari yapılar çevresinde oluşan ve 
kamusal odak olarak benimsenen alanlardır. Bilinirlik 
düzeyleri dini yapılar kadar güçlü olmasa da alanda 
bulunan okul, pazar alanı, belediye parkı ve alanın 
batısındaki park alanı günümüzde birer odak noktası 
konumundadır. Çalışma alanı içinde herhangi bir konut 
yapısı odak noktası olarak öne çıkmamakla birlikte, iki 
adet konutun kullanıcılar tarafından bilindiği ve değerli 
görüldüğü belirlenmiştir. Bu konutları Papaz Evi olarak 
bilinen konut ile bir dönem karakol binası olarak 
kullanıldığı bilinen konut yapıları oluşturmaktadır 
(Lev. 3). Söz konusu konutların ikisi de günümüzde 
metruk durumdadır.

Bayındır geleneksel konut dokusuna yeni deneyim 
rotaları önerebilmek için öncelikle kullanıcıların 
ziyaretçilerine deneyimlemesini önerdiği mevcut rotanın 
belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Yukarıda belirtilen 
ve geleneksel dokuda öne çıkan yapı ve alanlara rağmen 
alan kullanıcılarının ziyaretçilere alanı gezdirirken 

3 Hasret Demiray, Nuray Sarıyeri, Kerim Taner, Sabahat Göker, 
Hatice Şahinci, Hatice Soysal, Mesure Hoşpınar, Ayşe Dağ, İh-
san Musluk ile yapılan kişisel görüşmeler.

4 Görüşmeler sonucunda alan kullanıcılarının %40’ı Hacı Sinan 
Bölgesi’ni, %28’i yerleşimdeki dini ve ticari yapıları,  %26’sı 
yerleşimdeki park alanlarını, %6’sı ise Papaz Evi, Karakol Bi-
nası, pazar alanı ve okul binasını odak noktası olarak gördüğü-
nü belirtmiştir (Şek. 3). 



109

KÜLTÜREL MİRAS ALANLARININ ALGILANMASINDA BİR YÖNTEM OLARAK DENEYİM ROTALARI: BAYINDIR ÖRNEĞİ

Şekil 3 - Bayındır Geleneksel Konut Dokusu Mevcut Odak Noktaları / The focus points that currently visited in the traditional residential 
district of Bayındır.
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Şekil 4 - Bayındır Geleneksel Konut Dokusu Mevcut Deneyim Rotası / The experience route of historic settlement of Bayındır that 
currently experienced.
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önerdiği rota oldukça kısıtlı bir deneyim sunmaktadır. 
Mevcutta benimsenen deneyim rotası Hacı Sinan 
Külliyesi bölgesini, yerleşimin tarihi ticaret merkezi 
olan ‘Uzun Çarşı’ aksını ve yerleşimin ana caddesi 
konumunda olan Atatürk Caddesi’ni kapsamaktadır. 
Bahsedilen bu alanlar dışında yerleşimde bulunan park 
alanları da, kullanım yoğunlukları seyrek olmasına 
rağmen, mevcut deneyim rotası üzerinde yer almaktadır 
(Şek. 4). Mevcut deneyim rotası alan kullanıcısının ve 
ziyaretçisinin Bayındır kültürel miras alanı ile ilişkisinin 
anıtsal yapılar ile sınırlı olduğunu göstermektedir. 
Ancak tarihi yerleşim bütününde gerçekleştirilen 
nitelik durumu analizi çalışması anıt yapıların yanı sıra 
geleneksel konutların da, özgün mimari karakterleri ile 
önemli kültür durakları olduğunu ortaya koymaktadır 
(Şek. 2). Öte yandan, tarihi alanların sosyal yapısını 
odak alan çalışmalarda kullanıcının alan ile ilişkisinin 
sadece yapılar üzerinden değil, kişiler, yaşamlar, rutinler 
üzerinden kurulduğu ortaya koyulmaktadır. Bu bakışla 
Bayındır geleneksel konut dokusunda ikamet eden 

kullanıcılar ile görüşülmüş ve kullanıcının gündelik 
yaşamında değerli bulduğu alanlar ve bu alanlar ile 
kurduğu ilişki irdelenmeye çalışılmıştır. Görüşmeler5 
sonucunda kullanıcının değerli bulduğu, bilinirlik 
düzeyi yüksek olan ve yerleşimde odak noktası olarak 
öne çıkabilecek yapılar ve alanlar belirlenmiştir6 (Şek. 
5).

Gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda yerleşimde 
bilinirliği en yüksek alanlardan birinin Hacı Sinan 
Camii, Hamam ve Hükümet Konağı yapısının 
bulunduğu bölge olduğu ortaya çıkmıştır. Söz konusu 

5 Ayşe Güven, Fatma Eretit, Emin Bacakoğlu, İlken Talay, Mü-
kerrem Mala, Mehmet Erdi, Gönül Duran, Mukadder Top, Gül-
şen Özmen, Ayşe Kadir ile yapılan kişisel görüşmeler.

6 Görüşmeler sonucunda alan kullanıcılarının %48’i Hacı Sinan 
Bölgesi’ni, %14’ü Ortodoks Kilisesi’ni, %10’u Ermeni Kili-
sesi’ni, %10’u Tekel Hanı Binası’nı, %8’i Çırçır Fabrikası’nı, 
%6’sı Uzun Çarşı aksını, %4’ü ise Papaz Evi’ni değerli bulduk-
larını belirtmiştir (Şek. 5).

Levha 3 - Bayındır geleneksel konut dokusu mevcut odak noktalarından görseller (Höbel arşivi, 2018) / Images from the focal points 
traditional residential district of Bayındır.
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Şekil 5 - Bayındır geleneksel konut dokusunda odak noktası olma niteliği taşıyan yapı ve alanlar / Buildings and sites that have focal 
character in the traditional residential tissue of Bayındır.
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bölge, Darağacı odağında geliştiği bilinen Darağacı 
Meydanı ile birlikte tarihsel bellekte önemli bir yere 
sahiptir. Bununla birlikte Uzun Çarşı aksı geçmişteki 
ticaret işlevini hala sürdürmesi nedeniyle kullanıcı 
tarafından değerli görülmektedir. Uzun Çarşı aksı 
üzerindeki Han yapısı ise günümüzde harap durumda 
olmasına rağmen odak noktası olabilme potansiyeline 
sahip bir yapıdır.

Alanda odak noktası olabilecek yapılardan bir diğeri 
Ermeni Kilisesi’dir. Kilise, 2010 tarihli restorasyon 
uygulaması sonrasında kültür merkezi olarak 
kullanılmaktadır. Gerek restorasyon müdahalesinin 
niteliği, gerekse yeni kullanımın içinde bulunduğu 
çevre ile ilişkisi, yapının kullanım ve aidiyet 
değerlerini zayıflatmıştır. Yapı, günümüzdeki 
işlevi ile kullanıcı tarafından sahiplenilmemekle 
birlikte geçmişteki sinema işleviyle bellek değerini 
sürdürmektedir. Yerleşimdeki Ortodoks cemaate 
hizmet vermiş olan diğer kilise yapısı 1950’lerde 
yıkılmasına rağmen, yıkılan kilise yapısının yerinde 

bulunan oyun parkı, kiliseye ait olduğu bilinen hamam 
yapısı ve Papaz Evi olarak bilinen konuttan oluşan 
alan, kullanıcı tarafından önemli bir bölge olarak 
tanımlanmaktadır. Çırçır fabrikası ve bu fabrikaya ait 
olan Han yapısı günümüzde harap durumda olmasına 
rağmen, yerleşimin deneyimlenmesinde odak noktası 
olma potansiyeline sahip bir diğer yapı grubudur. 
Bahsedilen bu yapıların kuzeyinde yer alan Tekel 
Hanı binası alanda tarihsel değere sahip olan yapılar 
arasında yer almaktadır. Kanlı Dere ve Yahudi Deresi 
olarak bilinen dere yatakları ve bu dere yataklarının 
üzerindeki köprüler günümüzde kullanılmasa da 
bellekteki yerini sürdüren ve bu nedenle odak noktası 
olması gereken yapılardandır (Lev. 4).

Tarihi yerleşim bütününde odak olabilecek çok 
sayıda alan/yapı bulunmasına rağmen deneyimlenen 
bölgelerin sınırlı olması Bayındır geleneksel 
konut dokusunun bilinirliğinin artırılmasını, alan 
kullanıcısının içinde yaşadığı bölgenin değerini 
anlamasını, alanı sahiplenmesini ve dolayısıyla 

Levha 4 - Bayındır geleneksel konut dokusunda odak noktası olma niteliği taşıyan yapı ve alanlardan görseller (Höbel arşivi, 2018) / 
Images from buildings and sites that have focal character in the traditional residential tissue of Bayındır.
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Şekil 6 - Bayındır geleneksel konut dokusu mevcut ve öneri deneyim rotaları / The current and suggested experience routes of the 
traditional residential district of Bayındır.
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koruma bilincinin oluşturulmasını zorlaştırmaktadır. 
Bu amaçla alandaki mevcut deneyim rotasına ek 
olarak 3 adet öneri deneyim rotası oluşturulmuştur 
(Şek. 6). Rotalar belirlenirken kişisel görüşmelerde 
kullanıcıların bellek ve anıları üzerinden aktardıkları 
bilgiler doğrultusunda alanda odak noktası olan ve 
odak noktası olma potansiyeline sahip olan yapılar/
alanlar esas alınmıştır. Önerilen rotaların kültürel 
turizme destek olması, yerleşimin ziyaretçi sayısını 
ve niteliğini artırması ve dolayısıyla kullanıcının 
ve ziyaretçinin kültürel mirasa olan farkındalığını 
olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. Önerilen 
üç yeni rota tarihi kent merkezinde sonlanan mevcut 
deneyim rotasının devamı niteliğinde olup birbirleri 
ile entegre olabilmekte ve böylece alanın büyük 
çoğunluğunun deneyimlenmesi sağlanabilmektedir. 
Söz konusu rotalar odak aldıkları yapı grubu 
bakımından birbirlerinden farklılaşmaktadır. Önerilen 
ilk rota alandaki anıtsal yapıların deneyimlenmesini 
hedeflemektedir. İkinci rota alanda mimari karakter 
bakımından öne çıkabilecek konut bölgelerini 
kapsamaktadır. Üçüncü rota ise alandaki ticaret 
yapılarını odak alarak geçmişteki ve günümüzdeki 
ticaret faaliyetlerini bir arada deneyimleme fırsatı 
sunmaktadır.

Önerilen ilk rota Bayındır’ın tarihi anıtsal yapılarının 
deneyimlenmesini hedeflemektedir. Mevcut deneyim 
rotasına eklemlenerek Hacı Sinan Camii -hamam- 
Hükümet Konağı yapılarının oluşturduğu tarihi kent 
merkezinden başlayan rota üzerinde Kanlı Dere, Yahudi 
Deresi ve kiliseler yer almaktadır. Dere yataklarını 
takip ederken alanın topoğrafyası hakkında bilgi sahibi 
olunması ve tescilli köprü yapılarının bilinirliğinin 
artırılması hedeflenmektedir. Rota üzerinde yer alan 
Rum kilisesi günümüzde ayakta olmamasına rağmen 
kullanıcının belleğinde yer etmiş bir yapıdır. Söz 
konusu kilisenin hamam yapısıyla birlikte bellekteki 
izinin sürdürülmesi ve harap durumda olan hamam 
yapısının korunması önerilen rotanın temel amaçları 
arasında yer almaktadır. Rum Kilise’ sinden devam 
edildiğinde ulaşılan Ermeni Kilisesi ise geçmişte 
alan kullanıcısı için önemli bir odak noktası olmuş 
ancak bu özelliğini günümüzde kaybetmiştir. Önerilen 
rotanın yapının geçmişte sahip olduğu değerlerin 
sürdürülmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
Ayrıca Hacı Sinan Külliyesi’ni ve kiliseleri birleştiren 
bu rota, Bayındır’ın kentsel kimliğini oluşturan farklı 
kültürler hakkında da bilgi verebilecektir (Şek. 7, Lev. 
5).

Levha 5 - Önerilen anıtsal yapı odaklı deneyim rotasından görseller (Höbel arşivi, 2018) / Images from the suggested experience route 
focusing on the monumental buildings.
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Şekil 7 - Önerilen anıtsal yapı odaklı deneyim rotası / The suggested experience route focusing on the monumental buildings.
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Önerilen ikinci rota ise nitelikli geleneksel konut 
dokusunun deneyimlenmesi yoluyla bilinir ve 
kullanılır kılınmasını hedeflemektedir. Papaz Evi, 
Karakol Binası ve Hamza Sokak üzerindeki konutlar 
gibi mimarisi ve kentsel bellekteki izi ile öne çıkan 
yapılar bu rota üzerinde konumlanmaktadır. Kullanıcı 
tarafından ‘köprülü ev’ olarak adlandırılan üç adet 
konut yapısı da kendine özgü mimari karakterleri 
nedeniyle bu rota üzerinde yer almaktadır. Giritli Halil 
Ağa Konağı (Zübeyde Göktan Evi) ve Baloğlu Konağı 
ise geçmişteki kullanıcısıyla toplumsal bellekte yer 
etmiş örneklerdir. Doku içinde mimari karakteri ile 
öne çıkan ancak günümüzde harap durumda olan 
bu konut yapılarının bellek değerinin sürdürülmesi 
hedeflenmektedir. Önerilen rota, kültürel mirasımızın 
önemli bir parçası olan Erken Cumhuriyet Dönemi 
konut bölgesini de içermektedir. Yukarıda tanımlanan 
yapıların ve temsil ettikleri kentsel/mimari duruşların 
farkına varılması, Bayındır tarihi konut stokunun 
sahip olduğu kültürel değerin algılanması ve Bayındır 
konutunun süreç içindeki değişiminin okunabilmesi 
bu rotanın temel hedeflerindendir (Lev. 6, Şek. 8).

Geleneksel doku içerisinde önerilen bir diğer rota 
ise ticaret odaklı olup mevcut rotanın devamı 

niteliğindedir. Tarihi ticaret merkezi olan Uzun Çarşı 
bölgesini yerleşimdeki diğer ticaret alanı olan fabrika 
ve iki adet hanın bulunduğu bölge ile birleştirmektedir. 
Yerleşimdeki tarihi ticaret alanlarının ve bu alanlar 
üzerinde günümüzde metruk durumda olan fabrika, 
han, dükkân gibi ticaret yapılarının sahip olduğu 
değerlerin korunması önerilen rotanın temel amacıdır. 
Geçmişteki ticaret yapılarını esas alan bu rota, 
yerleşimdeki günümüz ticaret alanı olan pazar alanı 
ile sonlanmaktadır. Geçmişteki ve günümüzdeki 
ticaret faaliyetlerinin öne çıkarılmasıyla Bayındır’ın 
süreç içerisindeki değişiminin de ortaya çıkarılması 
hedeflenmektedir (Şek. 9, Lev. 7).   

Bayındır tarihi dokusunun içerdiği anıtsal ve sivil 
mimari örnekleri ile bütüncül olarak algılanmasını 
sağlamak ve bu bakışla doku bütününde sürdürülebilir 
bir koruma stratejisi oluşturabilmek için önerilen 
deneyim rotalarına ek olarak doku bütününde 
uygulanması gereken bir dizi koruma müdahalesi 
bulunmaktadır. Bu yaklaşım doğrultusunda ilk olarak 
yerleşimin sahip olduğu değerlerin alan kullanıcısına 
anlatılması, kullanıcının yerleşimi benimsemesi ve 
koruma eylemlerini desteklemesi sağlanmalıdır. 
ICOMOS tarafından 1999 yılında imzalanan 

Levha 6 - Önerilen konut odaklı deneyim rotasından görseller (Höbel arşivi, 2018) / Images from the suggested experience route focusing 
on the traditional residential architecture.
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Şekil 8 - Önerilen konut odaklı deneyim rotası / The suggested experience route focusing on the traditional residential architecture.
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Şekil 9 - Önerilen ticaret yapıları odaklı deneyim rotası / The suggested experience route focusing on the traditional commercial buildings.
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Uluslararası Kültürel Turizm Tüzüğü’nde yerel halkın 
koruma ve kültürel turizm için yapılacak planlamaya 
katılmasının kültürel miras alanı için oldukça önemli 
olduğu belirtilmektedir. Bu amaçla öncelikle alan 
kullanıcılarına yönelik olarak yerleşim genelinde 
kentlilik bilincini artıracak festivaller ve eğlenceler 
düzenlenmeli, Belediye ve meslek odaları gibi 
kuruluşlar tarafından alanı tanıtmak için toplantılar 
yapılmalı, yazılı ve görsel yayınlar hazırlanmalıdır. 
Geçmişte yerleşim alanı içerisinde odak noktası 
olan bölgeler yapılacak koruma uygulamaları ve 
çevre düzenlemeleriyle öne çıkarılmalıdır. Alan 
kullanıcılarının sahiplenme hissini artıracak kadın-
genç-çocuk odaklı atölyeler yapılmalıdır. Kent 
içinde belirli noktalarda konutların kimliklerine zarar 
vermeden günümüz yaşam koşullarına uygun hale 
getirecek onarımlar için danışma birimleri kurulmalı, 
sosyal donatı eksikliği, ulaşım, altyapı, güvenlik gibi 
sorunlar çözülmelidir. Bayındır’daki kültürel mirasın 
bilinirliğinin artırılması için tarihi yerleşim alanının 
kullanıcıların yanı sıra ziyaretçiler tarafından da 
odak noktası haline gelmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla 
oluşturulan öneri deneyim rotaları broşür haline 

getirilip yerleşimin tanıtımı yapılmalıdır. Rotalar 
üzerine yerleştirilen bilgilendirme panelleri ile kentin 
kimliği ziyaretçilere aktarılmalıdır. Kentsel donatılar 
ile yerleşim alanı algılanır hale getirilmelidir. Alanda 
kullanım dışı olan bazı yapılar ziyaretçilere yönelik 
olarak butik otel, kafe, restoran, satış birimi gibi 
işlevlerle değerlendirilmelidir.                                    

Değerlendirme ve Sonuç

Kültürel mirasın bileşenleri olan tarihsel yerleşimlerin 
korunmasında kullanıcı odaklı koruma yaklaşımları 
alan-kullanıcı ilişkisinin güçlendirilmesi açısından 
önemli başlıklardan biridir. Alanda uygulanacak koruma 
müdahalesinin sürdürülebilir olması, kullanıcının alanı 
tanıması ve sahiplenmesi ile mümkündür. Kullanıcısı 
tarafından sahiplenilmeyen bir tarihi yerleşimde 
gerçekleştirilen koruma uygulamalarının sürdürülebilir 
olmadığı ve uzun vadede yeni koruma sorunları 
oluşturduğu açıktır. Sahiplenme hissinin oluşması için 
kullanıcının yaşadığı yeri değerli bulması ve yaşadığı 
yere aidiyet kurması gerekmektedir. Bahsedilen bu 

Levha 7 - Önerilen ticaret yapıları odaklı deneyim rotasından görseller (Höbel arşivi, 2018) / Images from the suggested experience route 
focusing on the traditional commercial buildings. 
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durum kullanıcının yaşadığı yerin tarihsel ve kültürel 
değerini anlaması ile mümkün olabilir. Bu bağlamda 
koruma eylemlerinin ilk etabını kültürel değerlerin 
ortaya çıkarılması ve bilinir kılınması oluşturmalıdır. 

Bu yaklaşımla Bayındır tarihi yerleşimi üzerinden 
kurgulanmış olan çalışma, Bayındır tarihi dokusunda 
çok sayıda nitelikli yapının var olduğunu göstermektedir. 
Ancak bu yapıların sahip olduğu değerler kullanıcılar 
ve ziyaretçiler tarafından bilinmemektedir. Özellikle 
yerleşimdeki geleneksel konut alanı süreç içerisinde 
kent bütünündeki rolünün değişmesi, kullanıcıların 
kültürel yapısının farklılaşması ve alanın kullanıcı 
ve ziyaretçi tarafından kısıtlı biçimde tanınması 
sebepleri ile cazibesini kaybetmiştir. Geleneksel 
konut alanında sürdürülebilir bir koruma yaklaşımı 
ve bu yaklaşımın ardından doğru bir kültürel turizm 
stratejisi oluşturabilmek için öncelikle alanın sahip 
olduğu değerlerin kullanıcıya ve ziyaretçilere 
anlatılması gerekmektedir. Bu amaçla gerçekleştirilen 
çalışmada önerilen rotalar, kullanıcının fikirleri 
üzerinden kurgulanmış olup kullanıcının yerleşimi 
benimsemesini sağlamaktadır. Aynı zamanda önerilen 
deneyim rotaları ziyaretçiler tarafından yerleşimdeki 
kültürel miras alanlarının algılanmasına ve bilinir hale 
gelmesine destek olmaktadır. 

Tarihi yerleşimlerdeki sahiplenmeme ve farkındalık 
sorunu günümüzde Bayındır yerleşiminin dışında 
birçok tarihi dokuda görülen bir koruma sorunudur. 
Bu nedenle yukarıda bahsedilen öneriler farklı tarihi 
yerleşimlerin de bilinirliğinin artırılması açısından 
önem taşımaktadır. Kültürel miras alanlarında 
sürdürülebilir bir koruma yaklaşımından söz 
edebilmek için yapılan çalışmalara alan kullanıcısı 
dahil edilmeli, kullanıcı veri toplama ve karar 
sürecinin her aşamasında aktif olarak yer almalıdır. 
Kültürel turizm kapsamında gerçekleştirilen eylemler 
ziyaretçinin miras alanını deneyimlemesini hedef 
alsa da, kullanıcının kültürel değerleri, inançları, 
etkinlikleri, günlük eylemleri göz ardı edilmemelidir. 
Söz konusu öneriler doğrultusunda tarihi yerleşimlerde 
kültürel miras niteliklerinin ortaya çıkarılması ve bu 
değerlerin bütüncül bir bakışla aktarılması hem alan-
kullanıcı ilişkisini güçlendirecek hem de alanın odak 
noktası haline gelmesini sağlayacaktır. 
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Abstract

Today historical cities live difficulty to cope with the changes that deplete urban life. Streets are overloaded with 
vehicles and scarify the pedestrians on streets and open spaces which lose their relevance while being slowly replaced 
with parking lots. Generally, urban open space is slowly detaching from sustainability, accessibility and pedestrian 
friendliness which are important criteria to make a city livable. However, livability criteria of the city are an 
important factor of residents’ overall well-being which can be practiced and accelerated where needed. A modern city 
should provide features to raise inhabitant’s quality of life as much as possible. This paper proposes measures that 
theoretically increase life quality for a livable city. Two urban qualities, sustainability and accessibility are presented 
as encompassing a pedestrian friendliness through layers of networks such as pedestrian paths, open spaces, facilities 
and greenery. Once the measures are established those were to be evaluated through a case of Ayvalık. After the 
city’s historical and urban analysis, the recommendations on livability layers are given. Decisions and principles of 
transformation are shown in detail on a chosen smaller city neighborhood at the center of the city. These principles 
have been applied to a cultural center architectural design project which is an experimental student work of a master 
student on architecture in Istanbul Technical University.
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Özet

Günümüzde tarihi kentler kentsel yaşam kalitesini azaltan değişimlerle başa çıkmakta zorlanmaktadır. Sokaklar 
taşıtlar ile aşırı yüklenmekte ve işlevinden uzaklaşarak yayalar için korkutucu olacak şekilde araç park alanlarına 
dönüşmektedir. Genellikle, kentsel açık alanlar bir şehri yaşanabilir hale getiren en önemli ölçütler olan sürdürülebilirlik, 
ulaşılabilirlik ve yaya dostu olma özelliklerinden uzaklaşmaktadır. Buna karşılık kentin yaşanabilirlik ölçütleri, 
deneyimlenebilen ve güçlendirilebilen toplu iyi olma hali için önemli bir etmen olmaktadır. Modern bir kent 
yaşayanların yaşam kalitesini artırabilir özelliklere sahip olmalıdır. Bu makale yaşanabilir bir kentin teorik olarak 
yaşam kalitesini artıran ölçütleri önermektedir. İki kentsel kalite olan sürdürülebilirlik ve ulaşılabilirlik kavramları, 
yaya yolları, açık alanlar, hizmet alanları ve yeşil alanlar ağ katmanları üzerinden yaya dostu olma teması ile ortaya 
konmuştur. Ölçütler ortaya konduktan sonra Ayvalık kenti vakası üzerinden değerlendirilmiştir. Kentin tarihsel ve 
kentsel analizi yapıldıktan sonra, yaşanabilirlik katmanları üzerine öneriler sunulmuştur. Kararlar ve dönüşüm ilkeleri 
kent merkezinde seçilen bir alan üzerinde detaylı şekilde açıklanmıştır. Bu ilkeler İstanbul Teknik Üniversitesi’ de 
yüksek lisans bölümü öğrenci deneysel projesi olarak bir kültür merkezi mimari projesi üzerinden uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yaşanabilirlik, sürdürülebilirlik, ulaşılabilirlik,  yaya dostu, açık alanlar, bağlanabilirlik, yürünebilirlik.
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Introduction

The urban environment is continuously transforming 
with new technologies, transportation modes, lifestyles 
on streets and public spaces parallel to population and 
building increase. These modifications seem to develop 
a challenge for urban planners and architects for a better 
and healthy urban life. Today, many aspects of urban 
planning are based on a concept of livability. Livable city 
notion has borne as an extension of urban quality and 
sustainability seeking after the 1980s in North America 
with a response to car-dependent urban sprawl (Auckland, 
2000).  A primary aim of this concept is to create a life 
quality and sense of belonging within a human-scale in 
a sustainable urban milieu. Livability and sustainability 
concepts are used interchangeably in terms of “quality 
of life and well-being” (Woodcock, 2009). “Livability 
is considered as a subset of a sustainable city” (Giap et. 
Al., 2014) as they are intimately connected to each other 
(Girardet, 2004).   

“Sustainability is the ability to sustain the quality of life 
we value or to which we aspire. In operational terms it is 
often viewed as enhancing the economic, social, cultural 
and environmental well-being of current and future 
residents” (Timmer & Seymoar, 2005). In their research 
article, Leach et. al. (2016) point out three themes that 
arouse the relation between sustainability and livability: 
environmental performance, urban context and drivers 
of change as technology, climate change, resource use 
and global urbanization. Sustainable urban environment 
pretends to be a prerequisite of a livable city. 

“... a livable city is a ‘sustainable city’: a city that satisfies 
the needs of the present inhabitants without reducing the 
capacity of the future generation to satisfy their needs… 
In the livable city both social and physical elements 
must collaborate for the well-being and progress of the 
community, and of the individual persons as members of 
the community” (Salzano, 1997).

A city is a multi-layered organism in which citizens seek 
for a sustainable lifetime quality which can be provided 
by livability concerns. This paper works on a theoretical 
livable city model and discusses the variables of this 
model on a master’s degree student project designed in 
terms of livable city pedestrian-friendly concept in a 
mid-scale town located at Aegean coast of West Anatolia: 
Ayvalık, Turkey.   

Livable City Approach

Livability refers to an urban system that contributes to 
the physical, social and mental well-being and personal 
development of all city inhabitants. It is about exceptional 
and desirable urban spaces that offer and reflect cultural 

and sacred enrichment (Timmer & Seymoar, 2005). 
Livability is a complex concept that encompasses multiple 
aspects of urban life (Southworth, 2003). The quality of 
life is tied to people’s opportunity to access infrastructure 
as communication and transportation modes, food, clean 
air, housing, networks of paths, open spaces, facilities, 
greenery and parks. In general, livability can be determined 
as a quality of living and the quality of a daily routine 
which city residents can experience.

In practical life and literature, Urban Livability is treated 
in terms of health (Freeman et.al., 2013), experience 
(Cambra, 2012), environmental attractiveness (Park, 
2008), security, sustainability, accessibility (Chiu et. 
al., 2015), walkability (Lo, 2009), lifetime quality 
(Southworth, 2003), connectivity and legibility (Jun &Hur, 
2015). In recent years, walkability has become a dominant 
criterion for a livable city environment, because livable 
cities define an urban formation that inspires walkability 
by linking street patterns and facilities for living, working 
and recreation (Forsyth & Southworth, 2008) within an 
optimum closeness to encourage security, sustainability and 
pedestrian- friendly environment (Jones, 2006). Walking 
is “the foundation of a sustainable city” by providing 
social, environmental and economic benefits (Forsyth 
& Southworth 2008), because it is a green and simplest 
mode of transportation (Cambra, 2012) and it is healthy 
and enjoyable (Littman, 2011). Ewing and Hardy (2009) 
propose a conceptual framework that defines urban design 
qualities in terms of perception and former experience of 
a person. These qualities expand from objective physical 
features and urban design qualities to subjective individual 
reactions as a sense of safety, comfort and level of interest. 
The combination of these three factors defines overall 
walkability and walking behavior as a conclusion.

Pedestrian cities are growing in popularity in many 
top regions around the world where European cities 
are some of the finest examples of pedestrian-friendly 
livable forMS Ljubljana is an example where vehicle 
traffic is banned in certain city area which is composed 
of only pedestrian streets. Furthermore, Paris is gaining 
a reputation as a pedestrian city. With its narrow and 
Medieval streets Marais is one of the oldest parts of 
the city. It is going to become one of Paris’s new zones 
intended only for people as pedestrians. The analogy 
to city livability can be lined with a Cittaslow program 
which searches towns that are “rich of theatres, squares, 
cafes, workshops, restaurants and spiritual places with 
untouched landscapes and charming craftsman where 
people are still able to recognize the slow course of the 
seasons” (Cittaslow, 2017). This program is focusing 
on environmental, infrastructural, touristic, agricultural 
and artisan policies, improvement of urban programs, 
social cohesion; while providing more deep criteria for 
accomplishing progress in general.
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The conceptual framework underlying in this study of 
“livable city approach” is the combination of two basic 
qualities: sustainability and accessibility. These two 
urban qualities encompass to a proposed “pedestrian-
friendly” urban environment that has multiple layers of 
a network as pedestrian paths, open spaces, facilities and 
greenery (Fig. 1). 

Pedestrian Friendly City  

Livability status is higher when a city is planned as 
pedestrian friendly. To enhance livability and pedestrian 
friendliness in the city, networks of pedestrian paths; 
open spaces; facilities and greenery should be provided. 
Pedestrian paths provide walkability and movement, open 
public spaces enable interpersonal activities, diversity of 
facilities increase the usage level and finally greenery 
over the city scope offers recreational points of the city. 

Network of Pedestrian Paths

“The paths, the network of habitual or potential lines 
of movement through the urban complex, are the most 
potent means by which the whole can be ordered. The 
key lines should have some singular quality which marks 
them off from the surrounding channels: a concentration 
of some special use or activity along their margins, a 
characteristic spatial quality, a special texture of hour 
or facade, a particular lighting pattern, a unique set of 
smells or sounds, a typical detail or mode of planting” 
(Lynch, 1960).

An organized network of pedestrian paths supports vehicle 
free paths with high livability index. The walkability 
describes how the built environment is actually pedestrian 
friendly. It is a useful criterion for evaluating the 
characteristics of an area. Some key features of a walkable 
community may be identified as connected, clear, 
comfortable, convenient, pleasant, safe, secure, universal 
and accessible (Ceccon & Zampieri, 2016) .

Designing crosswalks where possible, providing pedestrian 
amenities as street lighting and street signage are minimum 
requirements for creating paths and public spaces that are 
pleasurable, comfortable and attractive (Shrestha, 2011). 
Connectivity of the paths should be enabled for use during 
various seasons. Different shadow elements should be 
provided where needed, the greenery of a specific kind 
should be chosen to protect the users from the uncomfortable 
weather influences. Choosing the proper materials of 
pavements or urban elements is also an important factor in 
the adaptation of the space due to the seasonal changes.

Paths should be advanced in its program which is going 
to enrich its usage. “If we wish to encourage walking 
we need to deal with more than connectivity, land use 
patterns, safety, and quality of the path itself. A safe, 
continuous path network in a monotonous physical 
setting will not invite pedestrians. The path network must 
engage the interest of the user” (Southworth, 2005).

To summarize, in general and wider scale; important 
public spaces and people-oriented activity nodes should 
be connected through continuous and convenient 
pedestrian paths. Public transport stops and stations 
should be located at convenient locations and connected 
to the main pedestrian movement pattern and pedestrian 
activity nodes.Sidewalks should be kept free from street 
vendors (Shrestha, 2011) (Fig. 2 & 3).

Network of Open Spaces

“A livable city is a city where common spaces are the 
centers of social life and the foci of the entire community. 
A livable city must be built up, or restored, as a 
continuous network – from the central areas to the more 
distant settlements – where pedestrian paths and bicycle-
paths bind together all the sites of social quality and of 
the community life” (Salzano,1997).

Figure 1. Basic qualities of livable city / Yaşanabilir kentlerin 
temel nitelikleri

Figure2. Strøget, Denmark Retrieved from https://www.pps.org/
reference/8-p rinciples-streets-as-places/ / Strøget, Danimarka, 
Alıntı adresi; https://www.pps.org/reference/8-principles-streets-
as-places/
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Open spaces are the points of social interaction and 
public activity. They can be seen as comfort zones of a 
town or with another point of view; outer living rooms 
of the neighborhoods. The medieval town square, or as it 
is called; piazza, is often qualified as the heart of a city 
with its support for outdoor living and socializing spaces; 
a site for markets, celebrations, and the place where one 
goes to hear news, buy food, talk politics, or just watch 
the world pass by (Cooper Marcus, Francis, 1976).

To enable open spaces to exist and live properly it is 
important to give them a function and a value. Those 
kinds of spaces should gather various programs and be 
occupied by determined usage, in such a way that it will 
engage the interest of users. An open space network 
should encourage more active lifestyles by offering 
a variety of safe and attractive spaces that are well 
distributed throughout a neighborhood and fulfill the 
various needs of the community (Auckland City Council, 
2007). Preferably, public open space should attempt to 
attract and invite various users. For example, through 
landscaping and the addition of facilities, a sporting area 
could be designed to attract sportspeople, walkers and 
children (Giles-Corti, 2005).

To encourage movement, action and walkability in a city, 
the network of open spaces should be organized in major 
or minor urban scale. There is a connection between 
movement and space. Because, the public space allows 
all possible movements and, at the same time, influences 
the form of movements (Ceccon, Zampieri, 2016). For 
pedestrians or cyclists, proper accessibility to open space 
is an important factor to enable the dynamic use of the 
network of open spaces.

Public space should offer comfortability to the residents 
and users of the public milieu of the city. Benches, street 
furniture and amenities should be creative, qualified, 

safe and designed with innovative solutions to engage 
the interest of the users and bring them out on the streets 
and open spaces while encouraging the social interaction 
and activity of a city. Adaptation of the cityscape and 
its public spaces to the seasonal changes enables the 
adaptation of the city to the whole cycle of the year by 
providing a diversity of architectural and smart solutions 
with a preferred quality in use. Then, the usage level 
of the places shall increase with the aid of creative and 
flexible solutions to encourage the livability of the city 
(Fig. 4 & 5).

Network of Facilities

“The building with a lively building edge is connected, 
part of the social fabric, part of the town, part of the lives 
of all people who live and move around it…If the edge 
fails, then the space never becomes lively” (Alexander, 
1977).

Figure 3. Brugge, Belgium Retrieved from https://www.weelz.fr/fr/
indemnite-kilometrique-velo-conseil-valide-loi/ / Brugge, Belçika, 
Alıntı adresi; https://www.weelz.fr/fr/indemnite-kilometrique-velo-
conseil-valide-loi/

Figure 4. Place d’armes, Luxembourg  Retrieved from https://i.
ytimg.com/vi/kXVgZbz6ipY/maxresdefault.jpg / Place d’armes, 
Lüksemburg, Alıntı adresi; https://i.ytimg.com/vi/kXVgZbz6ipY/
maxresdefault.jpg

Figure 5. National square Zadar, Croatia Retrieved from https://
vizkultura.hr/trg-i-poljana-u-zadru/ / Zadar Ulusal Meydanı, 
Hırvatistan, Alıntı adresi; https://vizkultura.hr/trg-i-poljana-u-
zadru/
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A Network of the facilities provided for the city itself will 
enrich the usage of the programs and at the same time, 
consequently, will encourage people into the movement. 
While targeting a certain facility or program, residents are 
living the city space; passing through the provided paths 
or enjoy offered public open spaces. These facilities are 
the utility background of the city and it is the second most 
important purpose for the city residents after residential 
needs. Gathering the facilities around the public spaces 
will increase the activity of the open spaces itself, or 
locating them through the lines of streets will enrich the 
operation communication over the paths. For instance, a 
good dining facility such as a restaurant or just a coffee 
place adjoined to the open space is certainly going to 
improve its usage. Similarly, facilities like a school or 
a library with a qualitative environment and pedestrian 
connections are going to attract the people to the streets.

These facilities can be seen as landmarks of the city as 
well, serving to provide orientation and imageability 
of the environment. “Landmarks, the point references 
considered to be external to the observer, are simple 
physical elements which may vary widely in scale. There 
seemed to be a tendency for those more familiar with 
a city to rely increasingly on systems of landmarks for 
their guides—to enjoy uniqueness and specialization, 
in place of the continuities used earlier” (Lynch, 1960). 
Creating the network of facilities, or to say landmarks, 
over the city will strengthen the other layers of the city 
such as open spaces or paths and consequently increase 
the quality of pedestrian friendly city.

Network of Greenery

Greenery has always played an important role in towns. 
The need for green spaces has been present at a city 
level since old times. Greenery supplementing the street 
profiles, squares, intersections of the paths, is going to 
improve the space on many different levels. Whether 
handing a shadowing solution, cleaner air, heating 
insulation improvement, inducing a cooling effector by 
just providing visually more pleasurable surroundings, 
greenery increases the quality of the city. Especially 
under the topic of pedestrian friendly determined city, 
these features, that more nature in the town give, are 
more welcomed and desired. Green spaces have a crucial 
role in the promotion of an urban image and a confident 
perception of the urban space by citizens, justified by the 
visual interest that nature provide; hiding aesthetically 
uninteresting surfaces and valuing the property. Greenery 
is a promoter of a positive environmental image at the 
city scale, provided by extensive spaces invoking the 
presence of the nature on a built context. Furthermore, 
it can be used in urban rehabilitation actions as being an 
icon of modernity in a competitive city, which typifies 
the contemporary society (Virtudes, 2016).

Livability Coherent with Turkish Culture

Turkish culture is one of the highly social interactive 
cultures. People are spending their free time outside, 
meeting each other and sharing daily routine. As well as 
adult part of population, youth is also willing to interact. 
Children are involved in neighborhood group plays, 
while youth is socializing in open areas or closed social 
places. 

This culture supports a strong outdoor cafe and tea 
culture. Outdoor cafe seating is a large contributor to the 
liveliness and spirit of the public realm. The possibility 
to sit outside having a meal or a tea, and at the same time 
being able to be a part of the public street life has a strong 
appeal to people worldwide (Gehl et al., 2013).

Conclusively, Turkish people are willing to use social 
places, whether those are open, semi-open or closed. The 
important fact is that it is providing interaction, shelter or 
interest for an individual (Fig. 6).

Case Study:  Transformation of the Ayvalık to a 
Livable City

In this case study, Turkish city Ayvalık is going to be 
examined from the viewpoint of proposed qualities of 
a livable city model. The analysis is based on the data 
collected in the field and through literature resources. 
Suggestions are to be implemented in order to enhance 
the city to the higher level of livability with respect to its 
historical and present values.

Figure 6. Social interactions between people at open spaces (Zec, 
September 30, 2017) / Açık alanlarda insanlar arasındaki sosyal 
etkileşimler (Zec, 30 Eylül 2017)
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History of Ayvalık

Ayvalık is a county of Balıkesir province, located on 
Turkey’s north Aegean coast, opposite to the Greek island 
of Lesvos at the north of  İzmir and south of Çanakkale 
provinces (Fig. 7). It is a coast town united of 22 islands, 
bays, peninsulas and hills. This rare geography is boarded 
by Aegean sea on the west and by two mountains on the 
east, which are covered with olive groves expanding over 
almost half of the city region.

Ayvalık has grown as a settlement where Christians 
and Muslims lived together since the 15th century. The 
progressive development of the settlement started after the 
18th century. Under the Ottoman rule where Greeks were 
almost the entire population in 18th and 19th centuries, 
Ayvalık has been an important Greek settlement. As a 
result of advances in the production of olive and side-
products Ayvalık became an important trade port after the 
1880s. This success in economy produced an unparalleled 
cultural identity which found its physical expression in the 
cultural building patterns, materials etc. constituting the 
urban fabric itself in the 19th century.

The effects of the period of political instability in 
the Ottoman State between the second half of the 
19th century and the beginning of the Turkish War 
of Independence were noticed in Ayvalık too. At the 
end of this period, during which the political and 
demographic structures of the region were entirely 
changed, Greeks of Ayvalık were pushed to migrate 
to different places in the Greek mainland while 
Turks from Lesbos and Macedonia were resettled in 
Ayvalık.

In population exchange Ayvalık has lost approximately 
half of its population. So it can be assumed that some 
of the buildings were abandoned and part of existing 
building stock became out of use after the population 
exchange. While the new residents tried to revitalize 
agricultural production in Ayvalık, the earthquake that 
took place in 1944 caused great demolishment within 
the settlement. The population of Ayvalık started to 
increase after the1950s when olive production and 
relevant industrial sectors started to develop (UNESCO, 
2017).

Figure 7. Location map of Ayvalık city / Ayvalık kentinin konum haritası.
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Urban Development and Architectural Features of 
the City

Until the early 19th century, Ayvalık developed intensively. 
After the Turkish – Venetian wars (1714 – 1718) there 
had been a migration from the Aegean settlements to 
Ayvalık. This population increase caused the settlement 
to expand towards the south part of the river which 
divided Ayvalık into two in a north-south axis (Fig. 8).  
In 1770, the slopes of the hills near the city-center began 
to be occupied by another immigrant group which came 
from the Peloponnesian (Morea island) after the Ottoman 
– Russian war in 1769 (Psarros, 2004). 

In historical perspective, the town has developed towards 
the sea on the West starting from the hills on the East along 
the perpendicular river basins towards the coastal line. 
Town center is marked by this two hills located on North-
East and South-East. Ayvalık Port forms the Western 
boundary of the town center and also the sea plays the 
important role of the urban life in Ayvalık (Çetin, 2012).

In the microscale Ayvalık is again divided in subzones, 
bordered with the main city axes; the roads, perpendicular 
or parallel ones. Four major arteries of the town center 
are Barbaros Street, Atatürk Street, 13th of April Street 
and Dereboyu Street. Four districts of the town center are 
Coastal Zone, Middle Zone, Hill Zone 1 and Hill zone 2 

(Kıyak, 1997) (Fig. 9). Coastal Zone is one of the most 
vital zones of the town. Middle Zone accommodates two 
churches which are currently used as mosques, Bazar, 
creating an important urban void (Çetin, 2012).

The Development Plan prepared in 1972 was implemented 
in a partial extent of the overall area. Among other, there 
was also the decision of relocating the olive-oil factories 
which cause pollution in the city, to the new industrial 
zones outside the city. Although this transformation 
solved some problems in the city, it caused a majority 
of the industrial buildings in the city center to become 
non-functional. Later, new development areas were only 
permitted outside the boundaries of ‘urban’ Conservation 
Areas in Ayvalık and Cunda. In these new areas 
especially summer houses and touristic buildings were 
constructed. Building density was kept at the minimum 
in new development areas (Terzi, 2007).

Ayvalık still reserves a rich variety of buildings from 
the 19th -century. The industrial and commercial core of 
Ayvalık city is located on the coastline and are recognized 
by the tall brick chimneys that are an important component 
of the urban identity and most of them are remaining 
today.  The main transportation axis of the city, Ataturk 
Boulevard, separates this production zone from the urban 
pattern in the north. Responding to the topography, the 
street pattern follows an irregular griddle plan. 

Figure 8. Ayvalık divided into two, in a north-south axis / Kuzey-
güney ekseninde ikiye bölünmüş Ayvalık kenti.

Figure 9. Physical development of  Ayvalık  (Psarros, 2004) / 
Ayvalık kentinin fiziksel gelişimi (Psarros, 2004).
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The residential zone spreads from the coast to the east 
and is followed by a pine grow. The buildings forming 
the residential fabric in Ayvalık include churches, some 
of which have been converted into mosques. Schools 
were constructed adjacent to churches and houses. 
Schools that are attached to churches are considered as 
the heart of the neighborhood. Typical Ayvalık house 
gives a unique character to the city. These houses are 
usually built in long and narrow building lots directed 
towards the street front. However, the paths are mainly 
defined by the facades. The alcove in the street façades 
of the houses, which is formed by the entrance door and 
stairway, provides movement in the masses altogether 
with extrusions and balconies extending towards the 
street line. Every house has a courtyard and/or a back 
garden. The houses, almost all of which were built in the 
19th century, have lots of characteristics of the traditional 
architecture of Mediterranean and Aegean regions. 
Distinguishing feature of Ayvalık houses is the reflection 
of the spaces locally called mağaza (shop), which are 
used as storages and/or workshops, on the street. These 
spaces, which are accessible directly from the street, can 
be ordinarily designed or they can be decorated in more 
complicity and serve as the city center shops (Fig. 10) 
(UNESCO, 2017).

Existing historic industrial and commercial cores and the 
residential fabric around them in Ayvalık and Cunda are 
still protected in a holistic manner. Although the number 
of abandoned and neglected historic buildings among 
the current building stock in the historic quarters of the 
city is high, buildings with different properties both in 

the historic city center and in the residential fabric have 
reached to the present day with partial functional changes 
yet by keeping their originality (Terzi, 2007).

Constraints and Potentials of Ayvalık

Livability of a city is strong and interrupted at the 
beginning in terms of pedestrian friendliness. But after 
the the vehicles have been integrated to existing streets 
of the city walkability has been limited and streets’ 
functions have been weakened. However, in Ayvalık the 
pattern of the city with its narrow streets perpendicular to 
the sea are preserved until today. The city’s sustainability 
is increased with these narrow streets which disable 
the negative effect of the strong sun in a hot Aegean 
climate, and street orientation towards the sea provides a 
convenient summer breeze. 

Ayvalık is also rich with its cultural diversity with its 
preserved Greek-origin churches which are now used as 
mosques, various monuments and buildings of industrial 
heritage, olive oil and agricultural industry. Today, the 
presence of all these monuments contribute to the general 
city accessibility and orientation. Their distribution 
around the town is in a pedestrian reachable scale in not 
more than the radius of 400 meters. 

Some of the pushbacks of the city are is the extreme 
increase of population number in summer and decrease in 
winter due to the city’s reputation as a summer holiday 
town. Consequently, second-home owners are taking 
up prime locations on the waterfronts around the city. 
Although the olive oil industry has supplied the formation 
of city character, it does not resonate through the town like 
older times. It is a dominant threat that city will lose its 
identity with time if this transformation process proceeds 
in this way. The continuous blockage of the waterfront 
will weaken the connection of the city with the sea and 
distance the city of its historical and cultural background. 

Due to the strengths and correctable drawbacks, the city 
still has an opportunity to regenerate itself in a valuable 
development in the region. If the historic buildings and 
monuments would be regenerated and connected through 
convenient paths, the city could gain its value of cultural 
heritage once again. An industrial landscape which is on 
the UNESCO’s tentative list (UNESCO, 2017) should 
be preserved properly and emphasized as the points 
of new programs such as various educational, cultural 
or entertainment contents. Thus Ayvalık can regain its 
reputation and the city can become a known industrial 
heritage city.  Existing industries can be encouraged by 
opening up institutes, providing education and gain an 
important role on the market as a real productive city. The 
pedestrian layer should be laid across the city to serve the 
utility and enable practicing of all the city highlights.  

Figure 10. Religious industrial and residential traditional 
architecture of Ayvalık, (Zec, September 29, 2017). / Ayvalık 
kentinin dini, endüstriyel ve geleneksel konut mimarisi (Zec, 29 
Eylül 2017).
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Livability Analysis of Ayvalık 

In order to give a constructive recommendations and 
proposals, detailed analysis of the city macro scale is 
necessary. Data collected on the site has been presented 
through various mapping and interpreted according the 
proposed livable city model.

Network of Pedestrian Paths - Current Condition 
and Proposal

“Walking is the main mode of human movement and 
is necessary for experiencing urban space. While 
walking, one becomes an observer and judge of the 
urban landscape. Although pedestrian traffic is the 
main category in moving around a town, it is frequently 
regarded as a self-regulating system, created as a “by-
product” while developing a vehicle traffic system” 
(Cieślak, Szuniewicz, 2015). When observing Ayvalık’s 
streets, it is visible that all of them are vehicle allowed. 
Despite the insufficient width or inadequate pavement 
conditions car park is spread all over the city streets or 
public open areas. This way of the uncontrolled parking 
area is disabling any possibility of appropriate circulation 
or open space usage by the residents, whether they are 
pedestrians, cyclists or drivers. Vehicles, cars or smaller 
trucks are passing through the streets and distracting 
daily activities of the city residents.  Any kind of open-
air street usage is not possible if a car is to pass.

To increase walkability, we recommend to close city 
center for vehicles in a certain time period of the day 
from 9:00 am to 6:00 pm. Besides this time period, 
delivery or emergency vehicles should be allowed to 
access to the streets. Car parking is to be organized 
under the biggest open area in the middle of the city, 
supplying the area within 5-minutes walking distance. 

Around this area it shall be provided a vehicle allowed 
a circular connection, reaching the underground garage. 
With the above regulations, streets can be completely 
left to the pedestrians and utilities of the streets could be 
richer. Open spaces would really be for pedestrians and 
enabled for many different usages. Because, “the key to 
establishing lively and safe public spaces is pedestrian 
traffic and pedestrian activities” (Gehl et al., 2004) 
(Fig. 11).

Network of Open Spaces - Current Condition and 
Proposal

Ayvalık has a high-density urban pattern. Mostly, 
buildings are built completely one next to the other, 
leaving the streets a low percentage of leisure spaces and 
any void spaces inside built urban pattern. Existing public 
open areas are accommodating vehicle parking areas, 
and are generally in a bad physical condition. Pavements 
are of a poor quality, with bad drainage solution or with 
no solution at all. Urban equipment is not provided in 
almost any way, as well as any greenery or shadowing 
elements.

However, despite mentioned factors, high density of the 
area is strongly defining existing open areas and a number 
of areas in the city are open for the improvement measures 
and adaptation to a people-friendly public space.

To enhance Ayvalık’s livability or to make it more 
pedestrian friendly it is certainly recommended to 
increase the number of public open spaces in the city 
which would be mutually well connected with pedestrian 
paths. “Worldwide examples show how public spaces 
with unfortunate compromises for pedestrians result 
in unattractive and deserted public spaces” (Gehl et 
al., 2004). These open places should be recognizable 
in the city structure and provide social interaction, 

Figure 11. Network of pedestrian paths - current and proposed condition / Yaya yolları ağı – mevcut ve öneri durumu
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accommodate different programs such as local and 
periodic events. Pavements should be renovated, with 
the possibility of keeping the traditional element; block 
grey stone. The place should be designed in inviting and 
attractive way for programs and visitors.

When trying to improve the livability of a town or a 
city, planners need to take the varying needs of people 
of different ages into account. Each of the age groups 
benefits from having special attention paid to their 
specific needs. For instance; one of the keys to improving 
livability for youth is providing qualitative public areas 
that are designed to attract their interests. These kinds 
of places include sports grounds and facilities such as 
skate parks and skating rings, and entertainment facilities 
including cafes, cinemas and music venues (Easton et al., 
2016) within a cultural diversity. The maps of existing 
open spaces and proposed ones are shown below in 
Figure 12. Proposal plan enlarges the final number of 
public spaces and connects these places in a network o 
open spaces dispersing in all the city.

Network of Facilities - Current Condition and 
Proposal

To increase walkability or livability of a city it is 
recommended to give aims, destinations or facilities for 
people. Ayvalık is a city lacking of those elements. In 
order to attract people outdoor, rich facilities should be 
provided. Those facilities should be flexible and open 
for accepting new programs, such as exhibitions, student 
clubs, workshops, study rooms and similar activities.

When concentrating on a local existing population 
in Ayvalık, to invite them to use new or improved 
pedestrian-friendly spaces, it is suggested to design 
socially intended semi-closed or open programs, like 
cafés, playrooms, reading rooms or exhibition halls 
which are then flexibly opening to the social open places 
of the city. The existing and proposed facilities inviting 
to the walkability or usage of open spaces are indicated 
in Figure 13. The number of those facilities is enlarged 
and connected within a walking distance.

Figure 12. Network of open spaces - current and proposed condition / Açık alanlar ağı – mevcut ve öneri durumu

Figure 13. Network of facilities - current and proposed condition / Hizmet mekânları ağı – mevcut ve öneri durumu
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Network of Greenery - Current Condition and 
Proposal

In a dense urban pattern of Ayvalık it is hard to find 
recreational green islands. Green lines are not observed 
in the street profiles. Also, open space design does not 
enliven in the city. Also landscape with rich greenery 
does not exist. Peripheries of Ayvalık are covered with 
olive groves and they are rich in terrestrial and marine 
species and hosts endemic species of the northern 
Aegean region (UNESCO, 2017). This important green 
fauna should be reflected inside Ayvalık by improving 
the use of green outer spaces. “Network solutions 
of the green areas based on the ecological core of the 
city stabilize urban structures, promote co-functioning 
of the built environment and green zones, and provide 
accessibility for the users. Accessibility of well-designed 
and maintained green areas within a walking distance 
from home, school or workplace is, therefore, one of the 
most important factors, that influence the quality of city 
life” (Kowalewska, 2011).

It is recommended to implement greenery in potential 
network design of open spaces. Such greenery can 
improve the image of the place and provide a shelter 
against uncomfortable climate conditions. The preserved 
monumental trees and plants should be emphasized as 
important memory components of the place. 

In the narrow streets of city center shadowing problem 
can be noticed. In most cases this problem has been solved 
poorly with plastic industrial nets and ivies creeping 
horizontally and vertically. Planting solution is more 
convenient when we consider the need for sun in winter 
and shadow in summer. This solution of shadowing 
should be provided at all street spots that orient directly 
to sun direction. The number of implemented greenery 
in the city should be improved. In this study, the coastal 

green line has been prolonged, and more green shadowing 
elements are proposed (Fig. 14).

7. Collaboration of Pedestrian Friendly Criteria in 
The City

Examples of implementation of pedestrian paths, open 
spaces, facilities and greenery layers in the physical 
tissue of the city is demonstrating the city’s potential 
for regeneration in terms of livability (Fig. 15). A 
pedestrian city can enhance its pedestrian friendliness 
with simple solutions recommended in macro scale with 
the collaborative opportunity of all different layers inside 
same urban pattern.

The presence of many monuments and their distribution 
over the city is giving it a special character. Those are 
landmarks to follow while walking or to meet by with 
a friend; for instance, churches and schools which are 
perceived as central points of neighborhoods. These 
monuments and area gathered around them can be 
renovated one by one in order to gradually regenerate the 
city.

The diversity of city main facilities can be used as a 
starting point for grouping the landmarks or destinations 
of walking in the city (Fig. 16). For instance, existing 
facilities and landmarks together with the proposed ones 
can be implemented in a walking route, which, leads the 
pedestrian to explore and understand the town. In this 
way, a new component is added to the story of pedestrian-
friendly city walkability.  

8. Transformation Project Proposal of Ayvalık 
Çınarlı Mosque Area

In order to contribute to a livability of the city livable 
city criteria are to be implemented, as to the scale of 
the whole city, same in the scale of its smaller parts and 

Figure 14. Network of greenery- current and proposed condition / Yeşil alanlar ağı – mevcut ve öneri durumu
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neighborhoods. The implementation of open spaces, 
pedestrian paths facilities and greenery networks is going 
to be shown in a smaller city area with the design project. 

Like others, this area (Fig. 17) owns its landmarks and 
monuments too. Orthodox church, now transformed into 
Çınarlı Mosque, and Istiklal school of Ayvalık, with its 
following open spaces are not currently identified properly. 
Transformation of this area in Middle Zone of Ayvalık is 
an example for similar situations over the city, which, if 

transformed in similar principles could contribute to the 
pedestrian friendliness of the city (Fig. 18).

Selected case study area is considered to be in the central, 
inner part of the city, situated north of the biggest open 
space and directly connected to the coast. The area is 
characterized with a well-preserved orthodox church 
which is currently used as a mosque, two open spaces on 
two opposing sides of the mosque and an old masonry 
elementary school. Arabacılar Square is containing an 

Figure 15. Table of interventions and transformation from current to proposed livable criteria in the city / Kentteki 
mevcuttan öneri yaşanabilirlik ölçütlerine geçişteki müdahale ve dönüşümler tablosu
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old water element and is surrounded with shops in the 
ground level, while upper floors are residential. Currently 
it is mostly used as a parking area. Çınarlı square is has 
an old tree formerly conceived as the gathering point of 
the locals. 

The principles of transformation in the area are to create 
a flexible open spaces adaptable to seasonal changes, 
connecting the area with pedestrian paths, introducing 

a fluid space with tempting facilities and greenery, 
providing accessibility with opening a vista to the 
church and keeping the memory of the area (Fig. 21). 
The decision of which programs are to be implemented 
in the area has been made according to the city’s needs 
and the position of an area inside the town. Since the city 
at current point does not own a library and area is in a 
central position, the open spaces are to be enriched in 
educational, cultural and entertainment prograMS

Figure16. Landmarks of the city / Kentin röper noktaları Figure 17. Location of the intervention area in the city / Müdahale 
alanının kent içindeki konumu

Figure 18. Map of the intervention area / Müdahale alanı haritası
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As the vista to the previous orthodox church, a view is 
blocked with the school next to it. The space in front 
should be cleared from an additionally added unregistered 
objects and further on treated as an open space with 
culturally attractive programs such as exhibitions, local 
events, summer theatres and etc.

Relocating the school at a more suitable location with 
more space and safety, the educational program is to be 
preserved with the new library inside the original masonry 
school walls. Implemented canopy light construction is to 
mark the previous borders of the space and accommodate 
under itself various programs for different interests of 
users (Fig. 22). Architectural interventions are kept in 
humanized scale (Fig. 23).

At the same time, canopy as a perimeter is working like 
a gradual connection between two open spaces opposite 
in character (Arabacılar and Çınarlı Square). The west 
open space; Arabacılar Square, is to have remained 
as more public one with the retail in the ground level 
and residential usage in an upper level. The square is 
to contain a sitting place from which the new vista to 
the church can be enjoyed. The east open space, Çınarlı 
Square, owning an old and valuable tree is going to be 
improved in perception as more quiet place providing a 
seating under the tree like it was in previous times as well 
as the vista to the church from a different angle.

Numerous newly added facilities are functioning as a 
youth center gathered around the common open space 

and are working as a network connected with pedestrian 
paths. Those are the infills in the gaps of an existing 
urban pattern (Fig. 24), which are to be designed in the 
similar architectural language.

With this kind of a design approach the area is enriched 
in a socially rich programs and possibilities for human 
interactions are improved (Fig. 25). Open areas are 
enhanced in programs, comfort and greenery, inviting the 
people varying in interest and age, tempting the visitors 
as well as the native people. Seating and recreational 
places are provided. City’s youth has got its place for 
expression as well for work, utilities and entertainment 
(Fig. 26). The rea has got its pedestrian friendliness back, 
like it has been intended in its occurrence.

9. Conclusion 

Livability strategies are the path to the better quality of 
living. For the general well-being of people, small things 
which form a daily routine are essential. To be able to 
pleasantly going to the work, school or recreation, or 
ease to participate in social interactions in outdoors 
implements a quality of city on a higher level. To sustain 
and to improve the benefits which are enjoyed in every 
day’s life, improvement measures in the cities, which 
are losing their essences with incoming modern times, 
should be taken into consideration. 

Resistance to a change is usually present due to 
the already established patterns. But to provide a 

Figure 19. Position 1, 2 and 3 (Zec, September 29, 2017) / Konum 1, 2 ve 3 (Zec, 29 Eylül 2017)

Figure 20. Position 4 (Zec, September 29, 2017) / Konum 4 (Zec, 29 Eylül 2017)
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sustainable, accessible and pedestrian friendly place, 
changes should be pushed forward. To make it possible, 
the transformation should be made gradually; from an 
easier implementation towards the tougher ones. A good 
start could be increasing the public awareness about the 
problems and benefits of potential solutions. In this kind 

of city strategies cooperation with the public should 
definitively be present.

In this paper, a method for advancing the city towards a 
higher livability index is investigated through the case of 
Ayvalık. Focus on pedestrian paths, open spaces, facilities 

Figure 21. Diagram of design decisions / Tasarım kararları şemaları (İki açık mekânın önemi, Kaçak ve niteliksiz yapıların kaldırılması, 
Bütüncül kentsel mekân kazanımı, Program).
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and greenery are applied on the existing urban tissue 
which upgrade the overall urban quality. Contribution to 
inhabitant’s life is made when this layers are overlapped 
and enriched. 

To show the interventions in more detail, a transformation 
of Çınarlı Mosque area has been made. The space is 
enhanced in open space quality, programs, greenery, 
and the pedestrian friendliness. The residents can gain 
a place for recreation, leisure, education, culture or 

entertainment. The potential of a transformation of other 
areas in the city can gradually regenerate and revise the 
city to a livable city.

As a conclusion, enhancing a city in a livable one is a 
complex process. With the modern developments and new 
lifestyles, if the city is left behind at the time, it will lose 
its possibility of healthy and contemporary living. It is 
important to cope with the changes and think of solutions.

Figure 22. Programs of the perimeter / Çevre yapıların programları 1 - Open space with commercial and dynamic character, providing social 
interactions between pedestrians / Yayalar arasında sosyal etkileşim sağlayan ticari ve dinamik karakterli açık alan. 2 - Open space with a 
static character, providing social interaction with sitting places / Oturma alanları ile sosyal etkileşim saplayan statik karakterli açık alan. 3 - 
Connecting pedestrian path of two open areas, urbanized in character / Kentleşmiş karakterli iki açık alanı bağlayıcı yaya yolu. 4 - Connecting 
pedestrian path, non-frequent character / Seyrek karakterli bağlayıcı yaya yolu. 5 - Library - providing social interactions between students, 
group work , interaction with local population through workshops / Kütüphane – Çalıştay alanları yardımıyla yerel halk ilegrup çalışmaları 
yardımıyla öğrenciler arasında etkileşim sağlayan alan. 6 - Social area - closed and semi-closed, sitting places in greenery and a cafe / Sosyal 
alan – yeşil alan içinde ve kafede açık ve yarı-açık oturma alanı. 7 - Entrance zone / Giriş zonu. 8 - Area under the canopy communicating 
with the street, providing roofed public areas for social interactions, buffet and exhibition / Büfe ve sergi alanı ile üstü kanopi örtülü kamusal 
alanda sosyal etkilişim sağlanması ve sokak ile iletişim kurma. 9 - Greenery with sitting places / Oturma alanlarındaki yeşil alan. 10 - Social 
area for the local population, grouped sitting places / Grup oturma alanları ile yerel halk için sosyal alanlar. 11 - Inner open space providing 
flexible programs (open theatre, cinema, local events..) / Esnek kullanım alanları sağlayan iç açık alan (açık sinema, tiyatro, yerel etkinlikler). 
12 - Exhibition area - buffer zone to the church / Sergi alanı – kilise (cami) ile arasında tampon alan
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Figure 23. Sections / Kesitler

Figure 24. Proposed network of youth center facilities as an infill to the existing urban pattern / Mevcut kentsel dokuya yapılan eklenti 
olarak gençlik merkezleri ağı önerisi
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Figure 25.  Perspectives of the proposed project / Öneri proje perspektifleri
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Figure 26. Physical model photos / Maket fotoğrafları
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Figure 27. Proposed networks on the physical model diagram / Fiziki model şeması üzerinde ağ önerisi
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KOSTAKİ KONAĞININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE GÜNÜMÜZDEKİ
KULLANIMI ÜZERİNE BIR ARAŞTIRMA 

A RESEARCH ON THE ARCHITECTURAL CHARACTERISTICS OF 
THE KOSTAKI MANSION AND ITS PRESENT USAGE 

 A. Esin KULELİ *1

Özet

Kostaki konağı, Trabzon’da Banker Kostaki Teophylaktos (Foto. 1) tarafından 20. yüzyılın başlarında, çevresinden 
ayrışan bir tasarım anlayışıyla konut olarak kullanılmak üzere inşa edilmiştir. Konağın cephe düzenlemesi, yapım 
sistemi ve iç mekanlarındaki bezemeleri, Trabzon’daki örneklerden çok, başkent İstanbul yapılarıyla benzeşmektedir. 
Orijinalinde konut olarak tasarlanan konak, tarihi süreç içinde yüklendiği farklı işlevlerden sonra, günümüzde Müze 
olarak kullanılmaktadır (TRAM 2013). 

Bu çalışma kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen karar gereği hazırlanan yapının güncel durumunu 
gösteren analitik rölöveleri ile konağın mimari niteliğine yönelik araştırma, inceleme ve değerlendirme sonuçları 
sunulmaktadır. Çalışmanın amacı, Kostaki Konağına yönelik araştırma sürecinde edinilen bilgilerin, üretilen proje 
ve detayların önemli bir bölümünün, araştırmacılarla paylaşılmasıdır.  Literatür ve arşiv araştırması aşamasında 
tarihi yapıya ait sınırlı verilere ulaşılabilmesi nedeniyle, bu paylaşımın başka araştırmalara da katkı sağlayabileceği 
düşünülmektedir.
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Abstract

Kostaki mansion was built to be used as a residence with a design approach that differs from its surroundings in 
Trabzon at the beginning of the 20th century by Banker Kostaki Teophylaktos (Photo. 1). The facade of the mansion, 
its construction system and its decoration in interior spaces are similar to the buildings of Istanbul, rather than the 
examples in Trabzon. The mansion, originally designed as a residence, has been using as a museum today after the 
different functions it has been converted throughout history (TRAM 2013).

Within the scope of this study, analitical measured drawings showing the current situation of the mansion and the 
results of the researches, investigations and evaluation of the architectural characteristics of the mansion are presented. 
The aim of the study is to share the information obtained in the research process and a significant part of the project 
and details produced with respect to Kostaki Mansion with researchers. It is believed that this sharing can contribute 
to other studies as it is possible to reach limited data on this historical structure in the course of literature and archive 
research.

Keywords: Kostaki Mansion; Kostaki Teophylaktos; Trabzon; Mural Paintings.
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Giriş

Banker Kostaki Teophylaktos (Foto. 1) tarafından 1898-
1913 yılları arasında inşa ettirilen konak, Trabzon’da, 
Cumhuriyet Mahallesi, Zeytinlik Sokak ile Kasım 
Sokağın birleştiği köşede konumlandırılmıştır (TRAM 
2013).  Konak, yapım sistemi, cephe kurgusu, planimetrik 
özelliği ve yoğun bezeme programı ile korunması gerekli 
kültür varlığı olarak tescillidir. 

Yapının tasarımını yapan mimarın ismi tespit 
edilememekle birlikte, değişik kaynaklarda mimarın 
İtalyan olduğu ve yapıda kullanılan birçok malzemenin 
İtalya’dan getirildiği ifade edilmektedir (URL. 1; 
Nemlioğlu 2008: 12- 13). Nemlioğlu bu görüşe ilaveten, 
yapının mimarının aynı yıllarda İstanbul’da hizmet veren 
Delfo Seminat ya da Raimondo D’Aronco olabileceğini 
ve hatta Hidiv Kasrı ile Kostaki Konağının benzerliğinden 
dolayı, mimarın Delfo Seminat olmasının daha yüksek 
olasılık olduğunu bildirmektedir (Nemlioğlu 2008: 12) 

Özgününde konut olarak tasarlanan yapı, 1927- 1932 
yılları arasında kamulaştırılarak farklı işlevlerle 
değerlendirildikten sonra (URL. 1), 2001 yılından 
itibaren Trabzon Müzesi olarak kullanılmaya başlanmıştır 
(TRAM 2013). Ancak yapının koruma sorunlarının son 

yıllarda giderek artması ve yapıya ait güncel rölövelere 
ihtiyaç duyulması nedeniyle, Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca verilen karar doğrultusunda, konağın 
belgelenmesine yönelik süreç başlatılmıştır. Çalışma 
kapsamında, konağın mimari niteliği ve özgün detayları 
araştırılırken, güncel sorunları da ele alınmıştır. Yapı 
ve sorunları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilerek, 
koruma projesinin ilk aşaması olan rölöve çalışması 
tamamlanmıştır. 

Araştırmalar sırasında, yapının mimarisi ve tarihçesi 
konusunda erişilebilen kısıtlı sayıdaki kaynaktan ve 
bu çalışmanın yazarının yapıyla ilgili kendi araştırma 
ve gözlemlerinden yararlanılmıştır. Trabzon Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile Trabzon Rölöve 
ve Anıtlar Müdürlüğü arşivindeki yazılı ve görsel 
belgeler, Erten (1989), Nemlioğlu (2008) ile Aydıntan, 
Gül, Büyükçam, ve İsmailoğlu (2015)’nun çalışmalarını 
içeren yayınlar incelenmiş ve bu araştırmalardan elde 
edilen bilgiler çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. 

Erişilen yayınlardan en önemlilerinden birisi Nemlioğlu 
tarafından hazırlanmış olup, yayının ilerleyen 
bölümlerinde anlatılacağı üzere, yazarın dedesi 
Nemlizade Akif Kaptan Bey (1879- 1945) Kostaki 
Konağının eski sahiplerindendir. Bu bağlamda Nemlioğlu 
yayınında, yapının mimarisi ve tarihçesinin yanısıra, 
babası, babaannesi, halası gibi aile büyüklerinden 
dinlediği, Kostaki ailesi ve konakla ilgili ilginç ve özel 
anılarını da aktarmaktadır (Nemlioğlu 2008: 12-13). 
Bu bilgiler konağın ilk sahipleri Teophylaktos ailesi ile 
ikinci sahipleri Nemlizade ailesinin konakla ilgili özel 
anılarına da ulaşmamızı sağlamaktadır.

Çalışma kapsamında, öncelikle Trabzon’da kentsel 
dokunun gelişimi ve sivil mimari yapılar üstünde Batı 
üsluplarının etkisine değinilmiş, daha sonra yapının kısa 
tarihçesi verilmiştir. Sonraki bölümlerde, tarihi dokunun 
korunmasına yönelik çalışmalarla ilgili verilen özet 
bilgilerden sonra, belgeleme çalışmalarının kapsamı, 
çalışma sürecinde üretilen çizim ve fotoğraflardan da 
yararlanılarak, yapının tasarımı, yapım tekniği, cephe 
ve iç mekanlarda kullanılan özgün nitelikli bezemeler, 
detaylar gibi konağın mimari özelliklerine yönelik 
aktarım ve tanımlamalar yapılmıştır. Sonuç bölümünde 
ise, Kostaki konağının mimari niteliği üzerine genel 
değerlendirmelerden sonra, araştırma sürecinde 
edinilen bilgilere dayanılarak yapının aynı dönem 
Trabzon ve İstanbul yapıları ile benzerliği tartışılmıştır. 
Ayrıca yapının yapısal sorunlarına atıfta bulunularak, 
gerçekleştirilmesi gereken koruma çalışmalarının önemi 
vurgulanmıştır.

Fotoğraf 1 - Kostaki Teophylaktos, eşi ve oğlu (Nemlioğlu 2009: 
42) / Kostaki Teophylaktos, his wife and son (Nemlioğlu 2009: 42).
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Trabzon Kentsel Dokusunun Geli̇şi̇mi̇ ve Bu Dokuda 
Kostaki̇ Konağı’nın Yeri

Trabzon kentine ait ilk yerleşimler MÖ 7. yüzyıla 
tarihlendirilmekle birlikte, günümüze ulaşabilen yapılar 
dikkate alındığında kentte incelenebilecek yapım 
kültürünün, Bizans dönemine ait olan Trabzon kalesi 
ile başladığı anlaşılmaktadır. Anılan yapının aslında 
daha erken tarihli başka bir yapının temelleri üzerine 
kurulduğu bilinmektedir. Bu durum, en az 2700 yıllık bir 
geçmişe sahip olan yapı kültürünün, ancak 1500 yıllık bir 
diliminin günümüzde gözlenebildiğini göstermektedir. 
Kentin Osmanlı Dönemi yapıları ise bu sürecin son 500 
yıllık döneminde inşa edilmiştir (Tuluk 2010: 31). 

Osmanlılar tarafından fethedildiğinde surlarla çevrili olan 
şehir, üç bölümden oluşmaktadır: Osmanlı kayıtlarında 
kaydedildiği biçimiyle güneyde yüksekçe bir tepe üzerinde 
inşa edilen İç Kale (Yukarıhisar), İç Kalenin kuzeyinde, 
doğusu ve batısı derin vadilerle sınırlı Kale-i Evsat 
(Ortahisar) ve en kuzeyde deniz kenarında yer alan Kale-i 
Zir (Aşağıhisar) (Tuluk 2010: 33; Şek. 1). 1914 yılına ait 
eski bir haritada, Yukarıhisar, Ortahisar ve Aşağıhisarın 
yer aldığı mevki haritanın sol yanında kalmakta ve anılan 
harita kentsel dokunun o günkü durumu hakkında fikir 
vermektedir. Ayrıca, bu harita Kostaki konağının üzerinde 
yer aldığı Zeytinlik sokağın bağlandığı ve günümüzde 
kent halkı için oldukça popüler olan Uzun sokağın isminin 
o zaman da aynı olduğunu göstermektedir (Şek. 2).

Osmanlı salnamelerinin incelenmesinden, 19. yüzyılın 
sonlarında başta Rum ve Ermeniler olmak üzere farklı 
etnik kökenlerden gelen, azımsanmayacak bir nüfusun 
kentte birarada yaşadığı anlaşılmaktadır. Kentte 
müslümanlar ve gayrimüslimlerin yüzyıllar boyu iç içe 
yaşamaları, farklı grupların kendi dinsel inançlarını, 
kültürel alışkanlıklarını ve geleneklerini korumalarına 
olanak verirken, şüphesiz aralarında etkileşimler de 
olmuştur. Yerleşim merkezlerinde yer alan konutlar, 
kimi zaman birbirleriyle benzeşirken, kimi zaman 
da kullanıcılarının köken ve isteklerine bağlı olarak 
farklı şekilde biçimlendirilmiştir (Demirkaya 2014: 
339). Trabzon bu açıdan incelendiğinde, kentin 19. 
yüzyılın sonlarında dini, kültürel ve sosyal nitelikleriyle 
farklılaşan toplulukların bir arada, etkileşim içerisinde 
yaşadıkları bir kent olma özelliğini taşıdığı söylenebilir. 

19. yüzyılın ortalarında batı üslûplarının sivil mimari 
yapılar üzerindeki etkisini inceleyen Kuban, geniş 
yabancı kolonisi, yeni gelişen azınlık burjuvazisi ve 
eğitim görmüş Osmanlıların, batı modasına uyan 
konutları yeğlediklerini ve mimari tercihleriyle büyük bir 
dönüşüme hizmet ettiklerini bildirmektedir. Bu bağlamda, 
azınlık tüccarların çok olduğu Balkanların kapısı olan 
Edirne’de, orta Avrupa biçimlerine çok duyarlı olması 
nedeniyle farklı bir konut tipolojisi gelişmiştir. Kuban 
ayrıca, Trabzon’un Batı etkisine açık Karadeniz liman 
kentleri arasında olduğunu vurgulayarak, Trabzon’da 
kagir mimari ve buna bağlı gelişen neo-klasik bir 
fizyonomiden bahsetmektedir. Deniz yolları ulaşımının 

Şekil 1 - Sedat Çetintaş’ın raporunda incelediği tarihi yapıların işlendiği harita (Düzenli 2010: 358). Şekilde sur duvarları ve içindeki 
tarihi yapılar da görülebilmektedir. / The map showing historical structures examined in the report of Sedat Çetintaş (Düzenli 2010: 358). 
City walls and inner citadel can be seen in the figure also.
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yoğunlaşması, Doğu Akdeniz ve Karadeniz kıyılarındaki 
Samsun, Trabzon ve Batum gibi kentleri, Batı etkisine ve 
Batı ürünlerine açmıştır (Kuban 1995: 90).  

Trabzon’un 19. ve 20. yy’daki durumunu ele alan bir diğer 
araştırmacıya göre, kentin tarihi boyunca işlek bir limanının 
olması ve uluslararası ticaret açısından önemi nedeniyle 
birçok ülkenin kentte temsilcilik açmasının sonucunda, 
Avrupalı ve Levanten nüfus artmıştır. Bölge Rumları, 
19. yüzyılın ortalarına doğru Rusya, İran ve Avrupa ile 
kurdukları ticaret ve taşımacılık ilişkilerine dayalı olarak, 
yüzyılın ikinci yarısında ulusal ve uluslararası arenada 
siyasî ve iktisadî bir güç edinmişlerdir. Bu durum sahil 
yerleşimlerinde ekonomik ve idari alanlarda söz sahibi olan 
bir Rum burjuvazi sınıfının ortaya çıkmasını sağlamıştır 
(Demirkaya 2014: 339). Türk ve azınlık zenginleri, 
geleneksel Türk evlerinin yanısıra, Avrupai tarzda 
büyük malikaneler yaptırmışlardır. Nemlizade Konağı, 
Kostaki Konağı ve Atatürk Köşkü bu tür konutların en iyi 
örneklerindendir (Karpuz 1990: 123). Batılılaşma etkileri, 
19. yüzyıl ve erken 20. yüzyıl Trabzon konutlarına; *konut 
iç mekanları ve mobilya kullanımı, *işlevsel alan dağılımı 
ve planlama, *üslup farklılaşması ve *yapı strüktüründe 
farklılaşmalar şeklinde yansımıştır. Özellikle Osmanlı 
soyluları, bürokratlar ve ticaret ile uğraşan yerli veya 
yabancı tüccarlar o güne dek görülmeyen, kent dokusuna 
yabancı form ve büyüklüklerde konutlar inşa ettirmişlerdir 
(Demirkaya 2014: 339- 340).  

Bu bağlamda, aynı dönemde kent merkezinde inşa 
edilen Kostaki Konağı da çevresine hakim konumu, 
ölçeği ve gösterişli mimarisi ile kentin siluetine 
damgasını vuran yapılardan birisi olarak tanımlanabilir.  
Araştırmalardan elde edilen bilgilerden, Konağın 
inşaatına 19. yüzyılın sonlarında başlandığı ve yapım 
çalışmalarının 1900’lü yılların başlarında tamamlandığı 
anlaşılmaktadır. Horuluoğlu (Horuluoğlu 1978: 
71), yapının Trabzon’da Rum zenginlerden Kostaki 
tarafından 1917 yılında yaptırıldığını, yapının planının 
Grek ve Rus mimari stillerinin birleştirilmesiyle 
oluşturulduğunu aktarmaktadır. 

Nemlioğlu’na göre ise yapının inşaatı 1910’lu yılların 
başlarında tamamlanmış ve 1916-1918 yılları arasında 
Rusların Trabzon’u işgali sırasında konak karargaha 
dönüştürülerek, Rus ordusunun ileri gelenleri tarafından 
kullanılmıştır. İşgal sürecinden sonra Kostaki, maddi 
sıkıntıya girmiş ve 1918 yılında yazlık köşkü, yazıhanesi, 
açık arazisi ve bu çalışmaya konu olan konağı içindeki 
kıymetli eşyaları da içerecek şekilde icra yoluyla satışa 
çıkarılmış ve tüm mal varlığı Nemlizade Akif Kaptan 
Bey (1879- 1945) tarafından satın alınmıştır. Nemlioğlu, 
aile büyüklerinin bu dönemde Kostaki ailesinin yaşadığı 
maddi ve manevi sıkıntılara ilişkin bilgileri yayınında 
bazı ayrıntılara girerek aktarmaktadır (Nemlioğlu 2008: 
12-14). 

Şekil 2 - Trabzon’un 1914 tarihli eski planı ve Uzun sokak (Vintage Historical 
Maps of Europe and The World in around 1900). / Old map of Trabzon and Uzun 
Street (Vintage Historical Maps of Europe and The World in around 1900).
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15 Eylül 1924 yılında Trabzon’u ziyaret eden Mustafa 
Kemal Atatürk, eşi Latife Hanım ve heyet üyeleriyle 
birlikte bu konakta kalmıştır. 1927-1932 yıllarında 
Trabzon Valisi Galip Bey tarafından kamulaştırılan yapı, 
1928- 1930 yılları arasında Üçüncü Umumi Müfettişlik 
Binası, 1930- 1936 yılları arasında da Hükümet Konağı 
olarak kullanılmıştır. Konak, 1936 yılında Valiliğin 
kendi binasına taşınmasından sonra, Kız Enstitüsü olarak 
işlevlendirilmiştir. Enstitü, 1961-1962 öğretim yılında 
Kız Meslek Lisesi adını almıştır. 1987 yılında Müze 
yapılması düşüncesiyle Kültür Bakanlığı’na devredilen 
yapı, onarım çalışmalarının tamamlanmasından sonra, 22 
Nisan 2001 tarihinde Trabzon Müzesi olarak kullanılmak 
üzere hizmete açılmıştır (Nemlioğlu 2008: 14).

Kentte Tarihi Dokunun Korunmasına  
Yönelik Çalışmalar

Trabzon’da tarihi yapıların envanterinin yapılmasına 
yönelik ilk tespit çalışmaları Sedat Çetintaş tarafından, 
Abideleri Koruma Heyeti Üyesi olduğu dönemde 
gerçekleştirilmiştir. Çetintaş, “4034/1229 sayı ve 
15.06.1937 tarihli emir üzerine Kayseri, Sivas, Amasya, 
Trabzon tetkikakı” için görevlendirilmiş ve Trabzon’la ilgili 
raporunu 18 Ağustos 1937 tarihinde Kültür Bakanlığı’na 
sunmuştur. Çetintaş’ın “Trabzon’un San’at Eserleri” 
başlıklı bu raporu, 1937 yılında Trabzon’da bulunan 64 
adet tarihi eseri içermekte olup, oluşturulan listede sur 
duvarları, kiliseler, camiler, mescitler, hamamlar, türbeler, 
evler, hanlar, çeşmeler, bedesten ve cephanelik gibi yapılar 
yer almaktadır. Anılan listede simge yapılar dışındaki tarihi 
yapılar ilk kere “önem” derecesine göre sınıflandırılmıştır. 
Bu çalışma sonraki yıllarda geliştirilecek olan genelde 
Türkiye, özelde de Trabzon’un “koruma” literatürünün 
ve sınıflandırmalarının ilk örneği olarak tanımlanabilir. 
Ancak kent merkezinde bulunan ve levanten üslupta 
inşa edilen bir konut olan Kostaki Konağı, Çetintaş’ın 
hazırladığı listede yer almamaktadır (Düzenli 2010: 354- 
357, Şek. 1).

Kent belleğini oluşturan kültürel ve doğal mirasın 
korunmasının en önemli adımı kuşkusuz, güncel 
ve doğru bilgileri kapsayan tespit ve belgeleme 
çalışmalarının yapılmasıdır. Aysu, 1976 yılında 
hazırladığı “Eski Kent Mekanlarını Düzenleme İlkeleri” 
başlıklı doktora çalışmasında, Trabzon’da korunması 
gereken dokuya yönelik ilk kapsamlı tespit çalışmalarını 
gerçekleştirmiştir. Daha sonra, 1995 yılında Özen ve 
Çevik aynı alanda Aysu’nun haritasını esas alarak yeni 
bir tespit çalışması yapmışlardır. Bu çalışmaya göre, 
kültürel mirasın bulunduğu alan 10 bölgeye ayrılmış olup, 
Kostaki Konağı hazırlanan tescil paftasının E bölgesinde 
“Tescilli Anıtsal Yapı” olarak sınıflandırılmış (Şek.3) ve 
hazırlanan listede E42 sıra nosu ve 183 Envanter nosu ile 
yer almıştır (Sürül Çavdar ve Özen: 397- 424, Şek. 4). 

Trabzon’da Kostaki Konağının da içinde bulunduğu 
tarihi doku korunamamıştır. Günümüze ulaşabilen 
örneklerin büyük bölümü 19. yüzyıl yapılarının 
özelliklerini yansıtmaktadır. Trabzon surlarının içinde 
yer alan Orta Hisar, Pazar Kapı ve Gülbahar Hatun 
Mahallelerinde, denize dik şekilde kıvrılarak uzanan 
sokaklar, meydancıklar ve tarihi evlerin oluşturduğu 
kentsel dokular varlığını sürdürmektedir (Karpuz 1990: 
123). 1960’lı yıllara kadar tarihi dokusunu büyük ölçüde 
koruyan Trabzon silueti, o yıllardan sonra ne yazık 
ki çok katlı ve düzensiz yapılanma nedeniyle zarar 
görmüştür (Karpuz 1996: 126). Tarihi dokuda yer alan 
konutlara karşı ilgisizlik, koruma bilincinin o yıllarda 
henüz gelişmemesi, alınan yanlış kararlar, yapıların 
yıpranmalarını ve giderek yok olmalarını da beraberinde 
getirmiştir. 

Aynı durum Kostaki Konağının üzerinde yer aldığı 
Zeytinlik Sokak ile Kasım Sokaktaki yapılar için de söz 
konusudur. 20. yy’ın başlarına ait olduğu düşünülen eski 
bir fotoğrafın incelenmesinden, Kostaki konağının yakın 
çevresinde genel olarak zemin üzeri bir ya da iki katlı, 
bir bölümü yerel, bir bölümü eklektik nitelikli yapılardan 

Şekil 3 - Trabzon İmar Planında işlenen tescilli yapılar (Sürül 
Çavdar ve Özen 2010: 401). / Registered structures in Trabzon 
Development Plan (Sürül Çavdar and Özen 2010: 401).
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oluşan bir doku algılanırken (Foto. 2a), günümüzde bu 
tarihi yapıların yerine, içinde yer aldığı dokuya uyum 
gibi bir kaygı olmadan planlanan çok katlı betonarme 
binaların inşa edildiği görülmektedir (Foto. 2b). 

Konağın Belgeleme Çalışmaları

Geçmiş yıllarda, yapıya ilişkin çağdaş yöntemlerin 
kullanıldığı kapsamlı bir belgeleme çalışması 
gerçekleştirilmemiştir. Arşiv araştırmasında, 1980’li 
yıllarda Kostaki Konağının Müze olarak işlevlendirilmesine 
yönelik sergileme projesi için altlık olarak kullanılan 
rölövelerin bazı paftalarına ulaşılabilmiştir. 1/100 
ölçekli hazırlanan bu paftalar, yapının bodrum kat plan 

organizasyonu ve güney cephesiyle ilgili bazı bilgileri 
kapsamakta olup, içeriğinde yapının yoğun tezyinat 
programıyla ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Erkin 
ve Nemlioğlu’nun yayınlarında yer alan rölöveler ise, 
kapsamlı ve güncel rölöveler olmayıp, yapıya ilişkin genel 
bilgiler içermektedir (Nemlioğlu 2008, 94, 99- 102; Erkin 
1989, 87- 88).

Günümüze yapım sistemi, cephe düzenlemesi ve 
planimetrik özelliğini büyük ölçüde koruyarak gelebilen 
yapının, iç mekanlarındaki bezemelerinin aynı şekilde 
korunabildiği söylenemez. Örneğin kalem işleri sadece 
zemin katta özgün niteliğini büyük oranda koruyarak 
varlığını sürdürmektedir. Ayrıca, yapının konut işlevinden 
kamusal işlevlere uyarlanması sürecinde, yapıya gelen 

Şekil 4 - Kostaki Konağı ve yakın çevresindeki tescilli yapılar (Sürül Çavdar ve Özen 2010: 412). / Registered 
buildings around Kostaki mansion and its environs (Sürül Çavdar and Özen 2010: 412).

Fotoğraf 2a - Kostaki Konağına ilişkin eski bir fotoğraf (URL 4). 
/ An old photo related to Kostaki Mansion and Environs (URL 4).

Fotoğraf 2b - Yapının doğu ve kuzey cephesinin günümüzdeki 
durumu (2013). / The situation of eastern and northern facades of 
the mansion at present (2013).
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insan ve donanım yükünün artması, farklı işlevlerin 
gerektirdiği ek yapıların inşa edilmesi ve fiziksel 
müdahaleler gibi etkenlerin, yapıda hem olumsuz görsel 
etkilere, hem de yapısal anlamda olumsuz gelişmelere 
neden olduğu anlaşılmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapıdaki koruma 
sorunlarının önemli olduğunun tespit edilmesi nedeniyle, 
koruma projesine altlık teşkil edecek bir belgeleme 
çalışması yapılması kararı verilmiştir. Karmaşık 
geometrili, çok mekanlı ve yoğun tezyinatlı mimari 
niteliğe sahip Kostaki Konağı’nın belgelenmesinin 
sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, yapının mimari 
niteliği ve sorunları da göz önüne alınarak, belgelemede 3 
boyutlu lazer tarama yönteminin kullanılması ve yapının 
tüm detaylarını içeren bir nokta bulutunun üretilmesi 
uygun görülmüştür. 

Bu yöntem, bir yandan ölçüm ekibine hızlı ve sağlıklı 
bir ölçüm çalışması yapılması şansını verirken, bir 
yandan da rölöve çizimi ve analiz çalışmaları sırasında 
çizim ekibinin nokta bulutu, ortofoto, 360° fotoğraf gibi 
verilere başvurup, gerektiğinde verilerin içine girerek, 
çalışmalarına olanak sağlamıştır (Şek. 5 - 11). 

Yapının belgelenmesi sürecinde, özgün taş, harç, sıva, 
boya vb. malzeme örnekleri alınmış, bu örneklerin 
özellikleri ve sorunları ile ilgili olarak uzmanlar 
tarafından değerlendirmeler yapılmıştır. Hazırlanan 
malzeme analiz ve koruma raporu (İRKMLM 2014), 
belgeleme çalışmalarına katkı sağlamıştır.  

Çalışma kapsamında ölçüm ve çizimler yapılırken, eş 
zamanlı olarak yürütülen *Hasar Analizi (Malzeme, 
Yapısal, Drenaj Sorunları İle Uyumsuz Müdahaleler/ 
Niteliksiz Ekler), *Yapım Teknikleri, Sistem ve Analizi, 
*Malzeme Kullanım Analizi ve *Tipolojik Çalışmalar 
gibi “Teknik Analizler”den gelen bilgiler, hazırlanan 
rölöve paftalarına işlenmiştir. 

Kostaki Konağının Mimari Özellikleri

Kostaki Konağı, Cumhuriyet Mahallesinde, Zeytinlik 
Sokak ile Kasım Sokağın birleştiği köşede, zemin üzeri 
iki katlı olarak inşa edilmiştir (TRAM 2013). Zeytinlik 
sokak güney yöne doğru devam ederek, eski haritalarda 
da görülen ve günümüzde halk arasında ilgi gören ticari 
yapıların yoğun olduğu Uzun sokak ile birleşmektedir 
(Şek. 2). 

Konak kentte aynı tarihlerde inşa edilen diğer yapılarla 
karşılaştırıldığı zaman, yapının planlama anlayışı, cephe 
düzenlemeleri ve yoğun süsleme programıyla diğer 
örneklerden farklılık gösterdiği görülmektedir. Erten 
(Erten 1989: 87), konağın aslında belirli bir mimari 

Şekil 5 - 193-194 Numaralı tarama pozisyonlarının 3b nokta bulutu 
verisi. / 3b point cloud data of scan positions number 193-194.

Şekil 6 - 3b nokta bulutu modeli. / 3d point cloud model.

Şekil 7 - Bütün tarama pozisyonlarının oluşturduğu nokta bulutu 
modelinden alınan cephe görselleri. / Facade data obtained from 
the point cloud model generated by all scanning positions.
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Şekil 8 - Tavan ortofoto. / Ceiling orthophoto. Şekil 9 - Tavan ortofoto. / Ceiling orthophoto.

Şekil 10 - 13 nolu tarama pozısyonundan elde edılen 360° fotoğraf. / 360 ° Photo obtained from number 13 scanning position.

Şekil 11 - 14 nolu tarama pozısyonundan elde edılen 270° fotoğraf. / 270 ° photo obtained from number 14 scanning position.
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karakteri olmayan, eklektik üslupta inşa edilmiş bir bina 
olduğunu belirterek, yapının Rus mimarisinde görülen 
türde kubbelerinden ve Grek ve Roma mimarisinde 
kullanılan süslemelerinden bahsetmektedir. Konağı 
yaptıran kişinin Rum olduğu ve Rusya ile ticari ilişkilerde 
bulunduğu düşünüldüğünde, binanın Türk mimarisine 
yabancı bir tarzda ortaya çıkış nedeninin anlaşılacağını 
belirtmektedir. Erten, Kostaki konağını her ne kadar 
belirli bir mimari karakteri olmayan, eklektik üslupta inşa 
edilmiş bir bina olarak tanımlasa da, yapının inşa edildiği 
tarihlerde özellikle de dönemin başkenti İstanbul’da çok 
sayıda yapının benzer üslupta tasarlandığı göz önüne 
alınırsa, 20. yy. başlarında kabul gören bu tasarım 
yaklaşımının İstanbul’la doğrudan ilişkili ve önemli bir 
ticaret kenti olan Trabzon konaklarına yansıması olarak 
görülebilir. 

Kostaki Konağının, erişilebilen eski fotoğrafları 
incelendiğinde, konağın kent içinde etkili bir konuma 
sahip olduğu anlaşılmaktadır. Eski fotoğrafların 
incelenmesinden, yapının içinde yer aldığı tarihi dokuda 
genel olarak zemin kat üzeri bir ya da iki katlı ve daha 
küçük oturum alanına sahip yapıların bulunduğu, bu 
bağlamda konağın ölçeği ile çevresindeki dokudan 
ayrıştığı gözlenmektedir (Foto. 2a). Bu ayrım, yapının 
iç mekanlarının plan organizasyonu ve süsleme 
programı değerlendirildiğinde daha da belirgin hale 
gelmektedir. Yapının etkileyici mimarisiyle, toplumda 
sahibinin statüsünü ve ekonomik gücünü temsil ettiği 
söylenebilir.

Ancak konak bir zamanlar ölçeğiyle çevresine 
hakim bir nitelikte iken, günümüzde bulunduğu 
parsele sıkışıp kalmış gibidir. Tarihi yapının içinde 
bulunduğu doku incelendiğinde, Zeytinlik sokakta 
betonarme nitelikli zemin kat üzeri üç- dört ve hatta 
ara katlarla birlikte beş kata ulaşan yüksekliklerde 
yapıların bulunduğu görülmektedir. Kasım sokağın 
Zeytinlik sokakla birleşen bölümünde ise, köşede 
zemin kat üzeri bir ile zemin kat üzeri iki katlı yapılar 
yer almaktadır. Kasım sokağın kuzeybatı yöne doğru 
uzayan bölümünde kat yükseklikleri arttırılarak, 
zemin kat üzeri üç katlı yapılar yapılmıştır. Konağın 
yakın çevresinde, ona cephe veren bir tarihi yapı 
bulunmamaktadır.

Kostaki Konağının zemin katı, bahçe kotuna göre 
+1.75 m yükseltilmiş olup, bodrum katta düzenlenen 
pencerelerle servis mekanlarının da havalandırılması 
ve ışık alması sağlanmıştır. Zemin kata doğu yönde 
tasarlanan bir ana girişle erişim sağlanırken, Balo 
salonundan da bahçeye çıkış verilmiştir. Zemin 
katta olduğu gibi, bodrum kat için de iki ayrı giriş 
düzenlemesi yapılmıştır. Bu girişlerden ilki yapının 
güney cephesinden birkaç basamakla inilerek verilen 

ana giriş, diğeri ise batı cephedeki çamaşırhane 
bölümünden kuzey batı köşedeki bahçeye çıkış için 
düzenlenen giriştir. 

Yapının planimetrik tasarımında tek bir kütle yerine, 
farklı boyutlardaki dörtgen formların yanı sıra kuzeybatı 
ve güneydoğu yönlerde yer alan ve biri kuleye dönüşen 
iki adet sekizgen formlu mekan birarada kullanılmıştır. 
Yapının gerek boyut, gerekse de form açısından 
farklılaşan mekanları başarıyla biraraya getiren bir plan 
organizasyonuna sahip oluşu, cephe görünümünü de 
etkilemiştir. Cephede kırma çatılı ana kitleye yarım daire 
ve oval formlu kubbeleriyle eklemlenen kuleler, terasa 
dönüşen kısmı hazırlayan balık pulu şeklinde kurşunla 
kaplanmış eğimli duvarlar, kullanılan farklı pencere 
formları gibi yapı öğeleri yapının cephesine dinamik bir 
etki kazandırmıştır.

Tümü açılan pencerelerle yarı açık mekan haline 
gelebilen kuzey batı yöndeki sekizgen formlu mekan, 
giriş cephesindeki ferforje korkuluklu balkonlar ve kuzey 
doğu yöndeki terasa dönüşen bölüm ile yapı çevresine 
hakim bir konuma getirilmiştir. 

Yapı oldukça gösterişli ve iddialı olmasına rağmen 
içinde yer aldığı parsel için aynı şey söylenemez. 
Parsel bulunduğu adanın iki sokağa bakan köşesinde 
yer almakta olup, eşkenar üçgene benzeyen ancak 
düzgün bir geometrisi olmayan bir forma sahiptir. 
Konak, kuzey ve batı yönlerde parsel sınırına 
yaklaşarak konumlandırılmıştır. Yapının güney 
yönünde küçük bir bahçesi varken, bahçenin en 
özenli ve geniş olan bölümü çam, palmiye ağaçları ve 
çiçeklerle düzenlenen konağa girişin verildiği doğu 
yöndeki bahçedir. 

Bahçeye giriş verilen kapının aksının sağında kalacak 
şekilde tasarlanan, yuvarlak formlu ve içinde demir 
döküm fıskiyesi olan havuz özgün nitelik taşımaktadır. 
Bahçeyi çeviren andezit malzemeli duvarlar üzerinde 
yükseltilen babalar, bu babaların arasında kalan 
ferforje korkuluklar, konağın ana giriş kapısı aksına 
konumlandırılan çift kanatlı ferforje bahçe giriş kapısı 
özenle üretilmiştir. 

Kapıdan bahçeye girildiğinde, araştırmacılara göre 
kader, şans- talih, başarı, mutluluk ve zenginlik tanrıçası 
olarak tanımlanan Tykhe heykeli (URL. 3) konağa gelen 
konukları karşılamaktadır. Kostaki beyin, daha kapıdan 
girerken Tykhe heykeliyle vermeye başladığı şans, 
başarı, mutluluk, zenginlik mesajları, iç mekanlarda 
kullanılan bezemelerde yer alan, şans, talih, aşk, ticaret, 
kazanç, koruyucu vb. konuları betimleyen kanatlı aslan, 
Hermes, Afrodit, Eros, Venüs gibi mitolojik figürlerin 
kullanımıyla güçlü şekilde devam ettirilmiştir.  
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Cepheler

Yapının tüm cepheleri birbirinden farklı olup, simetrik 
bir düzen uygulanmamıştır. Yapının cephelerinde farklı 
derinlik, yükseklik ve forma sahip kütle hareketleri ve 
örtü sistemleri ile dinamik bir tasarım gerçekleştirilmiştir.  
Cephe duvarlarında, zemin katta granit, üst katlarda gül 
kurusu renkli andezit taş ve krem renkli sıvalı yüzeyler 
birlikte atlamalı olarak kullanılmıştır (Foto. 2b, 2c; Lev. 1). 

Cephe tasarımı, kat silmeleri, pencere ve kapı söveleri, demir 
giriş kapısı ve saçağı, mermer giriş merdiveni, ferforje balkon 
korkulukları, pencere altlarında kullanılan çini panolar, 
plastırlar, pencere kemerlerinin kilit taşlarındaki kraliyet tacı 
kabartması gibi süslemeler ile zenginleştirilmiştir.

Bodrum katın duvar örgüsünde yer alan taşın yontusu, 
cephenin diğer bölümlerinden farklıdır. Taş yüzeyi, 
ortası kabarık, çevresi ise düzgün kesme olacak şekilde 
biçimlendirilmiştir. Yapının üst katlarında kullanılan 
düzgün kesme andezit taşlar, sade profillerle cephedeki 
yerini almıştır.  

Tüm pencere kemerlerinde, kat silmelerinde, cephede taş 
ve sıvanın atlamalı yer aldığı düzenlemelerde, taş cinsi 
olarak sadece andezit taşın tercih edildiği görülmektedir. 
Yapı genelinde tasarlanan cephe boşluklarında, farklı kemer 
tipleri (düz atkılı, basık, yuvarlak) ve farklı pencere formları 
(dikdörtgen, yuvarlak ve elips) bir arada kullanılmıştır. 
Bodrum katta düz atkılı dikdörtgen ile daire formlu 
pencereler, zemin katta dikdörtgen formlu ve basık kemerli 
pencereler, 1. ve 2. (çatı) katta ise dikdörtgen formlu ve düz 
atkılı, basık ve yuvarlak kemerli pencereler yer almaktadır 
(Foto. 3). Birinci ve ikinci katlarda, yatay ve düşey yönde 
hareket eden ve kullanılmadığında duvar içinde konumlanan 
çiftli kepenk sistemine sahip pencerelerin detayları ustalıkla 
tasarlanmış ve üretilmiştir. 

Yapının girişi, doğu cephede yer alan teras düzenlemesi ile 
güneydoğu yöndeki kulenin arasında konumlandırılmıştır. 
Konağın giriş tasarımına ayrı bir özen gösterilmiş olup, 
yüzeyi kuğu motifi ve zeytin dalları ile bezenmiş mermer 
baba ve mermer korkuluklarla yukarıda merkeze doğru kavis 
yaparak daralan, on basamaklı mermer bir merdivenle giriş 
kapısına ulaşılmaktadır. Cephenin sadece bu bölümünde 
mermer kullanılmıştır. 

Demir giriş kapısının üzerinde yer alan kabaralar altın renkli 
yaldız boyayla boyanarak konturlar vurgulanmıştır (Lev. 
1, 5a; Foto. 4a, 4b, 4c, 15). Giriş kapısının üzeri, demir 
konstrüksiyonlu ve cam kaplamalı bir saçakla kapatılmıştır. 
Sadece konağa giriş verilen bu cephede balkon düzenlemesi 
yapılmış olup, art nouvo stilini çağrıştıran balkon 
korkulukları dikkat çekici niteliktedir (Foto. 5).

Köşkün cephe mimarisi incelendiğinde, kuleler ve 
üzerlerinde yer alan kubbelerin cephe karakterini etkilediği 
görülmektedir (Lev. 1). Yapının güneydoğu köşesindeki 
kulede bulunan dar pencerelerde, sütunçeler ve sütun 
başlıklarına oturan yuvarlak kemerler kullanılmıştır (Foto. 
6, 7). Kulede, zarif nitelikli, geometrik ve Türk çini sanatı 
ürünlerinden farklılaşan nitelikte tasarlanmış geometrik ve 
bitkisel motiflerin yer aldığı çini panolar ile yapıda kullanılan 
çini malzemelerin yurtdışından getirildiği düşünülmektedir 
(Foto. 7). 

Fotoğraf 2c - Yapının cephe duvarlarında pembe renkli andezit taş 
ve krem renkli sıvalı yüzeylerin birlikte sıralı kullanımı (Güney 
Cephe) (2013). / Sequential use of pink colored andesite stone 
and cream colored plastered surfaces on the facade walls of the 
building (Southern Elevation) (2013).

Fotoğraf 3 - Cephelerde farklı pencere tipleri (2013). / Different 
window types on the facade (2013).
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Yapının güneydoğu köşesindeki sekizgen kulenin 
kubbesi balık pulu biçimli, kuzeydoğu köşedeki teras 
düzenlemesinin alt kısmındaki cephesi ise baklava 
dilimi şeklinde kesilmiş, orijinalinde kurşun olduğu 
tahmin edilen ancak günümüzde yer yer sac ve yer 
yer çinko olarak yenilenen plakalarla kaplanmıştır. 
Kuzeybatı köşede yer alan ve 1. katta tüm duvarları 
camla kapatılan sekizgen odanın üzerini örten kubbe 
ise, büyük boyutlu düz sac malzeme kullanılarak, kötü 
bir işçilikle kaplanmıştır. Ancak bu uygulamanın hatalı 
olduğu, kubbenin orijinalinde balık pulu şeklinde 

Fotoğraf 4a - Masif mermer kullanılarak giriş merdiveni tasarımı 
(2013). / Design of entrance stairs by using massive marble (2013).

Fotoğraf 4b - Doğu cephede yapının girişi (2013). / Entrance to the 
mansion on the eastern facade (2013).

Fotoğraf 4c - Giriş kapısı detayı (2013). / Detail of entrance gate 
(2013).

Fotoğraf 5 - Konağın doğu cephesi balkon korkulukları (2013). / 
Balcony railing on eastern facade of the mansion (2013).

Fotoğraf 6 - Yapının güneydoğu köşesinde yer alan kule (2013). 
/ The tower locating on the southeastern corner of the mansion 
(2013).
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kurşun ile kaplandığı eski fotoğrafların incelenmesinden 
anlaşılmaktadır. Kubbe içte düzgün yarım kubbe şeklinde, 
üstte ise sekizgenin köşe birleşim hatları ayırt edilecek 
şekilde, İtalya’da örneklerine sıkça rastlanan yarı elips 
(yumurta) formunda tasarlanmıştır. Kuzeydoğu köşedeki 
demir korkuluklu teras düzenlemesinin iki cephesinde, 
yarım daire kemerlerin içlerinde elips formlu pencereler 
yer almaktadır (Foto. 8). Cephenin diğer bölümleri kırma 
çatılı olup, marsilya tipi kiremitle kaplanmıştır.

Zemin katta yer alan balo salonunun demir konstrüksiyonlu, 
özgün nitelikli cam çatısı, servis yapısının üzerine 
sonradan eklendiği düşünülen ve uyumsuz ek olarak 
nitelendirilen yapının ikinci katı ile kapatıldığından, 
yapının batı cephesinden güçlükle algılanmaktadır (Lev. 
1, Foto. 9a, 9b).

Plan Şeması Kurgusu ve İç Mekan Özellikleri

Bodrumlu, zemin ve üzerindeki bir ve ikinci kattan oluşan 
ana yapı yaklaşık 515 m2 ve servis işlevlerini üstlenen 
yapı ise zemin üzeri bir katlı ve 105 m2 alana sahip 
olacak şekilde tasarlanmıştır. Konağa ilk yapımından 
sonra batı yönde eklenen, kırma çatılı bölüm hariç, 
yapının büyük oranda özgün plan düzenini ve niteliğini 
koruduğu anlaşılmaktadır. Örneğin balo salonuna bitişik 
planlanan mutfak ve servis bölümünün planı ve duvarları 
korunurken tonozlu çatısı değiştirilmiştir. Bu durum tarihi 
süreçte yapıda gerçekleştirilen onarımlar sırasında bazı 
bölümlerin orijinal niteliği değiştirilse de, genel olarak 
yapıya saygılı bir yaklaşımın izlendiğini göstermektedir.

Ana yapının bodrum, zemin ve 2. katı merkezi bir 
mekan yaratacak şekilde planlanırken, 1. katta mekanlar 
koridorun iki yanında konumlandırılmıştır. 

Fotoğraf 8 - Yapının kuzey doğu yönden görünümü ve teras (2013). 
/ North-east view of the mansion and terrace (2013).

Fotoğraf 7 - Yapının güneydoğu köşesinde yer alan kulede 
kullanılan bitkisel motiflerin yer aldığı çini panolardan detay 
(2013). / Detail from tile panels of floral motifs used on the tower 
locating on the southeastern corner of the mansion (2013).

Fotoğraf 9a - Yapının batı yönden görünümü ve ek binalar (2013). 
/ West view of the mansion and additional buildings (2013).
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Çalışmada yapıyı oluşturan katların plan organizasyo-
nunun genel anlatımından sonra, zemin, birinci ve ikinci 
katların özgün niteliğini büyük ölçüde koruması nede-
niyle özelleşen mekanları ve bu mekanların yapıyla öz-
deşleşen bezemeleri hakkında ayrıntılı tanımlamalar ya-
pılacaktır (TRAM 2013; Lev. 2a, 2b, 2c, 3a, 3b; 4a, 4b).

Yapının ana katı olarak tasarlanan, yaklaşık 4.90 metre 
yüksekliğe sahip olan zemin katta, etnoğrafik eserler 
sergilenmektedir. Zemin katın bahçeyle iki ayrı bağlantısı 
olup, yapının ana girişi dışında (Foto. 3a, 3b, 3c), Balo 
salonundan da bahçeye doğrudan ulaşılmaktadır. Giriş 
anından itibaren konağa gelen kişileri etkileyen bu kat, 
özgün niteliğini yansıtan yoğun bir bezeme programıyla 
dikkat çekmektedir.  Zemin kat, tavanlarında kalemişi, 
malakari süslemeler (Lev. 3a, 3b), duvarlarında kalemişi, 
ipek, ahşap ve çini kaplamalar (Lev. 4a, 4b), zeminde 
ahşap parke, desenli karo mozayikler ve kapılarında 
üzeri işlemeli camlar ile konağın en gösterişli katıdır. 
Kata ait mekanlar; giriş (Foto. 10a, 10b), giriş salonu 
(Foto. 11a, 11b, 11c, 11d, 11e) ve giriş holüyle bağlantılı 
diğer mekanlar olan balo salonu (Foto. 12a, 12b, 12c), 
oturma odası (Foto. 13), çalışma odası (Foto. 14a, 14b), 
kabul salonu (Foto. 15a, 15b, 15c, 15d), yemek odası 
(Foto. 16a, 16b), oyun odası (Foto. 17a, 17b), tuvalete 
geçiş için kullanılan hol ve bu holün batısında mutfak-
servis birimleri ile katlar arasında bağlantıyı sağlayan 
merdivenlerin bulunduğu bölümden ibarettir. Balo 
salonunun batı duvarından mutfak holüne ve bu holden 
de bodrum kattaki hizmet mekanlarının bulunduğu diğer 
bölümlere ulaşılabilmektedir (Foto. 12b). 

ZK-01 kodlu kareye yakın dikdörtgen planlı giriş 
mekanının kuzey ve güney duvarlarındaki bezeme 
programına göre, duvarlar iyon başlıklı sütun dizileriyle, 
merkezinde geometrik ve bitkisel motiflerin yer aldığı 
dikdörtgen biçimli üç panoya ayrılmıştır. İki duvarın 
orta panolarının eksenlerinde dikdörtgen şekillerin 
içerisinde güç sembolü olarak bilinen kanatlı aslan 

figürü bulunmaktadır (Foto. 10a). Nemlioğlu’na göre 
(Nemlioğlu 2008, s. 21), ortada yer alan kare panoda 
madalyon içerisinde Yunan mitolojisine ait tanrılardan 
Hermes’i andıran bir erkek başı profilden resmedilmiştir.  

Giriş bölümünün tavanı süsleme açısından oldukça 
zengindir. Tavanda ortadaki daha geniş olmak üzere, üç 
adet dikdörtgen pano oluşturulmuştur. Ana giriş kapısı 
ile giriş holüne geçiş verilen duvarların bulunduğu 
bölümlerde ise, bu panolara iki yönde eklenen daha dar 
düzenlenen simetrik panolar görülmektedir (Lev. 3a; 
Foto. 10b). Süsleme programı içerisinde ampir ve barok 
dönemin özelliklerinden olan ince kıvrımlar üzerindeki 
yapraklar ve aralarındaki iri palmetler yaygın olarak 
kullanılmıştır. Mekanın zemin döşemesi, kenarlarda 
mermer, ortada ise karo mozaik ile kaplanmıştır.  

ZK-02 kodlu Giriş Salonu enine dikdörtgen planlıdır. 
Mekana giriş kapısı ve balo salonu kapısının iki yanına 
karşılıklı konumlandırılan korint başlıklı dört adet sütunun 
üzeri onarımlar sırasında boyanmıştır. Bu sütunların 
arasından üstleri cam, altları ahşap malzemeli çift 

Fotoğraf 10a - ZK-01 Duvar resimleri (2013). / GF-01 Mural 
paintings (2013).

Fotoğraf 10b - ZK-01 Tavan ve duvar süslemeleri (2013). / GF-01 
Decoration on the wall and ceiling (2013).

Fotoğraf 9b - Yapının batı yönden görünümü ve ek binalar (2013). 
/ West view of the mansion and additional buildings (2013).
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kanatlı kapıdan balo salonuna geçilmektedir. Kapıların 
gerektiğinde açılarak, ZK-02 ile ZK-03 mekanlarının 
birleştirilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır (Foto. 11a).

Duvarların alt kısmında dikdörtgen formlu ahşap 
panoların içlerinde, birisi profilden, diğeri önden 
görülecek şekilde rakkaseler atlamalı olarak işlenmiştir. 
Rakkaselerin çevresi yapraklı dallarla kuşatılmış, üst 
kısımda bir kurdele oluşturularak, rakkaselerin baş 
taraflarına yerleştirilmiştir (Foto. 11b). Panoların bittiği 
yerde, yaldız boyalı ahşap profilli bir bitiş elemanından 

sonra, duvar tavana kadar büyük bölümünün özgün 
olmadığı düşünülen sarı yaldız renkli duvar kağıtlarıyla 
kaplanmıştır. Duvar kağıdının bittiği kısımdan sonra 
tavan silmesi üzerinde belirli aralarla kullanılan eros 
başları dikkat çekicidir (Foto. 11c). 

Dikdörtgen formlu üç panodan oluşan tavan 
süslemelerinde altın varak oldukça yoğun kullanılmıştır 
(Foto. 11d, 11e). Panolar aşağı doğru sarkan ahşap 
kirişlerle birbirinden ayrılarak, tavanda derinlik hissi 
yaratılmıştır. Tavanın merkezinde zengin bezemeli, 
alçı tavan göbeği kullanılmış ve tavan üzeri kalem 
işiyle bezenmiştir. Ortadaki pano dikdörtgen formlu, 
yanlardaki panolar ise dikdörtgen şekillerin köşelerinde 
üçgenler oluşturulacak biçimde pahlanarak, köşeli 
hale getirilmiştir. Tavan bezemesinde Afrodit ellerinde 
çelenkler ve güllerle tasvir edilmiştir. Manzara 
resimlerinde ise, doğa ve kemerli köprü görüntüleri 
dikkat çekmektedir. Döşeme diyagonal kesilmiş ahşap 
parke ile kaplanmış, kenarlarında bordür kullanılmıştır.

ZK-03 kodlu Balo Salonu / Toplantı Salonu kareye yakın 
dikdörtgen planlıdır. Bu mekana, üst kısmı cam, altı tablalı 
ahşap kapıyla ulaşılmaktadır. Cam yüzeyine, doğa, insan, 
eros tasvirleri kumlama yöntemiyle işlenmiştir (Lev. 5a, 
Foto. 12a). Balo salonundan, duvarların içinde bulunan 
boşluğa kaydırılarak açılan sürme ahşap bir kapıyla ZK-

Fotoğraf 11a - ZK-02 Giriş holü ve ZK- 03 Balo salonu/ Toplantı 
salonu (2013). / GF-02 Entrance hall and GF-03 Ball room/ 
Meeting room (2013).

Fotoğraf 11b - ZK-02 Giriş Holünde rakkase süslemeleri (2013). 
/ Dancers on the wall decoration in GF-02 Entrance hall (2013).

Fotoğraf 11c - ZK-02 Giriş Holünde sütun başlığı detayı (2013). / 
Detail of capital located in entrance hall / GF-02 (2013).
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06 Kabul salonuna ve çift kanatlı bir kapı ile de avluya 
bağlantı sağlanmaktadır. 

Balo salonunun duvarlarının alt bölümü, geometrik 
motifli çinilerle kaplanmıştır. Üst bölümde ise, ayırıcı 
bir bordür hattından sonra, duvar yüzeyinde panolar 
oluşturulmuş ve bitkisel motiflerle kalemişi süslemeler 
yapılmıştır (Foto. 12b).

Salonun zemini dışta bordürlerle çevrilmiş olup, iç kısmı 
karo mozaik ile kaplanmıştır. Mekanın batı duvarında yer 
alan ZK-03 bölümüne, iki yönlü olarak yerleştirilen on 
bir basamaklı merdivenle ulaşılmaktadır. Halk arasında 
piyano köşkü olarak adlandırılan ve özenli bir işçilikle 
üretilmiş ahşap malzemeli bu mimari öğe, barok tarzda 
süslemelerle donatılmıştır (Foto. 12b).

Demir konstrüksiyon üzerine cam kaplamalı olarak 
tasarlanan zarif üst örtü sistemi, kendine has tasarımı 
ve kurgusuyla dikkat çekmekte ve yapının üst kat 
mekanlarından da izlenebilmektedir. Cam örtünün 
dört yönde hafif bir meyille daralarak 6.50 m.ye kadar 
yükselen üst kısmında, kirli havanın dışa atılması 
amacıyla oluşturulan kafesli pencereler bulunmaktadır. 
Sistem, alttaki konstrüksiyonun üzerine oturacak şekilde 
daha geniş planlanan ayrı bir şapka ya da kapak olarak 

adlandırılabilecek cam bir öğe ile kapatılacak şekilde 
kurgulanmıştır (Foto. 12c). 

ZK-04 kodlu Oturma Odası kareye yakın dikdörtgen 
planlıdır. Mekan, duvarların içinde yer alan boşluğa 
kaydırılarak açılan sürme ahşap bir kapıyla, çalışma 
odasına bağlanmıştır. Duvarların alt bölümü dikdörtgen 
formlu ve içleri çiçek motifleriyle bezenmiş ahşap 

Fotoğraf 11d - Zemin katta, ZK-02 giriş holü tavan süslemeleri 
(2013). / Decoration on the ceiling of entrance hall GF-02 (2013).

Fotoğraf 11e - Zemin katta, ZK-02 giriş holü tavan süslemeleri 
(2013). / Decoration on the ceiling of entrance hall in the ground 
floor (GF-02) (2013).

Fotoğraf 12a - ZK-03 Balo Salonu girişinde cam yüzeyindeki 
bezemeler (2013). / Glass decoration on ball/ meeting room’s 
doors (2013).

Fotoğraf 12b - ZK-03 Balo/ Toplantı salonu, piyano köşkü ve 
servis mekanlarına giriş (2013). / Ball/ meeting room, piano part 
and entrance to service areas in GF-03 (2013).

Fotoğraf 12c - ZK-03 Balo/ Toplantı salonunun demir 
konstrüksiyonlu cam çatısı (2013). / Glass roof with iron 
construction of Ball/ meeting room / GF-03 (2013).
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panolarla kaplanmıştır. Duvarların üst bölümü ise, tavana 
kadar dikdörtgen panolara bölünmüş ve duvarlar simetrik 
olarak düzenlenen zarif kalem işleriyle bezenmiştir. 

Yapının diğer bölümlerinde de görülen kabartma desenli 
dökme demir kalorifer radyatörleriyle ısıtılmakta olan 
odada, aynı zamanda duvarda dekoratif bezemelerle 
süslenen dökme demirden imal edilmiş çift kanatlı 
ateş yakma yeri ile üst kotta havalandırma delikleri 
bulunmaktadır. Tavana geçişte alçı tavan silmesi ile 
derinlik sağlanmış ve silmenin üzeri bezenmiştir. Tavan 
süslemeleri ampir, barok tarzda kıvrımlı ve madalyonlu 
olarak tasarlanmıştır (Foto. 13). Mekânın döşemesi, 
kenarları düz bordürlü, iç kısmı diyagonal olacak şekilde 
ahşap parke ile kaplanmıştır.

ZK-05 kodlu Çalışma Odası/ Dua Odası, oturma odası ile 
kabul salonu arasında yer almakta olup, her iki mekana 
sürme kapı ile bağlantılıdır. Duvarların alt bölümü, 
dikdörtgen formlu ve içleri çiçek motifleriyle bezenmiş 
panolardan oluşan ahşap lambri ve üst bölümü ise tavana 
kadar duvar kağıdıyla kaplanmıştır (Foto. 14a).

Tavan süslemesi, bu mekanda diğer mekanlardan 
farklı bir üsluptadır. Barok tarzlı kıvrımlar ve karşılıklı 
düzenlenmiş madalyonlar oldukça gösterişlidir. 
Madalyonlarda köprü üzerinde bir tren, din adamları 
ve dini yapılar tasvir edilmiştir (Foto. 14b). Mekânın 
döşemesi, kenarları düz bordürlü, iç kısmı diyagonal 
olacak şekilde ahşap parke ile kaplanmıştır.

ZK-06 kodlu Kabul Salonu/ Konuk Salonu sekizgen 
planlı olup, salona giriş holünden ahşap çift kanatlı 
bir kapıyla ulaşılmaktadır. Ayrıca doğu ve güney 
duvarlarındaki sürme kapılarla, çalışma odasına ve 
camlı salona bağlantı sağlanmıştır. 

Duvarların alt bölümü, dikdörtgen formlu ve içleri çiçek 
motifleriyle bezenmiş pres tekniğiyle üretildiği düşünülen 

panolarla, üst bölümü ise tavana kadar ipek kağıtla 
kaplanmıştır (Foto. 15a). Panolarda kurdeleyle bağlanmış 
buket biçiminde çiçek, yaprak betimlemesi görülmektedir. 
Kabul salonunun kuzey batı duvarında, üzeri kabartmalı 
mermer bir şömine yer almaktadır (Foto. 15b).  Yapının diğer 
bölümlerinde de görülen kabartma desenli dökme demir 
kalorifer radyatörleri bu odada da bulunmaktadır (Foto. 15c).

Tavan süslemelerinde uygulanan kompozisyonlarda yer 
alan madalyonlarda, farklı manzaraların resmedildiği 
görülmektedir (Foto. 15d). Nemlioğlu yayınında 
madalyonların birinde İstanbul’da Fenerbahçe 
semtinin, bir diğerinde ise Anadolu Hisarının yer 
aldığını bildirmektedir (Nemlioğlu 2008: 73). Daha 
küçük madalyonlarda ise Eros figürlerinin kullanıldığı 
görülmektedir. Zemindeki parke döşemelerde, kenarları 

Fotoğraf 13 - ZK-04 Oturma odası tavan süslemeleri (2013). / GF-
06 Ceiling decoration of living room (2013).

Fotoğraf 14a - ZK-05 Çalışma/ Dua odası (2013). / GF-06 Office/ 
Praying room (2013).

Fotoğraf 14b - ZK-05 Çalışma odası ya da Dua odası tavan 
süslemeleri (2013). / GF-06 Ceiling decoration of office room or 
praying room (2013).
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düz bordürlü, iç kısmı üç renkte ahşabın bir bütünlük 
içerisinde kullanıldığı sekiz köşeli yıldızlar ve düğüm 
motifleri oluşturulmuştur. 

ZK-18 kodlu Yemek Salonu dikdörtgen planlıdır. Bu 
mekânın, güneydoğu köşesi sekizgen planlı olarak 

düzenlenmiştir. Yemek salonundan koridora tek kanatlı, 
giriş holüne de çift kanatlı ahşap kapıyla geçilmektedir. 

Duvarların alt bölümü dikdörtgen formlu ve içleri 
yaldızla boyanmış çiçek ve yaprak motifleriyle bezenmiş 
pano düzenlemesiyle, üst bölümü ise tavana kadar duvar 
kağıdıyla kaplanmıştır (Foto. 16a). Duvar kağıtları, 
palmet- lotus süslemeli diyagonal bölümlere ayrılmıştır. 
Tavan süslemesinin göbeğinde alçı kabartmalı motifler 

Fotoğraf 15a - ZK-05 Çalışma/ Dua odası (2013). / GF-05 Office/ 
Praying room (2013).

Fotoğraf 15b - ZK-06 Kabul Salonu, Şömine (2013). / GF-06 
Reception Hall, Fireplace (2013).

Fotoğraf 15c - ZK-06 Kabul Odasında, ahşap kafes şeklindeki 
mobilya içine yerleştirilen özgün nitelikli dökme demir radyatörler 
(2013). / Original cast iron radiators placed in the wooden cage 
furniture Reception Hall/ GF-06, (2013).

Fotoğraf 15d - ZK-06 Kabul salonu tavanında kalemişi süslemeler 
(2013). / Mural paintings on the ceiling of reception hall/ GF-06 
(2013).
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yer almaktadır. Tavandaki madalyonların içerisi meyve, 
balık, istakoz, şarap gibi natürmortlarla bezenmiştir (Foto. 
16b). Mekânın döşemesi ahşap parke ile kaplanmıştır.

ZK-19 kodlu Oyun/ Fal Odası dikdörtgen planlıdır. Oda, 
çift kanatlı camlı ahşap kapıyla giriş holüne, tek kanatlı 
ahşap kapıyla girişe bağlanmaktadır. Duvarların alt 
bölümü dikdörtgen formlu, çiçek ve yaprak motifleriyle 
bezenmiş panolardan oluşan ahşap lambriyle, üst bölümü 
ise tavana kadar kalem işleriyle bezenmiştir (Foto. 17a).   

Oyun odasının tavanı, iki adet enine dikdörtgen ve ortada 
bir adet boyuna dikdörtgen pano oluşturulacak şekilde 
düzenlenmiştir. Tavanın ortasında oval biçimli şeridin 
içerisinde altısı bir yönde, diğer altısı ise karşı yönde 
olmak üzere tüm burç simgeleri resmedilmiştir (Foto. 
17b, Lev. 6b).  Araştırmacılara göre (URL. 2), Oyun/ 
Fal odasının tavanında işlenen burçlar kuşağı ve aynı 
tavan göbeğinin kenarlarında yer alan madalyonlardaki 
Hermes ve Zeus tasvirleri, başlı başına bir sanat eseri 
olarak değerlendirilebilir.  Mekânın döşemesi, karelere 
bölünerek, motif oluşturacak şekilde ahşap parke ile 
kaplanmıştır.

Kostaki Konağının servis mekanlarının bulunduğu bodrum 
kata iki adet giriş ile ulaşılmaktadır. Günümüzde bodrum 
katta arkeolojik eserler sergilenmektedir. Bodrum kata ana 
giriş, güney cephede yer alan çift kanatlı demir kapı ile 
sağlanmaktadır. 3.75 m yüksekliğindeki merkezi alanın 
etrafında, kazan dairesi ile günümüzde sergi salonlarına 
dönüştürülen depo ve hizmet mekanları yer almaktadır. 
Kazan dairesi, çamaşırhane ve depo mekanlarının 
tavanlarında özgün taşıyıcı sistem olan volta döşemeye 
ait olduğu düşünülen izler görülmektedir. Teşhir için 
kullanılan alanların büyük bölümünde, özgün tavanın alt 
kotları alçıpan türü malzemelerle kapatılarak, sıvanmıştır. 

Fotoğraf 16a - ZK-18 Yemek Salonu (2013). / Dining room / GF-
18 (2013).

Fotoğraf 16b -ZK-18 Yemek Salonu tavanında kalemişi süslemeler 
(2013). / Mural paintings on the ceiling of dining room / GF-18 
(2013).

Fotoğraf 17a -ZK-19 Oyun/ Fal Odası Duvarlarında Kalemişi 
Süslemeler (2013). / Mural paintings of Game/ Fortune room / 
GF-19 (2013).
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Bodrum katta konumlanan çamaşırhane bölümüne (BK-
17), kuzey cephede yer alan kapı ile dışarıdan doğrudan 
giriş verilmiştir. Bu giriş, yapının bodrum kata bahçeden 
doğrudan ulaşım sağlanan iki girişinden diğeridir. 

Birinci katın yüksekliği 4.45 m civarında olup, bu katta 
etnoğrafik eserler sergilenmektedir. Merdivenle birinci 
kata ulaşıldıktan sonra, odalar arasındaki bağlantı 
koridorlar yardımıyla sağlanmaktadır. Yapının kuzey batı 

ve güney doğu köşelerinde yer alan kulelerin sekizgen 
planlı iç mekanları, plan organizasyonunu etkilemiştir.  
Kat düzenlemesinde biri sekizgen formlu mekan olmak 
üzere, dokuz oda, bir banyo ve bir tuvalet bulunmaktadır. 

Bu katta bir bölümünün onarıldığı ve yer yer yenilendiği 
düşünülen tavan süslemeleri ve duvar bezemeleri 
zemin kata göre daha sadedir (Lev. 3b). Süslemelerde 
kullanılan rumi motiflerle oluşan kompozisyonlar, 
Selçuklu ve Osmanlı süsleme sanatında 19. ve 20. 
yy’da görülen uygulamalarla benzerlik göstermektedir. 
Nemlioğlu (Nemlioğlu 2008: 28), desenlerin canlı 
renklerde boyanıp, boylarının hafifçe uzatılmasının, 
süslemelerin Osmanlı Sanatının etkisinde kalan batılı 
ustaların elinden çıkmış olabileceğini düşündürdüğünü 
bildirmektedir.

1K-04 kodlu Yatak Odası, Atatürk’ün Trabzon’u ziyareti 
sırasında kaldığı odadır. Kareye yakın dikdörtgen 
planlı olan bu mekân, güneydoğu ucundaki sekizgen 
planlı kulenin iç mekanı da eklenerek kullanılmıştır. 
Merdiven holünün karşısındaki çift kanatlı ahşap 
kapıdan yatak odasına erişilmektedir. Batı yöndeki tek 
kanatlı ahşap kapı ile içinde banyo bulunan bölüme 
geçiş verilmektedir. Duvarların alt bölümü yakın 
dönemde yenilendiği düşünülen ahşap lambriyle kaplı 
olup, üst bölümü panolara bölünmüş duvar resimleri 
ile bezenmiştir. Tavan sıvalı ve boyalıdır (Foto. 18). 
Mekânın döşemesi ahşap parke kaplamalıdır. 

1K-12 kodlu kubbeli oda, yapının kuzey batısında yer 
alan kulenin iç mekânı ile birleştiği için, mekân kare 
ile sekizgenin birleştirildiği bir plana sahiptir. Birinci 
katın en geniş, görkemli ve köşelerinde taşıyıcılar 
dışında duvar kullanılmayan geniş camlarla çevrilen bu 
odası, arka bahçeye bakmaktadır. Mekanın üstünü örten 
kubbenin iç yüzü, lacivert sade bir şeritle sekiz panoya 
ayrılmıştır (Foto. 19a - 19b). Mekânın döşemesinin 
kenarları bordürle çevrelenmiş olup, içi mozaik 
kaplamalıdır. 

Çatı katı özelliği gösteren ve yüksekliği 3.55 m civarında 
olan ikinci kat, günümüzde müzenin idari kısmı olarak 
kullanılmaktadır. Diğer katların süslemelerine benzer 
bezemeler, bu katta sadeleştirilerek uygulanmıştır. 
İkinci kata 2K-01 merdiveniyle ulaşılmakta olup, 
sonradan bölündüğü anlaşılan odalar ile 2K-08 kodlu 
özgün niteliğini koruyan oda ve tuvalet yer alır. Yapının 
güneybatı köşesindeki iki kollu merdivenle L şeklindeki 
koridora ve oradan da odalara erişim sağlanmaktadır. 

2K-08 kodlu kareye yakın dikdörtgen planlı mekânın 
alt kotunda elips pencereler boyuna, üst kotundaki 
pencereler ise enine yerleştirilmiştir. Bu mekânın 
güneydoğu yönünde konumlanan ve özgün olmadığı 

Fotoğraf 17b - ZK-19 Oyun odası tavanında kalemişi süslemeler 
(2013). / Mural paintings on the ceiling of Game/ Fortune room / 
GF-06 (2013).

Fotoğraf 18 - 1K-04 Yatak Odası (2013). / 1K-04 Bed room (2013).
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düşünülen demir konstrüksiyonlu döner merdiven 
ile, yapıdaki tek teras düzenlemesine ulaşılmaktadır. 
Tavan volta döşemeli, sıvalı ve boyalıdır. Yukarı doğru 
daralacak şekilde örülen duvarlar, volta döşemede 

kullanılan tekniğe benzer şekilde demir konstrüksiyonla 
desteklenmiştir. Konstrüksiyonun izi boyanın altından 
algılanmaktadır. Döşeme ahşap balık sırtı parke 
kaplamalı, duvarlar sıvalı ve boyalıdır (Foto. 20).    

Yapım Si̇stemi̇ ve Yapıda Kullanılan  
Süsleme Programı 

Yapım Sistemi

Ana yapı bodrumlu ve zemin kat üzerinde bir ve iki katlı 
olarak inşa edilmiştir. Duvarlar yığma kagir tekniğinde, 
taş malzeme ile örülmüştür. Cephelerde yer alan kapı 
üstlerinde hatıl ve kemer malzemesi olarak andezit taş 
kullanılmakla birlikte, bodrum katta bazı duvarların 
iç yüzlerinde yapılan sıva raspalarından sonra, basık 
kemerlerde boşluklu tuğla kullanıldığı tespit edilmiştir. 
Anılan kemer imalatında dolu tuğla yerine boşluklu 
tuğla kullanılmış olması şaşırtıcıdır.

Döşemeler genel olarak ahşap kirişlemeli olup, kirişlerin 
üstü parke kaplanmış, altı ise yerel teknikte olduğu gibi 
bağdadi çıtaların üzerindeki sıvaya uygulanan kalemişi 
duvar resmi ile bezenmiştir.  Yapının bazı bölümlerinde 
de, demir ve tuğla ile kurgulanan volta döşeme 
kullanılmıştır. Yapıda volta döşeme kullanımına, 
bodrum kat dışında, sadece ikinci katta 2K-08 kodlu 
mekânda rastlanmıştır. Bu mekanda eğimli duvarların 
yapımında da volta döşemeye benzer bir sistemin 
kullanıldığı, duvardaki izlerden anlaşılmaktadır.  

Çatının konstrüksiyonu ahşap olup, kırma, kubbe gibi 
değişik formdaki bölümlerinde, marsilya tipi kiremit, 
kurşun, sac ve çinko gibi farklı kaplama malzemeleri 
kullanılmıştır. Yapılan incelemede çatıda toplanan 
suyun düşey yağmur boruları yerine, duvarlar içindeki 
kanallarla bodrum kata indirildiği ve yatay kanallarla 
drenaj sistemine bağlandığı anlaşılmıştır.

Fotoğraf 19a - 1K-12 Kubbeli mekan pencereleri (2013). / 
Windows of the domed room/ 1K-12(2013).

Fotoğraf 19b - 1K-12 Kubbeli mekan tavanında kalemişi 
süslemeler (2013). / Mural paintings on the ceiling of domed 
room/ 1K-12 (2013).

Fotoğraf 20 - 2K-08 2K-08 kodlu odada elips pencereler, volta 
döşeme ve demir konstrüksiyonlu merdiven. (2013). / Elliptical 
windows and iron staircase in the room/ 2K-08 (2013).
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Katlar arası erişimi sağlayan merdivenlerde, bodrum 
katta betonarme, üst katlarda ise ahşap konstrüksiyon 
kullanılmıştır.

Yapıda iki ayrı ısıtma sistemi bulunmaktadır. İlk 
yapım sürecinden kalma soba şeklinde kurgulanan ateş 
yakma yeri ve havalandırma bölümü olan sistemin yanı 
sıra, yapıya sonraki işlevler sırasında ilave edildiği 
düşünülen kalorifer sistemi de özgün ve  dönem eki 
niteliği taşımaktadır.

ZK- 03 kodlu balo salonunun demir konstrüksiyonlu cam 
kaplamalı çatı tasarımı özgün niteliğini korumaktadır.

İç Mekanların Süsleme Programı

Yapıda kullanılan süsleme programı oldukça zengin 
olup, her odanın bezemesi kendi içerisinde bir 
bütünlük göstermektedir. Konağın zemin katında hem 
duvarlarda, hem de tavanlarda kompozisyonlar içinde, 
figüratif ve madalyonlar içerisinde natürmortlar, 
manzaralar, panolara ayrılarak resmedilmiş dal, 
çiçek demetleri, kurdeleler gibi tekil uygulamalar 
kullanılmıştır. Bu kompozisyonların içinde kişisel 
tercihlerle uygulanan mitolojik kahramanlar, hayvan 
figürleri, burçlar gibi öğeler, konağı benzerlerinden 
farklı kılmaktadır. 

İç mekanların duvar ve tavanlarında Barok ve Rokoko 
üslubu etkisinin görüldüğü kalem işi süslemelerde, 
genel olarak bitkisel motiflerin tercih edildiği, 
geometrik figürler ile hayvan figürlerinin daha az 
kullanıldığı görülmektedir. Konağın bazı odalarında 
kullanılan kalem işlerine ilişkin hazırlanan bir tez 
çalışmasında, rumi, palmet, hayat ağacı, lotus, hatai 
çiçeği, kıvrık dallar gibi stilize edilmiş bitkisel 
motiflerin dikkat çektiği bildirilmektedir. Ayrıca 
kalem işi süslemelerde, az da olsa ejder, aslan, boğa, 
koç, oğlak, balık gibi hayvansal figürlerin kullanıldığı 
belirtilmektedir. Araştırmacı, geometrik motiflerin çok 
kollu yıldızlar, geometrik panolar şeklinde karşımıza 
çıktığı bilgisini vermektedir (Yanıkoğlu 2015: 122, 
Lev. 6a, 6b, 6c; Foto. 10a, 10b, 11e, 14b, 15d, 16b, 
17b). Aynı araştırmacı, Trabzon müzesindeki kalem 
işi süslemelerin tekniklerinin incelenmesi sonucunda, 
sıva üstü kalem işi tekniği ve sade malakari tekniğinin 
yoğun olarak kullanıldığını ifade etmektedir. Yazar, 
kalem işi süslemelerin renk özellikleri incelendiğinde, 
altın sarısı, oksit sarı, mavi, aşı kırmızısı, beyaz, siyah, 
çivit mavisi, kırmızı ve limon küfü yeşilinin en çok 
kullanılan renkler arasında olduğunu belirtmektedir 
(Yanıkoğlu 2015: 122). 

Yapıya ait süsleme programının özgün örneklerinin 
görüldüğü zemin katta giriş holünde (Foto. 4) 

kullanılan mermer taklidi sütunlar, balo/ toplantı 
salonu girişinde kumlama tekniğiyle zarif desenlerin 
oluşturulduğu camlar, ipek duvar kağıtları, alçı 
süslemeler, kalem işi bezemeler, karo mozaiklerle ilgili 
tanımlamalar, çalışmanın planlarla ilgili bölümünde 
verilmiştir (Lev. 3). Kostaki Konağının birinci katında 
ise daha sade uygulamalar göze çarpmaktadır. Birinci 
kattaki duvar resimleri panolar halinde ve Osmanlı 
üslubunun etkisiyle gerçekleştirilmiştir. İkinci kattaki 
duvar resimleri, üzerine yapılan onarımlar nedeniyle 
tam olarak okunamasa da, raspa yapılan bölümlerden 
anlaşıldığına göre diğer katlara oranla çok daha 
sadedir.

Süsleme programı açısından özgün nitelik taşıyan 
yapı ile ilgili araştırma yapmış olan Erten, yapıda 
yabancı bir mimari tarzın seçilmesinin yanı sıra, ithal 
malzeme kullanıldığını, yabancı işçi ve ustaların 
çalıştığını ve yapıda kullanılan malzeme, işçilik ve 
detaylandırmalardaki ustalığın incelenmeye değer 
düzeyde olduğunu vurgulamaktadır (Erten 1989: 87). 
Yapının analiz çalışmaları sırasında, yapım sistemi 
ve detayları incelenmiş ve giriş kapısı, giriş holü 
kapısı, balo salonu kapısı, tek kanatlı ve çift kanatlı 
pencereler, ısıtma sistemine ait odalardaki kapaklı ateş 
yakma yeri, baca, korkuluklar, demir döküm kalorifer 
radyatör ve içine yerleştirildiği döküm kaj detaylarının 
yanı sıra çini pano, ahşap lambri, kalem işleri/ duvar 
resimleri ve karo mozaik detayları ayrıntılı olarak 
irdelenmiş ve detaylar çizilmiştir (Lev. 2a, 2b, 2c, 
3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 6a, 6b, 6c, 7). 
İki yönde hareket edebilen pencere kepenkleri, sürme 
kapılar, kalorifer sistemi gibi öge ve sistemler, teknik 
ve estetik açıdan hayranlık uyandıracak niteliktedir. 
Mitolojik figürlerle, natürmortlarla zenginleştiren 
tavan ve duvarlarda uygulanan kalem işleri ve ahşap 
bezemeler ise şaşırtıcı güzelliktedir. 

Her bir mekan için, mekanın işlevine göre ayrı ayrı 
düşünülerek tasarım yapıldığı ve sonra bezeme 
programının uygulandığı anlaşılmaktadır. Örneğin 
Giriş salonu ile Balo/ Toplantı salonu arasındaki 
dekoratif camlı katlanır nitelikli kapılar istenildiğinde 
kenarlarda toplanarak iki mekan birlikte kullanılmış 
olmalıdır. En azından o amaçla tasarım yapıldığı 
mekansal incelemeden anlaşılmaktadır. Balo 
salonunda piyano köşkünde piyano çalınırken, 
konağın sahipleri ile konuklarının bu alanda dans 
etmesi planlanmıştır. Dans etkinliğine, duvarlarda 
işlenen profilden ve önden işlenen rakkaselerin de 
eşlik edeceği bir mekânsal düzenleme kurgulanmıştır. 
İşlevine göre bezemesi tasarlanan mekanlardan bir 
diğeri de yemek salonu olup, balık, istakoz,  meyve 
tabakları gibi yemek mekanıyla doğrudan ilişkili 
resimler madalyonların içine işlenmiştir. 
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Yapının değişik bölümlerinde yer alan, Afrodit, Venüs 
ve Eros gibi mitolojik figürler, konak sahiplerinin 
mitolojiye merakları ve ilgileri hakkında da bilgi 
vermektedir. 

Sonuç 

Kostaki Konağının mimari biçimlenişi 
değerlendirildiğinde, yapının yerelde gözlenen yapı 
geleneğinden çok, İstanbul’daki köşk yapılarıyla 
benzerlik gösterdiği ve yapımda kullanılan 
malzemelerin çoğunun yurtdışından getirildiği 
anlaşılmaktadır. Kostaki Konağını 19. yüzyılda inşa 
edilen sivil mimari örnekleriyle karşılaştırırken, 
Trabzon’un Karadeniz’in en işlek liman kentlerinden 
biri olduğunu ve ticari faaliyetlerin liman üzerinden 
yapıldığını unutmamak gerekmektedir. Ticari 
faaliyetlerin yoğunluğu, Trabzon’u bölgenin diğer 
kentlerinden ayrıştırarak, bölgenin en büyük ve en 
önemli kenti haline getirmiştir. Bu durum, Trabzon’da 
Kostaki Konağı’nın, yerel nitelikte değil, Osmanlının 
başkenti İstanbul’da yaygın olarak kullanılan Barok 
ve Rokoko üslubunun özelliklerini içinde barındıran 
ve süsleme programları açısından başkent örnekleriyle 
benzer şekilde inşa edilişini anlaşılır kılmaktadır.

Kuban, Osmanlı döneminde yüksek mevkide görev 
yapan idareciler, zengin tüccar aileleri ve yabancılar 
tarafından yaptırılan konak, köşk gibi yapılarda 
bazen tümüyle gelenekselin terk edildiğini, bazen 
de geleneksel mimari biçimlerin seçmeci yorumu ile 
başkent mimarisine ve İmparatorluğun yenileşme 
çabalarına paralel imgeler oluşturduklarını ifade 
etmektedir (Kuban, 2007: 649). 19. yy’da İstanbul’da 
Barok ve Rokoko tarzında inşa edilen bu tür yapılara 
örnek köşk ve kasırlar yapım tarihlerine göre aşağıdaki 
şekilde sıralanabilir; Aynalı Konak Kasrı, Dolmabahçe 
Sarayı (1842-1856), Ihlamur Kasrı (1849-1855), 
Küçüksu Kasrı (1856-1857), Maslak Kasırları (1861-
1865) ve Yıldız Şale Köşkü (I. Kısım; 1879-1880, II. 
kısım 1889, III. kısım 1898) (URL. 2). 

Kostaki Konağı eklektik cephe özellikleri açısından, 
İstanbul’da Beykoz Kasrı, Hidiv Kasrı, Adile Sultan 
Kasrı ve Yıldız Şale Köşkü gibi yapılarla benzerlik 
gösterse de, yapı kendine has bir nitelik taşımaktadır 
(TRAM 2014). Trabzon’da Rum zenginlerden 
Kabayanidis tarafından yaptırılan ve daha sonra M. 
Kemal Atatürk’e hediye edilen köşk (Kuloğlu; İbiş 
1989, 78), pencere, duvar örgüsü gibi nitelikleri ve cephe 
kurgusu açısından Kostaki Konağı ile bazı benzerlikler 
göstermekle birlikte, yapının iç mekanlarındaki 
bezemeleri son derece sadedir. Kostaki Konağının her 
bir mekanındaki bezeme programı ayrı bir sanat eseri 
olarak nitelendirilebilecek düzeydedir. Aynı dönemde 

Edirne’de yaşayan azınlıklar için planlanan konutlarla 
karşılaştırma yapıldığında, Edirne’de Kaleiçi’nde 
19. yy’da inşa edilen konutların genel olarak bitişik 
düzende inşa edilmeleri, planimetrik özelikleri ve 
bezeme programlarının daha yalın olmaları (Akansel: 
2004, 101-111) gibi nedenlerle Kostaki konağı ile 
benzeşmedikleri görülmektedir. Bu bağlamda yapının, 
diğer Anadolu kentlerindeki konutlardan daha çok, 
bazı İstanbul köşk ve kasırlarıyla benzerlik gösterdiği 
anlaşılmaktadır.

1900’lü yılların başlarında Trabzon’da inşa edilen 
Kostaki Konağı, sahip olduğu özgün değerleriyle 
mimarlık tarihimizde önemli bir yer tutmaktadır. 
Konağı yaklaşık 15 yıl gibi bir sürede yaptıran Kostaki 
Teophylaktos, büyük olasılıkla tasarımı yapan mimar 
ve ustalarla birlikte hareket etmiştir. Yapının genel 
tasarımının yanısıra, pencere, kapı, ısıtma gibi her bir 
detay kusursuz çalışacak şekilde çözülmeye çalışılmış, 
her bir mekan kullanımına göre değerlendirilip, 
süsleme programı oluşturulmuştur. 

Mitolojiye meraklı ve duygusal bir insan olduğu 
tahmin edilen Kostaki’nin, toplum içindeki itibarını, 
gücünü perçinleyecek bir yapıyı, yüksek bedelinden 
kaçınmayarak ve yıllara yayarak yapmaya çalıştığı 
anlaşılmaktadır. Yapı malzemelerinin çoğunun ve 
hatta mimar ve ustaların da yurtdışından getirildiği 
düşünülürse, bu süreç Kostaki ve ailesi için oldukça 
yorucu geçmiş olmalıdır. Koruyucu kanatlı aslan, şans, 
kader, kazanç, aşk, güzellik gibi kavramları betimleyen 
mitolojik kahramanları kullanan Kostaki, ne yazık ki 
yapım işinin tamamlanmasından sonra konakta sadece 
üç yıl gibi bir süre yaşayabilmiştir. Daha sonra konak 
Rus komutanının karargahına dönüştürülmüş, Kostaki 
ve ailesi konaktan çıkarılmıştır. Bu durumun Kostaki 
ve ailesi için ne denli üzücü olduğunu tahmin etmek 
güç değildir. Nitekim Nemlioğlu’nun verdiği bilgilere 
göre, sonra ki yıllarda, iflas ve icra işlemlerinden sonra 
geçirdiği kalp krizi sonucu Kostaki hayata gözlerini 
yummuştur (Nemlioğlu 2008:11-13). 

Kostaki özenle, emek, zaman ve para harcayarak 
yaptırdığı bu yapıyı uzun süre kullanamasa da, 
ismi bu yapı ile ölümsüzleşmiştir. Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca tescillenerek koruma altına alınan 
tarihi yapı, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist 
tarafından ziyaret edilmekte, konak mimarisi, ilginç 
detayları ve bezeme programıyla ziyaretçilerde 
hayranlık uyandırmaktadır.

Yapı özgün işlevi olan konut kullanımından sonra, 
tarihi süreçte önce Rus komutanlığı karargahı, daha 
sonra Üçüncü Umumi Müfettişlik Binası, Hükümet 
Konağı, Kız Meslek Lisesi ve Müze gibi kamusal 



170

A. Esin KULELİ

işlevlerle kullanılmış olup, bu durum yapıya gelen 
sabit ve hareketli yüklerin bir konakta beklenen yükten 
daha fazla ve değişken olması sorununu da beraberinde 
getirmiştir. Orijinalinde konak olarak tasarlanan 
yapıya, sonraki süreçlerde uyarlandığı işlevler 
sırasında, çalışan, ziyaretçi gibi hareketli insan yükü 
ve mobilya, vitrin gibi sabit yüklerle yüklenildiği ve 
yapının hem ihtiyaçlar nedeniyle eklenen ek yapılar, 
hem de getirilen bu yükler nedeniyle zarar gördüğü 
tespit edilmiştir.

Bu bağlamda yapının belgelenmesi sürecinde, 
mimari niteliği araştırılırken, analitik rölöveleri de 
hazırlanarak sorunlar anlaşılmaya çalışılmıştır. Hasar 
tespit analizi çalışmaları sırasında, tek tek bakıldığında 
ciddiyeti fark edilmeyen çatlak, sehim gibi yapıya 
ait yapısal sorunlar, bilgisayar ortamında döşeme, 
duvar ve tavanlarda birleştirilerek bütüncül anlamda 
değerlendirilmiş ve yapısal sorunlara yönelik çizim 
ve tablolar hazırlanmıştır. Strüktürel sorunlardan 
kaynaklanan çatlakların, özellikle BK-09, BK-17, ZK-
01, ZK-03, ZK-07, ZK-11, AK-02, AK-03, AK-04, AK-
05, 1K-01, 1K-11, 1K-12, 1K-16, 1K-21 mekanlarında  
yer aldığı gözlenmektedir (Lev. 8). Ayrıca, sergi salonu 
olarak kullanılan 1K-12 mekanının kubbesinde önemli 
olabilecek çatlakların bulunduğu tespit edilmiştir.  
Buna ilaveten, sergi salonu olarak kullanılan 1K-12 
mekanının kubbesinde önemli olabilecek çatlakların 
bulunduğu tespit edilmiştir. Özellikle de yapının batı 
yönündeki müştemilatına eklenen 2. katın konağa 
verdiği zarar nedeniyle oluşan çatlaklar, yapının kuzey 
cephesinden de izlenebilmektedir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, kültürel miras 
niteliğindeki bu önemli konağa yönelik koruma 
çalışmalarının başlatıldığı öğrenilmiştir. Özgünlüğünü 
önemli ölçüde koruyarak günümüze gelebilen konağın 
geleceğe güvenle taşınması için, koruma çalışmalarının 
çağdaş bir yaklaşımla ve geliştirilecek kapsamlı 
programlar çerçevesinde, uzman ekipler tarafından 
özen ve hassasiyetle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Teşekkür

Yapılan araştırma sürecinde katkıları ve yayın izninden 
dolayı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 
Trabzon Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile Trabzon Müze 
Müdürlüğü’ne, ve ayrıca ölçüm ve belgeleme sürecinde 
sağlıklı bir ürün hazırlanması için emek veren ölçüm ve 
proje ekibine teşekkür ederim. 

Bu araştırma, koruma projesinde hazırlanan belgeleme 
çalışmalarına odaklanmış olup, yapının değişmişlik ve 
güvenilirlik analizlerini içeren restitüsyon araştırması 
ile koruma projesi sürecinde geliştirilen müdahale 
önerilerinin diğer bir yayında araştırmacılarla 
paylaşılması amaçlanmaktadır.
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A. Esin KULELİ

Levha 1 - Rölöve Cepheler. / Kostaki Mansion’s Measured Drawings; Elevations.
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KOSTAKİ KONAĞININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE GÜNÜMÜZDEKİ KULLANIMI ÜZERİNE BIR ARAŞTIRMA 

Levha 2a - Kostaki Konağı, Rölöve, Planlar 1. / Kostaki Mansion’s Measured Drawings; Plans 1.
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A. Esin KULELİ

Levha 2b - Kostaki Konağı, Rölöve, Planlar 2. / Kostaki Mansion’s Measured Drawings; Plans 2.
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KOSTAKİ KONAĞININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE GÜNÜMÜZDEKİ KULLANIMI ÜZERİNE BIR ARAŞTIRMA 

Levha 2c - Kostaki Konağı, Rölöve, Planlar 3. / Kostaki Mansion’s Measured Drawings; Plans 3.



176

A. Esin KULELİ

Levha 3a - Tavan Planları 1. / Kostaki Mansion’s Measured Drawings; Ceiling Plans 1.
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KOSTAKİ KONAĞININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE GÜNÜMÜZDEKİ KULLANIMI ÜZERİNE BIR ARAŞTIRMA 

Levha 3b - Tavan Planları 2. / Kostaki Mansion’s Measured Drawings; Ceiling Plans 2.
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A. Esin KULELİ

Levha 4a - Rölöve kesitler 1. / Kostaki Mansion’s Measured Drawings; Sections 1.
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KOSTAKİ KONAĞININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE GÜNÜMÜZDEKİ KULLANIMI ÜZERİNE BIR ARAŞTIRMA 

Levha 4b - Rölöve Kesitler 2. / Kostaki Mansion’s Measured Drawings; Sections 2.
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A. Esin KULELİ

Levha 5a - Detaylar 1. / Kostaki Mansion’s Measured Drawings; Details 1.
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KOSTAKİ KONAĞININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE GÜNÜMÜZDEKİ KULLANIMI ÜZERİNE BIR ARAŞTIRMA 

Levha 5b - Detaylar 2. / Kostaki Mansion’s Measured Drawings; Details 2.
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A. Esin KULELİ

Levha 5c - Detaylar 3. / Kostaki Mansion’s Measured Drawings; Details 3.
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KOSTAKİ KONAĞININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE GÜNÜMÜZDEKİ KULLANIMI ÜZERİNE BIR ARAŞTIRMA 

Levha 5d - Detaylar 4. / Kostaki Mansion’s Measured Drawings; Details 4.



184

A. Esin KULELİ

Levha 5e - Detaylar 5. / Kostaki Mansion’s Measured Drawings; Details 5.
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KOSTAKİ KONAĞININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE GÜNÜMÜZDEKİ KULLANIMI ÜZERİNE BIR ARAŞTIRMA 

Levha 5f - Detaylar 6. / Kostaki Mansion’s Measured Drawings; Details 6.
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A. Esin KULELİ

Levha 6a - Tavan detayları 1. / Kostaki Mansion’s Measured Drawings; Ceiling Details 1.
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KOSTAKİ KONAĞININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE GÜNÜMÜZDEKİ KULLANIMI ÜZERİNE BIR ARAŞTIRMA 

Levha 6b- Tavan detayları 2. / Kostaki Mansion’s Measured Drawings; Ceiling Details 2.
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A. Esin KULELİ

Levha 6c - Tavan Detayları 3. / Kostaki Mansion’s Measured Drawings; Ceiling Details 3.
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KOSTAKİ KONAĞININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE GÜNÜMÜZDEKİ KULLANIMI ÜZERİNE BIR ARAŞTIRMA 

Levha 7 - Döşeme Detayları. / Kostaki Mansion’s Measured Drawings; Floor Details.
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A. Esin KULELİ

Levha 8 - Yapısal Sorunların Analizi, Planlar, Kesitler ve Görünüşler. / Kostaki Mansion’s Measured Drawings; Analysis of Structural 
Problems, Plans, Sections and Elevations.
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MİMAR VEDAD (TEK), RESSAM İZZET ZİYA VE SEDEFKÂR 
VASIF BEYLERİN ORTAK BİR ÇALIŞMASI: 1914 TARİHLİ III. 

SELİM TABLOSU İLE ÇERÇEVESİ 

A COLLABORATION BETWEEN ARCHITECT VEDAD (TEK), 
PAINTER IZZET ZIYA AND SEDEFKÂR VASIF BEY: THE 

PAINTING OF SULTAN SELIM III AND ITS FRAME (1914)

 Müjde Dila GÜMÜŞ *1

Özet

III. Selim, 19. yüzyılın başlarında,  Fransa Sefarethanesi’ne kendisini konu alan bir tablo hediye eder. 1913 yılında 
Tarabya’daki Fransa Sefarethanesi’nde çıkan büyük yangında bu tablo tahrip olur. Fransa sefiri Louis-Maurice 
Bompard’ın  V. Mehmed Reşad’a durumdan duyduğu üzüntüyü aktarmasının ardından, V. Mehmed Reşad Kapıdağlı 
Konstantin’in III. Selim tablosunun bir kopyasını yaptırarak Fransa Sefarethanesi’ne hediye etmeye karar verir. 
Dönemin saray ressamı İzzet Ziya Bey tabloyu yapmakla, saray mimarı Vedad Bey tablonun çerçevesini tasarlamakla, 
Sedefkâr Vasıf Bey ise sedef kakma tekniğinin kullanıldığı çerçevenin uygulamasını gerçekleştirmekle görevlendirilir. 
1914 tarihli III. Selim tablosu ve  çerçevesinin üretim süreci, II. Meşrutiyet Dönemi’nde saray ressamı ve mimarının 
çalışma koşulları hakkında fikir sahibi olunmasını sağlamaktadır. Oryantalizm ile Milli Mimari üsluplarından 
etkiler taşıyan çerçeve, Vedad Bey üzerine şimdiye kadar yapılan yayınlarda ele alınmamış olup, kendisinin mimari 
dışı üretimlerine dikkat çekici bir örnek teşkil eder. Söz konusu çerçeve, II. Meşrutiyet Dönemi’nde Milli Mimari 
üslubunun dekoratif obje tasarımına ne şekilde yansıdığını tartışmaya olanak sağlamakadır. Bu çalışma kapsamında, 
tablo ve çerçevenin üretim sürecinin Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve Vedad Tek Aile arşivinden özgün belgelerle 
desteklenerek ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Bununla beraber, çerçevenin üslup özellikleri, günümüzde İstanbul 
Fransız Sarayı’nda bulunan tablonun güncel ve detaylı fotoğrafları üzerinden incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: II. Meşrutiyet Dönemi, Osmanlı- Fransa İlişkileri, Vedad Tek, İzzet Ziya, Milli Mimari Akımı. 
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Abstract

At the beginning of the 19th century, Selim III gave a painting which had himself as its subject, as a gift to the French 
Embassy In 1913, a large fire broke out at the Embassy of France in Tarabya and the painting was destroyed. After 
the Ambassador of France, Louis-Maurice Bompard, conveyed his sadness over the matter to Mehmed Reşad V, 
the Emperor decided to have a copy of Kapıdağlı Konstantin’s painting made and gift it to the Embassy of France 
again. The court painter of the period, İzzet Ziya Bey, was commissioned to paint, the court architect Vedad Bey 
was assigned to design the frame, and Sedefkâr Vasıf Bey was to create the nacre inlay on the frame. The production 
process of the 1914 painting of Selim III and its frame, provides ideas regarding the working conditions of the court 
painter and architect during the II. Constitutional Period. The frame, which shows influences of Orientalism and 
National Architecture movements, hasn’t been explored in any publication on Vedad Bey as of yet, and it serves 
as a significant example of his work in areas outside architecture. Furthermore, the frame in question allows a 
discussion on how the National Architecture movement was reflected in the design of decorative objects during the 
II. Constitutional Period. The aim of this study is to present the production process of the painting and the production 
process of the frame along with its stylistic features, with the support of documents from the Ottoman Archives of the 
Prime Minister’s Office, and the Vedad Tek family archives.

Keywords: Second Constitutional Period, Ottoman-France Relationships, Vedad Tek, İzzet Ziya, National 
Architectural Movement.
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GİRİŞ 

1913 yılı Ağustos ayında Tarabya’daki Fransa Sefaretha-
nesi’nde çıkan yangında, sefarethane ve içindeki pek çok 
eser  tahrip olur. Bu eserlerden biri, 19. yüzyıla tarihlenen 
ve III. Selim tarafından dönemin Fransa sefirine armağan 
edilmiş olan III. Selim tablosudur. II. Meşrutiyet yılla-
rında Fransa sefiri olan olan Louis-Maurice Bompard,1 
yangından sonra Dolmabahçe Sarayı’na gelir ve tablo-
nun tahrip olmasından duyduğu üzüntüyü V. Mehmed 
Reşad’a (Sal.1909-1918) aktarır.  Bunun üzerine V. Meh-
med Reşad, dönemin saray ressamı İzzet Ziya Bey’i, 
Kapıdağlı Konstantin’in III. Selim tablosunun bir kop-
yasını yapmakla görevlendirir (Foto.1). Fransa Sefaret-
hanesi’ne hediye edilecek olan tablonun çerçevesini dö-
nemin saray mimarı Vedad Bey tasarlar (Foto. 2). Sedef 
kakma tekniğinin kullanıldığı çerçevenin uygulamasını 
ise Sedefkâr Vasıf Bey gerçekleştirir. (Toros, 2000:116-
125) Tablo ve çerçevesine, dönemin süreli yayınlarından 
Şehbal ile Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi’nde yer 
verilir.2 Bu makalede, dönemin üç sanatçısının işbirliği 
ile tamamlanarak Fransa Sefarethanesi’ne hediye edilen 
tablonun üretim süreci incelenecektir. Bununla beraber, 
Vedad Bey tarafından tasarlanmış olan çerçevenin süsle-
me özellikleri, II. Meşrutiyet Dönemi’nde devlet katında 
tercih edilen Milli Mimari üslubunun dekoratif obje tasa-
rımına nasıl etki ettiği bağlamında ele alınacaktır. 

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ’NİN SARAY MİMARI VE-
DAD BEY VE SARAY RESSAMI İZZET ZİYA BEY

II. Meşrutiyet Dönemi’nde yaşanan ekonomik ve siya-
si değişimlerin sonucunda, sarayın masrafları oldukça 
kısılır. V. Mehmed Reşad’ın saltanat yıllarında saray 
çalışanlarının sayısı, II. Abdülhamid dönemine göre 
çok daha azdır. (Uşaklıgil, 2012: 57, Terzi, 2000: 165) 
Saray mimarlığı ve saray ressamlığı görevlerinin sınır-
ları da önceki yıllara göre farklılıklar gösterir. Örne-
ğin, II. Abdülhamid döneminde etkinlik gösteren saray 
mimarları Serkiz Balyan, Vasilaki Ioannidis ve Yanko 
Ioannidis,3 hem padişahın kişisel ihtiyaçlarına yönelik 
pek çok yeni yapının; hem de çeşitli kamu yapılarının 
inşasını üstlenmişlerdir (Şenyurt, 2009). 1909-1914 
yılları arasında “sermimar-ı hazret-i şehriyari” ünvanı 

1 İzzet Ziya Bey’in anılarında “Bunpar” olarak geçen Louis-Ma-
urice Bompar 1909-1914 yılları arasında Fransa sefiri olarak 
görev yapmıştır. Casa, 1995:112. 

2 R. 1 Mart 1330 (14 Mart 1914) tarihli Şehbal gazetesi. R. 1 
Mayıs 1330 (14 Mayıs 1914) tarihli ve 16 numaralı Osmanlı 
Ressamlar Cemiyeti Gazetesi.

3 Vasilaki Ioannidis ve Yanko Ioannidis ile ilgili detaylı bilgi için 
bkz. Şenyurt, 2012:146-155. Vedad Bey’in sermimar olarak gö-
rev kapsamının II. Abdülhamid dönemini sermimarlarının görev 
kapsamından farkı hakkında bilgi için bkz. Gümüş, 2018: 23-28.

ile görev yapan Vedad Bey4 ise (Foto.3), hanedanın 
kullandığı saray ve kasırların tamiratından sorum-
lu tutulmuştur. Kısıtlı bir bütçe dahilinde, padişahın 
ikamet ettiği Dolmabahçe Sarayı, yaz aylarında 
kullanılan Yıldız Sarayı ve Hırka-i Saadet ziyareti 
vb. devlet törenlerinde kullanılan Topkapı Sarayı›nın 
tamiratı için pek çok ön keşif defteri (keşf-i evvel) dü-
zenlemiştir. Sarayların, kasırların ve devlet görevlile-
rine tahsis edilen konakların tamiratına eklenen çeşitli 
istisnai işler ile beraber Vedad Bey, görevi süresince 
700 civarında keşif defteri hazırlamıştır. (Gümüş, 
2018:199-263) Geniş bir yapı yelpazesine yönelik ka-
leme alınmış yüzlerce ön keşif defteri,  saray mima-
rı Vedad Bey’in yoğun çalışma düzenini ve geniş bir 
yapı grubundan sorumlu tutulduğunu gösterir.5 Fransa 
Sefarethanesi için yaptırılacak çerçevenin tasarlanma-

4 Mimar Vedad Tek’in yaşam öyküsü ve kariyerine ilişkin detay-
lı bilgi için bkz. Batur (ed.), 2003. 

5 Mimar Vedad Bey’in saray mimarlığı dönemi hakkında detaylı 
bilgi için bkz. Gümüş, 2018. Çalışma kapsamında Vedad Bey 
tarafından hazırlanmış 705 keşif defterinin olduğu ve bunlar-
dan 478 tanesinin başlık ve içeriği tespit edilmiştir. Bkz. s. 199-
263. Fakat, söz konusu yayında, bu makaleye konu olan tablo 
ve çerçevesine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

Fotoğraf 1 - İzzet Ziya Bey tarafından resmedilen III. Selim 
tablosu. (Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi, No: 16,  kapak 
sayfası.) / Painting of Selim III by İzzet Ziya Bey.
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sı, sermimarlığı kapsamında üstlendiği istisnai görev-
lerden biri olup; Vedad Bey’in bu tasarımına kendisi  
üzerine şimdiye kadar yapılan yayınlarda yer verilme-
miştir.6 

II. Abdülhamid’in iktidarının son 13 senesinde “res-
sam-ı hazret-i şehriyari” ünvanıyla saray ressamlığı 
yapan Fausto Zonaro, 7  31 Mart olaylarından sonra 
açığa alınır. (Öndeş, Makzume, 2003: 41) V. Meh-
med Reşad’ın tahta çıkmasından kısa süre sonra, 
söz konusu göreve mabeyn katiplerinden İzzet Ziya 
Bey8 getirilir (Foto.4). Bu görevlendirme, Sermimar 
Vedad Bey’in V. Mehmed Reşad’a sarayda bir ressa-
ma ihtiyaç duyulduğunu iletmesi sonucunda gerçek-
leşmiştir. Zonaro’dan boşalan görevi dolduran İzzet 
Ziya Bey, ressamlık görevini mabeyn kâtipliğine ek 
olarak üstlenir. Yeni birini atamaktansa, zaten saray-
da çalışmakta olan birinin görevlendirilmesi, ekono-

6 Bkz. Özkan, 1973. Uluç, 1987. Onur, 1988. Batur (Ed.), 2003. 
Gümüş, 2018.   

7 Zonaro’nun “ressam-ı hazret-i şehriyari” ünvanı ile çalıştığı 
döneme ilişkin detaylı bilgi için bkz. Öndeş ve Makzume, 
2003, s. 41-95.  Ürekli,  2017, s.224-226. 

8 Ressam İzzet Ziya Bey ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Birinci, 
A., Çeri, B. (Haz.), 2014. Toros, 2000: 116-125.

mik kaygılarla yapılmış bir hamledir (Uşaklıgil, 2012: 
133. Toros, 2000:116-125). Saray ressamı İzzet Ziya 
Bey’in ne gibi sorumlulukları olduğu üzerine detay-
lı herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Taha To-
ros’un “Osmanlı Sarayı’nın Son Ressamı İzzet Ziya 
Bey” başlıklı kitap bölümü ile (Toros, 2000, s. 116-
125) İzzet Ziya Bey’in anılarında yer alan kimi ifa-
deler, saray ressamı olarak ne gibi görevler üstlendiği 
hakkında bilgiler içerir. İzzet Ziya Bey’in görevlerin-
den biri, Dolmabahçe Sarayı’nda yer alan resimlerin 
envanterini çıkarmak ve korunmalarını sağlamaktır. 
(Toros, 2000:116-125) Üzerinde detaylıca durduğu bir 
diğer görev ise, V. Mehmed Reşad’ın sipariş edece-
ği kuşların resimlerini hazırlamaktır (Birinci ve Yiğit 
(Haz.), 2018:69). Anılarında bu görevin zorluklarına 
uzun yer ayıran İzzet Ziya Bey, yapacağı en ufak bir 
hatanın siparişlerin yanlış anlaşılmasıyla sonuçlana-
cağını yazmıştır. Söz konusu görev, Zonaro’nun saray 
ressamı olarak gerçekleştirdiği büyük ölçekli projeler 
ile karşılaştırıldığında,9 II. Meşrutiyet yıllarında saray 
ressamının çok daha mütevazı koşullarda çalıştığını 
gösterir. İzzet Ziya Bey, eski saray ressamı Zonaro 
gibi Osmanlı tarihinden çeşitli önemli olayları konu 
alan büyük ölçekli tablo siparişleri almamıştır.  Ünlü 
kişilere ait bir portre serisi yapması planlandıysa da, 
arka arkaya başlayan savaşlar ve ülkenin ekonomik 
durumu güzel sanatlara yönelik teşebbüslerin askıya 
alınmasına sebep olur. Fransa Sefarethanesi’ne hediye 
edilmek üzere hazırlanan III. Selim tablosu, İzzet Ziya 
Bey’in saray ressamlığı döneminde üstlendiği en üst 
düzey görev olarak görünmektedir. Tablonun tamam-
lanmasının ardından dönemin süreli yayınlarında ken-
disi ile ilgili haberler yayınlanır ve Fransa Hükümeti 
İzzet Ziya Bey ile Sedefkâr Vasıf Bey’i birer nişanla 
ödüllendirir (Toros, 2000:119) 

Saray ressamına ihtiyaç duyulduğunu bizzat saray 
mimarı Vedad Bey’in padişaha aktarmış olması, İzzet 
Ziya Bey ile Vedad Bey’in çeşitli işlerde beraber çalış-
tıklarına işaret eder. 1914 tarihli III. Selim tablosunu 
ele almak, dönemin saray mimarı ve ressamının çalış-
ma pratiklerini anlamak ve ne düzeyde iş birliği yap-
tıkları üzerine düşünmeye başlamak için bir başlangıç 
noktası olarak değerlendirilebilir. Fransa Serafethane-
si’ne hediye etmek üzere yaptırılan tablo ve çerçevesi 
işinde, söz konusu ikili dışında bir kişi daha önemli rol 
oynamıştır: Sedefkâr Vasıf Bey (Foto.5). Ötekilerden 
farklı olarak sarayda görev yapmayan Vasıf Bey, büyük 
boyutları ve sedef kakma tekniğindeki özenli işçiliği 
ile dikkat çeken çerçevenin uygulamasını gerçekleştir-
miştir. Çerçevenin tamamlanmasının ardından Osman-
lı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi’nde kendisini tanıtan 

9 Zonaro’nun “ressam-ı hazret-i şehriyari” ünvanı ile çalıştığı 
dönemdeki üretimleri için bkz. Öndeş ve Makzume, 2003, s. 
41-95.  Ürekli,  2017, s.224-226.

Fotoğraf 2 - Vedad Bey’in tasarladığı ve Sedefkâr Vasıf Bey’in 
uygulamasını gerçekleştirdiği çerçeve. (Osmanlı Ressamlar 
Cemiyeti Gazetesi, No: 16, s. 229.) / Painting’s frame designed by 
Vedad Bey and created by Sedefkar Vasıf Bey.
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metne göre, Vasıf Bey 1884 yılında Bahriye Sıbyan 
İdadisine başlamış, güzel sanatlara duyduğu ilgi ve 
yeteneği sonucunda bu alana yönelmiş ve mektebin 
sanayi şubesinden şehadetname almıştır. Fildişinden 
yaptığı bir filika modelini II. Abdülhamid’e takdim 
etmesinin ardından sarayın özel imalathanesine tayin 
edilmiştir. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’ndeki yazı-
da Vasıf Bey’in üretimleri övülmüş, Almanya İmpa-
ratoru’na hediye edilen sedef işlemeli Kız Kulesi’ni 
gösteren levha ile İngiltere Kralı I. Edward’a takdim 
edilen sedefli paravan “asâr-ı islamiye’yi gerçekten 
temsil eden” eserler olarak yorumlanmıştır. Vasıf Bey 
II. Meşrutiyet’in ilanının ardından Bahriye Nezare-
ti’ne başvurmuş ve Tavşan Fabrikası10 müdüriyetine 
atanmış, ardından emekli olmuştur. Fabrikada çalışır-
ken İstanbul’u ziyaret eden İngiliz amirali Curson’a 
Bahriye Nezareti tarafından hediye edilen fildişinden 
üretilmiş Osmanlı arması, kendisinin eseridir. Kendi-
sinin üretimi olan sedef ve bağa kakma bir çekmece, 
Topkapı Sarayı Müzesi›nde 27/274 envanter numarası 
ile kayıtlıdır (Barışta, 2009: 86). Vasıf Bey’in üretim-
leri, önceki yıllarda Almanya İmparatoru ve İngiltere 
Kralı gibi şahıslara hediye edilmiş olduğundan Fransa 
Sefarethanesi’ne verilecek hediye için de kendisinin 
tercih edilmesi, şaşırtıcı değildir. 

10 Metinde bahsedilen Tavşan Fabrikası, Tersane-i Amire Tavşan 
Atöylesi’dir. 

Fotoğraf 3 - Mimar Vedad Bey (Bodrum Mimarlık Kitaplığı, 
Vedad Tek Aile Arşivi, Suha Özkan-Pelin Derviş Koleksiyonu) / 
Architect Vedad Bey.

Fotoğraf 4 - Ressam İzzet Ziya Bey (R. 1 Mart 1330/ 14 Mart 1914 
tarihli Şehbal gazetesi, s. 466) / Painter İzzet Ziya Bey.

Fotoğraf 5 - Sedefkâr Vasıf Bey (Osmanlı Ressamlar Cemiyeti 
Gazetesi No: 16, s. 228.) / Sedefkar Vasıf Bey.
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İZZET ZİYA BEY TARAFINDAN YAPILAN III. SELİM 
TABLOSU

İzzet Ziya Bey’in hediye edilecek olan III. Selim tablosu-
nu tamamlaması dört buçuk ay sürer. Tablo hazırlanırken, 
söz konusu dönemde Camlı Köşk’te bulunan ve Kapıdağ-
lı Konstantin’in 1803 yılında yapmış olduğu III. Selim 
tablosu örnek alınır (Birinci ve Yiğit (Haz.), 2018:111-
112). Günümüzde Topkapı Sarayı Müzesi’nin Padişah 
Portreleri kısmında sergilenmekte olan tabloda III. Selim 
Topkapı Sarayı hareminde bir odada tören kıyafetleriyle 
ve elinde tespih ile otururken betimlenmiştir. Arkasında-
ki duvarda tuğrası, kılıcı ve içi kitaplarla dolu raflar yer 
alır. Rafta dikkat çeken bir başka obje ise Avrupa usulü 
saattir. (Foto. 6) Bu tablo, III. Selim’in bir büst portresi 
değil, tam boy bir portresi olması ve kişisel eşyalarına yer 
vermesi bakımından öteki III. Selim tablolarından ayrılır. 

(Renda, 2000: 467) İzzet Ziya Bey tablodan bahsederken 
«eski minyatür üslubu ve aynı eski renkleri» kullandı-
ğını ifade eder (Birinci ve Yiğit (Haz.), 2018:111-112); 
yani Kapıdağlı Konstantin’in tablosuna herhangi yeni bir 
yorum katmamış; tam bir kopyasını yapmıştır (Foto.7). 
Tablonun sol alt köşesinde İzzet Ziya Bey’in imzası ve 
1332 tarihi bulunur. 11  Tablonun 1914 yılında tamam-

11 Renda tablonun 1913 yılında İzzet Mesrur tarafından bir 
kopyasının yapıldığını ve Fransa Sefarethanesi’ne hediye 

landığı12 göz önünde bulundurulduğunda, tarihin Hicri 
takvime göre atıldığı anlaşılır.13 İmza ve tarihin altında, 
parantez içinde “Ressam Kapıdağlı Konstantin’in levha-
sından istinsah edilmiştir” notu bulunur (Foto.8).

VEDAD (TEK) BEY TARAFINDAN TASARLANAN 
ÇERÇEVE 

Tablonun çerçevesini tasarlama görevi, sermimar-ı haz-
ret-i şehriyari Vedad Bey’e verilmişti. Vedad Tek üzerine 
yapılan çalışmalarda ağırlıklı olarak büyük ölçekli mimari 
üretimleri ele alınmış olsa da, kendisi aynı zamanda küçük 
obje-mobilya tasarlayan çok yönlü bir mimardır. Yapıların-
da yer alacak çinilerin desenlerini kendisinin hazırladığı14 

edildiğini yazmıştır fakat tablo, belgelerden ve tablo üzerindeki 
imzadan anlaşıldığı üzere, İzzet Ziya tarafından yapılmıştır. 

12 Tablonun tamanlandığına ilişkin haberler 1914 yılına ait süreli 
yayınlarında yer almaktadır. R. 1 Mart 1330 (14 Mart 1914) 
tarihli Şehbal gazetesi. R. 1 Mayıs 1330 (14 Mayıs 1914) tarihli 
ve 16 numaralı Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi.

13 H.1332 M.1913-1914’e denk gelmektedir.
14 Hakan Arlı’nın Vedad Bey’in pek çok yapısındaki çinilerin 

üreticisi olan Kütahyalı Mehmed Emin Usta üzerine hazırladığı 
tezde Vedad Bey’in yapılarındaki çini kullanımıyla ilgili tespiti 
şöyledir: “Mehmed Emin’in çinileri ile kaplı yapılar arasında, 
mimarı belli olanlardan Vedad Tek ve Muzaffer’e ait olanlar 
kolaylıkla ayrılabilirler. Bu yapıların çinileri diğer yapılara 
göre daha farklıdır. Üslup açısından bariz bir farklılık göster-
melerinin sebebi bu çinilerin desenlerinin ve renklendirmeleri-
nin mimarlarına ait olmasıdır. Mimar Vedad’ın ve Muzaffer’in 
desen çalışmaları olduğu ve kendi yapılarının çini süsleme ve 
diğer süsleme desenlerini, programlarını kendilerinin hazırla-
dıkları bilinmektedir.” 

Fotoğraf 6 - Kapıdağlı Konstantin tarafından yapılmış olan 1803 
tarihli III. Selim tablosu. (http://www.topkapisarayi.gov.tr/tr/
content/padişah-portreleri-ve-resim-koleksiyonu) / Selim III 
painting by Kapıdağlı Konstantin.

Fotoğraf 7 - Fransa Sefathanesi’ne hediye edilen III. Selim 
tablosu ve çerçevesinin genel görünümü. (M. Dila Gümüş, 2018) 
/ Painting of Selim III and its frame, which was gifted to the 
Embassy of France.
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(Arlı, 1989: 153), mezartaşı ( Cephanecigil, 2003: 364. 
Gümüş, 2017),  mobilya ve dekoratif objeler tasarladığı 
bilinmektedir. (Demirbel, 1941: 233. Uluç, 1987: 247). 
Örneğin, Valikonağı’nda bulunan 1914 tarihli konutunun 
alçı tavan kabartmalarını ve çini desenlerini kendisi 
tasarlamış ve titizlikle uygulatmıştır (Özkan ve Tek, 1979: 
182). Bu çalışmada ele alınan 1914 tarihli çerçeve de Ve-
dad Bey’in mimari dışı çalışmalarına bir örnektir.

Vedad Bey’in aile arşivinde çok sayıda mobilya eskizi 
bulunmaktadır (Foto.9, 10). Söz konusu mobilyaların 
sade tasarım özellikleri, 1930’lar ve sonrasında hazırlan-
dıklarına işaret eder. Aynı arşivde bulunan «Şam işi sedef 
çiçekler» başlıklı çiçek ve çerçeve köşesi eskizlerinin ise 
bu makalede ele alınan çerçeve ile bağlantılı olma ihti-
mali mevcuttur (Foto. 11). 

Fotoğraf 8 -  III. Selim tablosunun sol alt köşesinde yer alan İzzet Ziya imzası, 1332 tarihi ve “ Ressam Kapıdağlı Konstantin’in 
levhasından istinsah edilmiştir.” notu. (M. Dila Gümüş, 2018) / The signature of İzzet Ziya and the date of the paintng, 1332, located at 
the left bottom corner of the Selim III painting within the note “Copied from painter Kapıdağlı Konstantin’s painting”..

Fotoğraf 9 - Vedad Bey’e ait mobilya ve dekoratif obje eskizleri. 
(Bodrum Mimarlık Kitaplığı, Vedad Tek Arşivi, Suha Özkan-Pelin 
Derviş koleksiyonu) / Vedad Bey’s furniture and decorative object 
sketches.

Fotoğraf  10 - Vedad Bey’e ait mobilya ve dekoratif obje eskizleri. 
(Bodrum Mimarlık Kitaplığı, Vedad Tek Arşivi, Suha Özkan-Pelin Derviş 
koleksiyonu) / Vedad Bey’s furniture and decorative object sketches.



198

Müjde Dila GÜMÜŞ

1914 tarihli çerçevede kullanılan motifler incelendiğin-
de, oryantalist etkilerin ağır bastığı, aynı zamanda Milli 
Mimari üslubundaki yapılarda kullanılan süsleme re-
pertuarından öğelerin de yer aldığı görülür. Çerçevenin 
üç tarafı dikdörtgen ve kare panolarla çevrilidir. İki yan-
da yer alan panolarda, saksıdan çıkan hatayiler, rumiler 
ve hançer yapraklarının kullanıldığı bir dolgu yer alır 
(Foto.12). Üst kenarın ortasındaki yatay konumlandı-
rılmış dikdörtgen panoda da aynı dolgu kullanılmıştır; 
farklı olarak ise, saksı öğesi yerine kompozisyonun iki 
başında birer palmet yer alır. Yatay dikdörtgen panonun 
iki yanındaki kare panolara birer gülce yerleştirilmiştir. 
Çerçevenin iç kısmında, dört kenarda ince bir bordür do-
laşır. Kartuşlar içinde soyut bitkisel bezemeler ve bun-
ları birleştiren gülcelerin kullanıldığı bordürdeki özenli 
sedef işçiliği dikkat çekicidir (Foto.13). Çerçevenin sağ 
ve sol alt köşelerinde birer kitabe bulunur. Sağ taraftaki 
kitabede “İstanbul 1332” ifadesi yer alır. Soldaki kitabe 
düşmüştür fakat altta kalan izlerden “Mehmet Vasıf” 
yazısı okunmaktadır. (Foto.14,15) 

Ortasında V. Mehmed Reşad’ın tuğrasının bulunduğu te-
pelik, rumilerle doldurulmuştur (Foto.16). 

Panoların etrafında, tuğranın dairesel çerçevesinde ve 
tepeliğin altında prizmatik üçgenler kuşağından oluşan 
silmeler kullanılmıştır. Özellikle tepelik ile panolar ara-
sında bir geçiş öğesi olarak kullanılmış olan kuşak, öte-
kilerden daha iri ve dikkat çekicidir. 7-8 üçgenleri veya 
Türk üçgenleri olarak da adlandırılan prizmatik üçgen 
kuşakları,  hem Vedad Bey tarafından, hem de Milli Mi-
mari üslubunda üretim yapan pek çok mimar tarafından 
mimari bezeme unsuru olarak sıklıkla kullanılmıştır. 
(Foto. 17, Foto. 18, Foto. 19)

Konstantin Kapıdağlu’nın 1804 tarihli tablosunda, duvar-
da III. Selim’in tuğrası asılıdır. Tuğra, çelenk biçimli bir 
çerçevenin içine yerleştirilmiştir. Çerçevenin üst kısmında 
bir taç ve onun etrafında mızrak, sancak benzeri öğeler 
göze çarpar. Konstantin Kapıdağlı’nın tablosunda yer 
alan III. Selim tuğrasının çerçevesinin süsleme özellikleri, 
İstanbul’da 19. yüzyılın başında tercih edilmiş olan Am-
pir üsluptadır. Çerçevenin üzerinde bulunan V. Mehmed 
Reşad tuğrasında da, tablodaki III. Selim tuğrasında da 
siyah zemin ve altın yaldızlı eliptik bir çerçeve kullanıl-
mıştır fakat çerçeveler süsleme özellikleri bakımından bir-
birlerinden ayrılmaktadır. III. Selim tuğrasının çerçevesi 

Fotoğraf  11 - Vedad Bey’e ait “Şam işi sedef çiçekler” notu 
yazılmış eskizler. (Bodrum Mimarlık Kitaplığı, Vedad Tek Arşivi, 
Suha Özkan-Pelin Derviş koleksiyonu) / Vedad Bey’s sketches 
within the note “Damask style nacreous flowers”.

Fotoğraf  12 - Çerçevenin iki sağ ve sol kenarında yer alan 
panolardan detay. (M. Dila Gümüş, 2018) / Detail from the boards 
on the right and left sides of the frame.
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Ampir üsluptayken, V. Mehmed Reşad’ın tuğrasında Milli 
Mimari üslubunda bir çerçeve kullanılmıştır. Çerçeveler, 
dönemlerinin mimari eğilimlerini yansıtmaları bakımın-
dan ilgi çekicilerdir. (Fot. 20, Fot. 21)

Fotoğraf  13 - Çerçeveyi dört taraftan çeviren bordürden detay. (M. 
Dila Gümüş, 2018) / Detail from the border surrounding all sides 
of the frame.

Fotoğraf  14 - Çerçevenin sağ alt köşesinde bulunan “İstanbul 
1332” yazılı kitabe. (M. Dila Gümüş, 2018) / “İstanbul 1332” 
inscription in the lower right corner of the frame.

Fotoğraf  15 - Çerçevenin sol alt köşesinde bulunan “Mehmed 
Vasıf” yazılı kitabenin izi. (M. Dila Gümüş, 2018) / The trace 
of the inscription written in the lower right corner of the frame, 
“Mehmed Vasıf”.

Fotoğraf  16 - Çerçevenin tepeliği ve köşelere yerleştirilmiş 
gülçeler. (M. Dila Gümüş, 2018) / The crown of the frame and the 
rosettes placed in the corners.

Fotoğraf  17 - Tayyare Şehitleri anıtından kaide detayı. Ant 1914 
yılında Vedad Bey tarafından projelendirilmiştir. (M. Dila Gümüş, 
2017) / Pedestal of the Tayyare Şehitleri Anıtı. The monument was 
designed by Vedad Bey in 1914.
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Vedad Bey’in tasarladığı III. Selim tablosu çerçevesi, 
üretim sürecindeki yazışmalarda15 ve Şehbal gazete-
sindeki tanıtımında16 “Arap üslubunda” olarak değer-
lendirilmiştir. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti gazete-
sinde ise17 çerçevenin “Arap-Türk üslubunda” olduğu 
yazılmıştır. Saray mimarı Vedad Bey, aynı yıllarda, 
Kosova’ya dikilmesi planlanan bir tarih taşının tasa-
rımında da benzer bir yaklaşım benimsemiştir. Tarih 
taşı için hazırladığı keşif defterinde, taşın üzerinde 
bir takım yazıların ve süslemelerin bulunacağı; “Arap 
tarzında” oyma ve kabartma nakışların kullanılacağı 
ifade edilir. (Gümüş, 2018: 135-136) Oryantalist üslup 
İstanbul’da 19. yüzyılın ikinci yarısında benimsenmiş 
ve 20. yüzyılın başında yerini Milli Mimari üslubuna 
bırakmıştır (Saner, 1998).  İstanbul dışındaki kimi Os-

15 BOA.HH.EBA. 762-2-1.
16 R. 1 Mart 1330 (14 Mart 1914) tarihli Şehbal gazetesi. 
17 R. 1 Mayıs 1330 (14 Mayıs 1914) tarihli ve 16 numaralı Os-

manlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi.

manlı kentlerinde ise bu etki daha uzun sürmüştür.18 
Vedad Bey tarafından tasarlanmış tarih taşı ve çerçe-
ve örnekleri, II. Meşrutiyet yıllarında Milli Mimari 
üslubunun yanı sıra, oryantalist yaklaşımın da devlet 
katında zaman zaman tercih edildiğini göstermeleri 
bakımından dikkat çekicilerdir.

ÇERÇEVENİN MALZEMELERİNE VE UYGULAMA SÜ-
RECİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Sermimar Vedad Bey’in çerçeveyi tasarlaması ve bir ör-
neğini hazırlamasının ardından, Sedefkâr Vasıf Bey uy-
gulamayı gerçekleştirir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde 

18 İzmir’deki oyantalist yapılara ilişkin bir inceleme için bkz. İ. Ku-
yulu Ersoy “Orientalist Buildings in Izmir: The Case of the Kem-
eraltı, Çorakkapı, Keçeciler and Kemer Police Stations”, EJOS IV 
(2001) (M.Kiel, N. Landman & H. Theunissen (eds.) Proceedings 
of the 11th International Congress of Turkish Art, (Utrecht - The 
Netherlands, August 23-28 1999), No. 29, 2001, 1-24. 

Fotoğraf  18 - Vedad Bey’in Valikonağı’nda bulunan evinden saçak detayı. Yapı Vedad Bey tarafından 1913-1914 yıllarında 
projelendirilmiştir. (M. Dila Gümüş, 2017) / The eave of Vedad Bey’s house in Valikonağı. The builgind was designed by Vedad Bey in 
1914.

Fotoğraf  19 - V. Mehmed Reşad Türbesi kapısından tepelik detayı. Yapı 1910-11 yılarında Mimar Kemaleddin Bey tarafından 
projelendirilmiştir. (M. Dila Gümüş, 2018) / The Crown of the gate of Mehmed Reşad V Tomb. The builgind was designed by Architect 
Kemaleddin Bey in 1910-11.
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konuyla ilgili yapılan araştırma kapsamında, Ebniye-i 
Seniyye İdaresi’nin 1914 tarihli yazışmalarını barındıran 
dosyalar taranmış ve çerçevenin üretim sürecine dair bir 
belgenin mevcut olduğu tespit edilmiştir. Uygulama aşa-
masında Sedefkâr Vasıf Bey ile Hazine-i Hassa muhase-
be müdürü arasında geçen yazışmanın orijinal metninin 
transkripsiyonu aşağıda yer almaktadır:

“Hazine-i Hassa-i Şahane Müdüriyet-i Umumîliği Câ-
nib-i Alisi’ne Maruz-i bendeleridir

Tarabya’daki Fransa Sefarethanesi’nde mahfûz iken 
sefarethanede zuhur eden harikte muhterik olan Sultan 
Selim Han-ı Salis hazretlerinin tasvir-i hümayunlarının 
ber-mantuk-i emr ü irade-i seniyye-i cenab-ı padişahî 
yeniden sefarethane-i mezkûra ihdâ buyurulmak üzere 
bir diğeri yaptırılmakta olan tasvir için imâli ol-babda ki 
irade-i seniyye-i mülukâne-i iktiza-yi celilinden bulunup 
ebniye-i seniyye ambarı mevcudundan îtâsı lazım gelen 
çerçevesi için on beş kilo fil dişi ile lüzumu görünen si-

yah gül ağacından bir hatılın dahi ilaveten îtâsı hakkında 
ebniye-i seniyye ambarı idare-i aliyyesine emr-i âlî mü-
dür-i ekremilerinin tastir buyurulması babında emr-i âlî 
emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir. 

Fî 27 Teşrinisani sene [1]329 
Bahriye-i Sanayi Yüzbaşılarından 
Bende
(mühür)
Mehmed ibn-i Vasıf”19

“Tarabya’daki Fransa Sefarethanesi’nde mahfuz iken ge-
çenlerde sefarethanede zuhur eden harikte muhterik olan 
Sultan Selim Han-ı Salis hazretlerinin tasvir-i hümayun-
larının ber- mantuk-i emr  ü ferman-ı şahane yeniden se-
farethaneye ihda buyurulmak üzere Dolmabahçe Saray-ı 
Hümayunu’nda mevcud bulunan aslına göre bir kıt’a kop-
yası sipariş buyurulmuş ve ser mimar-ı hazret-i şehriyari 
Vedad Beyefendi tarafından yapılıp manzur-i âlî buyurulan 
çerçeve numunesi dahi lâce’l-imâl bahriye sanayi alayın-
dan Yüzbaşı Vasıf Bey›e tevdi’ kılınmış olduğundan leffen 
savb-ı atıfîlerine irsal kılınan müfredat pusulasında göste-
rildiği vechile mezkur çerçeve için ambarda mevcud oldu-
ğu anlaşılan fil dişinden lazım gelen mikdarının bi’t-tefrik 
mûmâileyhe itâ olunmak üzere cem’an on bin üç yüz elli 
kuruşun hazinece kendisine mukassatan tesviyesi şeref-su-
dur buyurulan irade-i seniyye-i cenab-ı padişahî iktiza-yı 
alisinden bulunduğu Mabeyn-i Hümayun-i Mülukâne baş 
kitabet-i celilesinden şeref-varid olan 387 numaralı ve 24 
Teşrinisani [1]329 tarihli tezkere-i aliyyeleriyle tebliğ ve 
izbar buyurulmuş olmakla on beş kilo fil dişi ile lüzumu 
görülen siyah gül ağacından bir hatılın dahi ilaveten itası 
hakkında ebniye-i seniyye ambarı idare-i aliyyesine  emr-i 
âlî-i müdür-i ekremilerinin tastir buyurulması babında emr 
ü irade efendim hazretlerinindir. 

Fî 27 Teşrinisani sene [1]329. 
Muhasebe Müdürü”20

Sedefkâr Vasıf Bey tarafından R.27 Teşrinisani 1329/M.10 
Aralık 1913 tarihinde Hazine-i Hassa Müdüriyeti’ne yazı-
lan dilekçede, çerçeve için önceden istenen malzemelere 
ek olarak on beş kilo fildişi ve siyah gül ağacı hatıl talep 
edilmektedir. Söz konusu malzemenin Ebniye-i Seniyye 
Anbarı’nda bulunduğu da belirtilmiştir. Dilkçenin en altın-
da “Gül ağacı yerine pelesenk ağacının itası lüzumu beyan 
olunur” notu yer alması, kakma tekniği için uygun olan pe-
lesenk ağacının da çerçevede kullanıldığını gösterir. Vasıf 
Bey ile Hazine-i Hassa’nın yazışmasından ve görsel veriler-
den yola çıkarak, çerçevede pelesenk ağacı, fildişi ve renkli 
sedef kullanıldığı sonucuna varılmaktadır. Hazine-i Hassa 
muhasebe müdürü, gereken malzemeyi, dilekçenin verildiği 
gün ambardan talep eder. Vasıf Bey’in dilekçesinin hemen 

19 BOA.HH.EBA. 762-2-1.
20 BOA.HH.EBA. 762-2-1.

Fotoğraf  20 - İzzet Ziya Bey’in yaptığı tabloda yer alan III. Selim 
tuğrası. (M. Dila Gümüş, 2018) / Tughra of Selim III in İzzet Ziya 
Bey’s painting.

Fotoğraf  21 - Vedad Bey tarafından tasarlanan çerçevede yer alan 
V. Mehmed Reşad tuğrası. (M. Dila Gümüş, 2018) / Tughra of 
Mehmed Reşad V in the frame designed by Vedad Bey.
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aynı gün cevaplanması ve malzemenin talep edilmesi, Fran-
sa Sefarethanesi’ne verilecek hediyenin geciktirilmek is-
tenmediğini gösterir. Sarayın kısıtlı ekonomik koşullarında 
Fransa Sefarethanesi’ne verilecek hediye için ayrılan bütçe, 
görevlendirilen üç sanatçı ve zamanlama konusundaki titiz-
liğin sebebi ne olabilirdi? Bu sorunun cevabına ilişkin bir 
ipucu, İzzet Ziya Bey’in anılarında gizlidir: “Hediyenin o 
esnalarda hükümetçe Fransa ile istikraz akdi müzakereleri 
tarihine tesadüfü de sefire karşı ayrıca bir cemile teşkil et-
mişti.” (Birinci ve Yiğit (Haz.), 2018: 112). 1914 tarihli III. 
Selim tablosunun üretim süreci, Osmanlı Devleti’nin Fran-
sa ile borç görüşmeleri yürüttüğü döneme denk gelmiştir.

Tablonun Fransız Sefarethanesi’ne hediye edildikten 
sonra nerede sergilendiği üzerine farklı görüşler ortaya 
atılmıştır. İzzet Ziya Bey tablonun I. Dünya Savaşı sıra-
sında Fransa’ya götürüldüğünü yazmıştır (Birinci ve Yi-
ğit (Haz.), 2018: 112). 1951 tarihli Tarih Dergisi’nde ise, 
Louvre Müzesi’ne satıldığı bilgisi verilmiştir. (Anonim, 
1951: 1110). Taha Toros, tablonun Fransız Sarayı’nda bu-
lunduğunu belirtmiştir (Toros, 2000: 125). I. Dünya Savaşı 
sırasında Fransa’ya götürüldüğü veya 1950’lerde Louv-
re’da sergilendiği konusunda herhangi bir belgeye ulaşı-
lamamışsa da, yapılan araştırmalar sonucunda tablonun 
günümüzde nerede bulunduğunu kesin olarak söylemek 
mümkündür. İzzet Ziya Bey’in resmettiği tablo ile Vedad 
Bey’in tasarlayıp Vasıf Bey’in uygulamasını gerçekleş-
tirdiği çerçeve, günümüzde İstanbul Fransız Sarayı’nda 
Büyükelçi tarafından kullanılan odanın girişinde bulun-
maktadır. 

SONUÇ

1914 tarihli III. Selim tablosu  ve çerçevesi, V. Mehmed 
Reşad’ın saray mimarı Vedad Bey, saray ressamı İzzet Ziya 
Bey ve sarayda çalışmayan Sedefkar Vasıf Bey’in ortak bir 
çalışmasıdır. Sarayda aynı dönemde (1909-1914) görev 
yapan Vedad Bey ile İzzet Ziya Bey, çeşitli işlerde bera-
ber çalışmış olmalılardır. 1914 tarihli tablo ve çerçeve, bu 
işbirliğinin tespit edilen ilk örneği olmakla beraber, farklı 
araştırmalar sonucunda örneklerin çeşitlenmesi ihtimal 
dahilindedir. İzzet Ziya Bey’in anılarında yer alan ifadel-
er ve Taha Toros’un kendisi üzerine yaptığı araştırma, III. 
Selim tablosunun saray ressamı ünvanıyla gerçekleştird-
iği en büyük ölçekli eser olduğunu göstermektedir. 
Çerçeve tasarlamak ise, Vedad Bey’in saray ve kasırlar-
da gerçekleştirilen onarımlar ve küçük ek yapıların pro-
jelendirilmesi olarak özetlenebilecek sermimarlık dönemi 
görevleri arasında ayrıksı bir yere sahiptir. Bununa beraber, 
çerçeve, Vedad Bey’in mimari dışı çalışmalarına bir örnek 
olması bakımından dikkat çekicidir. Vedad Bey’in 1913-
1915 yılları arasında tarihlenen yapılarının süsleme pro-
gramları,21 ağırlıklı olarak Milli Mimari üslubunu içinde 

21 Bu yapılara örnek olarak Vedad Bey’in kendi evi (Valikonağı), Tay-
yare Şehitleri Anıtı (Fatih)ve Mesadet Han (Sirkeci) verilebilir.

değerlendirilebilir. Çerçevede kullanılan prizmatik üçgen 
kuşakları, kendisinin aynı yıllara tarihlenen yapılarında 
da yer almaktadır. Çerçeveyi Vedad Bey’in aynı dönem-
deki üretimlerinden ayıran nokta ise, süsleme detaylarında 
Milli Mimari üslubundan ziyade oryantalizmin ağır bas-
masıdır. Sedef kakma tekniğinin kullanıldığı çerçevenin 
uygulamasını Sedefkar Vasıf Bey gerçekleştirmiştir. Bu 
tercihin sebebi, kendisi tarafından üretilmiş çeşitli eserler-
in daha erken tarihlerde Almanya İmparatoru ve İngiltere 
Kralı gibi şahıslara hediye edilmiş olmasıdır. Çereve, 
Sedefkar Vasıf Efendi’nin büyük ölçekli uygulamalarına 
bir örnek teşkil etmektedir.  

Günümüzde Fransız Sarayı’nda bulunan tablonun yerinde 
incelenmesi, çeşitli verilere ulaşılmasını sağlamıştır. Bun-
lardan ilki, tablonun sol alt köşesinde İzzet Ziya Bey’in 
imzası, H.1332 (1914) tarihi ve “Ressam Kapıdağlı Kon-
stantin’in levhasından istinsah edilmiştir” notunun bu-
lunduğu tespit edilmesidir. Çerçeveye ait bir fotoğraf, 
1914 yılında Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi ve 
Şehbal gazetesinde yayınlanmıştır. Fakat fotoğrafın düşük 
çözünürlüklü ve siyah-beyaz olması, kendisinden yola 
çıkarak yapılacak detaylı bir üslup analizini mümkün kıl-
mamaktadır. Çerçevenin süsleme detaylarının fotoğraflan-
ması sonucunda Vedad Bey’in tasarımına ilişkin detaylı 
görsel belge edinilmesi mümkün olmuştur. Çerçevede va-
zodan çıkan hatayi, rumi ve palmetlerden oluşan panolar, 
soyut bitkisel bezemeler ve gülçeler kullanılmıştır. Milli 
Mimari üslubundaki yapılarda sıklıkla kullanılan prizma-
tik üçgen kuşakları, çerçevedeki her panonun etrafında, 
tepeliğin altında ve tuğra çerçevesinde göze çarpmaktadır. 
Çerçeve, dönem yazışmaları ve yayınlarında “Arap 
üslubunda” olarak değerlendirilmiştir. Vedad Bey’in aynı 
dönemde, yine saray mimarlığı görevi kapsamında tasar-
ladığı “Kosova Tarih Taşı”nın ön keşif defterinde de aynı 
ifade kullanılması,  II. Meşrutiyet yıllarında Milli Mimari 
üslubunun yanı sıra, oryantalist yaklaşımın da devlet katın-
da tercih edilebildiğini göstermektedir. Çerçevenin sağ alt 
köşesinde «İstanbul 1332», sol alt köşesinde ise tablonun 
uygulayıcısı olan Sedefkar Vasıf Bey›in adının olduğu, 
«Mehmet Vasıf» yazılı birer kitabenin yer aldığı, yine 
yapılan incelemeler sonucunda belirlenmiştir. Çerçevede 
malzeme olarak ise gül ağacı, pelesenk ağacı, fildişi ve 
renkli sedef kullanıldığı, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde 
çerçevenin üretim sürecine ilişkin belgelere de dayanarak 
kesin olarak söylenebilmektedir22. 

22 Bu çalışmanın hazırlanma sürecine değerli yorumlarıyla kat-
kıda bulunan Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu ve Prof. Dr. Ahmet 
Kamil Gören’e, Vedad Tek Aile Arşivi’ni muhafaza eden ve 
araştırma yapmam konusunda beni teşvik eden Prof. Dr. Süha 
Özkan’a, tabloyu incelemem ve güncel fotoğraflarını çekmeme 
izin veren Fransa Başkonsolosluğu’na ve Aslı Akıncı Utkan’a 
içtenlike teşekkür ediyorum.
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