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ÖZET 
Doktora Tezi 

(Metropolis Buluntuları Işığında Batı Anadoludaki Hellenistik-Roma Dönemi  

Mutfak Kültürü) 

Yaşar Serkal YILDIRIM 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Arkeoloji Anabilim Dalı 

Arkeoloji Programı 
 
 

Batı Anadolu’daki Hellenistik ve Roma Dönemi mutfak ve mutfak 

kültürünü incelediğimiz bu çalışmanın esas amacı Metropolis’te ortaya 

çıkarılmış kalıntılar ölçeğinde Antik Dönem’de Batı Anadolu’daki konutlarda 

mutfağın yerini ve önemini tespit edip mutfak kültürü hakkındaki bilgilerimizi 

arttırmaktır.  

 

Bu çalışmayı gerçekleştirmek için öncelikle antik kaynaklar taranmış, 

antik dönem mutfak mimarisi ile ilişkili olarak Metropolis’te ortaya çıkarılmış 

konutlar incelenmiş ve bu konutlar ile ilgili yayınlardan ve tezlerden 

faydalanılmıştır. Daha sonra Metropolis’te bulunmuş olan insan iskeletlerine ait 

çene kemikleri ve konutlarda bulunmuş hayvan kemikleri konunun uzmanları 

ile birlikte incelenerek Metropolis mutfak kültürü bağlamında, Metropolis 

insanının beslenme ve pişirme alışkanlıkları aydınlatılmaya çalışılmıştır. Son 

olarak da Metropolis buluntuları ışığı altında Batı Anadolu’nun Priene, 

Pergamon, Erthrai, Ephesos, Antandros ve Smyrna gibi diğer antik kentlerde 

konutlar da mutfak olduğu düşünülen mekânlar incelenerek Batı Anadolu’nun 

Hellenistik ve özellikle de Roma Dönem’i mutfak yapısına ışık tutulmaya 

çalışılmıştır. Konu çok geniş boyutlu bir yapıya sahip olduğu için konu 

bütünlüğünün dağılmaması için mutfağın konut içerisindeki konumu,  mimari 

tarzları ve öncelikle mutfakla ilişkili olarak pişirme kapları incelenmiştir. 

 

    Sonuç olarak: Antik yazarların da aktarmış olduğu veriler ışığında Batı 

Anadolu’da özellikle Roma Dönemi’nde tricliniuma sahip olan avlulu 
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konutlarda mutfak mekanı olmalıdır. Konut içerisinde ki konumu olarak da 

genelde kanalizasyon sistemini ortak kullanabileceği latrina veya banyo gibi 

mekanlara yakın olarak inşa edilmiştir.  Metropolis’te özellikle Tüccar evi 

olarak da anılan Ada-5 ve Resepsiyon Salonu olarak adlandırılan konutlarda 

mutfak yapısı olduğu düşünülen kısımlar aktarılmıştır.  Metropolis’de 

bulunmuş insan iskeletlerine ait çene kemikleri ve hayvan kemikleri ışığında 

Metropolis insanın daha çok tahıl ağırlıklı bir beslenme alışkanlığına sahip 

olduğu ve çoğunlukla gıdalarını güveç tarzı kaplarda pişirdikleri anlaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Konut, Mutfak, Culina, Pişirme kapları, Kemikler  
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ABSTRACT 

Doctoral Thesis 

(The Culinary Culture of Hellenistic and Roman Periods in Western Anatolia  

in The Light of The Ruins of Metropolis) 

(Yaşar Serkal YILDIRIM) 

 

Dokuz Eylül University  
Institute of Social Sciences  

Archeology Department  
Archeology Program 

 

    The main purpose of this study, in which we examined the kitchen and 

the culinary culture of Hellenistic and Roman periods in Western Anatolia, is to 

increase our knowledge about the kitchen culture, determined by the position 

and importance of the kitchen in the houses of Western Anatolia in the antique 

age, on the scale of the remains revealed in Metropolis  

 

In order to succeed this study, first, the ancient literature was scanned, 

the houses revealed in Metropolis were examined in connection with the ancient 

architecture of the kitchen, and publications and theses relating these houses of 

Metropolis were made use of. After that jawbones belonging to human skeletons 

revealed in Metropolis and animals bones found in these houses were both 

examined by experts in these fields and this was used to shed light on the 

nutrition and cooking habits of the people of Metropolis. Finally, in light of the 

ruins of Metropolis, sites thought to be kitchens in the houses of the other 

ancient cities of Western Anatolia  such as Priene, Pergamon , Erthrai , 

Ephesos, Antandros and Smyrna were analyzed, attempting to bring light to the 

kitchen architecture of Hellenistic, and especially Roman periods of Western 

Anatolia. Since the subject  has a comprehensive  structure , the location of the 

kitchen in the house, the architecture and the architectural styles of the kitchen, 

and primarily in relation to the kitchen, the cooking pots were examined to 

avoid the structure of the issues falling apart. 
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In conclusion: In the light of the data provided by ancient authours, court 

houses having tricliniuma would have been kitchen sites in Western Anatolia 

especially in Roman periods. This kitchen was generally built to be close to the 

bath or latrina in order to share the drainage system. In Metropolis, especially 

the house Ada-5 known as the Merchant house, and in the properties referred to 

as the Reception Salons, the sites thought to hold a kitchen structure were 

explained. In light of the jawbones belonging to human skeletons and the animal 

bones found in Metropolis, it was revealed that people had a predominantly 

cereal-based diet and cooked their food in casserole-style containers.      

 

Keywords: Home, Kitchen, Culina, Cooking pots, Bones 
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G�R�� 

 

Varolu�undan beri insanl���n en önemli sorunu beslenme ve bar�nma olmu�tur. 

�nsan�n geli�imine paralel olarak beslenme ve bar�nma olanaklar� çe�itlilik kazanm�� 

ve geli�im göstermi�tir. Ate�in bulunmas� ile insano�lu buldu�u besinleri pi�irmeye 

ba�lam��t�r. Özellikle, arkeolog ve antropologlarca “Neolitik Devrim” olarak an�lan 

dönemde insano�lunun kilden yap�lm�� kap kacak yapmay� ö�renip kullanmaya 

ba�lamas� de�i�ik yiyecekleri pi�irebilmesi için geni� bir imkân sunmu�tur. Orta 

Anadolu’daki Çatalhöyük gibi önemli Neolitik merkezlerde bu geli�im daha net bir 

�ekilde görülebilmektedir.  

 

Ve zaman içerisinde insano�lunun, köyden kentle�me sürecinde kat etti�i 

mesafe boyunca bar�nd��� konutlar�n mimarisi ve fonksiyonlar� da geli�mi� ve 

nihayetinde beslenme al��kanl�klar�na ba�l� olarak konutlar içerisinde depolama ve 

besinleri pi�irmek için mekânlar olu�turulmaya ba�lanm��t�r. Bu mekânlar zaman 

içerisinde özelikle gösteri�li büyük konutlar içerisinde ayr� bir mekân olarak 

geli�imini devam ettirmi�tir.  

 

M.Ö. II. bine gelindi�inde Kültepe/Kani� Karum’da II. evreye ait yerle�imde, 

pek ço�u iki katl� dörtgen planl� konutlar�n içerisinde ocak ve f�r�nlar�n d���nda 

malt�z�n ve mangal�n bulundu�u depolama ve pi�irme kaplar�n�n kullan�ld��� mutfak 

mekânlar�na sahip olduklar� anla��lm��t�r1. Acemhöyük2 kaz�lar�nda da içinde kap 

kaca��n ve oca��n oldu�u mutfak alanlar� bulunmu�tur. M.Ö. 7. yüzy�l�n sonu veya 

M.Ö. 6. yüzy�l�n ba��nda ise �skitler taraf�ndan tahrip edilen Yukar� Anzaf Kalesi’nin 

kal�nt�lar� aras�nda içinde tand�r�n, pithos ve mutfak kap kacaklar� ile karbonla�m�� 

mercimek ve nohut parçalar�n�n bulundu�u mutfak mekânlar� ortaya ç�kar�lm��t�r. 

M.Ö. 546 y�l�nda Perslerin sald�r�s� sonucu tahrip olan Sardeis’de yap�lan kaz�lar 

sonucu bu tahrip tabakas� içerisinde bir mutfak mekân� daha ortaya ç�kar�lm��t�r.  

 

                                                 
1 Asuman Albayrak, Ülkü M. Solak, Ahmet Uhri. Hitit Mutfa��, Metro Kültür Yay�nlar�, �stanbul,  
  2008, ss. 43–44; Tahsin Özgüç. Kültepe, YKY, �stanbul, 2005, ss. 53–72. 
2 Aliye Öztan, “1994 Acemhöyük Kaz�lar�”, XVII. KST, Cilt:1, Ankara, 1995, ss. 209–214. 
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Netice itibari ile ortaya ç�kar�lan tüm bu mutfak mekânlar� ve onlar�n içerikleri 

Anadolu’da geli�mi� bir mutfak kültürü oldu�unu ortaya koymaktad�r. Ancak 

günümüzde Bat� Anadolu’da yap�lan kaz�lara bakt���m�zda Klasik Dönem’den 

Roma’ya kadar mimari kal�nt�lardan ve küçük buluntulardan net okunabilir mutfak 

mekânlar�n�n daha az tespit edildi�ini görüyoruz.  

 

��te tam bu noktada da antik Metropolis kenti konut alan�nda ortaya ç�kar�lan 

ve mutfak oldu�unu dü�ündü�ümüz mekân önem kazanmaktad�r. Çünkü Roma 

Dönemi’nde Bat� Anadolu’daki antik kentlerde mutfak oldu�u dü�ünülen mekânlar 

olmakla beraber Ephesos Yamaç Evleri II’deki konutlarda bulunan mutfak mekânlar� 

d���nda kesin olarak mutfak diyebilece�imiz mekânlardan bahsetmek zordur. Bu 

noktadan hareketle “Metropolis Buluntular� I����nda Hellenistik ve Roma Dönemi 

Mutfak Kültürü” ad� alt�nda haz�rlam�� oldu�umuz bu tezle mutfak konusuna aç�kl�k 

getirmeye çal���lm��t�r. Eldeki olanaklar ölçüsünde Bat� Anadolu’da antik kentlerde 

ortaya ç�kar�lm�� mutfak olarak tan�mlanan mekânlar tespit edilip bunlar�n mimari 

özellikleri ve yemek ve kabul odas� olarak adland�rabilece�imiz oikos ve triclinium 

yap�lar� ile olan ili�kileri tespit edilmeye çal���lm��t�r. 

 

Bu çal��man�n daha verimli olabilmesi için de daha çok mutfak ve triclinium 

mekânlar�n�n mimari yap�s� üzerinde yo�unla��lm��t�r. Bunun d���nda eldeki bilgiler 

�����nda kentlerin beslenme al��kanl�klar� da irdelenmeye çal���lm��t�r. Mutfak ve 

triclinium d���nda bu mekânlarda kullan�labilecek masa, sandalye, tabure, raf ve kline 

gibi mobilyalar hakk�nda bilgi verilmi�tir. Bunlarla ili�kili olarak Metropolis ve 

yak�n civar�nda bulunan antik kentlerde ele geçmi� mobilya parçalar� ve kabartmalar 

üzerindeki tasvirlerden örnekler verilmek suretiyle mekânlar�n iç tasar�m� ve onlar�n 

kullan�m �ekilleri ayd�nlat�lmaya çal���lm��t�r. 

 

Mutfak ile ili�kili olarak antik kaynaklara bakt���m�zda: �lk olarak 

Homeros’un eposlar�n� inceledi�imizde, evin k�s�mlar�ndan bahsetti�i bölümlerde 

mutfaktan bahsedilmemektedir. Hesiodos’un eserlerinde mutfak kültürü ile ili�kili 

olabilecek pek çok bilgi vermekle birlikte ayr� bir mekân olarak mutfak veya 

triclinium yap�s�ndan bahsedilmemi�tir. 
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      Klasik ça� komedya yazarlar� “optaneion” veya “mageireion” denen mutfak 

i�levli bir mekândan söz ederlerse de arkeolojik verilere bak�ld���nda Olynthos’da 

M.Ö. 4. yüzy�la ait mutfak oldu�u belirtilen mekânlar d���nda bu dönem için 

mutfaktan bahsetmek zordur. 

 

     M.S. II. yüzy�lda Roma Dönemi’nde ya�am�� antik yazarlardan Athenaios 

M.S. II. yüzy�lda ya�am�� olmas�na ra�men verdi�i bilgilerle ve at�fta bulundu�u 

antik dönem yazarlar� sayesin de mutfak mimarisi hakk�nda olmasa dahi Hellenistik 

Dönem’in mutfak kültürü hakk�nda çok önemli bilgiler vermi�tir. Roma Dönemi’nde 

“culina/coquinaris” olarak adland�r�lan mutfak mekân� ve triclinium olarak 

adland�r�lan �ölen ve kabul odas�n�n konut içerisinde ki konumu hakk�nda en geni� 

bilgi Vitruvius taraf�ndan verilmi�tir. Roma Dönemi mutfak kültürü aç�s�ndan 

bak�ld���nda Marcus Gaius Apicius’un “De re coquinaria” adl� eseri bu dönemde 

yenilen yemeklerin tariflerini vermesi aç�s�ndan e�siz bir kaynakt�r. 

 

Bu tez konusu içerisinde mutfak yap�lar�n�n geli�imine antik kaynaklar ve 

ortaya ç�kar�lm�� buluntular dâhilinde ana hatlar�yla de�indikten sonra Metropolis 

antik kentinde ortaya ç�kar�lm�� Ada–5, Ada–7 ve Resepsiyon Salonu olarak 

adland�r�lan konutlardaki mimari kal�nt�lar ve di�er küçük buluntular �����nda 

Metropolis mutfak kültürüne ���k tutulmaya çal���lm��t�r. 

 

Bu tezi yaparken Metropolis ile ilgili yap�lm�� bas�lmam�� yüksek lisans3 ve 

doktora tezlerinin yan� s�ra yay�nlanm�� makale ve kitaplardan faydalan�lm��t�r. 

Bunun yan� s�ra kimi zaman Antandros kaz� ba�kan� Doç. Dr. Gürcan POLAT, 

Sardeis kaz� ba�kan� Prof. Dr. Nicolas CAH�LL, Pergamon kaz� ba�kan� Prof.Dr. 

Felix P�RSON, Ephesos kaz� ba�kan� Assoc. Prof. Sabine LADSTÄTTER, Smyrna 

kaz� ba�kan� Yar. Doç. Dr. Ak�n ERSOY, Metropolis kaz� ba�kan� Yar. Doç. Dr. 

Serdar AYBEK ve Metropolis kaz�s� onursal ba�kan� Prof. Dr. Reçep MER�Ç ile 

yüzyüze görü�ülerek kendilerinden gerek sözlü gerekse yaz�l� ve görsel bilgi 

                                                 
3 Yüksek lisans tezlerinden faydalanmam� sa�lad�klar� ve yard�mlar� için Uzm. Murat KILIÇ ve Uzm. 
Eda GÜNGÖR’e çok te�ekkür ediyorum. 
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al�nm��t�r4. Bunlar�n d���nda Metropolis’de bulunmu� nispeten sa�lam insan çene 

kemikleri Prof. Dr. H. Serdar ÇÖTERT5 taraf�ndan ve konutlardan ç�kan hayvan 

kemik buluntular� da Prof. Dr. Vedat Onar taraf�ndan incelenmi� ve bu buluntular 

hakk�nda ön raporlar haz�rlanm��t�r6. Ayr�ca Resepsiyon Salonu’nda bulunan 

mozaiklerdeki ku� figürlerinin türleri hakk�nda Prof. Dr. Mehmet SIKI7’dan ve bal�k 

resimleri hakk�nda da Uzm. Erhan IRMAK8’dan bilgi al�nm��t�r. Elde edilen bu 

veriler do�rultusunda antik dönemde Metropolis halk�n�n beslenme al��kanl�klar�na 

���k tutulmaya çal���lm��t�r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                 
4 Antandros kaz� ba�kan� Doç, Dr. Gürcan POLAT, Sardeis kaz� ba�kan� Prof. Dr. Nicolas CAH�LL, 
Pergamon kaz� ba�kan� Prof. Dr. Felix P�RSON, Ephesos kaz� ba�kan� Assoc. Prof. Sabine 
LADSTATTER, Smyrna kaz� ba�kan� Yar. Doç. Dr. Ak�n ERSOY, Metropolis Kaz� ba�kan� Yar. 
Doç. Dr. Serdar AYBEK ve Metropolis kaz�s� onursal ba�kan� Prof. Dr. Reçep MER�Ç ve kaz�lar�n 
ekip üyelerine yard�mlar�ndan dolay� çok te�ekkür ediyorum.  Ayr�ca dan��man hocam Prof. Dr. 
Binnur GÜRLER’e ve Yrd. Doç. Dr. Orhan POLAT’a yard�mlar�ndan ve yönlendirmelerinden ötürü 
te�ekkür ederim. 
5 Metropolis’de bulunmu� çene kemiklerinden nispeten sa�lam olan 9 kadar alt çene kemi�i, Ege 
Üniversitesi Di� Hekimli�i Fakültesi, Prof. Dr. Serdar ÇÖTERT taraf�ndan incelenerek bir ön rapor 
haz�rlanm��t�r. Bu ön rapor hakk�nda ki bilgiler ss. 184-192’de detayl� bir �ekilde yer verilmi�tir. 
Yard�mlar�ndan dolay� kendisine çok te�ekkür ediyorum. 
6 Metropolis’de Ada-5, Ada-7 ve Resepsiyon Salonu’ndan ç�km�� hayvan kemikleri �stanbul 
Üniversitesi, Veteriner Fak., Anatomi Anabilim Dal�, Prof. Dr. Vedat Onar taraf�ndan incelenerek bir 
ön rapor haz�rlanm��t�r. Bu ön rapor hakk�nda ki bilgiler ss. 166–183’de yer almaktad�r. 
Yard�mlar�ndan dolay� kendisine çok te�ekkür ediyorum. 
7 Resepsiyon Salonu’nda bulunan  resimli mozaik üzerindeki üç adet ku� figürlerinin ne tür ku�lar 
olabilece�i hakk�nda, Ege Üniversitesi Fen Fak., Biyoloji Böl. Prof. Dr. Mehmet SIKI hocam�z�n 
bilgisine ba�vurulmu�tur. Bu konudaki görü�lerine sf. 194-195’de detayl� bir �ekilde yer verilmi�tir. 
Yard�mlar�ndan dolay� kendisine çok te�ekkür ediyorum. 
8 Resepsiyon Salonu’nda bulunan resimli mozaik üzerindeki üç adet bal�k figürün ne tür bal�klar 
olabilece�i hakk�nda Uz. Erhan IRMAK’�n bilgisine ba�vurulmu�tur. Bu konu hakk�ndaki bilgiye ss. 
193-194 ‘den ula�abilirsiniz. Yard�mlar�ndan dolay� kendisine çok te�ekkür ediyorum. 
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B�R�NC� BÖLÜM 
 

ANT�K DONEM KAYNAKLARININ I�I�INDA BESLENME VE MUTFAK 
 
 

1.1. Homeros Dönemi ve Sonras� 
 

Antik Dönemin ünlü ozan� Homeros’un �liada ve Odysseia adl� eposlar� bu 

kahramanlar ça��nda beslenmenin ete dayand��� izlenimi uyand�rmaktad�r. Özellikle 

de s�k s�k yineledikleri �ölenlerde keçi, koyun ve domuz gibi hayvanlar�n etini 

yedikleri anla��lmaktad�r.  Yemekten az önce kesilen bu hayvanlar�n ilkin bir k�sm� 

tanr�lara sunulduktan sonra geri kalan k�sm� ate�in üzerinde pi�irilip yan�nda içilen 

�arapla birlikte yenmekteydi.  

Ancak eposlardaki kahramanlar�n beslenme �eklinin s�radan halk�n beslenme 

�ekliyle ayn� olmad��� dü�ünülmektedir.  Nitekim Delemen’in9 vermi� oldu�u bilgiye 

göre: Geometrik Dönem kap kaça��n aras�nda etten çok, lapa ve sulu yemekler için 

elveri�li olan çanak, tas ve kâse tipleri bask�nd�r. Bununla birlikte sonraki yüzy�llar�n 

daha iyi belgelenen beslenme tablosunun tah�l a��rl�kl� olmas� bu görü�ü 

desteklemektedir. Ayr�ca �lyada ve Odysseia’da ambrosia ve nektarla beslenmenin 

ölümsüzlere özgü olmas� ve bu yiyeceklerin tanr�lara yak��t�r�lmas� da bunun bir 

kan�t� olsa gerektir. Özelikle ba�lang�çta arpan�n daha çok kullan�l�rken daha sonra 

bu�day�n da önem kazanmaya ba�lad���n� söyleyebiliriz. Örne�in temel besin 

maddelerinden ekme�in ya da bir tür yufka ekme�i oldu�u anla��lan mazan�n önce 

arpa unundan yap�l�rken giderek bu�day unu onun yerini alm��t�r. Bu dönemde 

lahana, �spanak, paz�, ebegümeci, ku�konmaz, p�rasa, so�an, fasulye, bezelye, 

mercimek ve bakla gibi sebzelerden söz edilmektedir. Sebzeler çi� ya da ha�lanarak 

yenilmi�, baklagillerden lapa k�vam�nda yemekler yap�lm��t�r. Homeros döneminde 

bu mekân yine söz konusu olmamaktad�r. 

Homeros’dan sonra gelen ünlü antik dönem ozanlar�ndan Hesiodes’in “��ler 

ve Günler” olarak Türkçeye çevrilmi� olan “Erga kai Hemerai” adl� eserinde karde�i 

                                                 
9 Delemen, �. Antik Dönemde Beslenme, �stanbul, Eskiça� Bilimleri Enstitüsü Yay�nlar�, �stanbul,  
2001, ss. 5-6. 
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Perses’e çiftlik i�leri ile ilgili olarak ö�ütler vermektedir. Bu ö�ütlerden baz�lar� 

�öyledir. 

“Seni seveni ça��r sofrana, sevmeyeni de�il10.” 

“F�ç�n�n aç�l�� ve biti�inde bol bol iç ama ortas�nda tutumlu ol. Dibini bulan 

 f�ç�y� esirgemek saçma11.”  

“Ortak masrafl� �ölenlerde surat asma: Keyfin daha büyük, masraf�n daha az 

 olur12.” 

          “Orion ve Sirius gökün tepesine gelip te,  

Gül parmakl� �afak, Kutup Y�ld�z�’n� gördü mü, 

O zaman, Perses, topla getir bütün salk�mlar�, 

On gün on gece aç�kta tut, 

Be� gün, be� gecede kapa üstlerini. 

Alt�nc� gün ç�kar özünü salk�mlar�n, 

Doldur küplere Dionysos tanr�n�n, 

            Sevinç yüklü nimetlerini13.” 

�arab�n yap�m� d���nda özellikle sat�r aralar�nda Babylos �arab�ndan övgüyle 

bahsetmektedir. 

          “O zaman bir kayan�n gölgesine uzanmal� insan, 

Byblos �arab�, güzelce kabarm�� ekmek olmal�,  

Emzirmez olmu� keçilerin sütü,  

Ormanlarda beslenmi� bir danan�n 

Ya da yeni do�mu� bir kuzunun eti. 

�çer k�z�l �arab� yatars�n gölgeye, 

Gönlünce yer içersin doyas�ya, 

Serin yellere do�ru çevirip yüzünü, 

Tertemiz bir kaynaktan su al�p, 

Bire üç katars�n �arab�na14.”  

 
                                                 
10 Hesiodos.  “��ler ve Günler”, Eseri ve Kaynaklar�, çev. A. Erhat- A. Kadir, Türk Tarih Kurumu 
    Bas�mevi, Ankara, 1977, 342. 
11 Hesiodos, 368, 369. 
12 Hesiodos, 722 
13 Hesiodos, 610-615. 
 
14 Hesiodos, 585–595. 
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Hesiodos, ��ler ve Günler adl� eserinde, �ölenlerinde özenerek yeti�tirdikleri 

meyveleri yediklerinden bahsetmektedir. Ancak üzüm d���nda ne tür meyvelerin 

yeti�tirildi�ine de�inmemi�tir.  

 

          “Bol bol meyvelerini yerler �ölenlerde, 

           Özene bezene i�ledikleri bahçelerinin. 

           Toprak bereketli bir hayat sunar onlara, 

            Da�da me�enin tepesi palamut dolar15” 

 

Arkaik Dönem’de beslenmenin a��rl���n� yukar�da da belirtti�imiz gibi et 

ürünlerinden daha çok tah�l ve sebze a��rl�kl� bir beslenme hâkimdir. Bunun yan� s�ra 

antik dönem beslenmesinde bal�k ürünleri özellikle taze tüketilenin yan� s�ra 

salamura, isleme ve kurutma yöntemleriyle konserve edilmi� bal�klarda günlük 

beslenmede önemli bir yer tutard�. Bu konuda Anadolu’da özellikle Karadeniz 

k�y�s�ndaki Pontos(Karadeniz) ve Propontis (Marmara Denizi) öne ç�kmaktad�r. Bu 

evrede en sevilen meyveler incir, üzüm ve elmad�r. �ncir ya� ya da kuru olarak 

sofraya getirilmi�tir. Üzüm sofrada ve �arap yap�m�nda kullan�lm��t�r. Bu dönemde 

Yunanl�lar�n Barbar olarak adland�rd�klar� do�ulu halklar�n sofralar�n�n daha 

etkileyici ve göz al�c� olmas�yla ünlüdür. Özelikle �onia ba�ta olmak üzere 

Anadolu’daki Yunanl�lar göz al�c� do�u mutfa��n�n etkisinde kald�lar16. Bu etki 

Anadolu’dan göç eden göçmenler sayesinde Sicilya ve Güney �talya ta��nm��t�r. 

 
1.2. Klasik ve Hellenistik Dönem 

 
 

M.Ö 5. Yüzy�l�n sonlar�ndan ve M.Ö. 4. yüzy�l�n ba�lar�ndan itibaren 

ekonomik, sosyal ve ticaretin geli�mesi ve buna ba�l� olarak de�i�en hayat �artlar�na 

ba�l� olarak beslenme al��kanl�klar�na da önemli yenilikler olmu�tur. Çok çe�itli 

ekmek ve çörekler yapan f�r�nlar kurulmu�, f�r�nc�l�k bir meslek dal� olarak 

geli�mi�tir. 

 

                                                 
15 Hesiodos, 231–233. 
16 Delemen, s. 8. 
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Yukar�da da daha önce belirtti�imiz üzere geli�en ticaret ürün çe�itlili�ini de 

art�rm��t�r. Atina art�k Fenike’den hurma ve bu�day, Suriye’den incir, Lykia’dan isli 

et, Paphlagonia’dan badem ve ceviz ithal ediyordu. Art�k uzak diyarlardan getirilen 

baharatlar oldukça revaçtayd�.  

 

�.Ö 5. yy’�n ünlü sofistlerinden Platon taraf�ndan yaz�lm�� ve Türkçeye  

“�ölen” olarak çevrilmi� eserinde bu dönemde ki symposionlara dair de�erli bilgiler 

bulunmaktad�r. Bu eserde Platon, Agathon’un evinde verilen yemekte ya�ananlar� 

anlatmaktad�r. Sokrates ile �ölene giden Aristodemos konuklanaca�� eve vard��� 

zaman:  

 “ Seninki Agothon’n evine gelince, kap�y� ard�na kadar aç�k bulmu� ve bir 

tuhafl�k olmu� orada. Evin içinden bir u�ak hemen onu kar��lamaya gelmi�; alm��, 

yeme�e ba�lamak üzere uzand�klar� yere götürmü�17. Aristodemos �ölenin ba��na 

geldi�i zaman ev sahibi olan Agothon ona “Sen Aristodemos, yerle� �u sedire, 

Eryksimakhos’un yan�na.” diyerek ona yer gösterir18.  

 

     “Bir hizmetçi, uzanmadan önce Aristodemos’un eline su dökerken, ba�ka 

hizmetçi gelmi�… Sonra ba�lam��lar yeme�e Sokrates hala meydanda yok. Agathon 

ikide bir onu aratmak istermi�, Aristodemos b�rakmazm��. Birden Sokrates 

ç�kagelmi�. Her zamanki kadar da geç kalmam��, ama nerdeyse yeme�in 

yar�s�ndalarm��. Bunun üzerine Agathon ki en uçtaki sedirde yaln�zm��: “Buraya gel 

Sokrates demi�19. Yan�ma yerle� de kom�ular�n avlusunda içine do�an hikmet bir 

dokunu�ta bana geçsin20... 

  “(…)Sonra Sokrates sedire uzanm��, hep beraber yemi�ler, Tanr� için �arap 

dökmü�ler, �ark�lar söylemi�ler, bütün adetleri yerine getirdikten sonra, ba�lam��lar 

içmeye. Söze ilk ba�layan Pausanias olmu�,  a�a�� yukar� �unlar� söylemi� (…)”21 

 

                                                 
17 PLATON. �ölen-Dostluk, çev. Sabahattin Eyübo�lu, Azra Erhat, �s. Bankas� Kültür Yay�nlar�,  
    �stanbul, 2006. s.174 e. 
18 Platon, �ölen, s.175 a. 
19 Misafirlerin üstüne uzand�klar� sedirler sofra etraf�nda nal biçiminde dizilmi�e benziyor. Her sedire  
    iki veya üç ki�i uzanm��t�r. Uçtaki sedirde ev sahibinin sa��ndaki yer �eref mevkidir. Agathon  
    buraya Sokrates’i oturtur. 
20 Platon, 175d. 
21 Platon, 176a. 
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Bu arada �ölenlerin bazen istenmeyen misafirlerini ba�tan savmak için 

Agothon �u sözleri kullanmaktad�r: “Bak�n kimdir gelen Tan�d�klarsa içeri al�n, 

yoksa içkiyi bitirdik yat�yoruz deyin.22”  

 

    Bunun d���nda içki içmeye ba�lamadan önce herkesin gerekince içmesini 

ve symposionu en güzel �ekilde yönetmesi için bir içki ba�kan�n�n seçildi�ini 

anl�yoruz. Alkibiades’in ba��nda çelenklerle Agothon’un �ölenine sarho� bir �ekilde 

kat�ld�ktan sonra “Bunlar� söylerken, Alkibiades �eritleri Sokrates’in ba��na takm�� 

ve sedire uzanm��.  Hey dostlar! Demi� uzan�r uzanmaz, pek ay�k duruyorsunuz. 

Gev�emeyin böyle, için bakal�m. Hep içece�iz demedik mi? �çki ba�kanl���n� üstüme 

al�yorum, gere�ince içesiniz diye. Bir kocaman kâse getirt bana Agathon,  varsa. 

Ama dur isteme, getir ulan �u buz çana��n�23! Sekiz kotyl’den24 fazla al�rd� gördü�ü 

çanak. Alkibiades onu doldurtup dibine kadar içmi�…25.” 

 

    Ve yine Alkibiades �arap ile ilgili olarak: “�arap insana (çocuk olsun 

olmas�n) do�ruyu söyletmeseydi26” (Alkibiades “çocuk do�ru söyler” ve “�arap 

do�ruyu söyletir” diye iki atasözünü birbirine eklemi� olsa gerek.) 

 

     Ksenophon’un �ölen’i, Platon’un ayn� ad� ta��yan yap�t� kadar 

bilinmemesine ra�men, t�pk� onun gibi, �lkça� Hellen yaz�n�n�n ba�yap�tlar�ndan 

biridir27. 

    Ksenophon’un burada yine Kallias’�n, Autolykos ve onun babas�na kendi 

evinde vermi� oldu�u �ölen ile ili�kili olarak ya�ananlar� konu almaktad�r. Ayr�ca 

yolda kar��la�t��� Sokrates, Kritoboulos, Hermogenes, Antisthenes ve Kharmides’i 

�ölenine davet etmi�tir. Burada �ölen öncesi davetlilerin kar��lanmas�, �ölene 

haz�rlanmas� ve �ölen s�ras�nda yap�lan e�lenceler hakk�nda güzel bilgiler vermi�tir.   

 

                                                 
22 Platon, 212d. 
23 Platon, 213 e. 
24 �ki litreden fazla. 
25 Platon, 214 a. 
26 Platon, 217e. 
27 Ksenophon, �ölen,  Spartal�lar�n Anayasas�, çev. Bilge Umar, Sergi, �zmir, 1984, (1984). 
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 “ Sofra kald�r�l�p tanr�lar onuruna yere �arap döküldükten ve bir a��zdan çok 

�ükür havas� söylendikten sonra. Onlar içki içmeyi sürdürürken, Syrakusai’li bir 

adam, yan�nda pek ustal�kla kaval çalan bir k�zca��z, cambazl�ktan da anlayan bir 

köçek k�z ve hem çok güzel oynayan hem telli saz çalan bir o�lanla, içeri girdi. 

Adam bunlar�n hünerini, para kar��l���nda, sergilemekteydi. Kavalc�yla telli saz 

çal�c�s� içki içenlere bir �eyler çald�ktan ve her ikisi bol bol alk��land�ktan sonra, 

Sokrates, Kallias’a dönerek, sözü açt�: “Gerçekten, Kallias, bizi a��rlay���na diyecek 

yok. Bize kusursuz bir sofrada yedirip içirmekle yetinmedin, gözümüze kula��m�za 

da �ölen çektin. Eksi�imiz ho� kokulu sürünme ya�� diyerek kar��l�k verdi Kallias. 

�imdi onu da getirtip sürünece�iz28”  

 

    “O s�rada çalg�c� k�z kaval çalmaya, köçek k�z oynamaya ba�lad�. Köçek 

k�z oynarken, o�lan, birer birer, çemberleri- bunlar 12 taneydi- ona at�yordu. K�z, bir 

yandan oynuyor, bir yandan da at�lan her çemberi önce tutuyor, sonra kendi ba�� 

üzerinde döne döne yükselecek biçimde yukar� f�rlat�yor, dü�en çemberi yeniden 

tutuyordu ve bu s�rada, çemberin ç�kaca�� yüksekli�i, dü�üp yeniden tutulaca�� 

zaman�, çal�nmakta olan havaya göre, pek ustaca ayarl�yordu29”.  

 

  “Sonra Sokrates yeniden sözü ald�: Evet, içki içmemizi ben de isterim 

dostlar;  çünkü içki insan�n içinde, t�pk� kandil ya��n�n alevi beslemesi gibi, mutluluk 

duygusunu canland�r�r, Bununla birlikte, san�yorum ki insan bedeni, topra�a at�lm�� 

tohumlara benzer:  Tanr�n�n ya�muru tohumlar� pek bol suya bo�arsa tohumlar hava 

alamaz, ye�erip boy atamaz; oysa kendilerine yararl� olacak kadar suyu içerlerse 

dimdik büyürler, çiçeklenirler, ürün verirler. Biz de onlara benzeriz: �çkiyi pek çok 

içersek, az sonra, gövdemizle can�m�zla yere serilir kal�r�z, bir �eyler konu�mak 

�öyle dursun soluk almakta bile zorluk çekeriz.  ��te böyle; içki sunucu çocuklar bize 

küçük çanaklarla, fazla bekletmeden �arap getirirlerse, - Gorgias’�n söyledi�i çe�itten 

pek süslü bir deyi�i kullanal�m- �arap bizim içimizde, sabah serinli�inde yapraklar 

üzerindeki çi� damlalar� gibi usulca özümlenir. Bu dü�ünceyi herkes do�ru buldu; 

yaln�z Philippos, içki sunanlar�n, yetenekli ko�uculara özenircesine h�zl� i� görmesini 

                                                 
28 Ksenophon, 1984, II, s. 12–13. 
29 Ksenophon, 1984, II, s. 15. 
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istedi. Sunucular da öyle yapt�lar. Bundan sonra, telli saz çal�c�s� o�lan, telli saz�n� 

b�rak�p kaval çalmaya ba�lad�. O kadar güzel çal�yordu ki herkes hayran kald�30”. 

 

“(…) Yine Homeros, bir yerde, so�an�n pekiyi içki mezesi oldu�unu söyler 

(Iliada XI 630.) �imdi bize so�an getirirlerse, Homeros’u bilmekle insan�n ne gibi 

yararlar sa�lad���n� hemen anlayacaks�n�z, çünkü çok daha istekle içki 

içeceksiniz31.”  

 

   “Sokrates: gerçekten öyle! Ama hani benim akl�ma bir �ey geldi ki, 

Kharmides, senin akl�na gelenden daha az tuhaf de�il. So�an, yaln�z içkinin tad�n� 

artt�rmakla kalmaz, yeme�in dad�n� da artt�r�r;  k�sacas� o, e�i bulunmaz bir doyum 

iste�i artt�r�c�s�d�r. �imdi biz bir de yemekten sonra so�an yersek, korkar�m, 

Kallias’�n evinde tam cümbü� yapar�z. Kallias, “ Yok, hiç korkma” dedi. “Sava�a 

gidecek olanlar, so�an yerler, daha sald�rgan olurlar; bunun gibi, ço�u kez, 

dövü�ecek horozlara da so�an yedirirler. Ama bizi as�l ilgilendiren, dövü�me de�il, 

sevi�medir.32.” 

 

     Antisthenes’in yeme içmenin daha çok tad�na var�lmas� için önerisi 

vard�r33: “(…) Yenilenin içilenin daha çok tad�na varmay� sa�lay�c� bir yöntem de �u:  

Tad�na varmak istedi�im �eyleri yiyip içmeden önce, onlara kar�� gerçekten 

gereksinme duymam�, yiyip içme iste�imin gelmesini beklerim;  bak�n �imdi karn�m 

tok oldu�u için �u güzelim Ta�oz �arab�n� bile tad�na varmadan, öylesine 

içmekteyim…” 

 

Ksenophon, “Spartal�lar�n Anayasas�” adl� eserinde hayranl���n� tüm insan 

soyunun en ak�ll�s� olarak kabul etti�i Lykourkos’un34, Sparta’da yapm�� oldu�u 

yasalardan övgüyle bahsederken çocuklar�n beslenmesine ili�kin olarak: “Lykourgos, 

bunun gibi erkek çocuklar�n hiçbir zaman kar�nlar�n� t�ka basa doyuracak ölçüde 

                                                 
30 Ksenophon, 1984, II, ss. 21–22. 
31 Ksenophon, 1984, IV, s. 32; Homeros, �liada, XI 630. 
32 Ksenophon, 1984, IV, s. 33. 
33 Ksenophon, 1984, IV, s. 44. 
34 Ksenophon, 1984, I, s. 87. 
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yemek yememesini, açl��a dayanmak konusunda az çok deneyim kazanmas�n� 

buyurdu.”  

 

    “Böyle olmakla birlikte, Lykourgos, erkek çocuklar�n açl�ktan k�vranmak 

durumuna dü�memeleri için, asl�nda onlara her gereksinme duyduklar�n� bu yoldan 

kolayca elde etmek olana�� vermedi�i halde, açl�klar�n� gidermek için yeterli alacak 

kadar yiyece�i çalmalar�n� ho� gören bir yasa koydu; hatta peynir h�rs�zl���nda, çok 

peynir çalmak, onurland�r�c� bir beceri say�l�yordu”35 

 

    Bundaki amac�n�n ise Lygourgos’un böylece çocuklar�n yiyecek bulmakta 

olabildikçe becerikli olabileceklerini ve bu sayede de daha iyi birer asker olarak 

yeti�eceklerini ve sava� hileleri konusundan yetenek kazanacaklar�n� dü�ünmü� 

oldu�unu aktarmaktad�r36.  

 

 Lygourgos’un yeme içme ile ilgili olarak koymu� oldu�u kurallardan,   

kentlerin sosyal ya�ant�s�ndaki temel unsurlar�n, kentte ya��yan insanlar�n yemek 

kültürünü de etkileyip �ekillendirdi�i anla��lmaktad�r. Sparta gibi sava�ç� yönleri ile 

tan�nm�� bir toplumun yeme al��kanl��� da do�al olarak bundan etkilenmi� ve di�er 

Yunan kentlerinde olmayan ve Ksenophon’un söyledi�ine göre di�er kentlerde 

uygulanmas� pek de mümkün olmayan bir sistem yaratt�lm��t�r. 

 

    “�nsan hayat�n�n her evresini yasalarla belirlemeye çal��an Lygourgos 

yeme içme konusunda da baz� düzenlemeler yapm��t�r. Buna göre; “Lygourgos 

zaman�nda Sparta’l�lar, di�er Hellenler gibi, yemeklerini evde yiyorlard� ama o, 

ço�unlu�un yemek konusundaki yasalara uymad���n� bildi�i için, bu kez de, 

yemeklerin orta yerde herkesin gözü önünde yenmesi kural�n� ç�kard�. Böyle olunca, 

halk�n yasa çi�nemeye daha az e�ilim gösterece�ini dü�ündü37”.  

 

    “Lykourgos, ayr�ca, yiyece�in da��t�mla al�nmas� ilkesini getirdi;  öyle ki, 

art�k bireyler ne t�ka basa yiyecekler, ne de aç kalacaklard�. Di�er yandan, herkesin 

                                                 
35 Ksenophon, 1984, II, ss. 92–93. 
36 Ksenophon, 1984, II, s. 93.  
37 Ksenophon, 1984, V, s. 99. 
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da��t�mdan al�nacak pay�n�n d���nda pek çok yiyecek, avc�larca elde ediliyordu. 

Ba�kalar� da bazen avc�lara ekmek vererek bunlar� al�yor ve da��t�mda hereksin 

pay�na dü�en ortak yiyeceklerin yan� s�ra; herkesin sofras�nda, pahal�ya ç�kmaks�z�n, 

zevkle yenecek bir �eyler bulunabiliyordu38.”  

 

    “Lykourgos, bunlara ek olarak, insan�n gerek bedenini gerek akl�n� 

tökezleten a��r� içki kullan�m�n� k�s�p düzene sokmak üzere, ki�ilerin yaln�z susay�p 

gerçekten içkiye gereksinme duyunca içki kullanmas� ilkesini getirdi; bu ilkeye 

uyulunca içkinin hem daha az zararl� olaca��n� hem de daha çok tat alarak içilece�ini 

dü�ünüyordu. Zaten yeme içme aç�kta birlikte yap�ld���na göre, bir kimsenin kendini 

ya da çoluk çocu�unu doymak bilmez oburluk nedeniyle ya da a��r� içkicilik 

nedeniyle y�k�ma sürüklemesi olana�� kal�r m�yd�39?”  

 

    “Bununla birlikte, Lykourgos, ba�ka toplumlarda egemen olan, -Aç kalan 

varsa, bana ne-, umursamazl���na,  kendi yurdunda yer b�rakmad�. Bazen olur ki, ava 

ç�k�p da pek geç kalm�� ki�iler, böyle olaca��n� bilip de ona göre önlem alm�� 

bulunmad�klardan, ac�k�r, yiyecek s�k�nt�s�na dü�erler. ��te bundan esinlenerek 

Lykourgos �u yasay� koydu: Yiyece�i olup da yiyen, karn�n� doyuran avc�, kalan�n� 

güzelce sar�p sarmalayarak d��tan ba�lamal� ve ortada b�rakmal�d�r; ta ki, yiyece�i 

olmay�p da oralarda dolanan biri, b�rak�lan yiyece�i bulabilsin, ba��n� çözüp açs�n, 

yesin kalan�n� da sar�p sarmalayarak b�raks�n. Herkes yiyece�ini böylece birbiriyle 

bölü�e bölü�e, pek az mal� mülkü olan ki�iler bile, gereksinme duyduklar� her 

yiyecek bak�m�ndan, ülke üretiminden pay alabilmektedirler40.”  

 

    Ksenophon’un bu kadar övgüyle bahsetti�i yasalar�n kendi zaman�nda da 

uygulan�p uygulanmad��� yönündeki merak�m�z� da eserin sonunda: “E�er, 

Lykourgos’un koydu�u yasalar günümüzde de hiçbir de�i�iklik yap�lmaks�z�n 

uygulan�yor mu, sorusu sorulacak olursa, buna, hiç ku�kusuz, olumlu yan�t 

veremem” diyerek cevaplam��t�r41. 

                                                 
38 Ksenophon, 1984, V, ss.99–100. 
39 Ksenophon, 1984, V, s. 100. 
40 Ksenophon, 1984, VI, ss.103–104. 
41 Ksenophon, 1984, XIV, s. 119. 
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    Klasik ça� komedya yazarlar� optaneion veya mageireion denen mutfak 

i�levli bir mekândan söz ederler. Arkeolojik verilere bak�ld���nda ilk olarak 

Olynthos’da mutfak oldu�u belirtilen mekânlara bak�lmal�d�r. Olynhos’daki mutfak 

mekânlar�n�n genelikle 4,6 x 5,6 m. boyutlar�ndayd�. Bu geni� odalar bazen bir ocak 

veya k�sa kenar�nda bir s�ra direkle ayr�lm�� bir veya iki küçük odaya da sahip 

bulunmaktayd�42.  Olynthos’daki bu mutfak mekânlar� d���nda bu döneme ait iyi 

korunmu� olarak bulunmu�, pek fazla bir örnek yoktur43. Bat� Anadolu aç�s�ndan 

bakt���m�zda ise Olynthos’dakiler k�yaslamak mümkün olmasa da Kolophon’daki 

konutlarda baz� mekânlar�n mutfak amaçl� kullan�lm�� olabilece�inden 

bahsedilmektedir44. Koepfner gibi ara�t�rmac�lara göre ise Klasik Dönem evlerinde 

mutfak birimi yoktu; yemek oikosta haz�rlan�p pi�iriliyordu45.  

 

Klasik Dönem’den sonra gelen Hellenistik Dönem’de ise Do�u ile Bat�’n�n 

kayna�mas� sonucu ortaya daha sonras�nda tarihçiler taraf�ndan Hellenizm olarak 

adland�r�lan Hellenistik bir kültür ortaya ç�km��t�r. Hellenizm sözcü�ünü ilk kez 

bilimsel bir terim olarak kullanan Alman tarihçi J. G. Droysen bununla Yunan 

kültürünün Yunanistan s�n�rlar� d���na ç�k�p Akdeniz Bölgesi ve Ön Asya’da Do�u 

kültürü ile tan���p kayna�mas� sonucu ortaya ç�kan ortak kültürü tan�mlamak için 

kullanm��t�r46. Bu Hellenistik kültür Büyük �skender’in Asya seferleriyle ba�lamakta, 

etkilerini uzun zaman göstermekle beraber esas itibari ile M�s�r’�n Romal�lar 

taraf�ndan fethi ile sona ermektedir. M.Ö. 330 ile M.Ö. 30 y�llar� aras�ndaki 300 

y�ll�k dönemi ifade etmek için kullan�lmaktad�r.  

 

Büyük �skender’in (III. Alexandros) fetihleri sonunda Yunan kültürü Akdeniz 

bölgesinden Hindistan içlerine kadar yay�lm��,  Do�u kültürü ile geni� bir alanda 

kültürel al��veri� içerisinde olmu�tur. Bu kültürün bu kadar büyük bir geni�lik 

kazanmas�nda bu bölgelere göç eden Yunanl� göçmenler önemli rol oynam��t�r. 

                                                 
42 Nicholas Cahill. Household and City Organization at Olynthus, Yale University Pres,  
    London, 2002, s. 80. 
43 Delemen,  s.18. Hac� Zeyrek. “Grek ve Roma Evleri”, (Yay�nlanmam�� Yüksek Lisans Tezi), 
     �stanbul Üniversitesi Sosyal Bil. Ens.,  �stanbul, 1991, s. 22. 
44 Daha detayl� bilgi için 91- 93 sayfalara bak�n�z. 
45 Zeyrek, s. 22. 
46 Arif Mufid Mansel. Ege ve Yunan Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara,1995, ss. 507-508. 
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Büyük �skender’in ordular�n�n bir taraftan Hindistan’a, di�er taraftan M�s�r içinde 

yapm�� oldu�u fetihler Yunan ticaretine yepyeni pazarlar açm��, çe�itli ham maddeler 

sa�lam��, sanayinin ve ekonominin kalk�nmas�na katk�da bulunmu�tur. Bu dönemde 

ekonomik ve askeri bak�mdan önemli yerlerde önemli kentler kurmu�tur. Aristokrat 

kesim d���nda ticaretle zenginle�mi� bir kesim daha ortaya ç�kmaya ba�lam��t�r.  

 

Bu dönemde tar�m ile ilgili önemli geli�meler ya�anmaya ba�lam��t�r: botanik 

ve jeoloji önemli ilerlemeler kaydetmi�, türlü ülkelerin iklim ve co�rafya durumlar�n� 

anlatan elkitaplar� yay�nlanmaya ba�lam��t�r. Özellikle M�s�r ve Anadolu’da bu�day 

tar�m�na önem verilmi�tir. Ayn� zamanda üzüm ba�lar�na ve zeytinliklere bilimsel 

surette bak�lmaya, yeni meyve, sebze ve ot türleri yeti�tirilmeye ba�lanm��, yeni 

hayvan cinsleri ke�fedilmi�tir47. 

 

Büyük �skender’in ölümünden (M.Ö.323) sonra kurdu�u imparatorluk yirmi 

y�l kadar süren sava�lar�n sonunda komutanlar� aras�nda payla��ld�. Burada 

konumuzla ili�kili olarak Hellenistik krall�klardan Ptolemaioslar’dan ve onlar�n 

kurdu�u �skenderiye (Alexandria) kentinden k�saca bahsedece�iz. Ptolemaioslar, 

�skenderiye’yi M�s�r’�n kap�s� haline getirmi�ler ve bu �ehri ba�kent yapm��lard�r. 

Ptolemaios I Soter (M.Ö. 304–285) ve onu izleyen Ptolemaios II Philadelphos’un      

(M.Ö. 285–246) bar��sever ve kültüre önem veren kimseler olmas� sayesinde,  

�skenderiye k�sa zamanda Hellenistik Dönem’in en önemli ticaret ve kültür 

merkezlerinden biri olmu�tur48.  

 

Büyük �skenderin M.Ö. 331’de kendi ad�yla kurdu�u �skenderiye kentinde 

Ptolemaios Krallar’� Hellenistik Dönem’in en büyük kütüphanelerinden birini 

kurmu�lard�r. Antik kaynaklarda da bu kütüphaneye de�inilmi�tir. Seneca, Titus 

Livius’un; “�skenderiye kütüphanesi krallara uygun ve onlar�n isteklerine göre 

kurulmu�” demi� oldu�unu belirtir49. �çerisinde 400.000 kitab�n yanm�� oldu�unu 

dile getirir50. Vitruvius ise Ptolemaioslar’�n Pergamon’da kurulan kütüphane ile 

                                                 
47 Mansel, s. 505. 
48 Nuray Y�ld�z, Antikça� Kütüphaneleri,Arkeoloji ve Sanat,  �stanbul, 2003, 66. 
49 Y�ld�z, s.71; Seneca, Epist.Mor., IX.5. 
50 Seneca, Epist.Mor., IX.5. 
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rekabete girdiklerini ve k�sa zamanda büyük bir kütüphane kurmu� olduklar�ndan 

bahseder.51 Athenaios, Ptolemaios II. Philadelphos’un servetinden bahsederken çok 

say�da kitab� oldu�una de�inmi�tir.  

 

Hellenistik Dönem’in bu büyük ve ünlü kültür merkezi tarihte birkaç kez 

tahrip edilmi�tir. Bunlardan ilki I. Caesar’�n M�s�r’a yapt��� sefer s�ras�nda 

kütüphanenin tahrip oldu�u ve kitaplar�n en az�ndan bir k�sm�n�n yanm�� oldu�u 

san�lmaktad�r.52 I. Caesar’�n tahribinden sonra Museion’a ba�l� kütüphanenin ortadan 

kalkmas�ndan sonra Serapeion kütüphane olarak kullan�lm�� olmal�d�r. Daha sonra ki 

dönemlerde zaman zaman kütüphanenin tahribe u�ram�� olabilece�i ileri sürülse de 

genel olarak �skenderiye kütüphanesinin M.S. 391 y�l�nda �mparator I. 

Theodosius’un putperest tap�naklar�n kapat�lmas� ile ilgili buyrultusu do�rultusunda 

�skenderiye patri�i Theophilos zaman�nda Serapis Tap�na�� ve Serapeion’un tahrip 

edildi�i kabul edilmektedir53. Hellenistik Dönem’in ar�ivi konumundaki bu 

kütüphanenin ve kitaplar�n�n tahrip edilip yok edilmi� olmas� bilim için büyük bir 

kay�pt�r. 

 

Yukar�da yaz�lanlar� �öyle bir dü�ününce antikça�dan günümüze kalabilmi� 

mutfak kültürü ile ilgili en de�erli yaz�nsal kaynaklar�n yazarlar�ndan ikisinin 

�skenderiye gibi önemli bir kültür ve ticaret merkezinden ç�km�� olmas�n�n sadece bir 

desadüf olmad��� daha iyi anla��lmaktad�r. �skenderiyeli Pollux ve Athenaios 

eserlerini her ne kadar, Klasik ve Hellenistik Dönem’den çok daha sonra Roma 

�mparatorlu�u zaman�nda yazm�� olsalar da onlar�n vermi� oldu�u bilgiler 

sayesindedir ki �skenderiye Kütüphanesi’nin yok olmas� s�ras�nda kaybolan pek çok 

eser hakk�nda bilgi edinebiliyoruz. Özellikle de Athenaios’un Deipnosophistai adl� 

eseri bu aç�dan e�siz bir hazinedir.  Dolay�s�yla da mutfak kültürü aç�s�ndan önem 

arz eden bu iki antik yazar�n hayat�na ve eserlerine a�a��da k�saca de�inmek yaral� 

olacakt�r. 

 

                                                 
51 Vitruvius. Mimarl�k üzerine On Kitap ( De Architectura), çev. S. Güven, 
    �stanbul, 1990, VII, 4. 
52 Y�ld�z, ss.  75-76. 
53 �skenderiye kütüphanesi’nin tahribi ile ilgili olarak daha geni� bilgi için Y�ld�z, Antikça� 
Kütüphaneleri,  ss. 75–88 aras�ndaki sayfalara bak�n�z 
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1.2.1.Julius Pollux 

 

�skenderiye’den Yunanl� veya M�s�rl� retorikçi ve gramercidir. �mparator 

Antoninus veya Marcus Aurelius zaman�nda Roma’da bir okul açt� ve Commodus’un 

ö�retmenlerinden biri oldu. Daha sonra �mparator Commodus onu Atina’daki 

Hitabet kürsünün ba��na atad�. Ünlü Yunan yazar� Lukianos Rhetorum Praecepther 

adl� eserinde onu alaya al�r. Eserlerinden sadece Commodus hayatta iken yaz�p ona 

adad��� Onomasticon günümüze kalabilmi�tir54.  

 

Julius Pollux’un M.S. II. yüzy�la ait Onamastikon adl� eserinde tiyatro ve 

müzi�in yan� s�ra din, hukuk, insan anatomisi, ahlak, sava�, bilim, sanat, çiftçilik, 

a�ç�l�k ve di�er konular� da içermektedir. �çermi� oldu�u konular d���nda di�er 

yazarlar�n eserlerine de at�fta bulunmu�tur. Konular alfabetik s�raya göre 

düzenlenmemi�tir. Eser k�smen retorik el kitab� niteli�indedir. Eserin orjinali 

kaybolmu�tur. Varolan elyazmalar� eksik ve eklemeli kopyalar�ndan derlenmi�tir55.  

 

     

1.2.2. Athenaios 

 

Antik ça��n yemekle ilgili en önemli kayna��nun yazar� �skenderiyelidir. 

Athenaios’un Deipnosophistae (Yeme �çme Uzmanlar� ya da Sofistler Yemekte 

anlam�na gelmektedir) adl� eseridir. Klasik ve Hellenistik Dönem mutfak ve sofra 

kültürüne ili�kin e�siz bir bilgi kayna��d�r. M�s�r’�n Naukratis’inde bir Yunanl� olan 

Athenaios (yakla��k M.S. 170–230) Roma’da ya�am��t�r. Her ne kadar, �.S. 2. 

yüzy�l�n sonlar�nda yazm�� olsa da kendilerinden yüzy�llar önce yaz�lm�� ve ço�u 

günümüze eri�memi� olan yaz�l� kaynaklardan faydalanm��t�r. Bu kaynaklar�n 

aras�nda Mithaikos, Arkhestratos, Semonaktides gibi a�ç� yazarlar�n, Philistron, 

Diokles ve Mnesitheos gibi hekim –yazarlar�n kitaplar� da vard�r56.  

 

                                                 
54 Petr Barr Reid Forbes, Robert Browning, Nigel Guy Wilson, Julius Pollux Biography.  
http://biography.jrank.org/pages/5280/Julius-Pollux.html ( 25.10.2010) 
55 Forbes  vd. http://biography.jrank.org/pages/5280/Julius-Pollux.html ( 25.10.2010) 
56 Delemen, s.2. 
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  Deipnosophistae’de (Yeme �çme Uzmanlar� ya da Sofistler Yemekte)  

Athenaios kendinden önceki engin yaz�n birikiminden al�nt�lar yapar; yöntemi, bir 

�ölende yemeklerin haz�rlan��� ve yenilmesine ili�kin birçok konuyu tart��anlar�n 

bilgilerini ve k�vrak zekâlar�n�, bol bol dolayl� söz ya da al�nt�larla göstermektir.  

Filozoflar, ozanlar, oyun yazarlar�ndan al�nt�lar aras�nda, Hellen dünyas�n�n a�ç�lar� 

ve tat uzmanlar�n�n yaz�lar� ve daha pek çok �ey vard�r.57  

 

Geleneksel olarak on be� kitaptan olu�mu�tur. Kendisinden önce yaz�lm��, 

ancak ne yaz�k ki günümüze kalamam�� antik yazarlar�n kaynaklar� hakk�nda da 

onun sayesinde bilgi edinebilmekteyiz. Büyük �skenderiye Kitapl���’n�n ( Mouseion) 

yerle bir olmas� s�ras�nda,  Dorion’un “Bal�klar Üzerine” adl� yap�t�n�n, �atrokles’in 

“Hamur ��leri Üzerine” kitab�n�n ve daha ba�kalar�n�n yok oldu�unu ö�renmek 

insan� üzüyor. Yine de, en ünlü ve etkili yazarlardan birinin, özellikle bal���n her 

türlüsünün ele ald��� yaz�lar�ndan baz� parçalar günümüze kalabilmi�tir. Gela’l� 

Arkhistratos, M.Ö. 4. yüzy�l Sicilya’s�nda Syrakusa’ya egemen olmu� tiranlar�n 

zengin ya�am�ndaki incelmi�li�i yans�tan, alt� ayakl� ölçüyle kaleme ald��� destanda 

Gastroloji üzerinde durur58.  

 

1.3. Roma Dönemi 

 

Roma mitolojisine göre devlete ismini veren Romulus taraf�ndan M.Ö. 753 

y�l�nda kurulmu� olan Roma ba�lan��çta kendi kendine yeten bir tar�m toplumu 

olarak tah�l a��rl�kl� bir beslenmeye sahipti. Özelikle K�z�lca bu�day unundan 

yap�lm�� puls adl� bulamac�n çok yayg�n olmas� sebebi ile Yunanl�lar,  Romal�lardan 

“pultiphagoi” yani puls yiyenler olarak bahsetmekteydiler59.  

 

M.Ö. 6. yüzy�lda Yunan kolonistlerin tan�tt��� zeytin ile birlikte Roma 

mutfa��na Yunan yemek kültürü sirayet etmeye ba�lam��t�r. Roma toplumunda 

mutfak kültürü Yunan tolumunda oldu�u gibi devletin s�n�rlar�na ve ticaretin ve 

kültürel ili�kilerinin geli�imine ba�l� olarak basit olandan karma��k olana do�ru bir 

                                                 
57 Bober, s. 96. 
58 Bober, s. 97. 
59 Delemen, s. 21. 
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geli�im gösterir. M.Ö. 3. yüzy�l�n sonunda Kartaca Sava�lar�’ndan üstün ç�kan 

Roma’n�n verimli tar�m ve maden kaynaklar� elde etmesi ekonomik ve sosyal yap�da 

de�i�ikliklere yol açm��t�r. “Latifundia” ad� verilen büyük çiftlikler ortaya ç�km��t�r. 

Yeni toprak sahipleri Yunanca yaz�lm�� el kitaplar�ndan faydalanarak bilgilerini 

geli�tirmi�lerdir60.  

 

Roma’n�n geni�leme politikas�n�n devam etmesi sonucunda yeni topraklar 

yeni kaynaklar kazan�lm��t�r. Hellenistik ya�am tarz�nda oldu�u gibi Roma ya�ant�s� 

da artan zenginli�e ba�l� olarak giderek lükse yönelmeye ba�lam��t�r. Özellikle 

Hellenistik dünya ile olan ili�kisinin etkisi bunda büyüktür. Antik kaynaklardan 

bunun yans�malar�n� okumak mümkündür. Roma’da üst düzey yöneticilikte yapm�� 

Cato (M.Ö. 239–149) gibi antik yazarlar Hellen sanat�n�n ve be�enisinin böyle h�zl� 

yay�lmas�ndan yak�n�yordu: Biz yenik dü�enleri tutsak alaca��m�z yerde onlar bizi 

tutsak ald�.” Ozan Horatius benzer duygular� iki yüzy�l sonra dile getirecektir61. 

Özellikle Sicilya ve Güney �talya, Hellen yeme içme kültürünün tad�n�n ç�kar�ld��� 

yerlerden biriydi. Cato62 (M.Ö. 234-149), Varro (M.Ö.116-27)63, Collumella64 gibi 

tar�msal konularda yazm�� bu yazarlar bir Roma çiftli�inin nas�l olmas� gerekti�i 

konusunda ayd�nlat�c� ve yararl� bilgiler vermi�lerdir. Önemli devlet görevlerinde de 

bulunmu� olan Cato gelenekçi bir Romal� olarak Roma erdemleri olarak gördü�ü 

sadelik ve tutumlulu�un savunucusu olmu�tur. 

 

Fetihler sonucu Roma toplumundaki de�i�imin en iyi örneklerinden biri de 

Lucius Licinius Lucullus (M.Ö.106–56)’dur. Lucullus, eski Roma’n�n tutumlulu�unu 

ve disiplinli ya�am�n�n bütün özelliklerini ki�ili�inde toplam��t�. Oysa Anadolu’da 

VI. Mithridates ile sava�t��� uzun y�llar boyunca Anadolu’nun zenginliklerini ve 

zevklerini tan�mas�, orada edinmi� oldu�u servet dolay�s�yla de�erlerinin kökten 

de�i�ti�i anla��l�yor65. Anadolu’dan dönü�ünde sadece zengin bir adam de�il ayn� 

zamanda zevk ve e�lence sahibi bir adam olmu�tur. Bunun yan� s�ra Plinius’un 
                                                 
60 Delemen, s. 22. 
61 Bober, s. 201; Horace, Epistles, II, �, s. 156. 
62 Cato.  On Agriculture (De Agri Culture), çev. W.D. Hooper, Loeb Classical Library, Cambridge,  
    Mass, 1979. 
63Varro. On Agriculture (Res rusticae), çev. W.D. Hooper, Loeb Classical Library, Cambridge, 1979. 
64 Collumella. De re Rustica, Cilt:  1-3, çev. A.B.  Ashetal,  London, 1941 
65 Bober, s. 207. 
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aktard���na göre: Lucullus’un VI. Mitridates’i yendi�i M.Ö. 74 y�l�na kadar �talya’da 

kiraz a�ac� yoktur. Kiraz� Pontus’dan �talya’ya ilk getiren ki�inin Lucius Lucullus 

oldu�unu aktar�r66. 

 

�mparatorlu�un sonraki y�llar�nda da devam eden bu zevk dü�künlü�ü, antik 

dünyan�n en ünlü gurmesi Apicius’un “De re Coquinaria” adl� yemek kitab�nda 

vermi� oldu�u yemek tariflerinden de anla��lmaktad�r. Roma’n�n bu en ünlü 

gurmesinin hayat� ve kitab� a�a��’da daha detayl� bir �ekilde ele al�nm��t�r67. Ayni 

�ekilde Klasik Antik Dönem’den günümüze kalabilmi� De Architectura’n�n yazar� 

Vitruvius’da konumuz aç�s�ndan bak�ld���nda çok önemli bir yer ihtiva eti�inden 

dolay� a�a��da daha detayl� bir �ekilde yer verilmi�tir.68.  

 

Petronius’un Satyricon’da anlatt��� Trimalchio’nun �öleni ola�an bir Roma 

uygulamas�n� tam olarak yans�tmasa da bu dönemde hazz�n ula�m�� oldu�u hayal 

gücünü göstermesi aç�s�ndan ilginç bir örnektir. Petronius asl�nda bu eserinde 

ticaretle sonradan zenginle�mi� bu azatl� köle vas�tas�yla bu lüks dü�künü zenginlerin 

görgüsüzlü�ü ile dalga geçmi�tir.  

 

Zengin bir azatl� olan Trimalchio’nun �öleninde misafirlere bülbül k�zartmas�, 

Pegasus san�ls�n diye kanatlar tak�lm�� k�zarm�� bir tav�an ve çevresindeki sosta 

yüzen bal�klar ile burçlar ku�a�� düzenine göre donat�lm�� aparatifler sunulmu�tur. 

En ilgi çekici olan� da di�i bir domuzun karn�n�n servis s�ras�nda kesilmesi ile içinden 

ard�� ku�lar�n�n ç�k�p ucmaya ba�lamas� ve avc� kiyafetli kölelerin ku�lar� avlamaya 

çal��d��� k�s�md�r69.  

 

1.3.1. Marcus Gavius Apicius 

 

    Roma dünyas�ndan günümüze kalan yemek tarifleri ile ilgili en temel 

kaynak Marcus Gavius Apicius’un, “De re Coquinaria” adl� (dilimize “Pi�irme 

                                                 
66 Plinius, DT, XV, XXX. 
67 Daha detayl� bilgi için  ss. 21-24’e  bak�n�z.  
68 Daha detayl� bilgi için ss. 25-32’ye bak�n�z. 
69 Petronius. Satyricon, Ed. Michael Heseltine, Loeb Classical Library, Cambridge, Mass, 1969, 
    XXXVI- Xl; Bober, s. 194. 
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Sanat�” olarak da çevirebilece�imiz) kitab�d�r70. Apicius, Tiberius Dönemi’nde, M.S. 

1. yüzy�l�n ba��nda ya�am�� ünlü bir gurmedir71. Bober’dan edindi�imiz bilgiye göre: 

15. yüzy�lda, kitab�n 9. Yüzy�ldan kalma elyazmas� kopyalar� bulununca, özellikle 

yazar�n ad� dolay�s�yla bir sorun ortaya ç�kt�. Çünkü yazmalardan birinin ( Vatikan 

Urb. Lat. II46) ba�l�k sayfas�nda majüsküller �öyle k�salt�l�p ayr�lm��t�: 

INC(I)P(IT)/API/CAE. Hümanistler yazar�n ad�n� Apitius Caelius olarak 

yorumlad�lar. 19. yüzy�l�n sonuna do�ru ba�layan birçok bas�l� kopyada, 1922 tarihli 

modern Teubner bas�m�na dek bu ad belirtilmeye devam edildi. Kimi ara�t�rmac�lar 

Tiberius’un ça�da��, daha sonraki hem pagan, hem de H�ristiyan yazarlarca yüksek 

ya�am�n simgesi say�lm�� ünlü damak tad� uzman� Apicius’un konu�tu�u Latince 

olamayacak bir metin üzerinden sorunlar� çözmeye çal��m��t�r72.  

 

 Dalby ve Grainger73, adl� ara�t�rmac�lar  “Antik Ça� Yemekleri ve Yemek 

Kültürü” adl� kitaplar�nda Apicius’dan bahsederken �u bilgileri vermi�lerdir: “Bu 

e�siz derlemenin, Roma �mparatorlu�u’nun sonuna, olas�l�kla M.S. 400 civar�na 

tarihlendi�i san�l�r. Böyle bir metni tarihlendirmek çok zor bir meseledir. Apicius, bu 

tarihten dört yüz y�l öncesine, Augustus zaman�na ait efsanevi bir gurmenin ad� idi. 

Tan�d���m�z kitab�n ad�n� ondan ald��� belli, ama ne kadar� gerçekten ona aitti? 

‘Apicius’un eserleri’nin, M.S. 120’de zengin bir sanat merakl�s�n�n ba�ucu kitab� 

oldu�u söylenir. Acaba, bildi�imiz Apicius’u okurken mi uykuya dalard� bu adam?  

Büyük olas�l�kla, hay�r… Birçok pahal� malzeme gerektirmesine kar��n, Apicius 

ciddi bir uygulama kitab�d�r. Zenginlerin yatakta okumas� için de�il, a�ç�lar�n 

yararlanmas� için ‘kaba Latince’ ile yani alt s�n�f Latincesi ile yaz�lm��t�r.” 

 

    Günümüzde ise art�k Bober’�n da belirtmi� oldu�u üzere De re 

coquinaria’y� M.S. 1. yüzy�l ba�lar�nda ya�am�� Apicius’un kaleme ald��� konusunda 

uzla�ma sa�lanm�� gibi gözüküyor. Ancak hemen belirtmemiz gerekir ki Geç Antik 

dönemde (muhtemelen 4. veya 5. yüzy�l�n ba��nda)74 bu önemli kayna��n yok olup 

gitmesini engellemek isteyen bir derlemeci taraf�ndan çe�itli kaynaklardan 

                                                 
70 E. Evans, “Dining with the Ancients”, Archaelogy 43-6,1990, 56. 
71 Evans, s. 56. 
72 P. Pyllis Bober, Sanat Kültür ve Mutfak, �stanbul,2003, sf. 176. 
73 Dalby, A.- Grainger, S., “Antik Ça� Yemekleri ve Yemek Kültürü",�stanbul, 2001, sf.143. 
74 Bober, s.177; Evans, E., “Dining with the Ancients”, Archaelogy 43-6,1990, 56.   
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toplanarak bir araya getirilmi� oldu�u dü�ünülmektedir75. Yemek adlar�ndaki 

Commodus76 ve Elagabalus77 vb. M.S. 2. ya da 3. yüzy�ldan baz� �ahsiyetler ile 

ili�kilendirilmesi de bunu do�rular niteliktedir. Apicius’a atfedilen tarifleri yap�sal ve 

stilistik yönden kar��la�t�rmal� olarak inceleyen Brant’a göre ise: Apicius’a atfedilen 

478 tariften yaln�zca 300 tanesinin �mparatorluk Dönemine tarihlenebilece�i 

dü�ünülmektedir78.   

 

    Derleyen ki�i yaln�zca Apicius’un, biri genel yemek kitab� ve biri de 

soslarla ilgili olan kitab�n� de�il tar�m ve beslenme düzenine ili�kin Helen el 

kitaplar�ndan kimi yerleri de kitab�na dâhil etmi� ve bu bilgileri Apicius’a mal 

etmi�tir.  Kitap her birine Yunanca adlar verilen on kitaptan olu�mu�tur:  

1. Epimeles- �ef 

2. Sarcoptes- Et 

3. Cepuros- Bahçeden  

4. Pandecter- Türlü tabaklar 

5. Ospreos- Baklagiller 

6. Aeropetes- Kümes hayvanlar� 

7. Polyteles-Süslü yemekler 

8. Tetrapus-Dört ayakl�lar 

9. Thalassa- Deniz ürünleri 

10. Halieus-Bal�k soslar� 

Antik dönemin en me�ur gurmelerinden biri olan Apicius’un, bu ününü neye 

borçlu oldu�unu günümüze ula�an antik yazarlar�n anlatt�klar�ndan ö�renmekteyiz.  

Özellikle onun i�tah� ve neden intihar etti�i ile ilgili olan� onun neden bu kadar ünlü 

oldu�unu aç�klar niteliktedir. Seneca’n�n onun nas�l intihar etti�ini anlatt��� 

öyküsüne göre: Apicius mutfa��nda yüz milyon sestertius harcad���n�n fark�na 

var�nca, para durumunun genel bir de�erlendirmesini yapm��t�r, Mal varl���n�n 10 

milyon sesterius tuttu�u anla��l�nca art�k eski hayat statüsünü devam ettiremeyece�i 
                                                 
75 Bober, s.177. 
76 J. D. Vehling, Apicius Cookery and Dining in �mperial Rome, Dover Publications, New York,1977,  
    sf 134.  (197 nolu tarif) 
77 Vehling,  s. 134.  (197 nolu tarif) 
78 Sema Atik,  “Marcus Gavius Apicius ve Garum”, III. ve IV.  Ulusal Arkeolojik Ara�t�rmalar  
    Sempozyumu, Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü Dergisi, Ek Dizi No: 2, Ankara,  
     2008, s. 17. 
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korkusuyla kendisini zehirleyerek intihar etmi�tir. Ancak bir Romal� askerin 

ortalama y�ll�k maa��n�n M.S. 2. yüzy�lda 900 sesterce oldu�u hesaba kat�l�nca 

Apicius’un intihar etmesi kar��s�nda Seneca’da �a�k�nl���n� belirtir79.   

 

Apicius hakk�ndaki ilginç öyküyü Seneca d���nda Martial’de bize 

aktarmaktad�r ve Suidas, Albino ve di�er yazarlar ciddi bir ele�tiri olmaks�z�n bu 

öyküyü tekrarlam��lard�r80. Apicius gulam içerisindeki kendi i�tah aç�c�lar�na yüz 

milyon sesterti harcam��t�r81.  Sonuç olarak �u söylenebilir ki Apicius hesap zaman� 

geldi�inde kendi zevki için yapm�� oldu�u yüklü harcamalardan sonra sadece on 

million sestertiisinin kald���n� anlay�nca, eski hayat stilini devam ettiremeyece�i 

korkusuyla zehir içerek intihar etmi�tir. 

 

Ya�l� Plinius’da Apicius’un zor be�enirli�ini, lezzet konusunda ki bulu�lar�n� 

ve o dillere destan savurganl���na de�inmi�tir82. Plinius ondan biraz da kaba bir 

üslupla “ nepotum omnium altissimus gurges-tüm zamanlar�n en müsrifi ve sefahat 

dü�künü” olarak bahseder. Ya�l� Plinius’un aktard���na göre o zamanlar 

Hindistan’dan yeni getirilen karabiber, lezzet dü�künlerinin arad��� pahall� bir 

baharatt�r83. Apicius’un ya�ad��� y�llarda bir sofrada karabiber kullan�m� o yemekte 

ki savurganl��a i�aret etmektedir ki; Apicius’a mal edilen tariflerin hemen hepsinde 

de karabibere rastlanmaktad�r84.  

 

Apicius’un damak zevki ve çok i�tahl� olu�unu konu edinen çe�itli öyküleri 

günümüze ula�an antik kaynaklardan ö�renmek de mümkündür. Roma mutfak sanat� 

ile ilgili bu anlat�mlardan bir tanesi Seneca’n�n Epistulae morales’inde 

aktar�lmaktad�r85.  

 

                                                 
79 Seneca, Ad Helviam 10. 8:  Bober, s.177;  Atik, 2008, s. 17. 
80  Vehling, s. 10. 
81  Vehling, s. 10; Atik, 2008, s. 17. 
82 Plinius’da Apicius’a yap�lan at�flar �unlard�r: Naturalis Historia (Do�a Tarihi), VIII, Ixxvii, 209; 
    IX, xxx, 66; X, lxviii, 133; XIX, xli, 137, 143; Bober, s.177. 
83 Plinius, Natiralis Historia, XII, xiv, 26–29. 
84 Atik, 2008, s. 17. 
85 Seneca, Epistulae Morales, 15. 3(95) 42; Atik, 2008, s.17, metnin Türkçeye çevirisi bu makaleden 
    al�nm��t�r. Seneca’n�n Epistula Morales adl� eseri için verilen tarih yakla��k M.S. 63–64 y�llar�d�r. 
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“�mparator Tiberius kendisine gönderilen çok büyük boyutlardaki bir 

barbunun macelluma gönderilip sat�lmas�n� emretti ve �öyle dedi: “ Ama neden 

bal���n a��rl���ndan bahsedip baz� insanlar� heyecanland�r�yorum ki?”.  Söylendi�ine 

göre 22 kg. geliyordu “Dostlar, Apicius veya Publius Octavius bu barbunu almazsa 

çok �a�ar�m. �mparatorun tahminleri do�ru ç�kt�, her ikisi de bal�k için fiyat teklif 

ettiler. Octavius kazand� ve arkada�lar�n�n aras�nda hem imparatorun tahminleri 

do�ru ç�kt�, her ikisi de bal�k için fiyat teklif ettiler. Octavius kazand� ve 

arkada�lar�n�n aras�nda hem imparatorun satt�rd��� bir bal��� 5000 sestertiusa alm�� 

olmaktan, hem de Apicius taraf�ndan al�namayan bir bal��� olmaktan dolay� büyük 

prestij kazand�.” 

 

Tiberius Dönemi’nde geçti�i anla��lan bu hikâye de �mparatorun devrin belli 

ba�l� lezzet merakl�lar�n�n �evkini s�namak ve belki de biraz e�lenmek için, bal��� 

kendisine ay�rmak yerine macelluma gönderip aç�k art�rmaya ç�karmay� tercih eder 

ve bal�k 5000 sesterce gibi çok yüksek bir paraya bir banker olan P. Octavianus 

taraf�ndan al�n�r.  En yüksek fiyattan bir dü�ü�ünü veren de Apicius’tur86.  

 

Bober’�nda at�fta bulundu�u bu öyküde bahsedilen bal�k barbun de�il 

kefaldir87. Ancak, Atik taraf�ndan belirtilmi�tir ki metinde bu kelime “mullus” olarak 

geçer ve Atik’in dipnot olarak verdi�i bilgiye göre antik dönem bal�k türleri için 

Wilkins’de “mullus” k�rm�z� barbuna kar��l�k gelmektedir88. 

 

Ancak para kazanma amac� güden P. Octavianus ayn� bal��� macellumda 

tekrar satm�� olsa bile, hem ünlü gurme Apicius’a kar�� aç�k art�rmay� kazanm�� 

olmak, hem de �mparator Tiberius’un sat��a ç�kard��� bir bal��� sat�n almak kendisine 

büyük bir prestij sa�lam�� olmal�d�r. Az bulunan bal�k türlerinin macellum ad� 

verilen pazarlarda aç�k art�rma usulü ile sat�lmas�n�n al���lm�� bir yöntem oldu�u 

bilinmektedir89.  

 

                                                 
86 Bober, s. 178; Atik, 2008, ss.16–17. 
87 Bober, s.178.  
88 Atik, 2008, s.16,  çevirideki bal�kla ilgili bu bilgi dipnot (dipnot 9) olarak verilmi�tir. 
89 Atik, 2008, s.17. 
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Bunun d���nda M.S. 2. yüzy�ldan Tertullianus ya da M.S. 4. yüzy�ldan Aziz 

Hieronymus gibi yazarlar taraf�ndan da Apicius’dan bahsedilmi�tir.  

 

Apicius’un horozun ibiklerinden bir yemek yaratt���n�, ya� ve suyunun bütün 

lezzeti içinde kals�n diyerek kümes hayvanlar�n� tüylerini yolmadan ve temizlemeden 

önce yar� ha�lad���n�, etleri ve deniz ürünlerinde bol miktarda garum sosu 

kulland���n�, mulsum’u (balla tatland�r�lm�� �arap) domuzlara birdenbire içirerek 

hayvanlar�n ci�erlerinin daha canl�yken pate yap�lmak üzere terbiyelenerek 

haz�rlad���n� ö�reniyoruz.  Zorla büyütülmü� ci�er dü�üncesine incelik katmakla 

kalmam��, ayn� zamanda domuzlar� kuru incir ile �i�manlatma yöntemini de 

bulmu�tur. �ncirleme yöntemi ile domuz ci�erine aktar�lan tat sonra her hayvan�n 

ci�erinde denenmi�tir. Günümüzde bat� dillerinin hemen hepsinde bu incirleme 

sözcü�üne ait bir fiil vard�r. (fegato-�talyanca, figado Portekizce, higado - �spanyolca 

vb.)90. 

 

Apicius’un kitab� “De re coquninaria’da” baz� yemekler onun ad� ile 

an�lmaktad�r: Sala Cattabia Apicianum (bir tür kar���k salata), Patina Apiciana, 

Minutal Apicianum (ço�u kez artan yemeklerden yarat�lan yahni çe�itleri), Conchicla 

Apicia (Frans�z cassoulet’sinin atas� bir baklagil kar���m�) ve Ofellae Apicianae 

(“k�r�nt�lar” anlam�na geliyor).  

 

1.3.2. Vitrivius 

 

Vitruvius Roma Cumhuriyet Devri’nin son yüzy�l�nda, yakla��k M.S. 90 -20 

y�llar� aras�nda ya�am�� ünlü bir mimard�r. Vitruvius bu ününü günümüze kadar 

gelebilmi� mimarl�k ve mühendislik konusun da e�siz bir kaynak olan “De 

Architectura”’s�na borçludur. On kitaptan olu�an bu eserin en önemli özelli�i 

kendisinden önce yaz�lm�� ancak günümüze ula�amam�� baz� Yunan ve Roma teorik 

ve teknik yay�nlar�n�n k�smen özeti olmas�n�n yan� s�ra dönemin yap� geleneklerini 

kendi deneyimlerini de katarak bir mimarl�k kitab� olu�turmas�d�r.  

 

                                                 
90 Atik, 2008, s.18. 
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Dilimize de “Mimarl�k Üzerine On Kitap” olarak çevrilmi� bulunan “De 

Architectura” on bölümden olu�maktad�r91: Birici kitap mimar�n e�itimi ve mimarl�k 

sanat�n�n ana ö�elerinden ba�lay�p kent kurmada dikkat edilecek genel kurallar�ndan; 

ikinci kitap ilk konutlar�n nas�l yap�ld���ndan; üçüncü ve dördüncü kitap ise dini 

mimarl�k ve tap�naklar konusundan; be�inci ve alt�nc� kitaplar kentin idari ve kültürel 

yap�lar� ve konutlar konusundan; yedinci kitap binalar�n ince i�cili�i ve 

süslemelerini; sekizinci kitap su donat�m�, yeralt� sular�, su kemerleri, hazne ve 

sarn�çlardan; dokuzuncu kitap güne� ve su saatleri gibi zaman ölçen aletlerin 

yap�m�ndan, onuncu kitap mekânik bilimi, özellikle sava� makinelerinden 

bahsetmektedir. 

 

Yazm�� oldu�u bu kitap sadece kendi döneminin mimarlar� için de�il 

kendisinden sonra ki mimarlar için de önemli bir ba�vuru kayna�� olmu�tur. 

Vitruvius’un De Architectura’s�n�n günümüz çevirileri, Valentine Rose ve Hermann 

Müller-Strübing’in 1867 y�l�nda yay�nlad�klar� Vitruvii De Architectura libri decem 

ve onun Valentine Rose taraf�ndan 1899 y�l�nda düzeltilerek ç�kan bask�lar�na 

dayanmaktad�r92.   

 

Mutfak kültürü aç�s�ndan da önemli bilgiler veren Vitruvius,  De architectura 

adl� kitab�nda Yunan evinin bölümlerini anlat�rken �u bilgileri vermi�tir: 

 

“Yunanl�lar, atriumlara gerek duymad�klar�ndan onlar� in�â etmezler; ancak 

ön kap�dan giren ki�iler için fazla geni� olmayan geçitler yaparlar; bunlar�n bir 

taraf�nda ah�rlar, di�er tarflar�nda da kap�c�lar�n odalar� olup geçitin sonu, kap�larla 

kapan�r. �ki kap� aras�ndaki bu yer Yunanca’da  ��������� olarak adland�r�l�r. 

Peristile buradan girilir. Peristilin üç taraf�nda revaklar, güneye bakan taraf�nda ise, 

birbirleriyle epeyce aral�kl� ve bir ba�taban ta��yan iki anta vard�r…93” 

 

                                                 
91 Vitruvius, s. Xiii. 
92 Vitruvius, Mimarl�k Üzerine On Kitap( De architectura), çev. Suna Güven, �evki Vanl� Mimarl�k 
    Vakf� Yay�nlar�, �stanbul, 1993, s. Xi. 
93 Vitruvius, s. VI, VII, 1. 
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“(…)Revaklar�n tüm çevresinde güncel kullan�m için yemek odalar� ve yatak 

odalar�yla köleler için odalar bulunur. Konutun bu k�sm� “gynaeconitis” olarak 

adland�r�l�r94.” 

 

“Bunlarla ilgili olarak e�it yükseklikte dört revakla çevrili veya güney 

yüzünde di�erlerinden daha yüksek sütunlar�n yer ald��� daha görkemli peristilleri 

bulunan daha geni� bölümler vard�r. Bu tipte yüksek revaklar� olan peristyllere 

Rodos peristili denir. Bu bölümlerin kendi heybetli kap�lar�yla al�ml� giri� alular� 

vard�r; peristillerin revaklar� cilal�, düz veya kabartmal� stükolar ve ah�aptan kasal� 

tavanlarla süslüdür; kuzeye bakan revakta Kyzikos biçeminde yemek odalar�yla 

resim galerileri; do�uda kütüphaneler, bat�da ek oylumlar, güneyde ise dört yemek 

kanepesinin kolayl�kla s��abilece�i, ayr�ca servis ve e�lenceler için bol yeri bulunan 

kare �eklinde geni� ölçülerde odalar yer al�r95.” 

 

“Erkeklerin yemek davetleri bu büyük odalarda yap�l�r; çünkü Yunan 

geleneklerine göre ev sahibesinin bu davetlerde haz�r bulunmas� adet de�ildir. 

Aksine, bu tür peristiller, erkekler burada kad�nlar taraf�ndan rahats�z edilmeden 

ya�ad�klar�ndan erkek bölmeleri olarak bilinirler. Ayrca, solda ve sa�da d��ar�dan 

gelen konuklar�n peristillere al�nmadan kendi ba��ms�z kap�lar� ile girebilecekleri ve 

uygun yemek odalar�yla yatak odalar�n�n da bulundu�u ufak konuk birmleri vard�r. 

Çünkü Yunanl�lar zenginle�ip ya�amlar� daha lüks hale gelince, d��ar�dan gelen 

konuklar için yemek odalar� ve erzak ambarlar� yapmaya ba�lad�lar; konuklar� ilk 

gün yeme�e ça��r�p, ertesi gün onlara tavuklar, yumurtalar, sebzeler meyveler ve 

di�er k�rsal ürünleri gönderiyorlard�. Sanatç�lar�n, konuklara gönderilenleri 

simgeleyen resimlere xenia demeleri bu yüzdendir. Böylelikle, aile reisleri de, bu tür 

konuk bölümlerinde kendilerini mahremiyet ve özgürlük içinde hissettiklerinden, 

evlerinden uzakta olmad�klar�n� dü�ünüyorlard�96.” 

 

“�ki peristil ve konuk bölümleri aras�nda bulunan ve avlu aras�nda orta yerde 

bulunan ve avlu ortas�nda ortayerde buluduklar� için ‘mesaulos’ ad� verilen geçitler 

                                                 
94 Vitruvius, s. VI, VII, 2.  
95 Vitruvius, s. VI, VII, 3. 
96 Vitruvius, s. VI, VII, 4. 
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vard�r; bizim halk�m�z bunlar� “andron” diye adland�rm��t�r. Ancak bu, terimin ne 

Yunanca ne de Latince kullan�m�na uymamas� nedeni ile biraz gariptir. Yunanl�lar, 

genellikle erkeklerin yemekli partilerinin yap�ld��� büyük odalara içeriye kad�nlar 

girmedi�i için ��	����
 diyorlar…97.” 

 

    Bununla birlikte, Vitruvuis odalar�n konumlar�ndan bahsederken, 

mutfaktan bahsetmemekle birlikte yemek odalar�n�n boyutlar� ve mevsimlere göre 

konumu hakk�nda da bilgi vermi�tir. Buna göre, yemek odalar�n�n uzunlu�u, 

geni�liklerinin iki kat� olmal�d�r. Dikdörtgen �eklindeki odalar�n yüksekli�i, uzunluk 

ve geni�lik ölçülerini toplay�p sonucun yar�s�n� alarak hesaplanmal�d�r. Fakat 

ekoylum (eksedra) ve oecus’larda yükseklik, geni�li�in birbuçuk kat�na kadar 

ç�kart�labilece�inden ve üç tip oecusdan bahseder98: 

 

1. Korinth Tipi Oecus: Bir kaide veya zemin üzerinde oturan, 

üzerlerinde ba�tabanlar� bulunan ve koronalar� ah�ap veya stükodan 

yap�lan tek kat sütun dizilerinden olu�ur. 

2. M�s�r Tipi: Sütunlar�n üzerinde ba�tabanlar� yer al�r bunlardan 

duvarlara uzanan dö�eme kiri�leri yerle�tirilir. Ba�tabanlar�n 

üzerine alttaki sütunlardan ¼ oran�nda daha küçük olan ikinci kat�n 

sütun dizisi yükselmekte ve bunlar�n aras�nda pencereler 

bulunmaktayd�. 

3. Kyzikos Tipi: Genellikle kuzeye yönlendirilmi� bahçe manzaras�na 

ve ortada çift kanatl� kap�lar� vard�r. Yükseklikleri geni�liklerinin 

bir buçuk kat�d�r. 

Bu üç tipin ortak özelli�i olarak simetrik uyumdan ve d��a aç�lan 

pencerelerden dolay� da �����n öneminden bahsedilebilir. 

 

Yemek odalar�n�n mevsimlere göre konumu için ise, k��l�k yemek ve banyo 

odalar�n�n ak�am �����ndan faydalanabilmesi için güney bat�ya bakmal�d�rlar; bunun 

bir ba�ka nedeni de, bütün görkemi fakat azalan �s�s�yla batan güne�in, o k�sma 

ak�amlar� tatl� bir s�cakl�k vermesi olarak, aç�klar. �lkbahar ve sonbahar mevsiminde 
                                                 
97 Vitruvius, s. VI, VII, 5. 
98 Vitruvius, s. VI, III, 8-10. 



 29

ise yemek odalar�n�n uygun bir �s�da olmas� için do�uya bakmas� gerekti�ini, çünkü 

pencereler o yönde olursa, onlar�n üzerinden bat�ya yönelen güne�in bu odalar� 

kullan�ld�klar� zamanda uygun bir ���kta tutaca��n� belirtmi�tir. Yazl�k yemek odalar� 

için ise �u bilgileri vermi�tir: “Yazl�k yemek odalar� kuzeye bakmal�d�r; çünkü o yön 

gündönümünde di�erleri gibi güne�in izledi�i yol üstünde olmad��� için s�caktan 

kavrulmaz; her zaman serin kald�klar�ndan, odalar�n kullan�m� hem sa�l�kl�, hem de 

ho�tur…”99  

 

Vitruvius’un bahsetmi� oldu�u mevsimlere göre ayarlanm�� yemek odalar� 

kentli, zenginlerin özel konutlar� için geçerli olmal�d�r. Nitekim Vitruvius’un vermi� 

oldu�u bilgiler aras�nda konutlar�n planlamas�n�n ki�inin sosyal ve ekonomik durumu 

gözetilerek yap�lmas�n�n önemine de�inmektedir100.   

 

Vitruvius kent konutlar�n�n düzenin ve odalar�n�n konumundan bahsetti�i 

k�s�mda mutfak yap�s�na de�inmemesine ra�men çiftlik evi bölümünde bir çiftlik 

evinde mutfa��n nerede olmas� gerekti�ini detayl� bir �ekilde anlatm��t�r. Vitruvius, 

ölçüsü çiftli�in boyutlar�na ve ürünün miktar�na ba�l� olan çiftlik evinde mutfa��n 

avlunun en s�cak yerinde olmas� gerekti�ini belirtikten sonra di�er ya� odas�, banyo, 

�arap odas� ve ah�r gibi mekânlar� da mutfa�a göre konumland�rm��t�r. 

“Mutfak, avlunun en s�cak yerinde olmal�, öküzlerin ah�rlar� da, yemlikleri 

mutfa��n ate�ine ve gökyüzünün do�u k�sm�na bakacak �ekilde, yan�nda yer 

almal�d�r…101”  

 

“Banyo odalar� da mutfa��n yan�nda yer almal�d�r; çünkü k�rsal yörede bu 

konumdaki bir banyoyu haz�rlmak uzun bir süre almayacakt�r. Ya� ç�karma odas� da 

mutfa��n yan�nda olmal�d�r; böylelikle zeytinin meyvesini i�lemek kolay olacakt�r. 

Yan�nda, pencereleri kuzeyden ���k alan �arap odas� yer almal�d�r. Güne�in 

�s�tabilece�i ba�ka herhangi bir yöne bakan bir odada �s�, �arab� etkileyerek gücünü 

azaltacakt�r102.”   

                                                 
99 Vitruvius, s. VI, IV,1-2. 
100 Vitruvius, s. I, II, 9. 
101 Vitruvius, s. VI, VI, 1. 
102 Vitruvius, s. VI, VI, 2. 
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“Ya� odas�, �����n� güneyden ve s�cak k�s�mlar�ndan alacak �ekilde 

konumland�r�lmal�d�r; çünkü ya� fazla so�umamal�, az bir �s�da s�v� halde 

tutulmal�d�r. Boyut olarak bu odalar, ürünü ve her biri yüzyirmi galon alan ve dört 

ayak çap�nda yer kaplayan gerekli say�da küpü bar�nd�racak büyüklükte 

yap�lmal�d�r…103”  

 

Bunlar�n d���nda Vitruvius, ah�r�n çiftlik evinin en s�cak fakat mutfak 

ate�inden uzak bir yerde olmas� gerekti�ini; yemliklerin de mutfaktan ayr� ve aç�kta, 

do�uya do�ru yap�lmas� gerekti�ini belirtir. Ayr�ca, f�r�nlar�n da yang�n tehlikesine 

kar�� çiftlik evinden ayr� yap�lmas� gerekti�i üzerinde durmu�tur104. 

 

Vitruvius’un vermi� oldu�u bilgiler �����nda kent konutlar�n�n ana mekân� 

olarak avlu ve triclinium öne ç�karken k�rsal kesimdeki çiftlik evlerinde ise mutfak 

öne ç�kmaktad�r. Ancak Vitruvius’un vermi� oldu�u çiftlik evi plan�nda mutfak evin 

odak noktas� halindedir. Bir çiftlik evinde bulunmas� gereken ah�r, ya� odas� ve 

banyo gibi mekânlar� hep mutfa�a göre konumland�rm�� iken yemlikleri ise 

mutfaktan ate�inin yarataca�� tehlikelerden korumak için mutfaktan uzakta ayr� bir 

mekân olarak yap�lmas�n� tavsiye etmi�tir. Buna Boscoreale villas� örnek olarak 

verilebilir. Vitruvius’un çiftlik evi bölümünde ki mutfa��n konumuna de�inmi� 

olmakla beraber mutfa��n boyutlar� ve içeri�i hakk�nda herhangi bir bilgi vermez. 

Vitruvius her ne kadar çiftlik evi d���nda mutfak hakk�nda bilgi vermese de, anlatm�� 

olduklar�ndan Roma Dönemi’nde evin içerisinde ayr� bir mekân olarak mutfak 

fikrinin olgunla�m�� oldu�u anla��lmaktad�r.  

 

Delemen105, Zeyrek106 gibi antik dönem konutlar�nda mutfa��n yeri hakk�nda 

bize bilgi veren modern ara�t�rmac�lar�n görü�üne göre ise; Roma evinin merkezini 

olu�turan atrium gündelik hayata dair pek çok i�levi üstlenmesinin yan� s�ra yemek 

pi�irilip yenilen bir mutfak i�levi de görmü�tür. Zamanla da yaln�zca yemek 

pi�irmeye ayr�lm�� bir mutfak mekân� olarak culina/cocus/coquinaris ortaya 

                                                 
103 Vitruvius, s. VI, VI, 3. 
104 Vitruvius, s. VI, VI, 5. 
105  Delemen, s. 49. 
106  Zeyrek, s. 63. 
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ç�km��t�r107.  Bunun d���nda mutfak kültürüyle ili�ki olarak zengin atriumlu Roma 

konutlar�nda ziyafet salonu triclinium; �ehir evlerinde üst katta yer alan yaln�zca 

yemek odas� olarak kullan�lm�� “cenaculum”, ve büyük �ölen salonu olarak 

kullan�lan oecus’lar bulunmaktad�r108. 

 

    Mutfa��n ev plan� içerisinde standart bir konumundan bahsetmek zordur. 

Genellikle,  evin genel düzenini bozmayacak �ekilde yerle�tirilmi�tir. Mutfa��n ortak 

bir kanalizasyon sisteminden yararlanmas� amac�yla banyo ve tuvalet ile iç içe 

oldu�unu dü�ünürsek konut içerisinde kanalizasyon sistemine en yak�n yerde yer 

almas�n�n uygun olaca�� dü�ünülmektedir. Pompeii ve Herculaneum’da bulunan 

domus tipi konutlarda mutfak genellikle peristylin, ender olarak da atriumun 

yak�n�ndad�r. Yaz�l� kaynaklarda seçkin Romal�lar�n konutlar�ndaki büyük 

mutfaklardan söz etmesine ra�men günümüze kadar gelebilmi� konutlarda ki mutfak 

olarak tan�mlanm�� mekânlar�n boyutlar� genellikle 3x4 m.yi a�maz109.  

 

    Roma konutunda mutfak mekân�n�n en güzel örneklerinden bir tanesini 

Pompeii’deki Vettiuslar evinde görülmektedir110. Vettiuslar evi çok iyi korunmu� 

ocakl� bir mutfa�a sahiptir. Mekân�n ana ö�esi ocakt�r. Duvara biti�ik olarak yer olan 

ocak dikdörtgen bir ç�k�nt� �eklindedir. Ate� bu ç�k�nt�n�n içinde yak�l�r ve mutfak 

kaplar� ya yüzeydeki bu ç�k�nt�n�n üzerine oturtulur ya da üçayaklar�n üzerine 

oturtulurdu. Oca��n alt�ndaki bo�luk yakacak deposu olarak kullan�l�rd�. Ço�u zaman 

bacadan yoksun olan bu mekânlarda, ate�in duman� oca��n üzerindeki bir pencereden 

veya kap�dan d��ar� verilirdi. 

 

    Bir iki istisna d���nda sabit tezgâh�n mekân�n temel ö�eleri aras�nda yer 

almaz genellikle ah�ap tezgâh ve raflardan yararlan�lmaktayd�. Baz� kap ve kacaklar 

da oca��n üzerindeki çivilere as�l�rd�. 

 

 

                                                 
107  Zeyrek, s. 63 
108  Zeyrek, s. 60–61. 
109  Delemen, s.49. 
110  Evans, E., “Dining with the Ancients”, Archaelogy 43-6,1990, 56;  Bober, ss.173-174.. 
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1.3.3. Roma Ö�ünleri 

 

Roma toplumunda ö�ünler günün evrelerini belirleme de yard�mc� olan 

önemli zamansal i�aretlerdir. Fakir halk genellikle iki ö�ün, askerler bir ö�ün 

“parandium” ile yetinmesine ra�men üç ö�ün normal kabul edilirdi111. �lk ö�ün 

gündo�umundan üçüncü veya dördüncü saate kadar yenen (genellikle 10’a kadard�r) 

ve daha çok kahvalt� özellikleri ta��yan “ientaculum”’dur. Her hangi bir yerde 

yap�l�rd�. O esas olarak ekmek, peynir, zeytin ve �arap veya bir önceki ak�amdan 

evde kalanlardan (zeytin, meyve veya etler) olu�maktayd�112. Daha sonra gelen ö�ün 

yakla��k ö�len saatlerinde( prandium) yenen ve genellikle sabah kahvalt�s�ndan daha 

a��r olmayan “prandium”dur. Menü basit ekmekten et, sebze ve meyveye kadar 

de�i�ebilmekteydi. Ö�le yeme�i genellikle çabuk ve seremonisiz olarak yenilen bir 

yemek olarak tan�mlanm��t�r113.  

Günün esas ö�ünü ise cena idi. K���n sekizinci saat ve yaz�n dokuzuncu saatte 

yemek haz�rlan�p yenmeye ba�lan�rd� (14–16 saatleri aras�). Cena erken dönemde 

ö�le saatlerine rastlasa da zamanla özellikle kentlerde i� hayat�n�n zorluklar�ndan 

ötürü ana ö�ün ak�amüstü saatlerine ertelenmi�tir114.  Birkaç saatten gece yar�lar�na 

kadar her hangi bir zamanda sonlanabilirdi. Ev sahibi ne kadar zenginse bir ziyafet o 

kadar erken ba�layabilir ve o kadar geç saatlerde sonlanabilirdi.  Bu ö�ün üç bölüme 

ayr�labilir. Önce gustatio ve gustus, yani i�tah aç�c� olarak tatl�-ek�i soslara yat�r�lm�� 

ye�illikler, zeytin, yumurta, istavrit, tonbal��� gibi bal�klar, istiritye, midye gibi 

kabuklu deniz ürünleri sofraya getirilirdi115. Bu ürünler zengin sofralar�n�n ziyafete 

dönü�tü�ü cena ö�ününde muhakkak yer al�rd�. Ve salyangozlar ara s�cak olarak 

oldukça revaçtayd�. 

                                                 
111 P.W. Foss. “Kitchens and dining-rooms  at Pompeii: the spatial and social relationship of cooking 
to  
    eating in the Roman household”, Ph.D. thesis, University of  Michigan 1994, s. 26; John Percy 
    Vyvian Dacre Balsdon. Life and Leisure in Ancient Rome, Bodley Head, London, 1969, s. 55;  
     Emily Gowers. The Loaded table: representations of food in Roman literature, Clarendon Pres,  
    Oxford, 1993, s. 17. 
112 Foss, s. 26; Ahmet Ye�iltepe, “Anadolu Ustalar�”, NTV Tarih, Say�: 17, 2010, s.75. 
113 Horatius. Satires; Epistles and Ars Poetica, çev. H.R. Fairclough, Loeb Classical Library, 
    Cambridge, Mass, 1978, I, VI, 127-128; Foss, s. 26. 
114 Delemen, s. 39. 
115 Foss, s. 28–29; Ye�iltepe, s. 75. 
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Prima mensa, yani ana yemek dönemsel de�i�iklikler olmakla birlikte 

�mparatorluk döneminde artan zenginli�e ba�l� olarak çiftlik ve kümes hayvanlar�n�n 

etleri her s�n�ftan ki�inin sofras�na daha s�k girmeye ba�lam��t�r. Domuz, s���r, koyun 

eti ve kümes hayvanlar� ana yemek olarak yenilirdi. Sülün, horoz, keklik, çulluk, 

ördek, güvercin, flamingo, bayku�, turna ku�u ve b�ld�rc�n ile birlikte tarla faresi, 

horozibi�i, yavru domuzun döl yata�� ve kaz ci�eri zamanla mönülerin ana yemek 

bölümünde yer alm��t�r116.  

Bunun yan� s�ra farkl� ço�rafyalardan getirilen av hayvanlar�n�n etleri 

özellikle de Afrika’dan getirilen boa y�lanlar�, maymun, iri kertenkeleler, timsahlar 

ekzotik tatlar olarak zengin sofralar�nda yer bulmaya ba�lam��t�r. Hatta bu o kadar 

abart�l� bir hal almaya ba�lam��t�r ki M.Ö. 2. ve 1. yüzy�l boyunca özel ya�am� 

düzenleyen baz� yasalar yürürlü�e sokulmu�tur. Bu yasalara göre, özel davetlerde 

davetli say�s� ve böyle bir davet için ne kadar para harcayaca��n� s�n�rl�yor veya 

Afrika’dan getirilen deveku�u ve papa�an gibi hayvanlar�n ikram� yasaklan�yordu117.  

Cena’n�n ikinci ve son bölümü secunda mensa’d�r. Bu bölümde tatl�, meyve 

ve yemi�ler sofraya getirilirdi. Bu tatl�lar�n en popüleri, mevsime göre patina de 

piris, yani armut suflesi ya da çekirde�i ç�kar�lan hurman�n içine ceviz konulduktan 

sonra bal veya �araba bat�r�lmas� ile yap�lan dulcia domestica idi. Ayr�ca sütlü krep 

ile ball� �arap ve baharatl� hamur i�i tatl�lar, k�r�lm�� ceviz ve f�nd�kla süslenmi� 

meyveler gibi yiyecekler de tüketilirdi118.  

Bu yemeklerin büyük bölümü Güney �talya, Ege, Kuzey Afrika ve 

�spanya’dan getirilen zeytinya�� ile pi�irilmekteydi. Tereya�� ba�lang�çta pek tercih 

edilmemesine ra�men, daha sonra popüler olmu�tur. Ayr�ca yemeklerinde ve 

salatalar�nda sos olarak a�a��da daha ayr�nt�l� olarak de�inilmi� olan garum veya 

onun biraz daha kalitelisi liquamen’i eksik etmezlerdi.   

 

Roma mutfa��nda co�rafi nedenlerden ötürü, günümüz mutfa��n�n ayr�lmaz 

bir parças� olarak görülen domates, patates, f�st�k, kahve, kakao ve M.S. 2. yüzy�la 

kadar da portakal, mandalina, greyfurt gibi ürünleri bulamazd�n�z.  
                                                 
116 Ye�iltepe, s. 75. 
117 Bober, s. 203. 
118 Ye�iltepe, s. 75. 
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1.3.4. Roma’da Kullan�lan Baz� Önemli Baharatlar ve Soslar 

 

1.3.4.1. Karabiber 

 

M.Ö. 31 y�l�nda Roma’n�n M�s�r’� topraklar�na katmas� ile Do�u ile olan 

ticaret artm�� ve Hindistan’a kadar uzanm��t�r. Ve çok geçmeden Roma ile Hindistan 

aras�nda K�z�ldeniz’in limanlar� kullan�larak do�rudan ticaret yap�labilir hale 

gelmi�tir. Bunun neticesinde Yunanl�lar�n bildi�i ancak çok pahal� olmas� sebebi ile 

cimrice kullanabildi�i Do�u’dan getirilen baharatlar�n tüketimi Roma 

�mparatorlu�unun ilk yüzy�llar�nda art�� göstermi�tir. Ya�l� Plinius’un aktard���na 

göre o zamanlar Hindistan’dan yeni getirilen karabiber, lezzet dü�künlerinin arad��� 

pahal� bir baharatt�r119. Yüzy�l�n ortas�nda ise hala lüks bir ürün olan karabiber daha 

geni� bir kesimin kullanabilece�i bir ürün haline gelmi�tir120.  

 

Sözü edilen baharat ticareti en üst noktas�na M.S. II. yüzy�lda, Traianus 

Dönemi’nde, tacirler Malezya ve Çinhindi’ne kadar gittiklerinde ula�m��t�r121.  

Kullan�lan baharat�n tümü mutfa�a yönelik olmamakla birlikte (t�p ve parfümeri gibi 

alanlarda da yo�un olarak kullan�lmaktad�r) Roma gümrüklerinin kay�tlar�nda 84 tip 

kadar farkl� ithal ürüne rastlanm��t�r. Bunlar aras�nda: Çin tarç�n� (cassia) ve yapra��, 

mutfakta kullan�m� henüz gerçekle�memi� olan karanfil, zencefil, susam, kakule, 

Hint sümbülü (kökü ve yapra��), costus bulunmas�n�n yan� s�ra özellikle karabiber ilk 

s�radayd�. Öyle ki karabiber, kimyon ve asa foetita (silpium olarak kullan�lan 

Yak�ndo�u �eytantersi) ile Roma halk�n�n çok tüketti�i yerli aromalar� tamamlayan 

yabanc� aromalar�n temelini olu�turmaktayd�lar122. Hatta bu Do�u ticaretinin artmas� 

Roma �mparatorlu�u’nun çökme nedenlerinden biri olarak belirtilmektedir123. 

 

 
 
 

                                                 
119 Plinius, Natiralis Historia, XII, xiv, 26–29. 
120 Christian Boudan.  Mutfak Sava��, çev. Ya�ar Avunç,  Ayr�nt� Yay�nlar�, �stanbul, 2006, s. 47. 
121 Boudan, s. 47. 
122 Boudan, s. 48. 
123 Boudan, s. 47. 
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1.3.4.2. Silphium ve Asafoetida ( �eytan Tersi) 
 
 

Gerek Yunan, gerekse Romal� olsun antik dönem lezzet dü�künlerinin 

dilerinden dü�ürmedi�i, me�hur baharatlardan birisi de �ngilizce’de silphium ad�yla 

an�lan silphion’dur. �ngilizce çevirisinde laser ve laser root olarak da kullan�lm��t�r. 

Latince metinlerde ise “Silphium, laser ve laseris radicem( laser root)” olarak 

geçmektedir124.  

 

   Sir Arthur Evans, Girit Lineer A Yaz�s�’nda silphium’a ait bir simge 

buldu�unu dü�ünmesine ra�men Minos-Mykenai uygarl�klar� aras�nda ticaret konusu 

olup olmad��� belgelenebilmi� de�ildir125.  Balyalar�n gemiye yükleni�ini gösteren 

M.Ö. 6. yüzy�la ait bu Sparta kab�nda Kyrene’nin tekelinde bulunan silphium 

ticaretinin betimlenmi� olabilece�i belirtilir (�ekil 1)126.  

 

Günümüzde Libya topraklar� içinde kalan Yunan kolonisi antik Kyrene 

silphium’u en makbul olan�yd� ve tükenene kadar Kyrene’nin ba� ihracat malzemesi 

olmu�tur. Özellikle M.Ö. 6. yüzy�ldan ba�layarak Klasik Dönem’de kullan�m� 

azalmakla birlikte Hellenistik Dönem’e kadar Kyrene sikkeleri üzerinde kent simgesi 

olarak bu bitki kullan�lm��t�r.127. M.Ö. 6. yüzy�la ait Kyrene sikkesi üzerinde de kent 

için çok önemli bir ekonomik kaynak olan silphium bitkisi çok net bir �ekilde 

görülmektedir (�ekil 2) 

 

 Silphium bitkisi bir baharat olarak yemeklerde yayg�n olarak kullan�lmas�n�n 

yan� s�ra t�pta da kullan�lm��t�r. Antik yazarlardan Ya�l� Plinius’un vermi� oldu�u 

bilgiye göre; özellikle so�uk al��nl���na kar��, idrar söktürücü olarak, do�um 

kontrolünde, sindirimi rahatlat�c� olarak, y�lan ve akrep �s�rmalar�na kar�� ya� ile 

kar��t�r�larak merhem olarak vb. t�pta kullan�lm��t�r128. Plinius’un vermi� oldu�u 

bilgilerden antik dönemde, günümüzdeki tabiri ile, adeta her derde deva bir ilaç 
                                                 
124 http://users.ipa.net/~tanker/apicius.htm (05.05.2010) buradaki Latince metindeki kelimeler esas  
      al�nm��t�r.   
125 Bober, s. 109. 
126 Bober, s. 110; Dalby-Grainger, s. 18.  
127 Mustafa �ahin, “Kyrene Sikkeleri Üzerinde Betimlenen Silphium Bitkisi I����nda Antik Ça�da 
      Do�um Kontrolü”,TÜBA-AR II, �stanbul, 1999, s. 72. 
128 Plinius, N.Historia, XII. 49. 
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olarak da kullan�lm�� oldu�u anla��lmaktad�r. Mustafa �ahin’e göre bu bitki 

mutfaktan çok t�bbi amaçlar için özellikle de do�um kontrolünde kullan�lm��t�r129. 

 

M.Ö. 5. yüzy�lda ya�am�� tarihçi Herodotos130, Kyrene hakk�nda bilgi 

verirken Silphium tarlalar�n�n geni�li�inden de bahsetmi�tir: “(…) Kyrene’lilerin 

açm�� olduklar� Platea adas� bu aradad�r ve yal� boyunda Menelaos liman� ile Aziris 

vard�r, Kyrene’liler orada da oturmu�lard�r. Silphium tarlalar� buradan ba�lar ve 

Platea adas�ndan Syrtis’e kadar uzan�r.” Buna göre yakla��k 125 mil uzunlu�unda ve 

35 mil  geni�li�inde bir alan� kapsar131. 

 

Ancak antik yazarlardan Ya�l� Plinius bu çok sevilen silphium adl� baharat�n 

a��r� tüketim sonucu art�k bulunamad���n� yazar: “Y�llar varki Libya’da 

görülmemi�tir. Otlaklar� kiralayan tacirler, yüksek kazanç kokusu al�nca, koyunlar� 

silphium tarlalar�nda otlamaya salm��lard�. Belleklerde kalan tek bitki imparator 

Nero’ya gönderilmi�ti. E�er bir hayvan ümit veren bir sürgüne rastlarsa, belirtisi, 

koyunun bunu yedikten sonra h�zla uykuya dalmas�, keçinin ise oldukça yüksek sesla 

aks�rmas�d�r. Bununla birlikte, uzun zamand�r Roma’da bize getirilen tek silphium, 

�ran ve Ermenistan’dan gelen olmu�tur ki, yeterince bol ise de, Kyrene’ninki kadar 

iyi de�ildir132.”  

 

Daha önce yukar�da ayr�nt�l� bir �ekilde de�inmi� oldu�umuz antik 

yazarlardan Apicius’un 10 kitaptan olu�an De re Coquinaria adl� eserinde en az 78 

ayr� yemek tarifinde ad� geçmektedir133. Apicius’un yemek tariflerine bakt���m�zda 

“silpium, laser ve laser root” adlar�ndan biri;  VIII., “�������
”( dört ayakl�lar) adl�  

kitab�nda yer alan 69 yemek tarifinden  24’ün de bulunmaktaydi134. Buna kar��l�k 

Apicius’un; IX., ������� ( deniz ürünleri)  kitab�nda verilen deniz ürünleri ile ilgili 

36 yemek tarifinden sadece 2 tanesinde bulunurken, X., �����
  ( bal�ksoslar�) adl� 
                                                 
129 Daha geni� bilgi için bak�n�z: �ahin,  s. 74. 
130 Herodotos, Herodot Tarihi, (çev. Müntekim Ökmen), �stanbul, 1991, s. 238 ( IV. 169). 
131 �ahin, s. 67. 
132 Plinius, XIX, 39; Türkçe çevirisi için,  Dalby-Grainger,  18. sayfaya bak�n�z. 
133 Yukar�da 25.-29. sayfalar aras�nda Apicius’a detayl� bir �ekilde de�inilmi�tir. Silphium ile ilgili 
olarak Apicius’un De re Coquinaria adl� eserinin J. D. Vehling, Apicius Cookery and Dining in 
�mperial Rome, Dover Publications, New York,1977”adl� kitaptaki �ngilizce çevirisi esas al�nm��t�r. 
134 Vehling, ss. 183-219 sayfalar� aras�ndaki 69 yemek tarifi incelenmi�tir; daha geni� bilgi için 
Vehling’in  Apicius Cookery and Dining in �mperial Rome kitab�na bak�n�z.  
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kitab�nda verilen 36 adet bal�k ile ilgili yemek tarifinden sadece bir tanesinde 

rastlanmamaktad�r135. Apicius’un kitabunda verilen yemek tariflerine dayanarak kaba 

bir oranlama yapacak olursak silphium’un en çok 1/3 ile VIII. kitapta k�rm�z� etin 

kulan�ld��� yemek tariflerinde en az da 1/36 ile X. kitapta bal�k ve deniz ürünlerinden 

yap�lan yemek tariflerinde tercih edildi�i söylenebilir. Buradan silphium baharat�n�n 

bal�k yemekleri ile pek tercih edilmedi�i anla��lmaktad�r. 

 

Apicius’un vermi� oldu�u yemek tariflerinde o kadar sevilen bir baharatt�r ki 

birkaç yemek tarifi ad�n� bile; Laseratum ( Laser Flavour) ve Pullum Laseratum 

(Chicken with Laser) örneklerinde oldu�u gibi bu bitkiden alm��t�r. Burada adlar� 

geçen iki yemek tarifinin Türkçe çevirisi a�a��da verilmi�tir. 

 

Laseratum136:   Kyrene veya Parthia’dan laser (Yunanl�lar taraf�ndan 

Silphion, Romal�lar taraf�ndan laserpitium olarak adland�r�l�r) �l�k biraz ek�i et suyu 

içerisinde da��t�l�r; veya karabiber, maydanoz, kuru nane, laser kökü, bal, sirke ve et 

suyu. Yeme�e kat�lan malzemelerin oranlar� hakk�nda bir �ey söylenmedi�i için 

yeme�in tad� ve görüntüsü hakk�nda yorum yapmak zordur. 

 

Pullum Laseratum137 (Chicken with Laser): Tavu�u özenle temizleyin, 

garnitür ile toprak güveç kab�n�n içine yerle�tirin. Dövülmü� karabiber, yabani 

kereviz, �arap ile �slat�lm�� laser ekle et suyu ve tat�ml�k �arap ve onu ate�in üzerine 

koy; servis yap�laca�� zaman üzerine karabiber serp. 

 

Kyrene silphium’u en makbul olan�yd�; ancak Plinius’un zaman�nda 

tükenmesi ile onun yerine kullan�lan Apicius’un yemek tarifinde de bahsetti�i üzere 

                                                 
135 Bu say�sal ara�t�rma, J. D. Vehling Apicius Cookery and Dining in �mperial Rome, Dover 
Publications, New York, 1977 adl� kitab�nda verilen Apicius’un kitab�n�n çevirisi esas al�narak 
yap�lm��t�r. 
136 Yemek tarifi Vehling’in kitab�ndaki çeviri esas al�nm��t�r. Laser Flavor: Laser is prepared in this 
manner: Laser ( which is also called laserpitium by the Romans, While the Greeks call it silphion) 
from Cyrene or from Parthia is disolved in lukewarm moderately acid broth; or pepper, parsley, dry 
mint, laser root, honey, vinegar and broth. 
137 Vehling, s.151, VI. Kitap, 240 numaral� yemek tarifi; �ngizlice cevirisi �u �ekildedir: “Dress the 
chicken carefully clean, garnich and place in an earthen casserole crush pepper, lovage, laser 
moistened with wine add broth and wine to taste, and put this on the fire; when done serve with 
pepper sprinkled over”. 
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Parthia silphiumu kullan�lmaya devam etmi�tir138. Silphium bitkisi, Hindistan’da 

hing ad�ndaki veya Türkçe’de “�eytantersi” (asafetida) ad�ndaki akrabalar� ile 

günümüzde de soyunu devam etirmektedir139.  

 

1.3.4.3. Yabani Kereviz (Lovage-Levisticum officinale) 

 

 Apicius’un yemek tarifleri kitab�na ad� en çok geçen ottur. Doksandan fazla 

yemek tarifinde ad� geçmektedir. Özellikle Apicius’un De re Coquinaria adl� eserinin 

V.  kitab�ndaki baklagiller ve X. kitab�ndaki bal�k ve deniz ürünleri ile ilgili yemek 

tariflerinin yakla��k olarak 2/3’de bu ot kullan�lm��t�r140. VIII. kitaptaki et yeme�i ile 

ilgili verilen tariflerde bu oran yakla��k olarak ½ oran�ndad�r.  Yemek tariflerinden 

anla��ld��� kadar� ile bu ot antik Roma mutfa��n�n temel otlar�ndan biridir. 

 

Tad�n�n ac� ve keskin olmas� sebebi ile günümüz modern mutfa��nda pek 

tercih edilmemekle birlikte Roma yemeklerinin temel malzemesi olarak antik dönem 

mutfa�� içerisinde önemli bir yere sahiptir. Il�man iklimi seven bu bitki Ege 

k�y�lar�nda da yeti�mektedir. Bu ot �zmir’deki aktarlarda idrar yollar�na iyi geldi�i 

söylenerek kurutulmu� olarak sat�lmakt�r. 

 

1.3.4.4. Garum 

 
Antik dönemde hemen hemen tüm tariflerde ad� geçen bal�k sosu ise 

garum’dur. Antik dönemde yayg�n olarak kullan�lan bal�k soslar�n�n en ünlüsü ve 

ticari aç�dan en önemlisidir. Garum üretimi ba�l� ba��na bir endüstri dal�d�r. Roma’da 

MÖ. 2. yüzy�lda lüks tüketim maddeleri aras�nda yer al�rken, Geç Cumhuriyet 

Dönemi’nden itibaren ve özellikle �mparatorluk Dönemi’nde zeytinya��, sirke, �arap 

gibi mütevaz� mutfaklarda bile yayg�n olarak kullan�lan temel tüketim maddelerinden 

biri halini al�r. Anadolu’da Klazomenai, Kyzikos ve Bythinia Bölgesi’nde büyük 

çapta üretimi yap�lmaktad�r141.  

                                                 
138 Vehling, s.55, I. kitap, 31 nolu yemek tarifinde bahsi geçmektedir. 
139 Bober, s. 109. 
140 Burada ki hesaplamalar Vehling’in kitab�ndaki Apicius çevirisi esas al�narak yap�lm��t�r.  
141 Plinius, Naturalis Historia 19. 7, Atik, 2008, s.18; daha geni� bilgi için bkz. M. Ponsich-M. 
    Tarradell, Garum et industries antiques de salaison, 1965. 
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    De re coquinaria’da yer alan yemek tariflerinde garum sosunun di�er 

s�v�lar�n biri veya birkaç� ile birlikte kullan�ld��� görülür. Ancak Apicius hiçbir 

zaman s�radan garum’dan söz etmez. Onun tariflerinde tatland�r�c� olarak kulland��� 

bal�k terbiyesi,  daha ince i�çilikli olan ve s�v�la�t�rma anlam�na gelen Liquamen 

sözcü�ünün Garum’un daha ince i�çilikle haz�rlanm�� bir çe�idini tan�mlamak için 

Yüksek �mparatorluk Dönemi’nden itibaren yayg�n olarak kullan�ld���n� 

görüyoruz142.  

 

Eski Roma mutfa��nda hiçbir malzeme Apicius’unki gibi rafine bir mutfakta, 

tuz yerine kullan�lm�� bu bal�k terbiyesi kadar horlanm��, hatta tepki görmemi�tir. 

Üstüne övgü ve �ükran �ark�lar� dahi söylenmi� olan tuz Poseidon’un arma�an�d�r. 

Hatta �ngilizce “salary” sözcü�ünün Latince sal sözcü�ünden türemi� oldu�u 

bilinmektedir. Tuz hem orduda askere düzenli olarak da��t�lan bir nesne olarak hem 

de hayat�n tad� tuzu olarak önemlidir. Ancak Apicius’un tariflerinde s�radan gördü�ü 

tuza yer vermez onun yerine konumuna daha uygun gördü�ü liquamen’i tercih 

etmi�tir143. Tuzlu bal�k muria, allec ve özellikle garum üreten ilkça��n salsamenta 

sanayisinin Akdeniz’de bulundu�u yerlerde yap�lan kaz�lar, söz konusu yiyeceklerin 

ço�unu Latin yay�lmas�ndan çok öncelere tarihlenmektedir. Öyle ya da böyle garum, 

Romal�lar�n bulu�u de�il, Yunanl�lardan ald�klar� pek çok incelikli tattan yaln�zca 

biriydi. Dahas� Athenaios M.Ö. 5. yüzy�l Yunanl� yazarlardan ba�layarak 4. ve 3. 

yüzy�llar�n gülmece ozanlar�ndan (II, 67c, Cratinus, Pherecrates Aeskhylos, 

Sophokles, Plato vb) bölümler aktar�r144.  

 

      Garum’un yap�m�nda bölgelere, zamana, maliyetine ve kullan�lan 

bal�klara göre farl�klar gürülmekle birlikte ana kurallar de�i�memektedir: Küçük 

bal�klar�n iç organlar� ç�kar�lmaks�z�n bütün olarak bir kapta tuzla birlikte 

fermantasyona b�rak�l�r. Bal���n bütün olarak b�rak�lmas�n�n sebebi, bal���n ba��rsa�� 

içindeki enzimlerin keskin bir salamura üretmek üzere tuzla reaksiyona girdi�i bir 

i�lem olan, enzimik protein dönü�ümü idi. Bal���n tuzlanmadan önce temizlenip aktif 

enzimler ortadan kald�r�lmas� ile muria denilen daha berrak bir salamura elde 

                                                 
142 Atik, s.19; Bober, ss. 180-181. 
143 Bober, s. 181;  Atik, s. 19. 
144 Athenaios, II 67c; Bober, s.185. 
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edilirdi145. Kar���m yakla��k 2-3 ay güne�te bekletilir ve bu olu�um sürecinde s�k s�k 

kar��t�r�l�r. Bu s�rada kar���m “putrescentium sanies” ve “ pretiosa sanies” olarak 

adland�r�l�r146. Üç ay�n sonunda olu�an tortu bir sepet süzgeçten geçirilerek süzülür 

veya sosun yap�ld��� kap matkapla delinerek olu�an s�v� ba�ka bir kaba al�n�r ve 

böylece allec ve garum birbirinden ayr�l�r.  

 

    Baz� garum türlerinde sos bu a�amada çe�itli baharatlarla kokuland�r�larak 

zenginle�tirilebilir. Baz� türlerde ise sos güne�te bekletmek yerine, muria (salamura 

bal�k suyu) eklenerek ate�te pi�irilir ve böylece i�lem süresi k�salt�labilir. Kullan�lan 

bal�k suyunun tuz yo�unlu�u pi�memi� yumurtan�n s�v�n�n üzerinde durdu�u süre ile 

kontrol edilir. En kaliteli garum koyu k�rm�z� ve siyah renkli olan�d�r. 

 

Sosun yap�m�nda; y�lanbal���, sardalya, ringa bal���, ton bal���, mersin bal���, 

müren bal��� ve uskumru gibi çok çe�tili bal�klar kullan�lmaktad�r147. Bunlar içinde 

en geçerli olan� uskumrudan yap�lan�d�r148. Garum’un seri üretimi �talya’da Pompeii, 

Puteoli, Antium, Anadolu’da Klazomenai, Kyzikos, Bythinia bölgesi, Kuzey 

Afrika’da Leptis Magna, �spanya’da Belo, Antipolis, Thurii, Cartagena Nova’da bir 

endüstri dal� olarak yap�lmaktayd�. Belo (Tarifa-�spanya) kentinin üreti�i garum 

sosu,  garum sociorum olarak adland�r�l�r. Kent ekonomisini büyük bir k�sm�n� bir 

sanayi dal� olan garum’un üretimine ve imparatorluk çap�nda gerçekle�tirilen ihracat� 

olu�trumaktad�r. Garum sociarorum gibi iyi kalite garum soslar� çok pahal�d�r. 

Örne�in 2 congii (yakla��k 6 ½   1.) garum sociorum’un fiyat� 1000 sestertiustur.  

Pompeii ve Roma’da ele geçen yo�un buluntulardan anla��ld��� üzere garum 

ince �i�erlerde veya küçük amphoralarda kullan�ma sunulmaktayd�. Bu �i�elerin 

üzerinde nereden ve hangi fabrikadan geldiklerini belli eden etiketleri, yani markalar� 

da yer al�r. Örne�in; garum sociorum, garum scombri, gari flos, gari flos scombri, 

gari flos per se, liquamen primum, liquamen optimum, liquamen flos flos, garum 

castimoniale. Pompeii’den ele geçen garum �i�elerinin üzerinde genellikle A. 

                                                 
145 Dalby-Grainger, s. 16. 
146 Plinius, 31, 93; Atik, 2008 s. 19. 
147 Plinius, 31, 93; Atik, 2008, s. 19. 
148 Bober, s.184. 
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Umbricius Scaurus, Umbricia Fortunata, Umbricius Abascantus ve Umbricius 

Agathopus fabrikalar�n�n adlar�na rastlar�z149. 

 

 Garumun tad�n�n nas�l oldu�u hakk�nda kesin bir bilgimiz yoktur. H. C. 

Coote150 tad�n�n neye benzedi�ini merak etmi� ve Apicius’tan al�nt�larla bu konuya 

aç�kl�k getirmeye çal��m��t�r. Al�nt�lad��� bölümlere göre: garum/liquamen 

san�ld���n�n aksine öyle zehir gibi tuzlu bir nesne de�ildir. Tad� konusunda en 

aç�klay�c� bilgi olarak denizkestaneleri ile ilgili bölümü vermi�tir: “Tuza yat�r�lm�� 

denizkestanelerini en iyi kalite liquamen’e yat�rmay� öneriyor; böylece, t�pk� livardan 

ç�km�� taze denizkestanesi tad�nda olacaklard�r.” Coote, bal�k terbiyesinin tad� 

konusunda �unlar� aktarm��t�r: “Yorgun arg�n Romal�ya, insan� ferahlat�c� ve 

güçlendirici Baiae ve Tarentum denizlerinin sa�l�kl�, ozonlu havas�n� an��t�ran bir 

ayr�nt�”151. 

 

 Günümüz yazarlar� aras�nda sosun kötü kokulu oldu�u yayg�n olan bir 

kan�d�r. Ancak garum’un kötü koktu�u dü�üncesi bal�ktan üretiliyor olmas�ndan 

kaynaklanmaktad�r. Çünkü garum endüstrisinde o kadar çok tuz kullan�l�yordu ki 

güne� alt�nda bekletilen bal�klar kokmuyor aksine, iki üç ay boyunca fermante 

oluyorlard�. Ancak garum’un keskin bir tad�n�n oldu�u ve di�er s�v�larla birlikte 

inceltilerek kullan�ld��� antik kaynaklardan ö�renilmektedir. Bu nedenle farkl� 

s�v�larla kar��t�r�larak elde edilen türleri bulunmaktad�r; oleogarum (liquamen oleo 

mixtum-zeytinya�� ile kar��t�r�lm�� olan garum), oenogarum (vinum et liguamen – 

�arap ile kar��t�r�lm�� garum), oxgarum (liquamen et acetum- sirke ile kar��t�r�lan 

garum) ve hydrogarum ( piperatum liquamen-su ile kar��t�r�lan garum)152.  

 

Güneydo�u Asya’s�nda bir ay süren fermantasyon i�lemiyle, hemen hemen 

antik kaynaklarda tarif edilenle ayn� olan bal�k sosu yap�m�, yayg�n bir ev 

                                                 
149 Atik, 2008, s. 20. 
150 H. C. Coote, “ Some Account of the Cuisine Bourgeoise of Ancient Rome” Archaeologia 41, 1886,  
      s.283-324; Bober, s. 184. 
151 Bober, s. 184. 
152 Atik, 2008, s. 20. 
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endüstrisidir. Günümüzde, Güneydo�u Asya mutfa��nda Vietnamca nuoc mam ya da 

Thai dilinde nam pla olarak adland�r�lan bir bal�k sosu halen kullan�lmaktad�r153. 

 

    Garum’un mutfakta bir yiyecek maddesi olarak kullan�m�n�n d���nda 

hastal�klar�n tedavisinde adeta her derde deva bir ilaç olarak da kullan�lm��t�r. 

Tedavisinde kullan�ld��� ba�l�ca hastal�klar; i�tahs�zl�k, haz�ms�zl�k, sindirim 

problemleri, tüm mide rahats�zl�klar�, baz� ba� a�r�lar� ve fazla alkol kullan�m�ndan 

sonra dâhilen kullan�l�rd�. Haricen ise; yan�k tedavisinde, köpek ve böcek 

�s�r�klar�nda, kulak a�r�lar�nda, kulak iltihaplar�nda ve tüm iltihaplanmalarda 

kullan�ld���n� antik dönem ünlü t�p yazar� Galen’den ö�renmekteyiz154.  

 

1.3.5. Macellumlar 

 

Macellum, ba�ta taze ve i�lem görmü� bal�k olmak üzere et ve et ürünleri, av 

hayvanlar�, unlu mamuller, zeytingya��, garum sosu ile nadir bulunan sebze ve 

meyveler gibi pahal� ve lüks ürünlerin sat�ld���, haftan�n her günü aç�k olan büyük 

ölçekli bir pazar yeri binas�d�r155. Usman, Yunanca “Makellon” (���	

�v), Latince 

“Macellum” ad�n� ta��yan bu çar�� yap�lar�n�n M.Ö. II. yüzy�l�n sonlar� veya M.Ö. I. 

yüzy�l�n ba�lar�nda in�â edilmeye ba�land���n� söyler156. Macellumlarda çal��anlar 

“macellati” olarak adland�r�l�rd�. 

 

1.3.5.1 Macellumlar�n Genel Özellikleri 

 

Roma Dönemi’nde farkl� co�rafi bölgeler aras�nda ki ürün de�i�iminin ve 

ithalat�n�n artmas� kent planlamac�l���n�n ticaretin bu yeni ihtiyaçlar�na uyum 

sa�lamas� gere�i olarak macellum gibi yeni ticari yap� tipleri olu�mu�tur.  

Macellumlar her türlü ticari ürünün sat�ld��� ticaret agoralar�ndan (tetpagonas), 

yaln�zca özel ve pahal� g�da ürünlerinin sat�l�yor olmas� nedeni ile ayr�l�rlar. Bunun 

yan� s�ra imparatorluk dönemine tarihlenen çok say�daki macellum, co�rafi 

                                                 
153 Dalby-Grainger, s. 17. 
154 Galen VI 462. 669.735; XI c. 12; XII 377; Plinius, 20. 17,  30. 44, 31. 94, Atik, 2008, s. 20. 
155 Sema Atik, “Anadolu Macellumlar�”, 21. Ara�t�rma Sonuçlar� Toplant�s�, Cilt. II, Ankara,  
      2003, s. 45.  
156 Mükerrem (Usman ) Anabolu, Antik Ça�da Et ve Bal�k Pazarlar�, �stanbul,2003, s.1. 
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bölgelerin getirdi�i ihtiyaçlara ba�l� olarak birbirinden farkl� plan özellikleri 

gösterseler bile yap�y� ticari agoralardan ay�ran temel ögelerden biri, merkezde yer 

alan yuvarlak yap�d�r. 

 

Makellon veya macellumlar, dört taraf� dükkân ve portikolarla çevrili, 

ortalar�nda plan�n dairesel veya poligonal olu�una ba�l� olarak koni veya kubbe 

�eklinde çat� ile örtülü “tholos” denilen bir yap�n�n yer ald��� üstü aç�k tesislerdir. 

Ortada yer alan bu tholoslar: Hermes (Mercurius), Tykhe (Fortuna), gibi ticareti 

korumas� alt�na alm�� olan tanr� veya tanr�çalara, kent kurucusu veya yerel 

kahramanlara, yerel genius (cin)’lere ve tanr�la�t�r�lm�� olan imparator veya 

imparatoriçe kültüne adanm��t�r. 

 

Macellumlar�n arkeolojik kal�nt�lar�, Yüksek �mparatorluk Dönemi’nde, 

�talya, K�t’a Yunanistan, Anadolu, Sicilya, Kuzey Afrika ve son y�llarda yap�lan 

çal��malar, �����nda Hispanum, Provincia Arabia ve Gallia’da bulunmu�tur157. Atik 

taraf�ndan 2003 y�ll�nda yap�lan saptamaya göre Roma �mparatorlu�unun s�n�rlar� 

içerisinde arkeolojik kal�nt�lardan ve yaz�tlardan varl��� saptanm�� 74 adet macellum 

vard�r. Anadolu ve Trakya’da ise, epigrafik kaynaklar�n ve arkeolojik kal�nt�lar�n 

�����nda 22 adet macellumun varl��� saptanm��t�r158.  

 

    Bunlaran hem epigrafik belgeler hem de arkeolojik kal�nt�larla varl��� tespit 

edilebilen be� adet mascellum vard�r:  Aizonai (Çavdarhisar-Phrygia), Ephesos        

(Selçuk- �onia), Perge (Aksu-Pamphylia), Sagalassos ( A�lasun-Pisidia) ve Side 

(Side-Pamphylia). Di�er 17 örne�in varl��� �imdilik epigrafik kaynaklara 

dayanmaktad�r; Aigeai (Kazanl�-Kilikia), Akmonia (Ahat- Phrygia), Antiokheia 

(Antakya- Kilikia), Aphrodisias (Geyre-Karia), Konstantinopolis (�stanbul-Thrakia), 

Korakesion (Alanya- Kilikya), Korykos (K�zkalesi-Silifke-Kilikia), Larisa (Güzelim 

Tepe-Lydia), Magnesia ad Meandrum (Ortaklar- �onia), Perinthos Herakleias� 

(Marmara Ere�lisi-Trakya), Ryndakos Apollonias� (Gölyaz�-Mysia), Sardes (Sart-

Lydia, dört adet), Sosandra ( Gölmarmara-Lydia) ve Thyateira (Akhisar- Lydia).  

                                                 
157 Atik, 2003, s. 45. 
158 Atik, 2003, s. 45. 
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Macellumlar�n mimari formlar� N. Nabers taraf�ndan bulunduklar� co�rafi 

bölgelere, mikroklimaya, yerel mimari gelenek ve be�eniye göre; �talya, Kuzey 

Afrika, K�t’a Yunanistan macellumlar� olarak üç gruba ayr�lm�� olsa da sonra 

Ürdün’de aç��a ç�kar�lan iki macellum yap�s� ile temsil edilen Provincia Arabia 

macellumlar� ile bu gruplar dörte ç�kar�labilir gözükmektedir. 

 

Burada macellumlar hakk�nda genel bir bilgi verdikten sonra Anadolu’daki 

epigrafik kaynaklar ve arkeolojik buluntular taraf�ndan varl��� kan�tlanm�� 

macellumlardan çal��ma konumuzla ili�kili olanlara de�inece�iz. 

 

1.3.5.2. Anadolu Macellumlar� 

 

Anadolu’da Yüksek �mparatorluk Dönemi’nde kar��m�za Roma’da macellum 

ad�yla an�lan g�da maddeleri için ayr�lm�� çar�� binas� muhtemelen Anadolu’da daha 

öncesinde Yunan ticari agoras�n�n da etkisi ile ba�ka isimlerle an�l�yor olmal�d�r.  Bu 

tip özel çar�� yap�lar�n�n Anadolu’da bilinen en erken örne�i Priene’de agoran�n 

bat�s�nda, Bat�kap�s� Caddesi’nin kuzeyinde, et ve bal�k pazar� olarak adland�r�lan ve 

M.Ö. 4. yüzy�la tarihlendirilen dörtgen aland�r.  30 x 16 m.geni�li�e sahip meydan� 

güneyde muhtemelen iki katl� oldu�u dü�ünülen bir dükkân s�ras� 

s�n�rland�rmaktad�r. Dükkân s�ras�n�n s�rt� pazara dönüktür, dükkânlar ana caddeye 

yönlendirilmi�tir. 

 

Bat� galerisinin duvar�n�n arkas�nda be� adet ayak ve iki adet tabla ve 

caddenin kuzey kenar� boyunca sekiz adet ayak ve üç adet masa tablas� in situ olarak 

bulunan ta� masalardan dolay�, bu alan, et ve bal�k pazar� olarak tan�mlanm��t�r. 

Çünkü Ayd�n’da (Tralles) bulunmu� bir yaz�tta, oradaki et ve bal�k pazar� için bu tarz 

masalar�n ba����ndan bahsedilmektedir159. De�i�ik adlarla da olsa, farkl� 

fonksiyonlara sahip olan bu g�da maddeleri için ayr�lm�� agoralar�n varl��� 

Anadolu’daki kentlerde neden M.Ö. 41 y�l�na tarihlenen Rhyndakos Apollonias� 

Macellumu’ndan daha erken tarihli bir macellumun bulunmad���na ���k tutmaktad�r. 

                                                 
159T. Wiegand-H. Schrader, Priene, Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen in den jahren 
     1895– 1898, Berlin, 1904, s. 218; F. Rumcheid – W.Koenigs, Küçük Asya’n�n Pompeisi Priene 
      Rehber, (çev.Selma Bulgurlu)  s. 85; Anabolu, s. 4; Atik, 2003, s. 48. 
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Anadolu macellumlar�n�n genel özelliklerini �u �ekilde özetleyebiliriz: Kentin 

kamu yap�lar�n�n yo�un olarak bulundu�u alanlarda ve genellikle decumanus 

maximus ile s�n�rlanan bir konuma sahiptir.  En belirgin özellikleri d��a kapal� taban� 

genellikle s�k���t�r�lm�� toprak bazen de ta� kaplama ile olu�turulan tam kare bir 

avluya sahip olmalar�d�r. Avlunun çevresi dört taraftan portikolarla ve portikolara 

aç�lan dükkânlarla çevrelenmi�tir. Kare �eklindeki avlunun merkezinde 

macellumlar�n en belirgin özelli�i, daha önce yukar�da da belirti�imiz gibi, bir kült 

için ayr�lm�� podyumlu bir tholos’un bulunmas�yd�. Plan�n temel kurallar� çok sade 

ancak oldukça fonksiyoneldir. Yap�lara giri� genellikle birden fazla ve portikolar�n 

tam ortas�nda yer alan propylonlarla sa�lanm��t�r. Bu giri�lerin hiçbiri bir cephe 

mimarisi olu�turacak �ekilde vurgulanmaz160 . Anadolu’da arkeolojik kal�nt�lar� 

bilinen macellumlar özellikle Pamphylia ve Pisidia bölgelerinde yer almaktad�r.  

 

Anadolu’da bilinen macellum örnekleri içerisinde en büyük boyutlara sahip 

olan� Pamphylia bölgesinin en önemli liman kenti olan Side’nin macellumudur. 

Tiyatro binas�n�n güneydo�usunda, sütunlu caddenin kuzeydo�usunda bulunan 

macellumun d��ta 90,80 x 94 m.’lik boyutlar� ile yakla��k bir dikdörtgen, içte 65,50 

x65,70 m.lik boyutlar� ile neredeyse bir kare plana sahiptir. Anadolu’da arkeolojik 

kal�nt�lar� �����nda bilinen en küçük macellum ise; Sagalassos macellumudur. Yap� 

d��ta 21x21 m. içte ise 16,25x16,25 m. lik boyutlar� ile tam bir kare plana sahiptir. 

Kare planl� bir avluyu çeviren portikolar ve portikolara aç�lan dükkânlar ve avlunun 

merkezinde yer alan 6,35 m. çap�nda bir tholos ile Anadolu macellumlar�n�n tipik bir 

örne�idir. 

 

1970 ve 1971 y�llar�nda depremle y�k�lan eski Çavdarhisar Cami’nin 

bulundu�u alanda yap�lan çal��malar sonucunda bulunan yap� kal�nt�lar�n�n R. 

Naumann taraf�ndan bir macelluma ait olabilece�i ileri sürülmü�tür161. 

 

                                                 
160 Atik, 2003, s. 48. 
161 Atik, 2003, s. 50; daha geni� bilgi için:  R. Naumann, IstMittBeiheft X, 1973, ss. 21-24; K. Rheidt 
(mit einem Beitrag von M. Wörrle), “Aizanoi. Vorbericht über die Forschungen zur historischen 
Topographie  AA, 1993, ss. 475-507. 
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Ephesos’da bir macellum’un bulundu�u yaz�tlardan biliniyor olsa da yap�n�n 

lokalizasyonu henüz tam olarak kesinlik kazanmam��t�r. Kent topografyas�nda 

yaz�tta sözü edilen tiyatroya uzanan bir cadde üzerinde yer alan bir macellum için 

öne sürülebilecek en uygun yer, stadiumun bat�s�ndaki alçak tepenin üzerinde yer 

alan, hava foto�raflar�ndan izi takip edilebilen tholos ve etraf�nda yer alan dikdörtgen 

aland�r. (�ekil 3).  Yap�n�n iç içe geçmi� üç kare formdan olu�an aksial plan� hava 

foto�raflar�ndan takip edilebilmektedir.  

 

Ephesos’daki macellum ile ilgili olarak E. Falkener’in yapm�� oldu�u plan 

çiziminden anla��ld���na göre, 19. yüzy�lda alanda bir kö�e sütunu ve kuzeyde yer 

alan dükkânlardan yaln�zca birinin duvar�n�n bir k�sm� yüzeyde görülebiliyordu. 

Aradan geçen yakla��k yüz y�ll�k süre zarf�nda korunmad��� için yok olmu�tur.  Tam 

bir kareye yak�n planl� avlu dört taraftan Korint düzeninde 18’er sütunu portikolarla 

çevrilidir. Dükkânlar dört yönde de yap�n�n içine aç�l�r. Yap�ya giri� dört yönde 

portikolar�n merkezinde yer alan propylonlarla sa�lanmaktad�r. Avlunun tam 

merkezinde geni� bir tholos bulunmaktad�r. Tholosa, portiko propylonlar�n�n aks�na 

rastlayan dört adet merdivenle ula��lmaktad�r. Sütunlar�n önünde üzerinde 

heykellerin durdu�u dü�ünülen kaideler yer almaktad�r. Bu kaideler arka 

k�s�mlar�nda tholos duvarlar�na dayan�rlarken ön tarafta d��a ç�k�nt� yaparlar162. 

 

Stadionon kar��s�nda, antik limana ve kent kap�s�na yak�nl��� ile ticaret için 

ideal bir konuma sahiptir. Ayr�ca limanda Ephesoslu bal�kç�lar taraf�ndan 

macellumlarda ilk s�rada sat��� yap�lan bal�kla ilgili olarak yapt�r�lm�� bir bal�kç� 

gümrük binas�n�n yer al�yor olmas�, bal�k sat���n�n ilk s�rada yer ald��� macellumun 

limana yak�n konumu oldukça önem kazanmaktad�r. Arean�n merkezinde yer alan 

tholos Puteoli macellum tholosu ile gösterdi�i büyük analoji nedeniyle Anadolu’da 

varl��� bilinen macellum tholoslar� içerisinde ünik bir örnek olu�turmaktad�r. Tholos 

20 m. lik stylobat çap� ile Anadolu’da bilinen en büyük boyuta sahiptir. Burada 

dükkânlar� bulunan tüccarlar�n Vedius Hamam�’n�n latrinas�nda ayr�lm�� dört ki�ilik 

yerleri oldu�unu yaz�tlardan biliyoruz. Bu nedenle Vedius Hamamlar�’na yak�n 

                                                 
162 Atik, 2003, s. 50. 
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konumu da göz önüne al�nd���nda bu alan�n Ephesos macellumu için uygun bir 

konum oldu�u söylenebilir.  

 

H. Halfmann’�n Ephesos’daki kamu yap�lar� üzerine yapm�� oldu�u çal��ma 

neticesinde, M.S. 3. yüzy�lda Ephesos’da kamuya ait yap� faliyetlerinin artm�� 

oldu�unu ve Ephesos macellumunun, Severuslar Dönemi’nde imparatorluk kültünün 

yeni merkezi olarak in�â edildi�ini belirtir163. H. Halfmann’a göre; sütunlarla çevrili 

avlunun merkezinde 20 m. çap�nda, 16 ni�in yer ald��� yuvarlak bir an�t yap�, 

Severiuslar Dönemine tarihlenmektedir.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
163 Atik, 2003, s. 50. 
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�K�NC� BÖLÜM 

 

2. ANT�K DÖNEM MUTFAK VE TR�CL�N�UM MOB�LYALARI 

 

2.1. YUNAN MUTFAK VE YEMEK ODALARI �LE �L��K�L� OLAB�LECEK       

        MOB�LYALAR 

 

2.1.1. Masa 

 

           Yunanl�lar da masa günümüzde oldu�undan daha az bir kullan�ma sahipti. 

Günümüzde neredeyse her oda hem bizim çok say�da e�yam�z� göstermek hem de 

i�levsel amaçl� olarak bir tak�m masalar içermektedir. Greekler bu tarzda çok daha az 

mülkiyete sahiptirler, çok az kitap, gazete ve dergi, küçük e�ya ve ayr� bir ayak 

üzerinde duran küçük kandiler kullan�lmaktad�r. Bizim, kabartmalar ve vazolar 

üzerindeki betimlemelerinden ö�rendi�imiz kadar� ile bir ayna, içki kab� veya kutu 

i�i bittikten sonra duvara as�labilir veya rafa kald�r�labilirdi. Bu yüzden masan�n 

temel kullan�m� yemek boyunca tabak ve yiyeceklerin konulmas� ile s�n�rland�r�lm�� 

geçici bir kullan�ma sahiptir. Bundan dolay�dr ki masa ihtiyaç olmad���nda kolayca 

ta��nabilmesi için hafif olmal�yd�. 

 

           Greek an�tlar�nda gösterilen bu masalar da bu ko�ullara uymaktad�r. Klineli 

ziyafet sahnelerinin neredeyse tamam�nda klinenin hemen yan�nda bir masa 

bulunmaktad�r. Onlar düz, hafif ve ihtiyaç oldu�u zaman klinenin alt�na itilebilecek 

kadar küçüktür. Her misafirin önünde bir masa bulunmaktayd�; bazen de iki ki�i bir 

masay� da kullanabilirdi. 

 

           Pek çok tasvirden ç�kar�lm�� bu bilgi edebi kaynaklar taraf�ndan da 

desteklenmektedir. Ö�ünlerin anlat�m�nda yemeklerin getirilip masan�n üzerine 

konuldu�u s�k s�k belirtilmektedir. Ksenophon164 bir ziyafeti aktar�rken, yakla��k her 

yirmi ki�iye bir masa getirildi�ini etlerin haz�rlan�p pay edilerek sunuldu�unu anlat�r.  

 

                                                 
164 Ksenophon, Anabasis, VII, 3, 21. 
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Onun, Symposion adl� eserinde ise �unlar� söyler165:  ‘(…) masalar d��ar� al�nd� ve 

tanr�lar�n �erefine �arap sunusu yap�ld� ve zafer �ark�lar� söylendi, komos için 

Syracusal� bir adam ile güzel bir flütçü k�z içeriye girdi’. Platon’nun Lakonians’�nda 

a�a��daki dialog geçer166:  

A. Adam neredeyse bütün yeme�i bitirdi. 

B. Pekiyi! 

C. Niçin acele etmiyor ve masalar� ta�� m�yorsun?  Y�kamak için su dökmeye 

gidece�im.   

B Ve ben süpürüp temizleyip, libasyon yapaca��m ve kottabos getirece�im. 

 

Bunlardan ve di�er referanslardan anla��lmaktad�r ki Greek yemeklerinde 

yiyecek ile dolu masan�n getirilmesi ve ki�ilerin bardaklar�n�n �arap ile doldurulmas� 

bir kurald�, yemekten sonra masa tekrar kald�r�l�r, eller y�kan�r, misafirlerin ba��na 

çelenk tak�l�r ve tanr�lara sunu yap�l�rd�. Son olarak da müzik e�li�inde, içki içilip, 

kottabos gibi oyunlar oynarak e�lenilirdi. K�sacas� yemek fasl�n� e�lence fasl� takip 

ederdi. 

 

           Homeros’un �liada ve Odysseia’s�nda pek çok kez bahsedildi�i üzere masalar 

düzenli olarak haz�rlanmaktad�r. Buna ra�men, pek çok edebi kayna��n ve tasvirlerin 

gösterdi�i üzere uzanarak masadan yeme al��kanl��� görülmektedir. Bu al��kanl���n 

ayn� zamanda baz� ülkelerde görülmedi�ine de dikkat edilmelidir. Bu yüzden 

Pontuslu Herakleides167 (M.Ö. 380) ‘Giritlilerin yemekte sandalyeye oturduklar�na 

dikkat çekmektedir’. Athenaios168 Pytgion’dan (Giritlilerin adetleri üzerine) yapt��� 

bir al�nt�da: Giritliler’in toplum içinde oturur pozisyonda kar���k yediklerinden, genç 

o�lanlar�n babalar�n�n masalar�n�n yan�nda sandelyesinin a�a��s�nda oturdu�undan 

bahseder. 

 

           Dahas�, Athenaios Makedonial�lar’dan bahsederken, a�a��daki bilgileri 

veriyor169: “D��ar�da bir yabandomuzu avlamad�kça Makedonia’da bir erke�in 

                                                 
165 Ksenephon, �ölen, 2,1. 
166 G. M. A. Richter. The Furnutire of the Greeks, Etruscans and Romans, London 1966, ss. 63–64. 
167 Richter, s.64. 
168 Atheniaos, IV, 143e. 
169 Athenaios, I, 18. 
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uzanarak yemek yemesi al��kanl�k de�ildi. O zamana kadar onlar oturarak masadan 

yemek yerlerdi. Kassandros, 35 ya��nda oldu�u zaman babas�n�n hemen yan�nda 

oturarak yemek yedi çünkü o, cesur ve iyi bir avc� olmas�na ra�men ba�ar�l� 

olamam��t�”. Bu yüzden, uzanman�n oturmaya göre sayg�nl��� i�aret etti�i a�ikârd�r. 

Ve bu Greeklerin dinlenme al��kanl���na da uygulanm�� olmal�yd�.    

 

           Bu yüzden ayr�cal�ks�z bir ki�i böyle bir lüks için de isteklerinin yerine 

getirilmesini bekleyemezdi. Bir buluntuya göre Greekler içerisindeki durumu 

ayr�cal�ks�z s�n�fa ait olan kad�nlar- bu al��kanl�ktan ho�lanmamaktayd�. Lucian’n�n 

Hipparchos’u (Asinus, 2) ziyaretinde bahsetti�ine göre o �öyle olmaktad�r ki, erkek 

yeme�e ba�lad���nda bir klinenin üzerine uzan�r ve onun kar�s� onun yan�na oturur’. 

Ve �saios (Or. III, 14) özellikle söylemektedir ki, evli kad�nlar onlar�n kocalar� ile 

ziyafete gitmez kocalar�n�n di�erleri ile yemek yemesinin uygun olup olmad���n� 

dü�ünmezlerdi170. 

 

           Vazo resimleri de ayn� öyküyü anlat�r. Kline üzerinde erkek ile uzanan 

kad�nlar oldu�u zaman onlar yemekten sonra erkekleri e�lendirmek için e�lik eden 

kad�nlard�r. E�lence ba�lad��� zaman e�leri kat�lmaz. Ve kad�nlar, erkekler yemek 

yerken masan�n önünde otururlar. Metropolis’de171 (�ekil 4) ve Ephesos172’da  (�ekil 

5) pek çok örne�i bulunmu� cenaze yeme�i sahneli stellerde de bu oturu� düzeni net 

bir �ekilde görülmektedir. Hizmetkârlar i�leri ile ilgilenirken gösterilir, yemek 

sofras�nda yer almazlar. 

 

            Literatür ve yaz�tlarda masa için klasik Grekçe kelime ������. (orjinali dört 

ayakl�). Di�er genel olarak kullan�lan kelime ������ ve �������
 dur, Aras�ra da 

����� terimi de kullan�l�rd�. Onun; yemlik, suluk, tavan süsü gibi sahip oldu�u di�er 

anlamlara ra�men, Hesychios ve Suidas, ‘phaten’ i basit bir trapeza olarak 

                                                 
170 Athenaios, s.65. 
171 Serdar Aybek, Metropolis �onia I Heykel, Homer Kitapevi, �stanbul, 2009, s.109, Lev. 56, no. 226. 
172 Erol Atalay, Hellenistik Ça�’da Ephesos Mezar Stelleri Atölyeleri, Hitit, �stanbul, 1988, ss. 69–70,  
 Lev. 36, Katalog No. 59; Robert Fleischer. Skulpturenfunde, Öjh, Cilt: L, Rudolf M. Rohrer Verlag 
Baden Bei Wien, (1972–1975), ss. 423–468; F. Eichler.   Die österreichischen Ausgrabungen in 
Ephesos im Jahre 1962, AnzWien, Cilt 100, 1963, s. 55. 
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tan�mlam��t�r ancak ne tip bir masa oldu�u tam anla��lamam��t�r. ����
 bir masa, 

büfe veya mutfakta kullan�lan bir tepsi olabilir173. 

 

            Greek masalar�n�n yap�ld��� materyal genellikle onlar�n daha hafif olmas� için 

a�açt�r ve bu da ta� ve metalden olanlar�n d���nda masalar�n neredeyse hiç 

bulunamamas�n� aç�klamaktad�r. Athenaios174 üst k�sm� akçaa�açtan, ayaklar� 

fildi�inden yap�lm�� bir masadan bahsetmektedir �������� 	
���������� �� 

	��������� 	� ��� ��
������� ���������� �����������; ve gene 

akçaa�açtan yap�lm�� üçayakl� bir masadan bahsetmektedir, (���	��� ������
��� 

������������)175.  

 

           Bazen klinelerde oldu�u gibi daha lüks masalar üzeri i�lenmi� ve fildi�i ile 

kakma yap�lm��t�r. Parthenon hazine listesinde fildi�inden kakma yap�lm�� bir masa 

�����	
����
�������, bulunmaktad�r.  Fakat fiili olarak alt�n ve gümü� masalar 

Hellenistik Dönem’e de�in kullan�lmam��t�r. Bu tip de�erli mobilyalardan Ptolemy 

II’nin �öleninde bahsedilmektedir176. 

 

            Günümüze kalm�� olan masa ayaklar�ndan bildi�imiz kadar� ile a�ac�n yan� 

s�ra Yunan masalar�nda en az�ndan ayaklarda bronz ve mermer de kullan�lm��t�r. En 

ünlü antik masalar�n Sicilyadan özellikle Syracuse’den gelenlerin oldu�u 

san�lmaktad�r177. Fakat onlar�n cazibesi formlar�ndaki farkl�l�ktan çok i�cili�indeki 

titizlik ile süslemelerinin güzelli�inden ibarettir.  

 

           Greek vazolar�nda ve kabartmalar�nda betimlenen masalar genellikle yiyecek 

ile doludur. Masa üzerinde bulunan nesnelerden içki kablar�, yuvarlak ve uzun 

nesneler ay�rtedilebilmektedir. Masan�n kenar�ndan sarkan uzun �eritlerin ise et 

parçalar� oldu�u anla��lmaktad�r. Di�er nesneleri de antik yazarlar�n yiyecek servisi 

                                                 
173 Athen, IV, 173, a; �liada IX, 215. 
174 Athenaios, II, 49a. 
175 Daha detayl� bilgi için Richter, s. 65’ bak�n�z. 
176 Athenaios, V, 197b,; Richter, s. 65. 
177 Athenaios, XII, 527c; Ksenophon, Epist. I, 8; Platon, Devlet, III, 404D. 
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anlat�mlar�ndan ö�reniyoruz. Platon’dan178 Homeros’un Odysseia179’s�ndan bir al�nt�: 

‘Masalar et ve ekmek ile doludur, kadehler tekrar doldurulur ve servis edilir. 

Athenaios180,  Ksenophon’un Anabasis’nden bir al�nt� belirtir ki:  ‘Masa ( ����	�
)  

et ile dolu olarak getirilmektedir’  

 

Odysseia181’de a�a��daki pasaj geçer: “ (…) Eumaios etraf�na bak�nd�ktan 

sonra bir tabure (������) buldu, talipler konakta �ölen yapt�klar�nda, do�ray�c�n�n et 

keserken oturdu�u alacal� iskemleydi bu. Telemakhos’un sofras�na götürdü�ü 

Eumaios bu iskemleyi, orda kar��s�na koyup oturdu üstüne, haberci de sepetten 

ekmek al�p verdi ona et pay�n�.” ( �� �’  ���  ����� ������ �
!� 	�"��� ������ 

�’ ��  ����� #�"���).       

 

�üphesiz eski Yunan kahramanlar�na masada servis edilen ba�l�ca yiyecek 

ekmek, et ve �arapd�.  M.Ö. 6. yüzy�ldan 4. yüzy�la kadar vazo resimlerinde görülen 

ziyafet sahneleri de bunu do�rular niteliktedir (�ekil 6). Resimlerde masan�n 

üzerinde görülen yuvarlat�lm�� nesneler ekmek (�ekil 6) ve uzun nesneler de 

(Homeros’un eserlerinde s�kça bahsi geçer) et parçalar� olmal�d�r182.  

 

Ziyafet sahnelerinin ço�unda, özellikle siyah figür vazolar� üzerinde 

masalar�n alt�nda köpekler vard�r (�ekil 7). ‘ Masa-köpeklerine’ (��
�	���������), 

Odysseia’de de i�aret edilmektedir; özellikle güzel olanlar� onlar�n sahipleri 

taraf�ndan ‘gösteri� için tutulmaktayd�183. Fakat onlar, Odysseia’da da i�aret edildi�i 

gibi yemek art�klar�n�n temizlenmesinde de yard�mc� olmakta ve yemek art�klar� için 

birbirileri ile dövü�melerini engellemek için klineye ba�lanmaktayd�lar. Greek masa 

formlar�na dair bilginin ço�u an�tlardan gelir. Richter184’in yapm�� oldu�u tipolojiye 

göre masalar be� tipe bölünebilinir:  

Tip-1 dikdörtgen �eklinde üçayakl� dikdörtgen masa,  

                                                 
178 Platon,  390b. 
179 Homeros, Odysseia, IX, 8. 
180 Athenaios, II, 49b. 
181 Homeros, Odysseia, XVII, 330. 
182 Richter, s. 65. 
183 Homeros, XVII, 309-310, XIX,61-62; Richter, s. 66. 
184 Richter, s. 66. Richter’in vermi� oldu�u masa tipleri ve tarihlemeler temel olarak al�nm��t�r. 
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Tip-2 dört ayakl� dikdörtgen masa,  

Tip-3 tek bir testek üzerinde yuvarlak masa,  

Tip-4 hayvan biçiminde üçayakl� masa;  

Tip-5 enine iki yass� ayak aras�ndaki dikdörtgen masa. 

 

2.1.1.1. Tip–1 Üçayakl� Dikdörtgen Masa 

 

Arkaik ve Klasik Dönem boyunca yayg�nd�r. Bu form M�s�r’dan gelmi�tir, 

ancak Yunanl�lar bu tasar�m� kendi estetik anlay��lar�na göre geli�tirerek daha 

yarat�c� tasar�mlar geli�tirmi�lerdir. M.Ö. 6. yüzy�ldan 4. yüzy�la kadar Yunan vazo 

resimleri üzerinde onun örnekleri görülebilmektedir. 

 

Ayaklar�n kendisi genellikle dikey ve uca do�ru incelmekte ve aslanpençesi 

�eklinde sonlanmaktad�r; yaln�zca arada s�rada onlar k�vr�ml�d�r ve bu Arkaik 

Dönem’e hasm�� gibi görünmektedir (�ekil 8). Bacaklar masaya tahta takoz, çivi 

veya z�vana ile tutturulmaktayd�; bacaklarda daha sa�lam olmas� için bazen bir 

destek ile üsten veya alttan birbirine ba�lan�rd�185.  

 

Roma Dönemi’nin benzer örnekleri Greek örneklerine benzemektedir.         

Üçayakl� dikdörtgen masalardan antik yazarlarda bahsetmektedir. Ksenophon 

taraf�ndan, yemek masalar� ‘����	�
’ olarak adland�r�lm��t�r. Ayn� �ekilde Pollux’da 

bu masalardan bahsetmi�tir186. 

 

2.1.1.2. Tip–2 Dört Ayakl� Dikdörtgen Masa 

 

XVII.(1650–1570) , XVIII. (1570–1320) Sülelerine ait, yanlarda destek 

hat�llar�na sahip, a�açtan yap�lm�� M�s�r protipleri de vard�r. Üçayakl� masalara göre 

daha az bilinmektedir. Bu tip masalar� daha çok kabartmalar üzerindeki 

betimlemelerde görülmektedir. Naples’deki bir Apulian krateri üzerinde sakall� bir 

genç adam�n ba�� üzerinde (�ekil 9) ta��d��� üzeri tabaklar ile dolu masa bu tipin bir 

örne�idir. 
                                                 
185 Richter, s.66. 
186 Ksenophon, Anabasis, VIII, 3, 21, Pollux, X, 80,81; Richter, ss. 66–67. 
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Buna ek olarak, muhtemelen Hellenistik bir modelin Roma kopyas� olan, 

Herculanenum’da bir duvar resmi üzerinde Eros böyle dört ayakl� bir masa üzerinde 

ayakkab� yaparken tasvir edilmi�tir (bkz �ekil 55). Masan�n ayaklar�n�n hemen 

hemen ortas�nda bir sa�lamla�t�rma tahtas� belirtilmi�tir. Yine kullan�m s�ras�nda 

gösterilmi� bir masad�r . 

 

2.1.1.3. Tip–3 Tek Destek Üzerinde Duran Masa 

 

Üç ve dört ayakl� masalardan farkl� olarak tek destek üzerinde duran masa 

tipini olu�turmaktad�r. Bu formun M�s�rl� bir prototipi de Metropolitan Müzesi’nde 

boyal� bir stel üzerinde görülmektedir (�ekil 10). Antik kaynaklarda da bahsi 

geçmektedir. Örne�in Alkibiades ve onun arkada�lar�n�n e�yalar�n�n listesinin 

bulundu�u, Attika yaz�tl� stelinin de içermi� oldu�u ve Pollux taraf�ndan bahsedilen 

������ µ�������
 bu tip bir masaya i�aret ediyor olmal�d�r187.  

 

2.1.1.4. Tip–4 Üçayakl� Yuvarlak Masa 

 

M.Ö. 4. yüzy�lda genellikle hayvan biçiminde üçayakl� yuvarlak masalar 

dörtgen masalar ile beraber kullan�ld��� görülmektedir. Yunan icad� gibi görülen bu 

tip masalar tüm antik dönem boyunca yayg�n olarak kullan�lm��t�r. Bat� Anadolu’da 

da özellikle cenaze yeme�i sahneli stellerde bu tip yuvarlak masalar s�kça 

görülmektedir188.  

 

Bazen de ayaklar, Naples’deki Campanian çan krateri üzerinde ki symposion 

betimlemesinde oldu�u gibi hayvan formu yerine düzdür (�ekil 11)189. Bu sahnede 

düzayakl� yuvarlak bir masa dikdörtgen üçayakl� bir masa ile üzerleri yiyecek ve 

tabak dolu olarak yan yana gösterilmektedir. 

                                                 
187 W. K. Pritchett, “Attic Stelai”, Hesperia, XXV, 1956, p. 242; Richter, s. 70.  
188 Serdar, �onia I, s. 109, Lev. 56, 226; Reçep Meriç, Metropolis in �onien: Ergebnisse einer Survey- 
     Unternehmung in den Jahren 1972-1975, Königstein/Ts., Hain, 1982, s. 77, Abb 55, ST 7; Reçep  
     Meriç, Ana Tanr�ça Kenti, �stanbul, 2003, s. 70; Atalay, s.72, Kat. No. 59. 
189 Richter, s. 70.  
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Geç Hellenistik Dönem’de ve daha sonra Roma’da üçayakl� yuvarlak masa 

genel bir tip olmu�tur. �ekil 5’deki standart bir tema olarak üzerine ölünün uzat�lm�� 

oldu�u klinenin yan�nda üzerinde yiyecekler olan üçayakl� bir masan�n betimlendi�i 

kabartma, benzer pek çok kabartman�n ana temas�n� olu�turmaktad�r. Bu çerçevede 

adam�n mi�feri ve onun arkas�ndaki duvara as�l� gösterilmi�tir190. Masan�n 

ayaklar�n�n alt ucu genellikle aslanpençesi veya toynak olarak i�lenmi�tir. Bazen de 

ayaklar�n üst k�sm� ku�u ba�� �eklinde i�lenmi� olarak dekore edilmi�tir. Gerek 

üçayakl� gerekse dört ayakl� masa olsun, her iki tipte Greekler taraf�ndan 

benimsenmi� olmakla birlikte üçayakl� masa tipi; hafifli�i, engebeli yüzeyde denge 

kolayl��� sa�lamas� sebebiyle çok daha popüler olmu�tur. Bu yüzden betimlemelerin 

büyük k�sm�nda üçayakl� masa bulunmaktad�r. 

 

2.1.1.5. Tip-5 �ki Destekli Dikdörtgen Masa 

 

Hellenistik Dönem’de d�� kullan�m için yeni bir masa tipi ortaya ç�km��t�r. 

Bu, d�� taraf� kabartmalar ile süslenmi� enlemesine iki destek üzerinde duran 

dikdörtgen ta� plakalardan ibaret olan masa tipidir. Bunun örneklerinden biri 

Pergamon’da bulunmu�tur. �stanbul Müzesi’nde bulunmakta olan, iki ta� plakadan 

biri tam (yakla��k 92 cm.) di�eri ise k�r�kt�r (�ekil 12)191. Bu masan�n mermer 

plakalar�n�n d�� taraf�nda ki süsleme, yapraklar�, tomurcuklar� ve çiçekleri ile diri bir 

akantus bitkisinden olu�maktad�r, adeta canl� bir bitkiye benzemektedir; ancak zarif 

bir �ekilde sitilize edilmi�tir (bkz. �ekil 12). Bu ta� plakalar I. Eumenes Altar�’nda 

(M.Ö. 197–159) kullan�lan akantus yapraklar� süslemesine benzerli�inden dolay� 

M.Ö. 2. yüzy�la tarihlenmi�tir. Bu tip masalar daha sonra Roma Dönemi’nde çok 

popüler olmu�tur. Ayr�ca, Pompeii’de Vettii Evi’nin frescolar�nda,  bu tip bir masa 

görülmektedir (bkz. �ekil 13). Hellenistik bir orjinalin Roma kopyas� olmal�d�r. Ve 

son olarak bu tip bir masan�n Hellenistik örne�inin Priene’de bir kutsal alanda 

bulundu�u belirtilmi�tir (�ekil 14) 192. 

                                                 
190 Atalay, s.72, Kat. No. 59. 
191 Gustav Mendel, Cataloque des Sculptures Grecques, Romanies Tome 1. Cataloque of Imperial  
      Museum Constantinople, Constantinople, 1912, Cat. nos. 251, 252; Richter, s.72. 
192Theodor Wiegand und Hans Schrader. Ergebnisse Der Ausgrabungen und Untersuchungen in  
     Den Jahren 1895–1898, Georg Reimer, Berlin, 1904, s. 176, Abb. 169–170.  
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2.1.2. Arkal�kl� Basit Sandalye 

(�
��µ��, #���
����, �
����, �
����) 

 

Arkal�kla sandalye en karakteristik Greek mobilya parçalar�ndan biridir. Zarafet ve 

uyum anlay���n�n bir yans�mas�d�r. Temel özellikleri kavisli bir arkal��a ve ayaklara 

sahip olmas�d�r. Genellikle süslemesis, sade bir görünü�e sahip olmas�na ra�men 

hatlar�n�n ve oranlar�n�n güzelli�i etkileyicidir. 

 

An�tlar üzerindeki betimlemelerine dayanarak bir yarg�ya varmak gerekirse, 

tahtlardan daha az resmi ve taburelerden daha rahat ve lüksdür.  Özellikle kad�n�n ev 

içerisinde gösterildi�i sahnelerde çok rastlansa da bu sadece kad�nlar�n kulland��� bir 

mobilya de�ildir;  Milan’daki bir hydria üzerinde betimleme de görüldü�ü üzere 

kad�nlar�n yan� s�ra erkekler taraf�ndan da kullan�lm��t�r(�ekil 15) (Richter, s. 33). 

Klismos daha çok bir Greek bulu�u olarak kabul görmektedir. Bu form, anla��ld��� 

kadar� ile, bir tahtdan türemi�tir; ancak daha basit ve sade olarak yap�lm��t�r. 

 

Yaz�tlardan kesin bir kan�t elde edilemedi�i ve Greek literatüründe onun özel bir 

tan�m� bulunamad��� için Greekçe ad�, çok tart��mal� olmas�na ra�men yine de 

klismos veya anaklisis, klisia veya klinter olarak adland�r�lm��t�r193 . 

Klismos’un kökü �
�, ki�inin dinlenmesine imkan veren, kline kelimesi ile ili�kili 

olarak, ‘�
��	��’ dendir.  Sandalye tiplerini erken ve geç dönem sandalyeleri olarak 

iki ba�l�k alt�nda inceleyebiliriz. 

 

2.1.2.1. Erken Dönem Sandalyeleri 

 

Homeros tanr� ve kahramanlara yak���r bir koltuk olarak taht ile birlikte 

klismos’dan da bahseder. Hera ve Athena alt�n klismoi üzerinde oturken tasvir 

edilir194. Helene, onun ayaklar� için bir ayakl�kla birlikte, bir klismo üzerine oturur 

                                                 
193 Richter, s. 34; Pritchett, s. 213.  
194 Homeros, �liada, VIII, 436. 
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�	�����’��������������������� �����!���"��195. Asil talipleri bir taht ve klismoi 

üzerinde arka arkaya oturmaktayd�lar $����� ���# �
���%� �� ������ �	196.  

 

Athenaios, tahttan daha önemsiz ancak diprosdan daha önemli, bir arkal�kla 

desteklenmi� olarak, ‘klismos’dan bahseder197. Bu yüzden klismos terimi, koltuk 

de�ildir ve Yunan an�tlar�nda pek çok temsilde sandalyeler hariç böyle bir koltuk 

görülmedi�inden dolay� arkal�kl� komforlu bir sandalyeyi tan�mlamak için 

kullan�ld���ndan, o aç�kca anla��lmaktad�r ki klimos terimi do�ru bir terim olmal�d�r.  

 

Bunun yan� s�ra yaz�tlarda var olan ‘#���
����’bir sandalyenin arkas�n� ve 

bir yana do�ru e�imli arkal��� ifade etmektedir. Ayr�ca, bu kelime anaklintron bir 

koltu�un yüksetilmi� kenar�n� ifade etmek içinde kullan�lm��t�r. 

 

 Özellikle Arkaik ve Klasik Dönem’de klismos’un popülaritesi an�tlar 

üzerindeki pek çok betimlemeden de anla��lmaktad�r. Arkaik Dönem boyunca 

klismos s�kl�kla onun arkal���n�n ucunda ku�u ba�� gibi de�i�ik süsler ile 

betimlenmi�tir (�ekil.16).  

 

Erken örneklerde klismos’un çe�itli k�s�mlar� birbiri ile uyumlu bir ili�ki 

içerisindedir. Arkal��� ayaklar�na göre ne çok k�sa ne de çok uzundur, k�vr�mlar�nda 

çok fazla bir incelik yoktur. Arkas� ve ayaklar s�kl�kla ayn� do�rultudad�r.  

 

Buna ra�men, zaman geçtikçe, tasar�m� geli�tirilmi�tir. Arkal���n�n ve 

ayaklar�n yüksekli�i bir biri ile uyum içerisinde olacak �ekilde özenle çal���lm��t�r. 

Sandalyenin arkal��� ve arka ayaklar� bir biri ile uyumlu olacak �ekilde kesintisiz bir 

e�im profiline sahiptir. Arkal���n uç süslemeleri ihmal edilmi�tir. Arkal��� �imdi 

hafif bir e�ime sahiptir, omuz hizas�nda yerle�tirilmi� yatay bir destek genellikle 

dikey üç destek ile desteklenmektedir. �lginç bir erken örnek, M.Ö. 450 y�l�na 

                                                 
195 Homeros, Odysseia, IV, 136. 
196 Homeros, Odysseia, I, 45. 
197 Athenaios, V, 192e. 
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tarihlenen, Loure Müzesi’nde, Melian kabartmas� üzerinde bir flüt çal�c�s�n�n 

oturdu�u sandalye de görülmektedir (�ekil 17)198. 

 

Süslemenin bulunmay���na ra�men, ayaklar�n�n ve arkal���n e�iminin 

de�i�tirilmesi vas�tas�yla de�i�ik modeller elde edilmektedir. Bu modelerde sandalye 

ustas�n�n yarat�c� içgüdüsü ve ustal��� her örnekte görülebilir. Bu yüzden standart bir 

modelin mekânik kopyalar� haricinde her klismos az veya çok kendine has özellikler 

sunmaktad�r. Bazen de bir yast�k veya hayvan derisi eklenmektedir. 

 

Klismos daha önce de belirti�imiz gibi genellikle bezemesiz ve kakma 

süslemesiz belirtilmesine ra�men, bunun birkaç istisnas� vard�r. Eretria’dan beyaz bir 

lekytos üzerinde arkal��� bir rozet ile dekore edilmi� bir klismos gösterilmi�tir ve 

Odysseia199’de Telemakhos’un oturdu�u �����
�� olarak adland�r�lan klismos kakma 

i�i oldu�u izlenimi uyand�ran bir alacal� renge sahiptir. 

 

2.1.2.2. Geç Dönem Sandalyeleri 

 

M.Ö. 4. yüzy�lda ve sonras�nda klismos kesinlikle popüler olarak kald�. 

Attika ve Güney �talyan vazolar� ve pi�mi� toprak heykelçiklerinde s�kl�kla 

betimlenmesinden de klismos’un popülaritesini devam ettirdi�i anla��lmaktad�r. 

Fakat biçimi de�i�mi�tir. Naples’den iki Darius vazosu üzerinde Persli yöneticinin 

sandalyeleri, biri profilden, di�er ön görünü�den çizilmi�, arkal��� eskisinden daha 

geni� ve e�imi daha belirgindir (�ekil 18)200.  

 

Bu geç klismos halen çarp�c� bir e�ime sahip olmas�na ra�men, arkal��� genel 

olarak dikeydir, ayaklar ve arkal���n e�imi aras�nda ki uyum görülmemektedir. Bu 

hantal tipe benzer bir klismos, M.Ö. 3. yüzy�l�n ortalar�na tarihlendirilen orjinalin bir 

Roma kopyas� Vatican’da Poseidippos’un mermer heykelinde görülmektedir (�ekil 

19). Bu a��r tipin genel formu M.Ö. 5. yüzy�lda ki gibi olmakla birlikte zerafet ve 

                                                 
198 Richter, s. 34. 
199 Homeros, Odysseia, I, 132. 
200 Richter, s. 37. 
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inceli�in yerine sa�laml�k ve hantal�k alm��t�r. Bu a��r form daha sonra Romal� 

sanatç�lar taraf�ndan yap�lmaya devam edilmi�tir201.  

 

2.1.3. Tabureler 

 

Odysseus202 bir dilenci olarak gözüktü�ü zaman, ona basit bir diphros verilir 

“������ ��������”. �liada’da Helene, Hektor’u davet eder bir diphros üzerinde 

oturmas� için203. Dahas�, vazo ve kabartmalarda s�kl�kla diphros tanr� ve 

kahramanlar�n bir otura�� olarak görülür. Dahas�, Parthenon hazineleri aras�nda 

diphroi yer almaktad�r.  Kay�tlarda: 5 ������� ����## $�����,� %�# �$[�]�[	] 

be�, yuvarlak, tornal� ve gümü� ayakl� diphros yer almaktad�r204. Yunan 

taburelerinide kendi aralar�nda özelliklerine göre üç gruba ayr�lmaktad�r: 

 1. Dört dikey ayakl� ve arkal�ks�z tabure. 

 2. Katlan�r tabureler. 

 3. Sand�k tibi tabureler 

 

2.1.3.1. Dört Dikey Ayakl� ve Arkal�ks�z Tabure 

 

 Dipros olarak adland�r�lan bu tip tabureler; arkal�ks�z, kolçaks�z, hafif, pratik, 

kullan��l� ve genellikle tornal� 4 ayak taraf�ndan desteklenen dikdörtgen veya 

yuvarlak oturma k�sm�ndan olu�mu�tur. Bazen de komfor için üzerine minder veya 

hayvan derisi serilmi�tir. Bazen de ayaklar� aras�nda destek yer almaktad�r. 

 

�lk örneklerinin M�s�r’da ortaya ç�kt��� san�lan bu diproslar�n M�s�r’da 

ah�aptan yap�lm�� örnekleri bulunmu�tur. Bu örneklerden biri Metropolitan 

Müzesi’ndedir (�ekil 20)205. Bununla birlikte, di�er mobilyalarda oldu�u gibi alm�� 

olduklar� bu mobilya tipini kendi zevklerine göre biçimlendirmi�lerdir. Yunan vazo 

                                                 
201 Richter, s.37; Gisela Marie Augusta Richter, The Portraits of the Greeks, London, Phaidon, 1965, 
      s. 238, Res. 164. 
202 Homeros, Odysseia, XX, 257-59. 
203 Homeros, �lyada, VI, 354. 
204 Richter, s. 38. 
205 Richter, s. 38-39. 
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ve kabartmalar�ndaki çok say�daki diphroi betimlemesi onun dönem dönem 

geli�imini göstermektedir. Ayaklar�n biçimine göre 5 farkl� tipe ayr�labilir.  

 

2.1.3.1.1.  1. Tip Tabureler 

 

Tip I’de yuvarlak üst k�s�m uzun alt k�sma eklenmi�tir. Atina’da ki bir M.Ö. 

8. yüzy�l vazosu üzerinde ki bir prothesis sahnesinde, ölüye a��t yakan iki kad�n�n 

otura�� olarak kullan�lm�� tabureler erken bir evrenin modeli olarak görülmektedir 

(�ekil 21). Bu form güzel bir sadeli�e sahiptir ve M.Ö. 4. ve 5. yüzy�l içerisinde 

neredeyse hiç de�i�meden standart bir tip olarak kullan�lmaya devam etmi�tir. 

Bununla birlikte oranlar� ve kavisleri de�i�iklik için çe�itli f�rsatlar sunmu� ve bu 

yüzden de hiçbir zaman bu tip modeller birebir ayn� olmam��t�r. Ancak temel 

unsurlar� sabit kalm��t�r. M.Ö.  5. yüzy�l�n üçüncü çeyre�i için bu tip diphrosun en 

güzel örneklerinden biri, Parthenon frizinde tanr�lar toplant�s�nda betimlenmi�tir 

(�ekil 22)206.   

2.1.3.1.2.   2. Tip Tabureler 

 

Dipros’un e�it ölçüde zarif ve popüler olan ayaklar� alçak bir kaide üzerinde 

yakla��k ayn� yükseklikte ki konkav k�s�mlar�n birle�mesinden olu�maktad�r. M.Ö. 6. 

ve 5. yüzy�ldan pek çok güzel örne�i korunmu�tur. Bunlardan biri Delphi’de bulunan 

mermer frizde (M.Ö. yakla��k 525)  birkaç tanr� bu tip bir taburenin üzerine 

otururken gösterilmi�tir (�ekil. 23). Bunun oldukça benzer bir örne�i de Parthenon 

frizi üzerinde görülmektedir207. 

2.1.3.1.3.  3. Tip Tabureler 

 

Üçüncü tip, di�er iki tipten daha az yayg�nd�r. Hantal, uzun üst k�sm�, dikey 

kenarlar� ve yukar�, d��a dönük uc k�sm� ile k�sa bir ayak kaidesi üzerinde 

durmaktad�r. Loure Müzesi’ndeki bir siyah figür boyunlu amphora üzerinde onu 

erken bir a�amas� görülmektedir (�ekil. 24). Geç Arkaik Dönem’de tasar�mda baz� 

de�i�iklikler görülmektedir: üst taraf�n�n hafifletilmesi veya alt k�sm�n�n 

                                                 
206 Richter, s. 39; Arthur Hamilton Smith, The Sculptures of the Parthenon, British Museum. Dept. Of 
     Greek and Roman Antiquities, London: British Museum, 1910, Cat. I, No. 324. 
207 Richter, s. 40; Smith, Cat. I, No. 324, 35, 36. 
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yüksekli�inin art�r�lmas� ile daha uzun görülmesi sa�lanm��t�r. Bu de�i�iklikler biraz 

biçimsiz bir tasar�m�n olu�mas�na yol açm��t�r. Bu yüzden di�er formlar ile 

kar��la�t�r�ld���nda kesinlikle daha az popülerdir208. 

 

2.1.3.1.4. Tip Tabureler 

 

Dördünçü tip, taburenin ayaklar�n�n üst k�sm�n�n oldukça k�sa, dört kenarl� ya 

da yuvarlak ve alt taraf�nda uzun, sade, hafif d��a do�ru aç�lan ayaklar�n destekledi�i 

bir tasar�ma sahiptir. Bu basit tasar�m büyük bir popülariteye sahipti ve uzun süre 

kullan�mda kalm��t�r. British Müzesi’nde ki bir kotyle üzerinde deniz tanr�s� 

Poseidon bu tip bir taburenin üzerinde oturmaktad�r (�ekil 26)209. 

 

2.1.3.1.5.  5. Tip Tabureler 

 

Nadiren düz genellikle d��ar�ya do�ru geni�leyen ayaklar� ile öncekilerden 

daha basit bir tasar�m� vard�r. Bu tip taburenin erken bir örne�i geometrik bir 

vazonun üzerinde görülmektedir (�ekil 27, New York). Cenazenin etraf�nda yas 

tutanlar bu tarz taburelerin üzerinde oturmaktad�r. Bazen de Atina’daki pi�mi� toprak 

dipros ta��yan genç k�z heykelci�inde oldu�u gibi taburenin ayaklar�n�n yuvarlak üst 

k�s�mlar� minderi yerinde tutmak için oturak çerçevesinden yukar� do�ru bir miktar 

ç�k�nt� yapmaktad�r (�ekil. 28). 

 

2.1.3.2.  Katlan�r Tabureler (�"���� &�
��"��) 

 

Taburelerin di�er bir tipi de, ayaklar�n�n dikey olarak de�il, modern 

katlanabilir taburelerde oldu�u çapraz olarak yap�ld��� ‘diphros okladias’d�r. Bu tip 

tabureler çok pratik, hafif oturaklar�, kolayca katlanabilir oldu�undan genel kullan�m 

için çok uygundurlar. Parthenon hazine listesinde tahtlar ve diphroi ile birlikte birkaç 

                                                 
208 Richter, ss. 41–42.  
209 Richter, s. 42–43. 
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adet okladiai var olmas�ndan dolay�, diphros okladias mobilyan�n de�erli bir parças� 

olmal�d�r210. 

Genel formun geçmi�i M�s�r’a kadar uzanmaktad�r. Bu, M�s�r tabureleri sade, 

dörtkenarl� ayaklar, ortada kesi�me yeri ve altta yatay destek bulunmaktad�r. Oturma 

yeri yumu�ak deri veya kuma� yaln�zca iki taraf� ile birle�tirilmi�tir. Bu sayede 

rahatl�kla katlanabilmektedir. Bu modelin Yunan örnekleri aras�nda da iki tip vard�r: 

 

2.1.3.2.1. Ayaklar� Kavisli ve Ayakucu Hayvan Aya�� Biçiminde Olan   

                 Katlan�r Tabureler 

 

Bu tipte ayaklar ki genellikle içe dönük aslan aya�� �eklinde veya genellikle 

d��a dönük toynak �eklindedir. Oturak kenarlar�n�n her kenar�nda, yan� s�ra ayaklar�n 

birle�im yerlerinde mile ait mil ba�lar� görülmektedir. Aslanpençesi biçiminde olan 

ayak uçlar� toynak �eklinde olanlara göre daha çok tercih edilmi�tir. Kerameikos 

Müzesi’nde Dionysos’a ait bir Arkaik Dönem mermer heykelinde bu tip bir tabure 

görülmektedir211. 

 

Bazen de otura��n ayaklar�n�n kenarlar� dekoratif bir zenginlik katmak için 

meander, rozet, zigzag gibi geometrik motifler ve çe�itli hayvan figürleri ile 

süslenmi�tir. Bunun bir örne�i Loure Müzesi’nde bulunan bir kap üzerinde 

betimlenmi� Akhileus’un katlan�r taburesinin ayaklar� üzerinde görülmektedir.  

Katlan�r taburenin etkileyici bir Hellenistik örne�i de Pompeii’deki bir duvar 

resminde görülmektedir (�ekil 29)212. Üzerine minder yerle�tirilmi� oturak çerçevesi 

dört ince kavisli ayak üzerinde durmaktad�r. Resimdeki taburenin orjinali 

muhtemelen bronz olmal�d�r. 

 

2.1.3.2.2. Düz Sade Ayakl� Katlan�r Tabureler 

 

Güney �talya Vazolar� üzerinde katlan�r taburelerin yeni bir tipi 

görülmektedir. Daha sade olan bu taburenin ayak uclar� hayvan biçiminde de�ildir. 

                                                 
210 Richter, s. 43. 
211 Richter, s. 43. 
212 Richter, s. 43-44. 
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Oldukça sade olan ayaklar� ortada kar��l�kl� olarak birle�mektedir. Bunun güzel bir 

örne�i Taranto Müzesi’ndeki bir Gnathian lekythosu üzerinde görülmektedir (�ekil 

30). Burada elinde ayna tutan bir kad�n bu tip bir tabure üzerinde otururken 

betimlenmi�tir213. 

 

2.1.3.2.3. Sand�k Tipi Tabureler 

 

Yukar�da sayd���m�z taburelerin haricinde Yunan eserlerinde arada s�rada 

betimlenen oldukça basit kutuya benzer bir tabure tipi daha vard�r. Benzer 

örnekleri Mezopotamya silindirlerinde de görülen bu tip taburelerin Do�u’dan 

gelmi� bir form olabilecegi gibi formunun çok basit olmas� sebebi ile ba��ms�z 

olarak geli�mi� de olabilir. Greek örneklerindeki süsleme genellikle kontras 

renklere boyanm�� üçgen, dikdörtgen vb. geometrik bezemelerden olu�maktayd�. 

Aras�ra, taburenin yan yüzüne Pegasos gibi resimli bir süsleme de seçilebilirdi. 

Bu taburenin yanlar� tamamen kapal� örneklerinin yan� s�ra daha hafif olmas� için 

dört taraf�nda aç�kl�klar�n oldu�u sand�k tipi örnekleri de vard�r. Naples’deki bir 

Apulian volütlü krateri üzerinde benzer bir tabure görülmektedir (�ekil 31)214. 

 

2.1.4. Raflar 

 

Sand�kta ki yerine kald�r�lmay�p her gün kullan�lan nesneler vazo 

resimlerinde çivi, çengel veya tahta ç�k�nt�lar üzerine as�lm�� olarak gösterilmektedir 

(�ekil 32). Bugün bizim mutfaklar�m�zda benzer bir al��kanl�k devam etmektedir.  

M.Ö. 600’e tarihlendirilmi� Kolombia, Missouri’deki215  bir Korinth 

aryballosunda çok h�zl� çizildi�i anla��lan yukar� ve birkaç yataydan olu�an bir raf 

yerle�tirilmesi gösterilmi�tir (�ekil 33) . Raflar�n üzerinde kaplar ve di�er nesneler 

gösterilmi�tir. Kapakl� bir çömle�in desteklendi�ini gösteren, California’daki 

Berkeley’de Geras Ressam� taraf�ndan bir k�rm�z� figür pelikesi üzerinde 

                                                 
213 Richter, s. 45; Olga Elia, Pitture Murali e mosaici nel Museo nazionale di Napoli, Roma, La  
      Libreria dello stato, 1932, s. 81, no. 181. 
214 Richter, s. 47. 
215 Richter, s.78; G.D. Weinberg, “Arachne of Lydia at Corinth”, The Aegean and the Near  
      East: studies presented to Hetty Goldman on the occasion of her 75th birthday, 1956,  s. 262, Res. 
      I, pl. XXXIII. 
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görülmektedir (�ekil 34).  O yatay tahtas� ile dikey bir direkten ibarettir, oda 

içerisinde ç�k�nt� �eklinde bir gerçekli�e sahiptir. Mr. Amyx’in onun vazo ile ilgili 

yay�n�nda önerdi�ine göre sahnede satirlerin haz�rl�klar� mutfa�� dü�ündürmektedir; 

çevre bir mutfak için haz�rlanm�� olmal�d�r216.  

 

Boston (�ekil 35) bir siyah figür boyunlu amfora üzerinde bir ayakkab�c� 

dükkân�nda tasvir edilen bir raf olarak adland�r�labilecek �ey görülmektedir. O bir 

taraftan bu tarafa çizilmi� ve bir alet raf� olarak kullan�lmaktad�r. Ayr�ca yine bir 

siyah figür pelikesi üzerinde ayakkab�c� dükkan�nda o aç�k bir �ekilde görülmektedir 

(�ekil 36). Bundan ba�ka, Herculaneum’dan bir duvar resmi üzerinde iki destek 

üzerinde duran ve duvardan bir ç�k�nt� olarak ç�kan bir raf görülmektedir. Helenistik 

bir orijinalin Roma kopyas� oldu�u aç�kt�r (bkz. �ekil 55). Burada Eros bir 

ayakkab�c� olarak tasvir edilmesinin yan� s�ra, raf�n üzerine birkaç ayakkab� 

belirtilmi�tir.  

 

 Helenistik Dönem’e ait bir cenaze rölyefi üzerin de de duvara kar�� 

yerle�tirilmi� raflar görülmektedir217.  (�ekil 37 ve 38), �stanbul Arkeoloji 

Müzesi’nde bulunan bu iki kabartmada görülen raflar�n üzerine kulplu bir kap ve 

konik-biçimli e�yalar�nda dâhil oldu�u çe�itli nesneler yerle�tirilmi�tir. �ekil 38’de 

raf�n yukar�s�nda görülen bir at�n ba�� olmal�d�r. Yan masa (büfe) oldu�undan dolay� 

raflar�n dayand��� alt k�s�m görülememektedir; bu yüzden kesin olarak bu raflar� 

kylikeia olarak adland�rmamak zordur. Benzer bir sahne Teos’da bir cenaze rölyefi 

üzerinde218de görülmektedir (�ekil 39). Gene burada nesneler, alt taraf� tam olarak 

gözükmeyen duvara dayal� iki raf üzerine yerle�tirilmi�tir. 

 

2.1.5. Kline ( Divan, Sedir, sofa ) 

 

Yunan klinesi modern yatak ve sofan�n birle�imidir ve yaln�zca dinlenmek ve 

uyumak için için de�il ö�ünler boyuncada kullan�lm��t�r. Bundan dolay� da çe�itli 

antik kaynaklarda pek çok kez de�inilmi�tir: Homer’de yatak terimi için ����
 

                                                 
216 Richert, s. 78. 
217 Richert, 78; Mendel, Cat. nos. 975, 978 ( burada  ��
��	�� olarak belirtilmi�tir.) 
218 Richter, s. 79;  



 65

nadiren de 	�µ��� kullan�l�rken, Herodotos (VI, 139, IX 16), Xenophon (Kyr. VIII, 

2,6) gibi örneklerden de anla��ld��� kadar ile Klasik Dönem’de standart kelime 

“������” den “�����”dir219.  

 

Ayr�ca di�er baz� Yunanca kelimeler de yata�a i�aret etmektedir. Onlar�n 

baz�lar� uzun bir sandalyeye at�fta bulunuyor olsalar bile baz�lar�; �
�������, 

�
����, �
���� (Pollux X, 32 ff.) gibi örneklerde de görüldü�ü üzere, ayn� �
��- 

çat�s�ndan türemi�lerdir.  Athenaios “���&��
���'�(��”den bir festivalde misafir 

kullan�m� için ayr�lm�� kaba bir kline olarak bahsetmektedir220.  

 

    Antik Dönem yazarlar�, bazen onlar�n kökenleri vas�tas�yla yataklardan da 

bahsetmi�lerdir.   Örne�in, M.Ö. 5. yüzy�lda Chian (Khios) ve Milesian (Milet) 

yataklar�n�n ünlü oldu�u görülmektedir221. Her ikisinden de Parthenon’daki hazine 

listesinde pek çok kez bahsedilmi�tir, herhangi bir özel yaz�t olmaks�z�n. Milet 

yataklar� Alkibiades’in kent yönetimi taraf�ndan el konulan e�yalar� listesinde de yer 

almaktad�r. Buna ra�men eserlerdeki tasar�mlar�ndan bu özel yataklar� ay�rmak 

münkün olmamaktad�r. Onlar�n özel cazibesi her ne olursa olsun moda tipler olarak 

takip edilmi�tir. Onlar� di�erlerinden ay�ran özellik; formlar�nda ki farkl�l�ktan çok 

onlar�n sahip olduklar� kaliteli i�çiliktir222.  Ayn� �eyi Plinius taraf�ndan bahsedilen 

ünlü Delian yataklar� için de söylenebilir223. 

 

Yunan yataklar� modern yataklar gibidir, dört ayak (�	�
) üzerinde duran 

dikey ve yatay yaylarla (�����) bir iskeletten ( ��������) olu�mu�tur. Ba� taraf� 

s�kl�kla ayak taraf�ndan daha yüksektir ve bu sayede bir ba� teste�i olarak rol oynar. 

Bazen her iki taraf� da yüksektir ki bu yatak �������
�� olarak adland�r�l�r. 

Yatak yaylar� aç�kca deri veya bitkisel bir liften olu�maktad�r. Pergamon’da bir 

fragment parças� böyle çapraz çizgili yaylar� olan bir örne�i göstermektedir.224.  

                                                 
219 Richter, s. 52. 
220 Richter, s. 52; Athenaios, IV, 138. 
221 Athenaios, I 28 b ve XI 486. 
222 Richter, s. 52. 
223 Plinius, NT, XXXIII, 144, XXXIV, 9. 
224 Caroline L. Ransom,  Couches and Beds of The Greeks, Etruscans and Romans, Studies in Ancient  
      Furniture I, The University of Chicago Press, Chicago, 1905, Plate V. 
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Yatak istkeletleri kimi zaman bronz veya demirden yap�lmakla birlikte 

ço�unlukla a�açtan yap�lmaktayd�. Odysseia’da (XXIII, 195), ve Pollux’da (X, 35) 

klinelerin yap�ld��� a�açlarla ili�kili olarak özellikle aka�aç ve zeytin a�ac�n�n ad� 

geçmektedir. Kakma i�i dekorasyonunda kaplumba�a kabu�u �	
���� (Pollux X. 35) 

ve buna ilaveten gümü� ve fildi�i kullan�l�rd�225 (	�' #�(������� �
"��� ). 

Yunanl�lar, en az�ndan erken dönemlerde som alt�n ve gümü� yatak lüksüne 

kendilerini kapt�rmam��lard�r. Herodotos’a göre (I, 50, IX, 82) Persler zaman�nda 

kalma böyle pahal� klineler Yunanl�lar’� �a��rtm��t�r. Büyük �skender (Alexander) 

zaman�nda gümü� ve yald�zl� kline ve Ptolemy II symposionda alt�ndan yap�lm�� 

klinelerin bahsi geçmektedir 226. Fakat bu da çok istisnai bir durumdur.  

 

Yay olarak i�lev gören genellikle kuma� ve deri �eritlerinin üzerine genel 

kullan�mda görülmeyen çar�af hariç dö�ek, yast�k ve örtüden olu�an yatak tak�m� 

yerle�tirilirdi. Homer’de bir yatak yap�ld��� zaman arada s�rada keten bir örtü’den 

(
����) bahsedilmekle227 birlikte genellikle battaniye ve kilimden bahsetmektedir228.  

Di�er taraftan M�s�r’da hem bir yatak hem de bir örtü olarak hizmet eden pek çok 

keten yatak çar�af� (baz�s� saçak ile) gün �����na ç�kar�lm��t�r229. Koyun postlar� ve 

yüzülmü� deriler ayn� �ekilde örtü olarak yayg�n bir kullan�ma sahipti230.  

 

Konfor için çok say�da yast�k eklenmi�tir. Athenaios (VI, 255e) lüks, genç bir 

adam� tan�mlamas�nda onun ba��n�n alt�nda üç, ayaklar�n�n alt�nda iki yast�ktan 

bahsetmektedir. Bu yast�klar yan� s�ra örtüler, s�kl�kla zengin dekore edilmi�tir.  

 

Klineler, vazo resimleri üzerinde de tasvir edilmi�tir ve yerin darl���ndan 

dolay� genellikle k�sa olarak betimlenmi�lerdir. Ancak Efes Müzesi’ndeki 2,50 m. 

civar�nda ki Belevi Mozolesi’ne ait cenaze klinesinde oldu�u gibi uzunlu�u tam 

olarak korunmu� ta� örnekler vas�tas�yla bunlar�n boylar� hesaplanabilmektedir. 
                                                 
225 Athenaios, V, 255e; Richter, s 53. 
226 Athenaios, V, 197a. 
227 Odysseus XIII, 73 ve 118; �liada IX, 661. 
228 �liada XXIV, 643,  Odysseia, VII, 335, XXIII, 177, IV.  229. 
229 Richter, s. 53. 
230 Odysseus, XX, 2 , XIV., 519, XXIII, 179; Platon, Protogoras, 315a;  Aristophanes, Ku�lar, 120, 
      Bulut, 8 
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Örne�in, Taranto’daki kline 2.20 m. ve Loure’daki Makedonia yataklar� 2 m.’den 

fazla bir uzunluktad�r (�ekil 40)231. Greek an�tlar�nda tasvir edilen klineler özellikle 

ayaklar�n�n biçimine göre üç ana tipe bölünebilir:  

1. Ayaklar� hayvan biçimli klineler.  

2. Ayaklar� tornalanm�� klineler.  

3. Ayaklar� dörtgen biçimli klineler. 

a. D��� oymal� dörtgen ayakl� klineler 

b. Düz dörtgen ayakl� klineler 

 

2.1.5.1.  Hayvan Ayakl� Klineler 

 

Ayaklar� hayvan biçimli klineler M�s�r’da ortaya ç�km�� gibi gözükmektedir. 

Krallar Vadisi’nde 18. sülaleye (M.Ö. 16.-14. yüzy�l) ait, ah�ap bir örne�i 

bulunmu�tur. (�ekil 41). M�s�r ve Yunanl�lar’�n dinlenme �ekilleri aras�nda ki önemli 

bir fark, M�s�r’da yast�klar�n yerine küçük bir ba� deste�i kullan�lmas�d�r. 

 

Yunanl�lar’da ayaklar� hayvan biçimli tahtlar genel iken, ayn� �eyi ayaklar� 

hayvan biçimli klineler için söylemek zordur. En az�ndan Arkaik Dönem’de bu tip 

klineler nadir görülür. Roma’daki Villa Giulia Müzesi’nde lyre çalan bir adam böyle 

bir kline üzerinde oturmu�tur (�ekil 42). Ayaklar� toynak biçiminde sonland�r�lm��; 

ba� formuda bacaklar ile bir bütün biçiminde çal���lm��t�r232. Bir hayvan aya��na 

benzer �ekilde �ematize edilmi� bacak �ekli ile ilginç bir ta� örnek de Sardeis’de 

ortaya ç�kar�lm��t�r (�ekil 43).  M.S. 2. yüzy�l sinegogunda yap� materyali olarak 

kullan�lm�� olan bu ta� örnek, M.Ö. 6. yüzy�l bir Lydia örne�i olarak tan�mlanm��t�r. 

Bu tipin Yunan örnekleri ile ça�da� oldu�u aç�kt�r233. 

 

 

 

 

 

                                                 
231 Richter, s.54. 
232 Richter, s. 54–55. 
233 Richter, s. 55. 
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2.1.5.2. Ayaklar� Tornalanm�� Klineler 

 

Ayaklar� tornal� klineler M�s�r’da yayg�n bir formdur. Erken bir Yunan örne�i 

Metropolitan Müzesi’nde M.Ö. 8. yüzy�la ait Geometrik bir vazonun üzerinde ki 

prothesis (cenaze) sahnesinde görülebilir.234 

 

 Ayak dizayn� dönemin tahtlar� ile benzerdir, sanatç� henüz persfektif 

bilgisine sahip olmamas�na ra�men klinenin tüm önemli parçalar�n� göstermek 

istemi�tir (�ekil 44). Ön ayaklar ile arka ayaklar aras�nda ki çapraz ba�lar ile yatak 

ba�lar� temsil edilmeye çal���lm��t�r. Ölünün ba��n�n alt�nda dikdörtgen, küçük bir 

yast�k var ve üzerinde ki büyük dama desenli k�s�mda örtüyü i�aret etmi� olmal�d�r. 

Cenaze tezkeresinin etraf�nda kortej yer almaktad�r. 

 

  M.Ö. Geç 7. yüzy�l’dan veya erken 6. yüzy�l’a Korinth vazolar� üzerinde 

torna ayakl� kline örnekleri vard�r. Örne�in, Loure’da erken Korinth krateri üzerinde 

(�ekil 45) bu tip bir kline görülmektedir. Geç arkaik ve Klasik Dönem’de torna ayak 

tasar�m� güzel bir uyuma sahiptir.  

 

Bu tip bronzdan yap�lm�� klinelerin kal�ptan torna biçimli ayaklar�, kavisli 

ba�ucu ve ayakucu ile tam boyutlardaki örnekleri bulunmu�tur. �çyap�s� normal 

olarak a�aç veya demirden yap�lm�� (�imdi zarar görmü�tür), fakat bronz kaplamalar� 

bazen �a��rtacak derecede iyi korunmu�tur. Bu tip bir kline ba�ucu, ayakucu, 

parmakl�k ve torna bacaklardan olu�maktayd�. Örne�in, Priene’de bulunan bronzdan 

yap�lm�� bir kline bunun iyi bir örne�idir. Priene’nin bat�s�ndaki konut alan�nda, 14 

no’lu evde, bulunmu� bronz parçalardan tekrar canlad�r�lm�� kline buna örnek olarak 

verilebilir (�ekil 46a)235. Di�er buluntular�n �����nda M.Ö. Geç 3. yüzy�l ile Erken 2. 

yüzy�l aras�na tarihlendirilmi�tir236. Korunmu� k�s�mlar�ndan yola ç�k�larak yata��n 

                                                 
234 Richter, s. 55; Gisela Marie Augusta Richter, Handbook of the Greek Collection, Harvard  
      University Pres, Cambridge, 1953, s.24, pl. 14, b,e. 
235 F. Rumscheid-Wolf Koenigs, Priene Rehberi, �stanbul–2000, s. 103. 
236 Richter, s. 57. 
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2.10 m. uzunlu�u, 1m. geni�li�i ve yakla��k yar�m metreye varan bir yüksekli�e 

sahip oldu�u anla��lm��t�r237.  

Bir Dionysos büstü ve bir kat�r�n ba�� ile dekore edilmi� di�er bir örnek de 

Macedonia, Pella’da bulunmu�tur. Bu �ehrin tahrip oldu�u M.Ö. 208’den önceye ait 

olmal�d�r. Athena ve Demeter’in büstü ve Dionysos’un figürü ile dekore edilmi� 

di�er Hellenistik örnek de British Müzesi’ndedir (�ekil 46b)238. 

 

Bu tip klinenin ta�a oyulmu� bir örne�i de Pergamon’da bulunmu� bir mezar 

steli üzerinde görülmektedir. �zmir Arkeoloji Müzesi’ndeki bu mezar steli üzerinde 

görülen klinenin ayaklar� torna ayakl�d�r (�ekil 47). Ba�ucu bronz klinelerde 

görüldü�ü gibi bir kolçak süsü biçiminde bitirilmi�tir. Mezar stelinin üzerinde tasvir 

edilen klinenin ayaklar�n�n biçimi ve kenar kolçaklar�n�n tasar�m� ve inceli�i bronz 

klineri ça�r��t�rmaktad�r. Hellenistik Dönem’e ait bu stel üzerinde bir symposion 

sahnesi i�lenmi�tir239. 

  

Bu tipin yak�n örnekleri Roma zaman�nda taklit edilmi�tir Onlar�n Yunan 

örneklerine benzerli�i çok yak�nd�r ki, bazen verilen belirli bir tarihi ispatlamak 

zordur. Asl�nda böyle mobilyalar kaynak olmad��� veya tarihlenebilir konteks 

olmaks�z�n tarihlendirilmesi oldukça güçtür, bu durumda onlar�n i�çilik stili 

vas�tas�yla bir tarihlendirme yap�lmas� mümkün olabilir, ancak bu tarihlemeler ister 

istemez ki�isel olacakt�r. Tek somut yard�mc� kriter, Yunan kline ba�l���n�n 

Roma’dan daha uzun biçimde olmas�d�r240.   

 

Baz� modern otoriteler taraf�ndan ba�ucu ve ayakucundaki ayaklar� torna ile 

dekore edilmi� klinelerin Plinius’un Natural Historia’da bahsetti�i Delion yataklar� 

oldu�unu belirtmi�lerdir241. Bu yataklar ile ilgili Natural Historia’da iki pasaj vard�r. 

Birincisi: The Delion bronzu antik dönemde çok ünlüydü, tüm antik dünya 

                                                 
237 Theodor Wiegand-Hans Schrader, Priene Ergebnisse Der Ausgrabungen und Untersuchungen in 
      Den Jahren 1895–1898, Berlin–1904, s.378. 
238 Richter, s. 57; F.H.Marshall, Some Recent Acquisitions of the British Museum, JHS, XXIX, 
      London, 1909, s. 162, fig. 15. 
239 Serdar Aybek, �zmir Fuar Arkeoloji Müzesi Katalo�u, �zmir, 2009, s.161. 
240 Richter, s. 58. 
241 Richter, s 58. 
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Delos’daki pazarda toplan�yordu ve bu nedenle onun al�m� için iyi paralar 

ödenmekteydi242.   

 

�kinci referans: Romal� asker, Carvilius Pollio’nun gümü� kapl� yata�� ile 

ilgilidir243. Plinius’un, Delian yataklar�nda kullan�lan materyalden bahsetti�i k�s�m da 

dikkate de�erdir. Plinius Delian klinelerinin biçemindeki farkl�l�ktan Delian 

bronzuna yüksek de�er verilmesinden dolay� bu yataklara Delian terimi verildi�ini 

belirtir. Plinius’un vermi� oldu�u bilgiye göre bu tipin daha sonraki örnekleri 

Asya’n�n fethinden sonra Cn. Manlius taraf�ndan �talya’ya tan��t�r�lm��t�r244. Bu tip 

klineler Roma dönemi boyunca kullan�lm��t�r. 

 

2.1.5.3. Dikdörtgen Ayakl� Klineler 

 

Dikdörtgen ayakl� klineler ayaklar�n i�lemeli olup olmamas�na göre ikiye 

ayr�lmaktad�r:  

a. D��� oymal� Dikdörtgen ayakl� klineler  

b. Düz Dikdörtgen ayakl� klineler 

 

2.1.5.3.1. D��� Oymal� Dikdörtgen Ayakl� Klineler 

 

 S�kl�kla d��� oymal� bir �ekilde dekore edilmi�tir. M�s�r ve Asur’dan çok 

Yunanl�lar’a özgün bir tasar�md�r. Klinenin ayaklar� genellikle kaideler üzerinde 

dururken temsil edilmi�tir. Bu yata��n uzun olmas�ndan dolay� sa�laml���n� art�rmak 

için yap�lm�� olmal�d�r. Klinenin ba� ve ayakucu k�sm� her zaman ay�rt 

edilememekle birlikte genellikle ba�ucu k�sm�nda ayaklar daha uzundur. Bazen her 

iki tarafa da volütler yerle�tirilmi�tir. 

 

   Bu tip klineler M.Ö. 6. yüzy�ll�n sonlar�na kadar saptanmaktad�r. Athena 

siyah figür ve erken k�rm�z� figür vazolar�nda pek çok kez betimlenmi�tir. A�a��da 

birkaç örnek verilmi�tir. Münih33’deki iki tarafl� amphora üzerinde bu tip bir kline 

                                                 
242 Plinius, XXXIV, 9. 
243 Plinius, XXXIII, 144. 
244 Pilinius, XXXIX, 14. 
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üzerinde uzanan Herakles, Athena’y� a��rlamaktad�r, biri siyah figür tekni�inde 

di�eri k�rm�z� figür tekni�inde (bkz. �ekil 5.). Her ikisi de Andokides Ressam’� 

vas�tas�yla M.Ö. 525 y�l�na tarihlendirilmi�tir. 

 

Bütün bu resimlerde d�� oymalar�n sunulmas� benzerdir ki onlar�n yap�sal 

olmayan etkisi k�vr�mlar�n�n tasar�m�, direklerinin dikey hatlar�n�n devam etmesi, 

ince saplara yumrular�n eklenmesi vas�tas�yla azalt�lm��t�r- bazen benekler ile 

belirtilmi�tir. 

 

M.Ö. 5. yüzy�l boyunca bu tip klinelerin yayg�n oldu�u görülmektedir.  

Süslemede de�i�iklikler olmakla birlikte, temel özellikleri ayn�d�r. �stanbul 

Müzesi’nde bulunan Thasos’dan gelen bir kabartma üzerinde de bu tip bir kline 

görülmektedir. M.Ö. 480-470’e tarihlendirilen bu cenaze töreni kabartmas�n�n 

üzerinde ki klinenin uzun ayaklar� oymal� olarak yap�lm��t�r. Bunun yan� s�ra ba�ucu 

k�sm�nda ki ayaklar ayakucundakine göre daha uzun ve uç k�sm� volütlü bir �ekilde 

bitirilmi�tir (�ekil 48)245.  

 

Bu tip klinenin en iyi tasvirlerinden biri Vienna37’da Byrgos Ressam� 

taraf�ndan bir kotyle üzerinde betimlenmi�tir (�ekil 49). Priamos’un, klinenin alt�nda 

Hektor’un cans�z yatan ölüsünü istedi�i bir sahnede, Akhileus’un arkas�na yasland��� 

kline iyi bir oranlama ile tasvir edilmi�tir. O ve erken örnekleri aras�ndaki ba�l�ca 

fark, ba�ucu k�sm�n�n yüksekli�inin artt�r�lmas�d�r. Ba�ucundaki volütün hemen 

alt�nda kareli bir desen yer alm��t�r ve ayaklar aras�ndaki geni� çerçeve band� 

üzerinde her iki taraf�nda y�lan olan bo�a ve aslan betimlenmi�tir. Dö�ek ve yast�k 

geometrik motiflerle süslenmi�tir246.  

 

M.Ö. 4. yüzy�lda bu tip klinelerde oyulmu� kesik volütler ayaklarda ç�k�nt� 

olu�turmakta ve oymal� k�s�m daha ön plana ç�kmaktad�r. Boyutlar� tam olarak 

korunmu� birkaç adet ta�tan yap�lm�� M.Ö. 4. ve 3. yüzy�l’a ait cenaze klinesi 

mezarlarda bulunmu�tur. Ephesos yak�nlar�nda M.Ö. 4. yüzy�la tarihlendirilen 

                                                 
245 Richter, s. 59; Gustav Mendel, Cataloque des Sculptures Grecques, Romanies Tome 1. Cataloque 
     of Imperial Museum Constantinople, Constantinople, 1912, Cat. No. 578.  
246 Richter, ss. 59–60. 
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bitirilmemi� Belevi Mozolesi’ne43 (�ekil.50) ait kline, altta yatay panel kabartma 

içinde 12 adet sirenin bulundu�u friz ile dekore edilmi�tir. Klinenin hemen yan�nda 

geleneksel olarak bir masa ve ayak taburesi kabartma olarak belirtilmi�tir. Efes 

Müzesi’nde sergilenmekte olan bu klinenin ayaklar� üzerindeki oymalar ayaklarda 

ç�k�nt� olu�turmakta ve daha ön plana ç�km��t�r . 

 

Bu tip klinenin geç bir örne�i �imdi Berlin’deki Pergamon Museum’da     

M.Ö. 2. yüzy�la tarihlenen Telephos frizi üzerinde görülmektedir (�ekil 51)247. 

Attalos egemenli�indeki Pergamon’un kahramansal mitolojik kökenlerini ve onun 

Troia gelene�i ile olan ili�kisini konu alan friz, sunak avlusunun iç duvarlar�na 

yerle�tirilmi�tir. 1.58 m. yüksekli�indeki, orjinalinde 89–90 m. uzunlu�unda ki frizin 

üçte biri günümüze gelebilmi�tir248. Teutras’�n Auge’yi Telephos’a götürmesi 

sahnesinde görülen klinenin sadece ayak k�sm� görülebilmektedir. Aya��n ortas�nda 

oldukça süslü ç�k�nt�l� bir oyma ve onun üzerinde çe�itli bezemeler ve üst k�sm� da 

volütlü bir �ekilde bitirilmi�tir. Efes’de bulunan klineye göre daha süslü bir 

görüntüsü vard�r. 

 

2.1.5.3.2. Düz Dikdörtgen Bacakl� Klineler 

 

Oyma yivsiz düz dikdörtgen bacaklar kline tasar�mlar�nda tahtlardan daha 

yayg�nd�r. Erken örnekleri prothesis sahneli M.Ö. 8. yüzy�l�n Geometrik vazolar�nda 

görülmektedir. New York’daki Metropolitan Müzesi’nde bunun bir örne�i üzerinde 

kabaca çizilmi� olarak görülmektedir (bkz. �ekil 27). Dikdörtgen destekleri 

ba�ucunda ve ayakucunda fark olmaks�z�n çizilmi�tir, en üste do�ru d��a do�ru huni 

�eklinde aç�lmaktad�r. Yatak çerçevesi birbirine geçen çizgiler ile geçmeli olarak 

belirtilmi� ve örtüde ekose desene sahiptir. K�rm�z� figür vazolar� üzerindeki 

klinelerin ayaklar�, genellikle a�a�� do�ru sivrilen bir forma sahiptir. Klinenin ba� 

k�sm�ndaki dikmeler ayak k�sm�ndakine göre genellikle daha yüksektir ve genellikle 

�on sütun ba�l��� �eklinde bir forma veya topuza sahiptirler (�ekil 52). 

                                                 
247 Hermann Winnefeld, Die Friese des grossen Altars, AvP III, 2,  Berlin, 1910, s. 177, pl. XXXI, 7; 
      R.R.R. Smith, Hellenistik Heykel, çev. Ay�in Yoltar Y�ld�r�m, �stanbul, 2002, ss.168–170, Res.   
      197. 
248 Smith, s. 168. 
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Bazen böyle basit klineler, British Müzesi’nde küçük bir terracota yatak 

vas�tas�yla da görülmektedir (�ekil 53). Ba� k�sm�nda yatak direkleri çerçeveninin 

d���na ta�m��t�r, ba�� desteklemek için e�ri bir uzatma vard�r, örme ipler çerçevenin 

üzerinde net olarak görülmektedir. Yast�k ve dö�ek yoktur. Kad�n aç�kça görüldü�ü 

üzere üstünde elbise yoktur, üzerini basitce bir örtü ile örtmü� bir halde yata��n ipleri 

üzerine uzanm��t�r. Muhtemelen Eustathios249 taraf�ndan ucuz ve alçak bir yatak 

olarak tan�mlanan ������ �’un veya %������
’in bir örne�idir250. 

 

2.2. ROMALILARDA MUTFAK VE YEMEK ODALARI �LE �L��K�L�  

       OLAB�LECEK MOB�LYALAR 

 

2.2.1. Romal�larda Masa 

 

Yunanl�lar’da masa esas olarak yemek amac� ile kullan�ld� ve nispeten daha 

basit bir tasar�ma sahipti. Lükse dü�kün, günümüzdekine benzer zevklere sahip 

Romal�lar ise masay� günlük i�levsel kullan�mlar�n�n yan� s�ra günümüzde oldu�u 

gibi sabit bir sehpa olarak da kullanm��lard�r. Bu nedenle Roma tasar�m� varolan 

masa tiplerini ald��� gibi bunlar� kendi zevkine ve dünya görü�üne göre dekore edip, 

yemek d���nda mekân dekarasyonu gibi farkl� amaçlarla da kullanm��t�r. 

 

Roma Masalar� da Greek örneklerine benzer bir tipolojiye sahip oldu�u için 

Roma masalar�n� da be� farkl� tipe ay�rabiliriz. 

 

Tip-1 Üçayakl� dikdörtgen masa 

Tip-2 Dört ayakl� dikdörtgen masa 

Tip-3 Üçayakl�, genellikle hayvan biçiminde, yuvarlak masa 

Tip-4 Dek destek üzerinde duran yuvarlak veya dikdörtgen kanatl� masa. 

Tip-5 Enlemesine iki ayakl� dikdörtgen masa. 

 

                                                 
249 Homer, �liada, XVI, 608. 
250 Richter, s. 62–63. 
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2.2.1.1. Tip–1 Üçayakl� ve Tip–2 Dört Ayakl� Masa 

 

Çok uzun süre Greekler taraf�ndan kullan�lan üç veya dört ayakl� masalar 

Romal�lar taraf�ndan da kullan�lmaya devam etmi�tir. Roma freskolar�nda bu 

tiplerin örnekleri görülmektedir; ancak onlar da Greek örneklerinin kopyalar� 

olmal�d�r.  

 

Bu tip Greek masa ayaklar�n�n üst taraf�nda görülen sarmal k�vr�ml� ç�k�nt�lar, 

Roma Dönemi’nden günümüze kalan bu tip mermer masa ayaklar�nda da 

görülmektedir. Bu mermer ayaklar�n örneklerinden biri �stanbul251’da , (�ekil 54) ve 

bir tanesi de Delos252’da bulunmu�tur.  

 

Buna ek olarak düz dikdörtgen biçimli, üst k�sm�nda ç�k�nt�s� olmayan dört 

ayakl� masa, Pompeii’de ayakkab� yapan (�ekil 55) Eroslar�n betimlendi�i bir duvar 

resminde de görülmektedir. Bazen dört ayakl� dikdörtgen masalar�n Naples’deki 

bronz örnekte de görüldü�ü üzere ayaklar� düz ve dikey de�il estetik k�vr�mlara ve 

tav�an tutan satyrler gibi figürlere sahipti (�ekil 56). Baz� durumlarda ayarlanabilir 

ba�lant� parçalar�, üstlü�ün alçalt�lmas� ve yükseltilmesine veya ayaklar�n 

katlanmas�na olanak sa�lamaktayd� (bkz. �ekil 56).  

 

2.2.1.2. Tip–3, Üçayakl� Yuvarlak Masa 

 

Bu Yunan formu Roma Dönemi’nde çok popüler olmu�tur. Tipik Roma 

örneklerinde masan�n ayaklar� hayvan ayaklar� biçiminde ve üst taraf� da aslan, 

panter veya ku�u ba�� vb. hayvan ba�lar� biçiminde süslenmi�tir. M.Ö. 1.  yüzy�l�n 

sonlar�na tarihlendirilen, �stanbul’daki bir cenaze kabartmas� üzerinde ki masa (�ekil 

57) figüründe bunun bir örne�i görülmektedir. Bu tip masalar Geç Roma Dönemi’de 

bile popülaritesini kaybetmemi�tir. Antik yazarlardan Juvenalis eseri Saturae’de bir 

masa tasviri vard�r: “Kendi a�açlar�m�zdan el yap�m� masalar gördü o devirler, ceviz 

a�aç�ndan keresteler biriktirilirdi bu i�ler için, y�llanm�� a�ac� güneydo�udan esen bir 

                                                 
251 Richter, s. 111; Mendel, Kat. No. 835, 835a 
252 Richter, s. 111; Waldemar Deonna, “Le mobilier délien”, Exploration archéologique de Délos, cilt. 
      XVIII, s. 22 
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rüzgâr devirirse �ans eseri. Ama günümüzde hiç zevk vermiyor. (…) yuvarlak geni� 

masalar� kocaman esneyi�iyle desteklemedikçe saf fildi�inden �aha kalkm�� bir 

panter (…)253. Juvenalis’in i�neleyici bir �ekilde bahsetti�i a�z� aç�k fildi�i panter 

süslemeli masa, bu tip bir masay� akla getirmektedir. 

 

�mparatorlu�un de�i�ik yerlerinden gelen kabartmalarda böyle üçayakl� 

yuvarlak masa betimlemeleri çok s�k görülür ve pek çok farkl� yerde bulunan aslan 

veya leopar ba�� �eklinde masa ayaklar� da bu tip masan�n popülaritesini kan�tlar 

niteliktedir. Dörtgen masalarda oldu�u gibi yuvarlak masalar�n da çok ince i�çilik 

gösteren zengin süslemelere sahip örnekleri vard�r ( �ekil 58). 

 

 Bunlardan iki tanesi de Metropolis’te bulunmu�tur. Biri aslan ba�� (�ekil 59), 

di�eri de griphon pençesi �eklinde (�ekil 60)  olan bu iki masa aya��, muhtemelen 

üçayakl� yuvarlak masalara aittir254. M.S. 2. yüzy�la verilen aslan ba�� formundaki 

masa aya�� d�� mekânlarda kullan�lmak üzere yap�lm��t�r. Aslan�n ba�� ve yeleleri 

ince bir i�çilik gösterir. Ba��n üstünde masa tablas�n�n oturtulaca�� yüzeyi içeren 

parça ve ayak k�sm� k�r�kt�r (Korunmu� yüksekli�i 0.54 m. ve geni�li�i 0,17 m.). 

Di�eri de aslan veya griphon �eklindeki bir masa aya��na aittir (Korunmu� 

yüksekli�i 0.30 m. ve geni�li�i 0.16 m. dir). 

 

2.2.1.3. Tip–4.  Tek Ayakl� Masa 

 

Greekler’de tek tük örnekleri görülen tek merkezi destek üzerinde duran bu 

masa tipi Roma zaman�nda popüler bir tasar�m olmu�tur. Titius Livius (XXXIX, VI) 

ordu taraf�ndan Asya’dan Roma’ya getirilen lüx mobilyalar aras�nda bir ayakl� 

masadan bahsetmektedir. Benzer bir bilgiyi de Plinius (NT, XXXIV, 14) L. Piso’dan 

aktarmaktad�r.  L. Piso’dan aktard��� bilgiye göre, Asya zaferinden sonra Roma’ya 

getirilen lüks mobilyalar aras�nda tek ayakl� bir masadan bahsetmektedir. Plinius bu 

lüks mobilyalar� ilk getiren ki�i olarak da yine L. Piso’ya dayanarak, Cn Manlium’un 

567 Roma y�l�nda (M.Ö. 186 y�l�),  getirdi�ini aktarm��t�r. Di�er bir antik yazarda 

                                                 
253 Iuvenalis, Yergiler-Saturae, çev. Çi�dem Dürü�ken-Alova, Türkiye �� Bankas� Kültür Yay�nlar�, 
      �stanbul, 2006, XI, 125. 
254 Aybek, �onia, ss.122–123, Kat. No. 249, 252. 
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Pollux (10, 69) “������  µ�����
” olarak muhtemeln bu tip bir masadan 

bahsetmektedir. Güzel bir bronz kenarl�k ile süslenmi� mermer bir örnek (�ekil 61) 

Metropolitan Müzesi’nde bulunmaktad�r. Boscoreale’de bulunmu� ve parçalar�n�n 

tekrar birle�tirilmesi ile bütünlenmi� olmas�na ra�men genel form do�rudur255.   

 

Bu tip masalara Metropolis’de bulunmu� biri “aslan ba��” ve di�eri de 

“Herakles’in Lobutu” formuna sahip iki masa aya�� da örnek olarak verilebilir. M.S. 

2. yüzy�l�n ortalar�na verilen Aslan ba��n�n alt yar�s� eksiktir. Eserdeki aslan figürü, 

dikdörtgen blok �eklindeki aya��n cephesinde bulunmaktad�r (korunan yüksekli�i: 

0.47 m., geni�li�i: 0.18 m.’dir). Bundan dolay� üçayakl� bir masa da de�il parçan�n 

tek olarak bir duvara dayand�r�larak destek aya�� i�levi ile küçük bir tablay� ta��d��� 

san�lmaktad�r256.  ��lenmi� kal�n bir a�aç dal�n� betimleyen parça Herakles’in labutu 

ile ba�da�t�r�lmaktad�r. M.S. 2. yüzy�la verilen tek parça halindeki eserin dairesel 

ba�l���n�n yakla��k dörtte üçlük k�sm� k�r�k ve noksand�r (korunan yüksekli�i: 0.535 

m.; geni�li�i: 0.13 m.’dir). Eser merkezdeki tek ayakla ta��nan masalarda kullan�lan 

ayak tipleri aras�nda yer almaktad�r257. 

 

2.2.4.1. Tip–5. Yatay Ayakl� Dikdörtgen Masa 

 

  Esas olarak d�� kullan�m için tasarlanm�� dayan�kl� ve de�erli bu masa 

formu Roma Dönemi’nde yayg�nla�m��t�r. Bu masa formu, dikdörtgen üstlük ve her 

iki k�sa kenar�nda yer alan sa�lam ve süslü ayak tablas�ndan olu�maktad�r. Onun 

Greek öncüleri Pergamon ve ba�ka yerlerdeki örnekleri sayesinde görülmektedir. 

Roma’da büyük bir popüleriteye sahiptir. Kanatlar mermerden veya a�açtan 

(günümüze kalan örne�i olmasa da özellikle hafif ve daha kolay bulunur olmas�ndan 

dolay� a�aç kullan�lm�� olmal�d�r) olmas�na ra�men destekler genellikle 

mermerdendir. Masan�n destek ayaklar�n�n yan yüzlerine kabartma süslemeler ve bu 

                                                 
255 Richter, s. 112. 
256 Aybek, �onia, s. 123, Kat. No.250; R Meriç, Metropolis Ana Tanr�ça Kenti, �stanbul, Mas, 1996,  
      s. 131. 
257 Aybek, �onia, s. 123, Kat. No. 251; M. U. Anabolu “Herakles’in Lobutu Biçimindeki �ki Masa 
      Aya��”, Arkeoloji ve Sanat 56-57, �stanbul, 1992, ss. 16–17). 
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süslemerin ortas�ndaki yuvarlak alana çe�itli hayvanlar�n ve mitolojik yarat�klar�n 

figürleri i�lenmi�tir. 

 

Her ikisi de Vatikan’da bulunan; �ekil 62’de masa tablas�n�n yan yüzü satyr 

ve grifon ve di�er �ekil 63’de masa tablas�n�n yan yüzü kanatl� ve boynuzlu aslan 

figürleri ile süslenmi�tir. Bu masa formu, büyük ihtimalle korunmu� Roma 

örneklerinin kopyalanmas� ile �talyan Rönesans� boyunca favori olmu� ve daha sonra 

genellikle a�açtan yap�lm��t�r. 

 

2.2.2.  Arkal�kl� Sandalye (Cathedra) 

 

Arkal�kl� sandalye, Roma cathedras�, M.Ö. 5. ve 4. yüzy�l boyunca 

Greekler’deki klismos kadar yayg�n görülmez. M.Ö. 3. yüzy�la ait bir Greek 

orjinalinin Roma kopyas� olan Vatikan’daki Poseidippos’un sandalyesi (�ekil 194) 

ve Rhamnus’daki M.Ö. 3. yüzy�l sandalyesi (�ekil 64) gibi Hellenistik modellerden 

türemi�tir. Bu dönemde Hellenistik örnekler ço�unlukla yinelerek kullan�lmaya 

devam etmi�tir. Onlar Yunan öncülerinin, dikey destekler üzerinde duran yuvarlak 

hatlara sahip s�rt tahtas� ve kavisli ayak gibi bütün temel özelliklerini 

göstermektedirler.  

 

Bir Roma duvar resmi üzerinde klismos’un nispeten nadir bir örne�i olarak 

Pompeii’den bir topluluk sahnesi içerisinde sandalyeyi resmetmi�tir (�ekil 65). 

Muhtemelen de bir Greek orjinalinin kopyas�d�r. 

 

Latin yazarlardan cathedra’n�n esasen bir kad�n sandalyesi olarak kabul 

edildi�ini ö�reniyoruz. Antik yazarlardan Martialis258, kad�nlar�n cathedralar� 

aras�nda bütün gün bo� bo� dola�an bir ki�iden bahsetmi�tir. Horatius’un259 

Satires’nde de bahsi geçmektedir. 

 

 

 
                                                 
258 Martialis. Epigramlar, çev. Güngör Var�nl�o�lu, Yap� Kredi Yay�nlar�, �stanbul, 2005, III, 63, 7.. 
259 Horatius, I, 10, 90. 



 78

2.2.3.Tabureler 

 

Roma an�tlar�nda birkaç tip tabure vard�r. Bir tanesinin Greek diphros’un 

devam�d�r ve tornal� süsleri ile dört dikey aya�a sahiptir. Pompeii’deki Misteri 

Villas�’nda bu otura��n bir örne�i görülmektedir (�ekil 66)260.  Di�er bir formda 

Yunan sand�k tipi taburelerdir. Dikdörtgen ayaklar ve yatay destekleri ile 

Yunanl�larda daha önce belirtmi� oldu�umuz sand�k tipi taburelerinin devam� 

niteli�indedir. Bunun bir örne�i, Therme Müzesi’nde ki bir kabartmada bir ayakkab� 

yapan erke�in taburesi olarak görülmektedir (�ekil 67)261. Yunanl�larda yayg�n olan 

her iki tip katlan�r tabure, Roma an�tlar� üzerinde de görülmektedir. Katlan�r 

taburelerin kavisli ayaklar�n�n ucu hayvan aya�� �eklinde biten birinci tipinin 

Pompeii’den gelme bir örne�i Naples Müzesi’nde görülmektedir.  

 

Bu ‘sella curulis’ olarak adland�r�lan tip yüksek hakimler taraf�ndan 

kullan�ld�; ancak bunun d���nda ba�ka durumlarda da kulan�ld��� an�tlar üzerinde ki 

betimlemelerinden de anla��lmaktad�r. Bunun bir örne�i Ostia yak�nlar�nda 

Portia’dan bir kabartma üzerinde de görülmektedir; bu kabartmada a�aç alt�nda 

duran kad�n bu tarz bir katlan�r taburenin üzerinde oturmaktad�r (�ekil 68).  Çok 

nadir olarak Roma Dönemi’nde bu taburenin alçak bir arkal��a sahip oldu�u 

görülmektedir. Bunun bir örne�i Octavius’u böyle bir tabure üzerinde otururken 

gösteren bir Roma sikkesinde görülmektedir (�ekil 69). Özellikle Güney �talya’daki 

Yunan vazolar�nda popüler olan düz çapraz birle�ik ayakl� tabure bu dönemde de 

kullan�lmaya devam etmi�tir. Son olarak kavisli ayakucu aslanpençesi �eklinde 

bitmesine ra�men çapraz birle�meyen farkl� bir tip daha vard�r.  

 

2.2.4. Roma Döneminde Raflar ( Pegma, Loculamentum, Pluteus) 
 

 
Raflar, Roma an�tlar�nda s�k gözükmez. Onlar genellikle onlar�n üzerine 

yerle�tirilmi� çe�itli nesneler ile duvar boyunca s�ralanm��t�r. M.S. 1. yüzy�l�n sonuna 

tarihlendirilen �stanbul’da ki 0.45 m. yüksekli�inde ki cenaze rölyefi üzerinde ölünün 

üzerinde dinlendi�i sedirin yukar�s�nda uzun bir raf ve raf�n üzerinde bir duvarc� 
                                                 
260 Richter, s. 103. 
261 Richter, s.103. 
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ustas�n�n mesle�ini gösteren bir dizi alet edevat gösterilmi�tir. Rölief üzerinde ki 

yaz�tta ������	� ������
 ����� yaz�s� yer almaktad�r262.   

 

2.2.5. Roma Klineleri 

 

Ah�aptan yap�lan klinelerin günümüze kadar iyi korunamam�� olmas�na 

ra�men, bronzdan yap�lm�� klinelerin parçalar� baz� durumlarda orijinal formu 

yapmam�za olanak sa�layacak kadar iyi korunmu�tur.  

 

Roma Dönemi’nde en popüler kline formu, asl�nda neredeyse di�er klinelerin 

yerini alan, torna ayakl� kline tipidir.  Torna ayaklar, büyük bir çe�itlilik içerisinde 

an�tlarda sürekli olarak yinelenmi�tir. Sadece nadiren, dikdörtgen ayakl� bir klinenin 

tasviri korunmu�tur. Yunanl�lar’da çok popüler olan dikdörtgen ayakl� ve oyma 

i�lemeli klineler Roma Dönemi’nde nadir görülür.  

 

Roma Dönemi’nde torna ayakl� klinenin iki tipi yayg�nd�r. Birincisi, direkt 

olarak Hellenistik örnekler model olarak al�nm�� ve geç Cumhuriyet ve erken 

�mparatorluk Dönemi’nde popüler olmu�tur. Di�eri bir Roma bulu�udur ve M.S. 1 

yüzy�l�n sonlar� ve erken 2. yüzy�l’da popüler olmu�tur. Yukar�da da de�indi�imiz 

gibi Plinius263, L. Piso’dan aktard��� bilgiye göre 567 Roma y�l�nda (M.Ö.187), Asya 

zaferinden sonra Cn Manlius taraf�ndan �talya’ya getirilen büfe, tek ayakl� masa gibi 

lüks mobilyalar�n yan� s�ra ziyafet klinesinden de bahsetmektedir. Plinius’un vermi� 

oldu�u bu bilgi ziyafet klinesinin ilk olarak yararl� ve kesin bir kronolojisini 

vermektedir. 

 

 Boscoreale ve Pompeii’de ve �imdi an�lan s�raya göre Berlin ve Naples’de 

bulunan bronz örneklerden geç Cumhuriyet ve erken �mparatorluk Dönemi 

klinelerinin genel formu hakk�nda bir fikir vermektedir264.  Berlin klinesinin ba� 

kolça��,  alt ucunda rozet ve üst ucunda ku�u ba�� ile nispeten sade güzel k�vr�mlara 

sahiptir. Pompeii örne�i (�ekil 70–71), güzel i�çilik gösteren insan büstü ile daha 

                                                 
262 Richter, s.115; Mendel, Cat. No. 915. 
263 Plinius, XXXIV, 14. 
264 Richter, s.106. 



 80

süslüdür. Ayaklar farkl� �ekillerde çok say�da tornalanma göstermektedir ve ek 

destek olarak her iki k�sa kenar�n�n alt taraf�nda Berlin örne�inde oldu�u gibi yatay 

hat�l vard�r. Baz� klineler özellikle cenaze kaplar�nda görülenler çok yüksektir ki 

yan�na kolayl�k olsun diye ayakl�k yerle�tirilmi�tir.  

 

Yatak çerçevesinin aral�kl� �eritleri, çok az korunmu� olan, deriden ve di�er 

dayan�ks�z materyalden yap�lm�� olmal�d�r. Onlar, �imdi Berlin’de olan 

Pergamon’dan bir fragment üzerinde de betimlenmi�tir265. Ba�lar hem yatay hem de 

dikey çapraz gerilmi�tir. 

 

Ayr�ca Plinus266 taraf�ndan bahsedilen gümü� kaplama klineler de vard�r, 

gümü� ve alt�n kaplaman�n yan� s�ra baz�s� bütünüyle alt�n ve gümü�den yap�lm��t�r, 

fakat gümü�den bir köpek ba�� �eklinde destek gibi tek tük parçalar d���nda bunlar 

korunmam��t�r. Plinius, kaplumba�a kabu�unun kaplama olarak kullan�ld��� 

klinelerden bahsetmi�tir267. 

 

Roma Dönemi’nde bu kline tipinin popüleritisini Roma imparatorlu�u’nun 

her yerinde bulunan çok say�daki parmakl�k ve kolçak268 süslemeleri ispatlamaktad�r. 

Kolçak süslemesinin materyali genellikle bronzdur, fakat nadir de olsa gümü�, kemik 

ve fildi�i gibi di�er materyallerde kullan�lm��t�r. Özellikle bronz klinelere ait ayak ve 

süsleme gibi çe�itli parçalar, s�kl�kla müzelerde sergilenmektedir. Roma 

Dönemi’nden; Archias, Soterictus ve Beitemus gibi birkaç kline ustas�n�n ad� 

bilinmektedir269. 

 

Kat�r, e�ek, at, satyr ve meanatlar�n ba�lar� ve büstleri fulcralar�n favori 

süslemeleridir. Ku�u, ördek, kaz, aslan, fil ve köpeklerin ba�lar�, Eros ve 

Dionysos’un büstleri ve Aphrodite figürleri gibi di�er formlar da mevcuttur. Gümü� 

ve fildi�inden yap�lan örneklere de rastlanmaktad�r. 
                                                 
265 Ransom, pl. 5. 
266 Plinius, XXXIII, 144. 
267 Plinius, IX, 39. 
268 �ngilizce fulcra olarak adland�r�lan mobilya parcas� kolçak olarak Türkçe’ye çevrilmi�tir, Bunun en 
güzel tamamlanm�� örneklerinden bir Prine’de bulunmu�tur. Ayr�ca Ephesos’da yamaç evlerinde 
yap�lan kaz�larda da pek çok bronz kline parças� ele geçmi�tir. 
269 Ransom, s. 60. 
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Bu motifler Hellenistik Dönem’de de bulundu�u için Yunan ve Roma i�çili�i 

aras�ndaki fark�n kalitesinin ölçülebilmesi öznel de�erlere dayanmaktad�r- buluntu 

yerleri baz� kan�tlarla desteklenmedikçe bu tip buluntular�n kesin tarihlendirilmesi 

oldukça güçtür. Bununla birlikte Roma kolçak süslemeleri Yunanl�’lar�nkinden daha 

yüksek ve düz olmas� ile yararl� somut bir ölçü sa�lamaktad�r. Bu fark geç Roma 

Dönemi’nde vurgulu hale gelmi�tir270.  

 

Ba� ve ayak desteklerine ek olarak yatak iskeletinin çerçevesi de bazen güzel 

kakma ve kabartmalar ile süslenmi�tir. Bunun güzel örneklerinden biri Metropolitan 

Müzesi’nde görülmektedir (�ekil 72). Süsleme motifi olarak, palmet, rozet, 

meanders, akantus, defneyapra�� gibi çe�itli motifler kullan�lm��t�r. Kakma olarak, 

bronz ile kontrast gümü�, savat ve bak�r gibi çe�itli materyaller uygulan�rd� veya 

kabartmalarda çe�itli renkler de camlar kemik süslemelerle uyum içerisinde 

kullan�lm��t�r271. 

 

Daha sonraki Roma Dönemi’nde, M.S. 1. yüzy�l�n sonlar�nda anla��lan o ki, 

Hellenistik kline tipi, torna ayaklar� daha farkl� tasar�mlarla da olsa korunmu� olan ve 

ba� ve ayak destekleri ile daha sade olan bir ba�kas� ile yer de�i�tirmeye ba�lam��t�r. 

Böyle klinelerin baz� örnekleri M.S. 2. ve 3. yüzy�l�n ziyafet sahneli cenaze 

kablar�nda ve Roma lahitlerinin üzerinde görülmektedir. Bu geç tipin baz�lar� 

arkal�kl�, di�erleri arkal�ks�zd�r. �stanbul Müzesi’nde bir lahit üzerinde ki tasvirde 

(�ekil 73) kad�n böyle bir klinenin üzerinde uzan�rken betimlenmi�tir. Bu klinelerin 

ayaklar�nda ki tornalar�n baz�lar� kaba, baz�lar� ise zariftir. Bu klinelerde ayak ve ba� 

destekleri yüksek ve hafif e�imlidir272. 

 

 

 

 

 

                                                 
270 Richert, s.109-110. 
271 Richter, s. 108. 
272 Mendel, Cat. No. 1170; Richert, s. 109. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

HELLEN�ST�K VE ROMA DÖNEM�NDE BATI ANADOLUDAK� 

ANT�K KENTLERDE MUTFAK YAPISININ GEL���M� 

 

3.1. Ege Bölgesinin Bitki Örtüsü ve �klimi 

 

Ege bölgesinin bitki örtüsü, zengin bir çe�itlilik göstermektedir. Belirgin 

olarak Kazda��, Bozda�, Muratda��, Nifda��, Spil Da��, Akda�, Sandras Da��, 

Honaz Da�� gibi yüksek da�lar�n zirvelerindeki yar�-alpinik bitki topluluklar�ndan 

yo�un, s�k k�z�lçam ve karaçam ormanlar�na, herdem ye�il, yaprak dökmeyen maki 

ve kuru friganaya (garig) kadar de�i�ik gruplar� içerir.  

 

Bölge, kurak, s�cak, ya���s�z yazlar�; serin, ya���l� k��lar� ile tipik bir Akdeniz 

iklimi sürer. Kar ya����, bölgenin iç k�s�mlar�nda görülür. Bölgede, kesin olmayan 

a�aç s�n�r�n�n üstündeki yar�-alpin ku�akta, geven (Astragalus) ve (Acantholimon)  

kirpi dikeni en çok göze çarpan bitkilerdir. Bunlar limon kokulu kekik (Tymus 

sipyleus), Gramineae’ler (Festuca valesiaca, Festuca pinifolia), karanfil (Dianthus 

erinaceus), yabani defne (Daphne oleoides) ve sütle�en (Euphorbia anacampseros) 

gibi bitkiler ile birlikte görülürler. ��ne yaprakl� ormanlar bölgede ba�l�ca iki türle 

temsil edilir; Karaçam (Pinus Nigra) ve k�z�lçam (P. Brutia). �lki 900-1900 m. di�eri 

0-900 m. yükseklikler aras�nda bulunur. Bu ormanlar�n alt�nda çok az tür ya�ama 

�ans� bulur. Ancak orman aç�kl�klar�nda ve kenarlar�nda al�ç (Crataegus monogyna), 

ku�burnu (Rosa canina), yabani erik (Prunus divaricata), küçük kozalakl� katran 

Ard�c� (Juniperus oxycedrus ssp.), bö�ürtlen (Rubus canescens), Türk me�esi 

(Quercus cerris) gibi çal�lar bulunabilir.  

 

Sert, derimsi yaprakl�, 2–3 m. boylu, yüksek, s�k, herdem ye�il çal�lar, 

bölgedeki gerçek makiyi temsil ederler ve çok yayg�nd�rlar. Bu örtü deniz k�y�s�ndan 

750 m. yüksekli�e kadar yay�l�� gösterir. Ba�ta Kermes Me�esi (Quercus coccifera)  

olmak üzere akçakesme (Phillyrea latifolia), zeytin (Olea europaea), da� çile�i 

(Arbutus unedo), sandal a�ac� (A. andrachne), sak�z a�ac� (Pistacia lentiscus), P. 
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Menengiç (Terebinthus-menengiç), yabani yasemin (Jasminum fruticans), yabani 

han�meli (Lonicera etrusca)i, defne (Laurus nobilis), ate� dikeni (Calycotome 

villosa)i, erguvan (Cercis siliquastrum), mersin (Myrtus communis), keçi boynuzu-

harnup (Ceratonia siliqua), domuzdikeni-zivircik (Anagyris foetida),  Girit ladeni 

(Cistus creticus), beyaz çiçekli laden (Cistus salviifolius), küçük çiçekli laden (Cistus 

parviflorus), kumt�f�l� (Anthyllis hermanniae), kat�rt�rna�� (Genista acanthoclada), 

funda (Ericua arborea), ahlat (Pyrus amygdaliformis), Finike ard�c� (Juniperus 

phoenica) gibi türlerle temsil edilir. Bölgenin iç k�s�mlar�nda ve özellikle 

kuzeybat�da Maz� Me�esi (Quercus infectoria) geni� olarak yay�l�r. Bu bölgedeki 

kültür alanlar�nda palamut me�esi (Quercus ithaburensis)’e rastlan�r. 

 

Frigana ad� verilen örtü, küçük sert derimsi yaprakl� ço�unlukla dikenli, 

kserofitik ve aromatik küçük çal�lardan olu�mu�tur. 0–500 m. aras�nda yer al�r. Bu 

örtüde önemli bitki Sarcopoterium spinosum (abdestbozan)’dur. Bu örtünün di�er 

baz� belirgin türleri �zmir Keki�i (Origanum onites), Ballota acetabulosa, karakekik 

(Coridothymus capitatus), karaba�kekik (Thymbra spicata), güvercinotu, myrtifolia, 

ku�dili (Rosmarinus officinalis), Çiri�otu (Asphodelus aestivus), prasium (Prasium 

majus)’dur.  

 

Ege bölgesindeki batakl�k ve göllerin bitki örtüsü, Türkiye’deki di�er benzer 

ortamlardaki örtüden çok az farkl�l�k gösterir. Bu topluluklardaki belli ba�l� türler 

Kam��otu (Phragmites australis), geni� yaprakl� kofa (Typha latifolia), kofa, 

has�rotu’dur. 

 
Kuru dere yataklar�nda ve sel bölgelerinde; do�u ç�nar� (Platanus orientalis), 

zakkum (Nerium oleander), ay�f�nd��� (Styrax officinalis) ve tespih a�ac� gibi bitkiler 

yayg�nd�r. Yap��kan anduzotu (Inula viscosa), kazaya��, yabani arpa (Hordeum 

bulbosum), yabani yulaf (Avena barbata), tilkikuyru�u (Amaranthus albus)- gibi 

bitkiler ise aç�k alanlarda ve nadas tarlalar�nda görülür.  

 

Ege bölgesindeki önemli kültür bitkileri tütün, pamuk, patates, pirinç, farkl� 

meyve çe�itleri, zeytin, turunçgiller, kiraz, incir ve �eftalidir. Bölgede kar��la��lacak 

di�er meyve a�açlar� nar, elma, armut, badem ve duttur. 
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3.2. HELLEN�ST�K VE ROMA DÖNEM�NDEN ÖNCE BATI ANADOLU’DA  

        MUTFAK YAPISININ GEL���M� 

 

3.2.2. Sardeis 

 

Zengin mutfak buluntular� içeren Sardeis antik kenti Anadolu’nun özellikle 

Arkaik Dönem mutfak yap�s�na ���k tutmas� aç�s�ndan büyük önem arz etmektedir. 

Günümüzde Manisa ilinin Salihli ilçesi s�n�rlar� içerisinde, Sard kasabas�nda 

bulunmaktad�r. Tmolos Da�lar�’n�n (Bozda�) eteklerinde, antik dönemde oldu�u gibi 

günümüzde de Ege k�y�s�ndan Anadolu’nun içlerine giden ana yollar�n üzerinde 

stratejik bir konumda yer almaktad�r. Gediz Nehri’nin (Hermos), akt��� verimli 

ovaya ve Marmara Gölüne (Gyges)  bakar.  �ehrin akropolisi denizden 300 m. 

yükseklikte sarp kayalar�n üzerinde yükselmekte olan bir iç kale konumundad�r ( 

�ekil 74 ). 

 

Paktolos, Akropolis’in eteklerinde Sardeis’in su ihtiyac�n� kar��lamas�n�n yan� 

s�ra alt�n cevheri ta��mas� bak�m�ndan da antik kentin tarihinde önemli bir yere 

sahiptir. Herodotos (yakla��k M.Ö. 490–425) gibi antik dönem yazarlar� da Sardeis 

ve genel olarak bölgenin alt�n zenginli�inden bahsetmi�lerdir273. Yunan mitolojisinde 

Paktolos’un bu zenginli�inin kayna�� olarak dokundu�u her �eyi alt�na çeviren Frig 

kral� Midas’�n burada y�kanmas�n�n sonucu olarak bahsedilmektedir. Strabon’un 

zaman�na gelindi�inde (yakla��k M.Ö. 64 - M.S. 24 ) ise Paktolos’daki alt�n�n 

tükenmi� oldu�undan bahsedilmektedir274. �ehir, verimli ovas� ve Tmolos 

Da�lar�’nda bulunan s�k ormanlara ve mermer yataklar�na da sahipti. Sardeis 

etraf�ndaki verimli ovada pek çok zengin gömü hediyeleri içeren tümülüsler 

bulunmaktayd�.   

                                                 
273 Herodotos, 1.93. (…)Tmolos Da��’ndan ak�p gelen alt�n kumu vard�r. 
274 Strabon, Antik Anadolu Co�rafyas�, Çev. Adnan Pekman, �stanbul, 2000, ( sf.170) XIII. 4. 5., 
Strabon bu k�s�mda Sardeis’in zenginli�i ile ile ili�kili olarak �unlar� söylemi�tir: “Paktolos Irma�� 
Tmolos Da��’ndan ç�kar. Eski zamanlarda bu �rmakta çok miktarda alt�n tozu bulunmu�tu ve Kroisos 
ve onun ecdan�n�n zenginli�inin tümünün buradan kaynakland��� söylenir. Fakat �imdi alt�n tozu 
yoktur”. 
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Sardeis’deki yürütülen kaz�lar sonucunda s�radan Lidyal�lar�n evleri, pi�irme, 

yeme-içme, dokuma ve di�er i�ler için kullan�lan di�er aletlerle birlikte gün �����na 

ç�kar�lm��t�r. Hem �ehir surlar� içinde hem de d���nda bulunan evlerin bir k�sm� 

kaz�lm��t�r275.  MMS sektörüde yap�lan kaz�larda mutfak oldu�u anla��lan yakla��k 

3.5 x 3.5 m.’lik küçük bir oda bulunmu�tur 276. Bu alan�n çevresinde L-�eklinde aç�k 

bir avluya sahipti. Kuzey k�sm�ndaki alan�n bir cam i�li�i olarak kullan�ld��� 

saptanm��t�r. Mekânlar kuzey, do�u ve güney tarafta devam etmekle birlikte bat�da 

onlar� sur duvarlar�ndan ay�ran bir aç�kl��a sahiptirler. Ancak bu mekânlar� üstte 

nispeten iyi korunmu� Roma Dönem’i yap�lar�na zarar vermeden ç�karmak �imdilik 

mümkün görünmemektedir.  

 

Nispeten daha iyi incelenebilen kuzeydeki evde, kaz�lan yerlerden sadece 

mutfak k�sm� tam olarak ortaya ç�kar�labilmi�tir. Güney-do�u kö�esinde moloz 

ta�lardan basit düzende yap�lm�� bir ocak ve yakla��k O,14 m. kal�nl���nda bir kül 

tabakas� tespit edilmi�tir.  

 

Odan�n güneybat� kö�esinde yakla��k 1.90 m. uzunulu�unda, 0,93 m. 

geni�li�inde ve 0,35 m. yüksekli�inde alçak kil ve ta�tan yap�lm�� bir tezgah�n içine 

iki tane ö�ütme ta�� yerle�tirilmi�tir. Bu ö�ütme ta�lar�n� muhtemelen bu�day ve arpa 

gibi tah�lar� ö�üterek yiyeceklerini haz�rlamak için kullanmaktayd�lar. Tezgah�n 

duvara yak�n olarak yap�lmas�n�n sebebi ki�ilerin un ö�ütebilmek için çömeldi�inde 

veya diz çöktü�ünde hemen arkas�nda ki duvardan destek olabilmesini sa�lamakt�277. 

Bu ö�ütme ta�lar� da tezgâh�n içerisine sabitlenmi� üzerinde tah�lar� ö�ütmeye 

yarayan uzun, dikdörtgen �eklinde bir ta� bulunmaktad�r. Bu tezgâh ile ocak aras�nda 

ayr�ca içinde tah�l olan pi�irme kab� parçalar� bulunmu�tur. Yap�n�n güney ve bat� 

duvar�nda bulunan metal çivi veya takozdan dolay� k�sa bir raf�n oldu�u 

                                                 
275 Nicolas Cahill, “Lidyal�lar ve Dünyalar�”,Çev. Gürkan Ergin ve di�erleri, �stanbul, 2010,  
     s. 87, (2010). 
276 Nicolas Cahill, “Lydian Houses, Domestic Assembla�es and Household Size”,  AASOR, Vol.57,  
     Boston, MA, 2000, s. 174, ( 2000).  
277 Cahil, 2000, s. 177. 
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dü�ünülmektedir278. K�sa bir raf yerle�tirilmi� olmal�d�r. Mutfa��n duvara bakan 

kuzey taraf�nda iki pencere aç�kl��� bulunmaktat�r. 

 

�ehir surlar� d���nda HoB sektöründe M.Ö. 7.yüzy�l yap�lar� gibi tek odal� 

yap�lar her ne kadar ticari i�levlerini i�aret edecek �ekilde pazar yeri olarak 

adland�r�lm�� olsa da bulunmu� olan basit pi�irme kaplar�, a��r�aklar ve di�er ev 

aletleri bunlar�n ayn� zamanda konut olarak kullan�lm�� oldu�unu dü�ündürtmektedir. 

�u ana kadar kesin kan�tlanmam�� olmakla beraber �ehir surlar� d���ndaki bu alan�n 

ticari karakteri sur içindeki konutlara k�yasla daha önde olabilir. Yine ayn� sektördeki 

M.Ö. 6. yüzy�l gibi daha geç bir tarihe ait evler nispeten küçük ve basit olmas�na 

ra�men birkaç törensel yemek tak�m� ve çok say�da ba�ka malzeme yine buradan 

ç�km��t�r279.  

 

    K�smen kaz�lm�� olan �ehir surlar� içindeki evlerden, Pers tahribi sonucu 

Kroisos’un idaresi alt�nda ya�ayan s�radan Lidyal�lar�n gündelik ya�ant�lar�na ���k 

tutacak, pek çok buluntu ele geçmi�tir. Yukar�da da daha önce de bahsetmi� 

oldu�umuz HoB sektöründeki tek odal� evlerin aksine, bunlar bir avlu etraf�nda 

düzenlenmi� özel i�levleri olan odalara sahip mekânlard�r. Duvarlar� ta� temel 

üzerine kerpiçtir; pi�irme ve üretim için farkl� mekânlar mevcuttur (�ekil 75–76). 

�ehir merkezine yak�n, ta� dö�eli ve kireçta�� sütunlu bir odas� bulunan konut d���nda 

evlerin taban� genellikle sadece toprakt�r. Kerpiç duvarlara aç�lm�� ince uzun 

pencereler ile ayd�nlat�lan mekânlar�n üstü antik yazarlardan Herodotos’un da 

belirtmi� oldu�u gibi genellikle sazlarla örtülü idi. 

 

Ara�t�rmac�lar taraf�ndan evlerin pi�irme usullerine göre kullan�lan birkaç 

mutfa�a sahip olabilece�i belirtilmi�tir280. Konutlarda bulunan mutfak aletleri ça��na 

göre bir hayli geli�kindir: Yüksek tutamakl� küresel pi�irme kaplar� (�ekil 77) 

ayaklar�n üzerine yerle�tirilmekte ve oca�a koyularak kömürle �s�t�lmaktayd�. Kaba 

kilden imal edilmi� olan “ekmek tepsileri” muhtemelen ekmekleri ve belki ba�ka 

yemekleri pi�irmek için kullan�lmaktayd�.  

                                                 
278 Cahil, 2000, s. 177. 
279 Cahil, 2010, ss.93–94. 
280 Cahil, 2010, s. 94. 
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Bunlara ek olarak kaz�lardan seramik mutfak kaplar�n�n yan� s�ra; süzgeç 

(�ekil 78), ve kepçe (�ekil 79) gibi çok iyi korunmu� metal mutfak aletleri 

bulunmu�tur.  Pek çok konutta bulunan demir �i�lerden yola ç�karak et tüketiminin 

fazla oldu�u dü�ünülse de; en yayg�n besin maddeleri, pek çok konutta yanm�� 

kal�nt�lar� bulunan, arpa, nohut, bu�day, sar�msak gibi tah�l ürünleri ve bitkilerdir. 

Birçok evde bu tah�l ürünlerini ö�ütmek için el de�irmenleri ele geçmi�tir. �ekil 

80’deki gibi küçük el ö�ütücüleri, arpa ve bu�day gibi iri tah�lar�n ö�ütülmesinden 

çok kabuklu yemi�ler, bitkiler ve di�er besinleri dövmek ve ufalamak için 

kullan�ld��� dü�ünülmektedir281. 

 

Buluntular göstermi�tir ki mezarlardan üst s�n�flara ait metal kaplar�n 

bulunmu� olmas�na ra�men günlük kullan�m için seramikten yap�lm�� kaplar daha 

yayg�nd�r. Bunlar, birkaç istisnai örnek d���nda genellikle sade süslemelere sahiptir 

Bu seramik formlar� içinde özellikle yüksek ayakl� çanaklar yayg�nd�r. Bir odan�n 

taban�nda neredeyse birbirinin ayn�s� 23 adet bu ayakl� çanaklardan bulunmu�tur 

(�ekil 81). M.Ö. 6. yüzy�lda Lidyal�lar �arap kar��t�rmak için sütunlu krater, lebes, 

farkl� formlarda testiler ya da oinokhoeler (�ekil74-76) gibi Yunan tiplerini adapte 

etmi�lerdir. Skyphos ve kantharos gibi pek çok form muhtemelen Yunan 

formlar�ndan al�nm�� olman�n yan� s�ra birçok evde Yunanistan, adalar veya 

Anadolu’dan ithal çanak çömlek bulunmu�tur. Evlerde bulunan bu seramikler 

aras�nda özellikle ördek veya kay�k �eklindeki ak�tacakl� olanlar dikkate de�erdir.  

Bu tür ak�tacakl� içki kaplar�n�n daha çok Frig serami�ine özgü formlar oldu�u 

belirtilmi�tir. 

 

Lidya evlerinde bulunan mutfak art�klar� ve mutfak donan�mlar� ile ilgili 

olarak yukar�da da k�smen de�inmi� oldu�umuz üzere pek çok buluntu vard�r. Bu 

buluntular aras�nda, hayvan kemikleri ya da bal�k k�lç�klar�, karbonla�m�� bu�day, 

arpa, mercimek, nohut, sar�msak, zeytin çekirdekleri gibi yiyeceklerin kal�nt�lar� ve 

yan� s�ra bu tah�llar� ö�ütmek için kullan�lan el de�irmenleri (�ekil 82), havan ve 

havan tokma�� (bkz. �ekil 80), kalburlar, süzgeçler, rendeler, ka��klar, f�r�n ve 

                                                 
281 Cahil, 2010,s. 96. 
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ocaklar, pi�irme ayakl�klar�, ekmek tavalar�, �i�ler ve yahni tencereleri gibi, yemek 

haz�rlamak için kullan�lan donat�lard�r282.   

 

Temel ö�ünler için standart “sofra düzeni”  hakk�nda,  her biri bir yahni 

tenceresi, tabak, b�çak, sürahi ve bardak içeren ritüel yemek sunular� fikir 

vermektedir (83)283. Sardeis’de yap�lan kaz�larda, Lidya kral� Kroisos Dönemi’ne ait, 

otuz tören yeme�i sunusu bulunmu�tur. Bulunan bu tören yemeklerinde bir b�çak, 

yemek taba��, �arap testisi, kadeh ve bir de toprak tencere içinde bir enik (tabi ki 

günümüze sadece kemikleri kalm��t�r) vard�r. Bulunanlar� inceleyen C. Greenewalt 

yemeklerin “Enik Bo�an” takma ad�yla an�lan Lidya tanr�s� Kandaulas’a sunulmu� 

oldu�unu ileri sürmü�tür284. 

 

Antik yazarlardan Athenaios’un belirtmi� oldu�u üzere kandaulas’�n içine 

konulan malzemeler Tarentum’lu Hegesippos taraf�ndan aktar�lm��t�r285. Tarentumlu 

Hegesippos’un vermi� oldu�u kandaulos olarak adland�r�lan me�hur Lidya yahnisi, 

kaynat�lm�� et, Frig peyniri, ya�l� et suyu, dereotu ve ekmek k�r�nt�s�ndan 

olu�maktayd�. Bu yeme�in yan�nda pilav�n servis edilece�inden de bahsedilmektedir. 

Athenaios’da bir Lidya sosu olan karyke den de bahsetmektedir. Greenewalt 

taraf�ndan bunun kan ve baharat içerdi�i aktar�lm��t�r286. Lidya’n�n et çe�itleri 

aras�nda besicili�i yap�lan koyun, keçi ve s���r; Hermos Nehri ve Gyges Gölünden 

bal�k; av hayvanlar� aras�nda Paktolos Da��’ndan avlanan geyik, yaban keçisi ve 

yabandomuzu; av ku�lar�ndan sülün, k�rm�z� keklik, b�ld�rc�n ve Lidya’n�n yerli ku� 

türü olarak özellikle kaydedilmi� olan turaç bulunmaktad�r287.  

 

 Athnenaios’�n Deipnosophistai’de, Ephesos �airi Hipponax taraf�ndan turaç, 

yabantav�an�, baharats�z susaml� krep ve bala bat�r�lm�� kekden �ölen yeme�i olarak 

                                                 
282 Cahil, 2010,s. 125. 
283 Daha geni� bilgi için, jr. Crawford H. Greenewalt, Ritual Dinners in Early Historic Sardis, 
     University of California Publications, Los Angeles, 1978’e bak�n�z. 
284 Greenewalt, Ritual Dinners, ss.52–54; Bober, s.132. 
285 Athenaios, XII.516d; Greenewalt, Ritual Dinners, s. 53; Cahil, 2010 s. 126. 
286 Cahill, 2010, s. 126; ancak Deipnosophists’in Charles Burton Gulick’in �ngilizce 
      çevirisinde ‘spiced gravy’ olarak çevrilmi�tir. Taraf�m�zdan yap�lan çeviride bu malzeme 
      �ngilizce’den Türkçe’ye et suyu olarak çevrilmi�tir 
287 Greenewalt, Afiyet Olsun, s.126. 
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bahsedilmi�tir. Bunun yan� s�ra antik yazarlardan Herodotos, hünerli ustalar 

taraf�ndan yap�lan bir tatl�dan bahsetmektedir288.  

 

Yunan ve Romal� antik yazarlardan Xenophon289, Varro290, ve Plinius291 

taraf�ndan Lidya incirlerinden ve Plinius292 taraf�ndan Sardeis kestanelerinden 

bahsedilmi�tir. Hatta Roma Dönemi’nde kestaneye sardian denilmesinin sebebi 

olarak da iddia edilen kökeninin Sardeis olmas� gösterilmi�tir.   

 

Lidyal�lar �arap ve bira gibi her iki mayal� içece�ide tüketmi�lerdir. Nitekim 

�arab�n su ile kar��t�r�larak içilmesine yarayan lebes ve column gibi kaplar Lidya 

serami�inde yayg�nd�r. Di�er taraftan Yunanistan’da az bilinirken Anadolu’da 

yayg�n bir içecek olan biran�n içildi�i co�rafi s�n�rlar�n belirlenmesi aç�s�ndan önemli 

olan, (bira bardaklar� olarak tan�mlanan) emzikli Frigya bardaklar�na benzer emzikli 

kupalardan Lidya’da da imal edilmi�tir. Bunlar�n bira bardaklar� olarak kabul 

edilmesinin sebebi emziklerinin darl��� veya süzgeç k�sm�n�n istenmeyen arpa 

kal�nt�lar�n� filtrelemek amac�yala yap�ld���n�n dü�ünülmesidir. Tabii bu küçük 

süzgeç-emzikli kaplar�n daha farkl� bir içkinin içilmesi için yap�lm�� olabilece�i gibi 

bebek beslemek için kullan�lm�� olabilece�i de göz önünde bulundurulmas� 

gerekir293.  

 

Lidya Dönemi tabakalar�nda çok say�da bulunan skyphos’un �arap ve buna 

benzer alkolü içkilerin tüketilmesinin ve bitki çaylar�,  süt gibi alkolsüz içeceklerin 

yan� s�ra yulaf ezmesi gibi yar� ak��kan kar���mlar�n tüketilmesi içinde uygun bir 

kapt�r.  

 

 

3.2.2. Daskyleion 

 

                                                 
288 Herodotos, VII.31. Greenewalt bu tatl�y� koz helvas� olarak adland�rm��t�r.  
289 Xenophon, Cyropaedida, Ed. Walter Miller, Harvard University Pres, Cambridge, 1914, 6.2.22. 
290 Varro, De Agricultura, 1.41.5-6.  
291 Plinius, Naturalis Historia XV.XIX.69. 
292 Plinius, XV.XXV,93. 
293 Cahill, 2010, s. 129. 
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Band�rma �lçesi’ndeki Ku� gölünün güneydo�u ucunda yer alan 

Daskyleionda 1988 y�l�ndan itibaren Tomris Bak�r ba�kanl���nda yürütülen kaz�larda 

muhtemelen mutfak oldu�u dü�ünülen bir mekân ortaya ç�kar�lm��t�r294. 

 

 Kült Yolu Güney Açmas�’nda 2006 y�l�ndan itibaren yürütülen çal��malar 

sonucunda 2007 y�l�nda güney yar�s�nda + 32,57 m. seviyesinde kuzeydo�u-

güneybat� do�rultulu bir duvar bulunmu�tur. Bu duvar�n 2006 senesinde II No.lu 

tab�n�n mekân�n� olu�turan, C mekân� içerisinde ortaya ç�kar�lan VIII No.lu duvar�n 

devam� oldu�u anla��lm��t�r. Devam eden çal��malar sonucu VIII No’lu duvar ile 

mekân olu�turan iki duvar ( VIIIa ve VIIIb) daha despit edilmi�tir (�ekil 84)295.  

 

Bu alanda + 32,40 - +32.20 m. seviyeleri aras�nda açman�n içerisinde yo�un 

bir yang�n tabakas� ile kar��la��lm��t�r. Ele geçen buluntular�n ço�u VIII No’lu 

duvar�n do�usundan, mekân içinden ele geçirilmi�tir. Bu buluntular aras�nda, M.Ö. 

6. yüzy�l�n ortas�ndan biraz önceye tarihlenen çok say�da tüme yak�n Lydia skyphosu 

(�ekil 85) dikkat çekicidir. Bunun yan� s�ra çok say�da gri monokrom mutfak kab� 

parças� bulunmu�tur. Bunlar�n yang�n s�ras�nda adeta bir dolaptan dü�mü� gibi 

durmalar�ndan ve VIII No.lu duvar�n bat�s�nda, duvara yaslanm�� vaziyette bir ocak 

bulunmu� (�ekil 86)  olmas�ndan dolay� buras�n�n mutfak oldu�u dü�ünülmü�tür296. 

 

+ 32,05 - +31,85 m. seviyeleri aras�nda açman�n içindeki yang�n tabakas�n�n 

taban�na ula��lm��t�r. Yang�n enkaz�ndan ele geçirilen en geç malzeme, oca��n 

bat�s�nda taban üzerinde in situ olarak bulunan, M.Ö. 6. yüzy�l�n ortalar�na 

tarihlendirilen Attika üretimi bantl� kyliks a��z parças�d�r297. Açman�n kuzey 

yar�s�nda anakaya seviyesine kadar inilmi�tir. + 31.72- + 31.40 m. seviyeleri aras�nda 

yer alan anakayada tam olarak kullan�m amac�n� ne oldu�u saptanamam�� üç adet 

büyük ve iki adet küçük çukur tespit edilmi�tir (�ekil 87). 

 

3.2.2. Kolophon 
 

                                                 
294 T. Bak�r, H. Bulut vd., Daskyleion 2007 Y�l� Kaz�lar�, 30. K.S.T., 2. cilt, Ankara-2009, s. 16. 
295 Bak�r, s. 16. 
296 Bak�r, s. 16. 
297 Bak�r vd, s.17. 
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    Oniki �on kentinden biri olan antik Kolophon kenti, günümüzde 

De�irmendere olarak adland�r�lan köydeki, üç tepe ve onlar� birbirinden ay�ran 

vadiler aras�na kurulmu�tur. �lk kez Alman ara�t�rmac� K. Schuchhart taraf�ndan 

1886 y�ll�nda lokalize olmu� ve antik kentte 1922’de Amerikal� kaz�c�lar taraf�ndan 

k�sa süren bir kaz� yap�lm��t�r298. Bu kaz� çal��malar� sonucu “Demeter Antaia” 

sunulmu� bir tap�nak, bir stoa ve sokaklar�  (�ekil 89) ile birlikte ev kal�nt�lar� gibi 

önemli mimari kal�nt�lar ortaya ç�kar�lm��t�r299.  Bunlardan konumuzla ili�kili olarak 

Kolophon’daki M.Ö. 4. yüzy�ldan kalma küçük bir ev grubu Holland’�n, Kolophon 

ile ilgili yapm�� oldu�u çal��madan yola ç�karak ele al�nm��t�r300. Holland, bu 

çal��mas�nda stoan�n bat�s�ndaki evlerden özellikle Do�u Evi (VI) ve Orta Ev (III) 

olarak adland�r�lan iki evde mutfak yap�s�n�n varl���na i�aret etmektedir. (�ekil 88) 

Do�u evinde avlunun hemen yan�nda ikincil ihtiyaçlar için yap�lm�� baraka olarak 

adland�rd��� odalar�n seyis veya hizmetkârlar�n kald��� oda, kiler veya pi�irme 

i�leminin prostasda olmas�na ra�men mutfak olabilece�ini belirtmektedir301. Ancak 

bununla ili�kili olarak daha fazla bilgi vermemi�tir.  

 

    Daha sonra Orta Ev (III) olarak adland�rd��� konut yap�s� içerisinde de 

güney k�sm�nda ana avlu ve ona ba�l� odalar� ile bir kare �eklindedir. Avlunun 

içerisinde yakla��k 3.20 m. derinlikte bir kuyu oldu�u belirtilmi�tir. Bu kuyunun üstü 

toprak ile ayn� seviyede yatay ta�lardan bir kenara sahiptir onun geni�li�i 0.14 m. 

geni�li�inde ve 0.19 m. yüksekli�indedir ve ç�k�nt� �eklinde bir pervazla 

çevrelenmi�tir. Bu kuyunun ayn� zamanda yiyeceklerin so�uk tutulmas� amaçl� 

kullan�ld��� san�lmaktad�r. Kuyunun dolgusu içerisinde, su sürahisi ve M.Ö. 4. 

yüzy�la ait bir veya iki vazonun parçalar� bulunmu�tur302. 

 

    Barakan�n kuzey duvar�ndan bat�daki ortak duvar aras�nda ni� �eklinde 

1.40 metre karelik bir alan kuzeye uzanmaktad�r. Bu alan�n do�u yar�s�nda toprak 

yar�m metrenin üzerinde bir yükseklikte sanki ate� taraf�ndan pi�irilmi� mat tu�la 

k�rm�z�s� rengindedir. Ni�in bat� taraf� ta�la kapl�d�r ve bu ni� çat�l� olmas�na ra�men 

                                                 
298 �ahin, N. Klaros, �stanbul-1998, sf.1. 
299 Akurgal, Anadolu Uygarl�klar�, �stanbul-1998,sf.311. 
300 Holland, L.,B., “Colophon”, Hesperia-XIII,1944, sf. 91-171. 
301 Holland, L.,B.,s.130. 
302 Holland, L.,B.,s.134. 
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alan�n yetersiz olmas�ndan dolay� bir kap�dan yoksundur. Böyle yap�land�r�lm�� bir 

alan�n dar bir mutfak oldu�u dü�ünülmektedir303. Bu küçük alan mutfak olarak 

dü�ünülmesine ra�men mutfak yap�s�na dair fazla bir bilgi verilmemi�tir. 

 

   Prostas�n güneybat� kö�esindeki odada kaba bir kaidenin yan�nda yakla��k 

0.50 m. çap�nda ters dönmü� bir pithos a�z� bulunmu�tur. Kuyunun güneyinde, teras 

duvar�na yak�n do�u k�sm�nda 0.70 m. çap�nda üstü k�r�k bir pithos zemine hafifçe 

bat�k olarak bulunmu�tur304. Tu�la yap�n�n bir ocak veya f�r�n olarak kullan�ld��� 

san�lmaktad�r. Prostas�n çapraz kö�esinde daha iyi bir i�çilik gösteren ta� temelinde 

ocak olarak da kullan�lm�� olabilece�i belirtilmi�tir305. Ancak bu bilgilere dayanarak 

kesin bir sonuca varmak zordur.  

 

3.3. HELLEN�ST�K VE ROMA DÖNEM� BATI ANADOLU’DA MUTFAK  

       YAPISININ GEL���M� 

 

3.3.1. Priene 

 

Büyük Menderes Ovas�n�n hemen kuzey kenar�nda Mykale Da��’n�n güney 

yamac�nda M.Ö. 4. Yüzy�lda ikinci defa kurulmu� olan kent küçük olmas�na ra�men 

Geç Klsik’ten Hellenistik Dönem’e geçi� de planl� kentler aç�s�ndan önemlidir. 

 

Priene kentinin kurulmu� oldu�u dik yamaçl� tepe her ne kadar dik aç�l� bir 

�zgara plan�na uygun olmasa da kentin plan� bu topografik yap�ya uydurulmu�tur. 

Priene’nin kent plan�na bakt���m�zda önem derecelerine göre farkl� geni�likteki 

yollar�n kuzey-güney ve do�u-bat� istikametinde aralar�nda e�it büyüklükte yap� 

adalar� (insula) olu�turacak tarzda �zgara plan�na uygun olarak yerle�tirildi�i 

görülmektedir. Kentin kuzey-güney do�rultusunda orta ku�a��nda önemli yap�lar yer 

al�r ve bunlar�n hemen hemen tam ortas�nda içinde et ve bal�k pazar�n�n da 

bulundu�u belirtilen g�da pazar� yer almaktad�r. 

 

                                                 
303 Holland, L.,B.,s.135. 
304 Holland, L.,B.,s.134. 
305 Holland, L.,B.,s.136. 
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Kentin kamu binalar� d���nda kalan insulalar�na konutlar in�â edilmi�ti. Daha 

çok arazi yap�s�n�n uygunlu�una ba�l� olarak bir insulan�n normal düzenlemesinin 

kuzey-güney do�rultusunda 80 ayak (yakla��k 23,55 m.)  ve do�u-bat� do�rultusunda 

30 ayak (8,83m.) ölçülerinde yakla��k olarak 208 m2 bir alan�n 8 e�it arsaya bölünme 

�eklinde oldu�u belirtilmi�tir306. Ba�lan��çta 8 konut alan�na bölünen insulalar daha 

sonra ev sahibinin be�enisine ve topografik yap�ya da ba�l� olarak belli bir ev tipinin 

çe�itlemesi olan avlulu evlerle doldurulmu�tur. �lk döneme ait evlerin neredeyse 

tümü zaman içerisinde de�i�ime u�ram�� ve baz�lar� da birle�tirilmi�tir.  

 

Kente içme suyu akropol kayal���n�n üzerindeki güçlü kaynaktan gizli bir 

boruyla kente getirilip tiyatronun yukar�s�nda olan ar�tma havuzuna ak�t�ld�ktan sonra 

yollarda zeminin hemen alt�nda yerle�tirilmi� künklerin ve mermer ara yalaklar�n 

yard�m� ile halk�n tümünün faydalanabildi�i sürekli olarak akan çe�melere 

verilmi�tir. Bat� caddesi üzerinde, Athena Teras�’n�n güneybat� kö�esinin güneyinde 

böyle sürekli akan halk�n ortak olarak faydaland��� bir çe�menin kal�nt�lar� 

bulunmu�tur307.  

 

Priene antik kentinin bat�s�nda ve kuzeybat�s�nda, tiyatro caddesinin 

kuzeyinde olmak üzere iki yerde konut alanlar� ortaya ç�kar�lm��t�r308. Bu konutlar 

kal�nt�lar� günümüze kadar oldukça iyi korunmu�tur. Çünkü M.Ö. 2. yüzy�lda nas�l 

ç�kt��� bilinmeyen bir yang�ndan sonra bu konut alanlar� bir iki istisna d���nda daha 

sonra kullan�lmam��t�r. Bütünlük arz eden bu yang�n tabakas� konutlar�n zengin 

buluntular içermesini, ayn� zaman da Theodor Wiegand’�n Priene’yi neden Küçük 

Asya’n�n Pompei’si309 olarak tan�mlad���n� da izah etmektedir. 

 

Bugün Priene antik kentinin büyük bir k�sm�n� oldu�u gibi konut alanlar�n�n 

da büyük bir k�sm� çam a�açlar� ve onlardan dökülen yapraklar ile kaplanm�� olmas� 

sebebi ile konut planlar�n� anlamak oldukça güçtür. Bunun için kaz�c�lar�n�n ve 

Priene evleri ile ilgili yap�lm�� önemli yay�nlar�n �����nda Priene evleri incelenmi�tir. 

                                                 
306 Rumscheid, F.-Koenigs W., Küçükasya’n�n Pompeisi Priene Rehberi, (çev. Selma Bulgurlu), 
      �stanbul, 2000, sf.32. 
307 Rumscheid, F.-Koenigs W., s. 34. 
308 Rumscheid, F.-Koenigs W., s. 86. 
309 Rumscheid, F.-Koenigs W., s. 86.  
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Priene antik kentindeki konutlar�n genel özellikleri için Wycherley310; bu 

evlerin plan�n�n megaron’a dayand���n�, kuzeyinde ön yüzü güneye bakan bir as�l 

odas� ve önündeki sütun dizisi ile bir megoran oldu�unu ve bu plan tipini pastas 

çe�itlerinden ay�rmak için prostas olarak adland�r�ld���n� belirtmi�tir. Bunun yan� s�ra 

bu evlerde avlunun as�l yap�n�n ön avlusu gibi oldu�unu ve avluya aç�lan odalar�n 

birer eklenti görünümünde oldu�unu dile getirmi�tir. Wycherley, merdiven 

kal�nt�lar�na dayanarak bu evlerin hepsinde veya en az�ndan bir k�sm�nda ikinci kat�n 

olabilece�ini belirtmekle birlikte mutfak yap�s�na dair kesin her hangi bir bilgi 

vermemi�tir311. 

 

Priene ile ilgili olarak yukar�da da s�kça faydaland���m�z günümüz 

ara�t�rmac�lar� taraf�ndan ç�kar�lan Priene ile ilgili son rehber kitapta312 ise antik 

kentin bat�s�nda ve kuzeybat�s�nda oldu�u söylenen konut alanlar�nda bulunan baz� 

önemli konutlardan bahsederken evlerin planlar�na ve i�levlerini anlatmakla birlikte 

mutfak yap�s�na de�inmemi�tir.  Konutlar�n planlar� ile ili�kili olarak Priene’de genel 

olarak prostas-oikos grubu ve ev sahibinin misafirleri ile birlikte symposion olarak 

adland�r�lan yemekli �ölenler s�ras�nda klineler üzerinde yatarak yemek yedikleri 

andron ve buna benzer bir kaç yan odadan olu�maktayd�. 

 

Özellikle bu evler içinde 8, 14, 22, 23 ve 33 nolu evler önemlidir.  

 

Wiegand ve Schrader313Priene evlerinden bahsederken Prostas�n yan�ndaki 

Thalamoslar�n yemek odas� olarak kullan�lm�� olmas� gerekti�inden bahsetmi�tir. 

Klinelerin rahatça yerle�tirilebilmesi için ço�unlukla büyük yap�lm��t�r. Priene 

evlerinde kline kal�nt�s�na XIV nolu evde büyük kar��t�rma sürahisiyle birlikte 

rastlan�l�r. Evin, Oecus ad� verilen k�sm� süslemesiz duvarlara sahipken Thalamos 

                                                 
310 Wycherley, R., E.  Antik Ça�da Kentler Nas�l Kuruldu?,�stanbul,1993, s. 172. 
311 Wycherley, s. 172. 
312 Rumscheid, F.- Koenigs W., Küçükasya’n�n Pompeisi Priene Rehberi,(çev.Selma 
      Bulgurlu), �stanbul–2000, sf.32. 
313 Wiegand, Th. - Schrader, H., Priene.Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen in den  
      Jahren 1895- 1898, Berlin, 1904, s. 291–292. 
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di�er bütün odalar�n yan�nda mükemmel duvar süslemeleri ile di�er odalardan 

ayr�lmaktad�r314. 

 

     Özelikle Bat� Kap�s� Caddesi’nin güneyindeki 23 nolu ev bunun için iyi 

bir örnektir,315 andronunun çok zengin iç donan�m� ile dikkat çekmektedir. 

Andronunda bulunmu� olan stüko fragmanlar� �����nda haz�rlanm��, kabartma 

�eklinde yar�m sütuna sahip renkli duvar canland�rma çizimi, �ekil 91’de de 

görüldü�ü üzere andronun yap�ld��� zamanda nas�l bir görüntüye sahip oldu�unu çok 

iyi bir �ekilde göstermektedir. En altta sar� ve k�rm�z� renklerin hakim oldu�u bu 

renklerin üzerinde de “�on kymationu” ve “palmet” gibi çe�itli bezemelerle 

s�n�rland�r�lm�� mermer taklidi geni� bantlar�n bulundu�u oldukça göz al�c� renklere 

sahip hareketli bir yüzeye sahip oldu�u anla��lmaktad�r. 

 

    Tiyatro caddesinin bat� bölümünün kaz�lm�� olan kuzey k�sm�nda bulunan 

33 nolu evde de boyal� duvar resimleri bulunmu�tur. Muhtemelen M.Ö. 2. yüzy�lda 

geçirmi� oldu�u yang�n tahribinden sonra Roma Dönemi’nde do�usunda316 buraya 

kom�u olan ev ile iç içe geçmi� olan bu büyük ev, bulundu�u insulan�n güney 

k�sm�n�n tamam�n� tek ba��na kaplamaktad�r (�ekil 93) Kuzeybat� kö�esindeki 

mekânda, boyal� duvar dekorasyonlar� günümüze kadar varl���n� korumu�tur. Duvar 

resminde kuzey duvar� ve bat� duvar�nda da görülecek �ekilde bat� kö�esinde, altta 

k�rm�z� ebru bir kaide ku�a��, üzerinde de beyaz renkli bir �erit, onun da üzerinde 

k�rm�z� boya ile eni dar olan çevreler içerisine al�nm�� de�i�ik renklerde alanlar 

vard�r317. 33 nolu evin Do�u evi olarak adland�r�lan k�sm�n�n kuzey k�sm�nda yang�n 

tabakas� içerisinde M.Ö. 2. yüzy�la verilen kabartma ve boya bezemeli duvar 

stükosuna ait kal�nt�lar bulunmu�tur318. 33 nolu evin kuzeybat�s�ndaki bulunan yeni 

mekân�n duvarlar�n�n kabartmal� stüko desenleri yerine düz duvar desenleri ile 

süslenmesi de binan�n yap� evrelerine ���k tutmas� ve de�i�en be�enileri göstermesi 

aç�s�ndan da önem arz etmektedir.  

 

                                                 
314 Wiegand, Th.- Schrader, H.,  s.291. 
315 Rumscheid, F.- Koenigs, W., s.149. 
316 Rumscheid, F.- Koenigs, W., s.145. 
317 Rumscheid, F.- Koenigs, W., s.140. 
318 Rumscheid, F.- Koenigs, W., s.145. 
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     Wiegand, “Priene” adl� kitab�nda319, Prostas�n s�kl�kla mutfak olarak 

hizmet etmi� olmas� gerekti�ini bildirmi�tir. Bunun d���nda Bat� Kap�s� 

Caddesi’ndeki I, IV, XXIII numaral� ve Kaynak Kap�s� Caddesi’ndeki XXVIII 

numaral� evlerde oca��n bulundu�unu ve II numaral� evin bölünmü� yan odas�nda, 

iki adet depo odas�n�n bulundu�u yerde de oca��n bulundu�una i�aret etmi�tir. 

Oca��n d���nda Oeci’nin giri� holünde el de�irmenleri, mermer küvetler ve pithos 

bulundu�unu ve buna örnek olarak da XXXI numaral� evi örnek olarak vermektedir.  

 

    Ocaklar�n konumuna ve �ekline de de�inmi� ve çe�itli bilgiler vermi�tir320: 

Ocak genellikle dörtgen, kille kapl� kabata� bloklar�ndan olu�uyordu. Oca��n da 

ba�lang�çtan beri evin plan�nda öngörüldü�üne dair elde herhangi bir veri yoktur, 

aksine elde ki veriler bu ocaklar�n sonradan yap�ld��� izlenimi vermektedir, örne�in 

Bat� Kap�s� caddesindeki XXIII numaral� evin prostas�ndaki ta� plaka kaplamas�nda 

yan�k izlerine sahip bir ocak bulunmaktad�r. Buna kar��n malt�z veya mangala benzer 

farkl� biçimlerdeki ocaklar Antik ça�da geni� bir yay�l�m alan� bulmu�tur.321.  

 

    Rumscheid ve Koenigs’in Priene Rehberi kitab�nda da konutlarla ilgili 

bölümde de triclinumdan bahsetmekle birlikte, konutlarda ayr� bir yap� olarak 

mutfa��n varl���na de�inilmemi�tir. 

 

    Wiegand322; prostas’�n yan�ndaki thalamos’lar�n yemek odas� olarak 

kullan�lm�� olmas� gerekti�ini ve yemek sofalar�n�n da s��abilmesi için ço�unla çok 

büyük yap�ld�klar�n� belirtmi�tir. Kline kal�nt�lar� Bat� Kap�s� caddesindeki XIV nolu 

evde büyük kar��t�rma sürahisiyle birlikte bulunur. Thalamos’un duvarlar�n�n di�er 

odalar�n yan�nda mükemmel duvar süslemeleri ve VII, XXVI nolu evlerde de 

görüldü�ü üzere mozaik dö�emeleri ile ön plana ç�kt���n� söylemektedir.  

H. Zeyrek323 antik dönem konutlar� üzerine yapm�� oldu�u çal��mada 

Wiegand’�n yemek odas� olarak bahsetti�i thalamoslar için yatak odas� olarak 
                                                 
319 Wiegand, Th.- Schrader, H., s.291. 
320 Wiegand, Th.- Schrader, H., s.292. 
321 �ahin, M., Knidos Kökenli Kült Malt�zlar� ve Ata�lar�, Konya, 1997,1-5. �ahin bu çal��mada 
      malt�z�n yay�l�m ve üretim yerleri konusuna da de�inmi�tir.  
322 Wiegand, Th.- Schrader, H., s.291. 
323 Zeyrek, H. “Grek ve Roma Evleri”, Bas�lmam�� �.Ü. Sosyal Bil. Ens., Arkeoloji ve Sanat Tarihi  
     Böl., Yüksek Lisans Tezi,  �stanbul -1991, s.18.                                                                                                               
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kullan�ld���n� belirtmi�tir. Vitruvius’un324 ideal Yunan ev plan�nda thalamos 

prostas�n sa� ve solunda yer ald���ndan bahsetmektedir. Bunun yan� s�ra 

Rumscheid’�n, Priene Rehberi adl� kitab�nda thalamoslar�n bahsi geçmedi�i gibi 

klinelerin bulundu�u bu mozaikli oda thalamos yerine andron olarak 

adland�r�lm��t�r.  Çak�l ta�l� mozai�in ve kline basamaklar�n�n bulundu�u k�s�m için 

andron denilmektedir325. Baz� modern ara�t�rmac�lar taraf�ndan da Priene’de oikos 

üzerindeki mekân�n thalamos olabilece�i belirtilmi�tir326.  

 

    S�ras� gelmi�ken Priene’de bulunan mozaikle kapl� andron olarak 

isimlendirilmi� ziyafet odalar�ndan bahsetmekte fayda vard�r. Özelikle iyi korunmu� 

kline basamaklar� ve zemini yass� çak�l ta�l� mozaik kapl� bir andron a sahip VIII 

nolu ev buna çok iyi bir örnektir.  

 

    Priene’de Bat� Kap�s� Caddesi’nden tekrar do�uya gidildi�inde, kuzey 

tarafta kalan ikinci insulan�n güney bat� kö�esinde yer alan prostasl� VIII numaral� 

evin avlusunun hemen güneyinde �ölen odas� bulunmaktad�r. Kenar uzunlu�u 

yakla��k 4,60 m olan kare �eklindeki bu �ölen odas� veya andron’nun duvarlar� 

boyunca 0.2 m yüksekli�inde ve yakla��k 1 m geni�li�inde bir seki uzan�r327.  

Yaln�zca kap�n�n bulundu�u yerde kesintiye u�rayan bu seki klineler için seki görevi 

görmekteydi.  

 

Yap�lan kaz�lar s�ras�nda bu mekânda bulunan: üç adet bronz kline aya�� ve 

bir adet klinenin yaslan�lan k�sm�na ait Artemis büstlü bronz kaplama (parçalar� daha 

iyi anlamak için XIV nolu evde bulunan klinenin (�ekil 46a ) ve yap�lan �ölenle 

ili�kili olarak bulunan baz� bronz e�yalar ve baz� pi�mi� figürün parçalar� da buran�n 

�ölen odas� olarak (andron) kullan�lm�� oldu�unu desteklemektedir328. 

 

                                                 
324 Vitruvius, VI. Kitap, 7.2. 
325 Rumscheid, F.- Koenigs, W., s.145. 
326 Hoepfner, W.- Schwander, E. L. Haus und Stadt im Klassischen Griechenland Wohen in der 
     Klassischen Polis 1, Münih, Deutscher Kunst, 1986, s.180; Zeyrek, H, s.18.                                                                   
327 Rumscheid, F.- Koenigs, W., s.101. 
328 Rumscheid, F.- Koenigs, W., s.101. 
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 Andron, düz harç tabakas� üzerine çak�l ta�lar� yap�lm�� “kare çerçevesi ve 

karenin ortas�nda daire ve dairenin içinde kare ve karenin içinde daireden olu�an” 

ortak merkezli �ekillere sahip iddial� yer dö�emesi nedeniyle (�ekil 92), oldukça göz 

al�c�d�r. Priene için al���lm�� üzerinde boyutlara sahip olan, duvarlar� boyunca7 

klinenin yer ald��� ve göz al�c� bir mozaik dö�emeye sahip andronun yap�n�n di�er 

odalar� ile k�yasland���nda daha fazla yer kaplamas� pahal� iç donan�m� gibi 

sebeplerden dolay� buras�n�n ev olarak kullan�lmaktan çok ihtiyaç hallinde ki�ilere 

kiralanan bir yer oldu�u dü�ünülmü�tür329.  

 

  Bu güneyindeki mekân grubu d���nda 8 nolu evin plan�; Bat� Kap�s� 

Caddesi’nden uzun bir koridorla ula��lan, al���lm�� biçimde bir avlu ve 24 no’lu 

evdeki gibi prostas, oikos, andron ve oikosun yan odas�ndan ibaret tipik dörtlü 

mekân gurubundan olu�maktad�r330. 

 

3.3.2. Erythrai 

 

    Hellenistik örneklerinden biride MÖ II. Yüzy�lda yap�lm�� olan 

Erythrai’daki villad�r. Geli�mi� bir plan sunan villa Akropolis’in kuzeybat� 

yamac�nda yer al�r.  18x25 m. boyutlar�nda iki k�s�mdan olu�an bu villada peristyl 

avlu etraf�ndaki odalar gynaikonitis’i ve do�usunda bir avlu etraf�nda ki odalar 

andronitis meydana getirir (�ekil 94 – 95) Akurgal’�n vermi� oldu�u planda kuzeyde 

yan yana, büyüklükleri hemen hemen ayn� olan H ve N olarak gösterilmi� iki odadan 

bat�daki H yemek odas�n�, do�udaki N olarak adland�r�lan oda ise salon olarak 

tan�mlanm��t�r. Büyük avlunun güneyinde G olarak adland�r�lan oda yatak odas� ve 

H olarak adland�r�lan oda mutfak olarak tan�mlanm��t�r331. Ancak, Akurgal’�n 

kitab�nda mutfak olabilece�i belirtilen H odas�n�n neden mutfak olarak dü�ünüldü�ü 

belirtilmemi�, sadece mutfak olabilece�ine de�inilmekle yetinilmi�tir.  

 

    Yukar�da da de�inildi�i gibi mutfa��n hemen kuzeyinde yemek odas� 

olarak adland�r�lan E odas�n�n duvarlar� k�rm�z�, mavi ve sar� renkli stükolarla 

                                                 
329 Rumscheid, F.- Koenigs, W., s.101-103. 
330 Rumscheid, F.- Koenigs, W., s.103-104. 
331 Ekrem Akurgal, Erythrai, �zmir, 1979, s.11. 
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bezenmi�tir. Yemek odas�n�n duvarlar�n�n alt k�sm�nda 0,20 m. kadar yükseklikte 

sar�ya ve üst k�sm� da maviye boyanm��t�r. Bu odan�n duvar fasad�n�n kal�nt�lar�n�n 

güneye bakan k�sm�nda k�rm�z� renk de kullan�lm��t�r332.  Akurgal’a göre bu evin D 

ve E ve olarak belirtilmi� odalar�n�n önündeki uzun portikodan dolay� Delos ve 

Olynthos’daki evlerin koridorlar� gibi bir pastas oldu�unu dü�ündürtse de; 

Erytrai’daki Hellenistik villan�n mimari tipi Priene’deki XXXIII No’lu evle benzer 

karakterdedir333.  

 

   Akurgal, Hellenistik villan�n mimari tipinin Rodos perityl tipine uygun 

oldu�unu ve bu sayede Akdeniz ikliminin olumsuz etkilerinden daha iyi 

korundu�unu belirtmi�tir. Vitruvius’un konut için vermi� oldu�u plan �emas�na 

uymas� aç�s�ndan iyi bir örnek olmu�turmaktad�r. 

 

3.3.3. Pergamon 

 

   Priene ve Erythrai bahsinden sonra bu konuda Bat� Anadolu’da Hellenistik 

Dönemin en önemli kentlerinden biri olan Pergamon konut mimarisine bakmak 

konumuz aç�s�ndan yararl� olacakt�r. Do�u-bat� yönünde Kaikos (Bak�rçay) 

�rma��’n�n katetti�i bir graben vadisinin k�y�s�nda bulunan Pergamon takriben 330 m. 

yüksekli�indeki, andezit karakterli Kale veya Kent Da��’n�n eteklerine 

kurulmu�tur334.   

 

     Pergamon’nun konut mimarisine bakt���m�zda erken dönem konut 

mimarisine ���k tutacak konutlara ili�kin kal�nt�lar oldukça azd�r. Buna kar��n 

Hellenistik Döneme ait konutlar bir bütünlük arz etmeleri aç�s�ndan daha iyi 

korunmu�lard�r335. 

 

    Erken Hellenistik Dönemden itibaren imar faaliyetlerinin a��r� yo�unla�mas� 

ve buna ba�l� olarak radikal baz� de�i�ikliklerin yap�lm�� olmas� da erken dönem 

                                                 
332 Akurgal, s. 15. 
333 Akurgal, s. 15. 
334 Radt, Pergamon Antik Bir Kentin Tarihi ve Yap�lar�, Yap� Kredi Yay�nlar�, �stanbul, 2002, sf.15. 
    (2002)  
335 Radt, 2002, s.93. 
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evlerinin tahrip olmas�nda etkin rol oynam��t�r. Nitekim bu evlerin yap� malzemeleri 

daha sonra ki dönemlerde evlerin in�âs�nda kullan�lm��t�r336. 

 

   Burada Pergamon’daki konutlardan sadece konumuza ���k tutacak nitelikte ki 

yap�lar� ele alaca��z. Mutfak mekân�n�n oldu�u dü�ünülen bu tip konutlar 

Pergamon’un sade konutlar�ndan çok sütunlu galerilere sahip peristylli yani daha 

gösteri�li, Pergamon’un zenginlerine ait evlerdir. 

 

   Cephesi genellikle güneye bakan Pergamon’daki Hellenistik evlerin tamam� 

peristylli de�ildi, ancak her zaman bir sütunlu galerisi olmasa da avlulu evler 

ço�unluktad�r. Evlerin avlusu genellikle ta� kapl�yd� ve kural olarak da avluda bir 

sarn�ç yer almaktayd�. Avluda yer alan bu sarn�çlar, ancak Roma Dönemi’nde, kent 

su �ebekesine ba�lanan bu konutlarda, çat�lardan ve avlulardan akan ya�mur 

suyunun bir yerde toplan�p daha sonra de�erlendirilmesi aç�s�ndan büyük önem 

ta��maktad�r.  

 

    Evler planlar�yla dikdörtgene yak�n bir form sergilemekle birlikte arazinin 

daha iyi kullan�labilmesi için evlerin araziye uydurulmalar� nedeni ile yamuk formlar 

sergileyebilmekteydiler. Evler, zemin ve üst kattan olu�maktayd�. Genellikle üst 

katta ç�kan merdivenler ah�apt�337.  

 

    Hellenistik dönemde yap�lan evlerin Roma döneminde büyük ölçüde 

varl�klar�n� korumu�, hatta geni�letilmi�lerdir.  M.S. 3. yüzy�ldan itibaren küçük 

odalara duyulan ihtiyac�n artm�� olmas� sebebiyle bu odalar bölünmü� veya ilaveler 

yap�lm��t�r. Pergamon evleri pek çok kez tadilat geçirmi�tir ve buna ba�l� olarak da 

evlerin mimari geçmi�i oldukça karma��k kimi zamanda belirsizdir338.  

 

    Bütün bunlara ra�men kentin ara�t�rmac�lar� taraf�ndan günümüze kadar 

nispeten daha iyi korunmu� evlerin kal�nt�lar�ndan yola ç�karak Hellenistik ve Roma 

döneminde ki konut mimarisi ayd�nlat�lmaya çal���lm��t�r. Bunlardan özellikle orta 

                                                 
336 Radt, 2002, s.93. 
337 Radt, 2002, s.94. 
338 Radt, 2002, s.95.  
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kentte A�a�� Agora’n�n kuzeybat�s�nda yer alan Attalos evi ve bat�s�nda yer alan üç 

Peristyli evde Pergamon konut mimarisini daha iyi anlamak için örnek olarak 

verilebilir. 

 

3.3.3.1. Konsül Attalos’un Evi 

 

    Bunlardan ilki Konsül Attalos’un evidir;  kuzey k�sm�nda yer alan duvarlar 

daha iyi korunmu� olmas�na ra�men güney taraf� dik yamaçtaki erozyon yüzünden 

çökmü�tür. Bu durum di�er üç peristyli evde de ayn�d�r.   

 

    Ev, Hellenistik dönemde avluyu dört taraf�ndan dola�an, iki katl� bir sütunlu 

galeriye sahipti. Alt kat, andezitten yap�lm�� ve Dorik düzendeydi. Üst kat ise �onik 

düzende ve mermerden yap�lm��t�r339. Genel plan� 13.50x 20.00 m. ebatlar�ndaki 

avlu ve etraf�n� çeviren portiklere aç�lan odalardan olu�ur. Peristylin k�sa 

kenarlar�nda 6 sütun, uzun kenarlar�nda 8 sütun olmak üzere toplam 24 sütuna 

sahiptir (�ekil 96). Avlunun orta ekseninde, bat�ya yak�n yerde evin derin sarn�c� 

bulunuyordu. 

 

    Evin temel plan�, Hellenistik Dönem’deki durumu k�smen rekonstrüksiyonu 

yap�lm�� olarak gösterilmektedir. Odalar kuzey belki de güney tarafta 

bulunmaktayd�. Yukar�da da bahsetti�imiz gibi güney taraftaki erozyon nedeniyle 

sadece güney avlusunun gerisinde kalan bu odalar� ta��yan uzun bodrum katt� 

günümüze kalabilmi�tir.   

 

    Radt taraf�ndan odalar�n i�levleriyle ili�kili olarak: Odalar�n ayr� ayr� 

i�levlerinin ne oldu�unu söylemek mümkün de�ilse de, mutfak ve idare odalar�n�n 

kuzey kö�esinde ve güneybat�daki giri� koridorunun güneyinde bulunduklar� 

belirtilmi�tir. Kuzeyde bulunan 3 küçük oda, Hellenistik Pergamon evlerine özgü “ 

Üç Oda Grubu”nu olu�turmaktad�r. Bunlar kabul ve ziyafet odalar�d�r. Ortadaki oda 

kabul odas� olarak ve de�erli gümü� yemek tak�mlar�n�n te�hiri için 

kullan�lmaktayd�.  

                                                 
339 Radt, 2002, s.97; Gürler, Anadolu’da Roma Dönemi Evleri, s.12. 
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    Avlunun dar kenarlar�nda, do�u ve bat�da, birer kabul salonu vard�. Yakla��k 

10x10 m boyutlar�ndaki bat� salonu tamam� ile avluya aç�k olmas� sebebiyle yazl�k 

bir triclinium ve kar��s�nda bulunan ve bir kap� ile örtülebilen öteki salonunda k��l�k 

triclinium oldu�u dü�ünülmektedir340. 

 
3.3.3.2. II Nolu Peristylli Ev’in Mutfak Yap�s� 

 
 

Mutfak yap�s�na ili�kin olarak bahsedebilece�imiz di�er yap� da A�a�� 

Agora’n�n bat�s�ndaki II nolu Peristyli Ev’dir (�ekil 96). Peristil Ev I in bat�s�ndad�r 

ve bir “Peristatis” ile ayr�lm��t�r. Eumenes’in �ehiri geni�letmesi s�ras�nda, a�a�� 

yukar� I nolu evle ayn� zamanda in�â edilmi� olmal�d�r, buluntular�n tarih 

de�erlendirmesine göre M.Ö. 1. yy �n ortalar�nda köklü bir de�i�iklik geçirmi�tir341  

 

    17,50 x 17,50 m. boyutlar�ndaki kare bir peristyl avlu evin merkezini 

olu�turur 342.   Peristyl 6 x 4 dorik stilde sütun bulunmaktad�r. Peristylin kuzey taraf� 

4.30 m. di�er kenarlar� 2,55 m. geni�li�indedir. Odalar peristilin kuzey ve bat� kenar� 

boyunca dizilmi�tir. Kuzey taraf�ndan birbirine benzeyen üç oda vard�r. Kuzey 

kanad�n ortas�ndaki oda bütün geni�li�ince ve iki sütun yard�m�yla önündeki porti�e 

aç�l�r. Ortadaki bu oda Roma Dönemi’nde bat�s�ndaki odaya geçi� vermektedir. 

Buras� evin yemek ve kabul salonlar�n�n bulundu�u k�s�md�r. Evin kuzey-bat�s�ndaki 

oda pek çok kez tadilat geçirmi�tir. Bu alanlar�n canland�rmas�, alan kullan�m� çok 

defa de�i�ikli�e u�rad��� için çok zor yap�lmaktad�r.   

    D. Pinkwart, Helenistik Dönem’de kuzeybat� k�sm�n�n üçe ayr�ld���n�, kuzey 

bölümü ‘4a ’ ve daha büyük olan güney k�sm�n�n do�u taraf� ‘4b’ ve bat� taraf� ‘4c’ 

olmak üzere odalar tekrar ayr�lm��t�r. Stammnitz bu al���lmad�k da��l�mda bacal� 

mutfakla bir paralellik görmektedir, 4c nolu odada kilden yap�lm�� bir baca ve 

f�r�ndan olu�an bir mutfak kombinasyondan bahsetmektedir343. Olynthos evleri 

içinde bu tipik bir durumdur.  

 
                                                 
340 Radt, 2002, s.98. 
341 Radt W. Die StadtgrabungIII, AvP XV/3, Berlin, 1999, s. 171. ( AvP XV/3) 
342 Radt, AvP XV/3, s.170; Gürler, Anadolu’da Roma Evleri, s.14 
343 Radt, AvP XV/3, s. 170; Gürler, Anadolu’da Roma Evleri, s.12 
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   D. Salzmann’�n yeni ara�t�rmalar�na göre ise, Stammnitz taraf�ndan f�r�n 

buluntular� oldu�u öne sürülen 4c nolu odadaki alan bir ‘opus-sectile’ 

kaplamas�d�r.344 Bu konunun Pergamon ev mimarisi içerisinde dü�ünülmesi 

gerekti�ini ve bundan dolay� da baca mutfak kombinasyonunun geçerlili�ini yitirmi� 

oldu�unu söyler345.  

 

Oda M.S. 1. yüzy�l�n ba��nda geni�letilmi� ve Korinth stilinde oikos olarak 

mozaik ve yukar�da bahsedilmi� olan opus-sectile dö�emesi ile kaplanm��t�r.  Bu oda 

biçimlendirmesi Pergamon konut mimarisi ile paralellik göstermez. 4a odas� bu 

dönem de mevcuttur. Bu yan odaya M.S. 3. yüzy�l�n ilk yar�s�nda bir banyonun 

eklenmi� oldu�u belirtilmektedir346.  

 

3.3.3.3. VII No’lu Konutun Mutfak Yap�s� 

 

Orta kentte, VII No’lu konut içerisinde de bir mutfak yap�s�n�n bulundu�undan 

bahsedilmektedir. VII No’lu konut, Demeter kutsal alan�n�n kuzeyinde kalan konut 

alan�nda yer almaktad�r. Güneybat�s� ve bat�s� caddeye bakmakta olan konutun di�er 

kenarlar� ise farkl� yap�larla çevrilmi� durumdad�r (�ekil 97a). 

 

Yap�n�n plan�na bakt���m�z zaman yakla��k 740 m2 bir alan� kaplayan konut, 

16.30 x 15.20m boyutlar�nda 6x5 sütunlu Dor düzeninde bir peristyldir. �on 

düzeninde sütun ba�l�klar�da bulunmu�tur. Büyük bir peristilli avluya sahip 

olmas�ndan dolay� ‘L’ �eklinde bir düzenlemeye sahiptir.  

 

Evin kuzeydo�u kanad�ndaki üç büyük oda evin ana odalar�n� olu�tururlar ve 

muhtemelen kabul odas� olarak kullan�ld�lar. Peristil evlerin güneydo�usundaki 

k�smen duvarlar� boyal� ve opus-sectile taban dö�emeli zengin dö�enmi� üst kat 

odalar� ikame olarak kullan�labilmeleri için ana odalar�n hemen yak�n�ndayd�,  VII 

                                                 
344 Radt, AvP XV/3, s. 170. 
345 Radt, AvP XV/3, s. 170. 
346 Radt, AvP XV/3, s. 171.  
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nolu odan�n kuzeydo�usu yan�nda bulunan 4 oda takdim ve oturma amaçlar�na 

hizmet etmesi için kurulmu� olmal�d�r.  

 

Alt kattaki odalar, genel olarak peristil avludan ve evin ana kabul odalar�na 

uzakta bulunmaktad�r, bununla beraber dö�emelerine bakarak sadece çal��ma odas� 

ve yan odalar olarak dü�ünülmemelidir. VII, 8 nolu oda kare �eklindeki zeminine ve 

göreceli olarak daha pahal� dö�emesine bak�l�rsa bir “triclinium” görevi görmü�tür.  

 

Odan�n duvarlar�nda yerden 0,8-0,10 m. yukar�ya kadar boyal� duvar s�vas� 

kal�nt�lar� korunmu�tur. 0,7m. kal�nl���ndaki duvarlar üzerinde in-situ durumda duvar 

resimleri bulunmu�tur. Bunlar�n benzerleri Traianeum’daki duvarlar üzerinde 

bulunmu�tur.  Duvardaki resimde; etraf� geometrik motifli �eritlerle çevrelenmi� 

geni� alanlar�n ortas�nda 0,265 m. geni�li�inde uzun dikdörtgen bir alan�n yer ald��� 

sar�, ye�il, beyaz ve k�rm�z� renklerin kullan�ld��� oldukça göz al�c� bir duvar 

süslemesidir347.  

  

Büyük peristilin hemen kuzeyinde bulunan VII, 4 nolu odan�n zeminin ve 

duvarlar�n�n ince i�çili�inden yola ç�karak bu odan�n özel bir i�levi oldu�u 

anla��lmaktad�r. M.Ö. 1. yüzy�l�n ortalar�na ait canland�rma çiziminde348 (�ekil 97b) 

porti�e aç�lan geni� bir giri�e sahip oldu�u anla��lmaktad�r. Dor düzeninde 3.34 m 

yüksekli�inde, 0,475 m alt çap�nda olan iki sütuna sahiptir. Giri� yakla��k 5.50m lik 

bir aç�kl�a sahiptir. Giri�den bak�ld���nda mozaik zeminin tamam�n�n görülebilece�i 

�ekilde tasarlanm��t�r. Odan�n zeminine giri� k�sm� hariç üç taraf� beyaz bir mozaik 

�erit ile çevrili dikdörtgen mozaikli alan�n üzerine siyah ve beyaz renklerin 

kullan�ld��� geometrik rozet motifleri i�lenmi�tir 

 

    Kenarlar�ndaki yakla��k 1m. geni�li�indeki beyaz mozaikli k�sm�n 

klinelerin geldi�i k�s�m olarak dü�ünülmektedir. Bir klinenin 0,80 x 1,80m 

ebatlar�nda oldu�u varsay�larak odan�n bat� taraf� k�sm�na dört adet, ve kuzey 

k�sm�na biri giri�in sol taraf�nda di�eri sa� taraf�nda olmak üzere iki adet ve do�u 

                                                 
347 Radt,  AvP XV/3, s. 35. 
348 Radt,  AvP XV/3, s. 53. 
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taraf�na da yan odan�n giri� k�sm�n� da hesaba katarak üç adet klinenin 

yerle�tirilebilece�i çizimle gösterilmi�tir (�ekil 97b )349.  

  

Konut VII içerisinde, 6 nolu büyük oda do�u kö�esindeki �ömine ve içinde 

bulunan pi�irme gereçleri kar��la�t�r�ld���nda mutfak olarak dü�ünülmektedir ve  7 

nolu oda önündeki su kaplar� da dü�ünülürse bat� k�sm�ndaki odalar�n evin çal��ma 

odalar� oldu�u söylenebilir350. 

 

Odalar�n da��l�m�na bak�l�rsa oldukça dar olanVII,9b nolu odan�n kuzeydeki 

planda Kompleks VIII olarak gösterilen yap�daki banyoya  (Kompleks VIII) 

ba�lanan bir koridor oldu�u görülür. Hemen bu banyoya ba�lant� sa�layan koridor 

olarak bahsedilen VII, 9b’nin hemen yan�nda ise VII,9a odas�n�n bat� kö�esinde 

230.91 m. seviyesinde, 0.75x1.18 m ebatlar�nda dikdörtgen �eklinde tu�la plakadan 

bir platform bulunur. Duvar kenarlar�na, platformun kuzeydo�u taraf� 0,445x0,417 m 

büyüklü�ündeki ta� plakalar in�â edilmi�tir (Tablo 6, 4). Kuzeydo�u taraf� ek olarak 

andesit ta�larla dö�enmi�tir, güneydo�u taraf� ise 0,20 m kal�nl���nda, tu�lalar ile 

kaplanm��t�r. Yap�n�n taban� düz tu�la plakalarla dö�enmi�tir. Bu k�s�m bir pi�irme 

yeri, bir ocakl�k oldu�u dü�ünülmektedir351.  

 

 

 

 

 

3.3.3.4.  Pergamon’da Bulunan Lokantalar 

3.3.3.4.1. Orta Kentte, Mermer Salonun Yan�ndaki Lokanta 

 

Orta kentte konutlarda bulunan mutfak yap�lar� d���nda muhtemelen kamuya 

aç�k, halk�n beslenme ihtiyac�n� gideren, lokantalarda bulunmaktayd�. Bu 

lokantalardan biri Orta kentte yap�lan kaz�lar sonucunda ortaya ç�kar�lm��t�r. 

Demeter kutsal alan�n�n kuzeyinde kalan ana caddeden girilebilen, hemen do�u 

                                                 
349 Radt, AvP XV/ 3, s. 54.  
350 Radt, AvP XV/ 3, s. 65. 
351 Radt, AvP XV/ 3, s. 36. 
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duvar�na ve mermer salonun (Alan I 7) duvar�na yak�n üç oda, bir aç�k mutfa��n ve 

bir yemek salonunun parças� olduklar� tespit edilmi�tir (�ekil 98).352  

 

Helenistik Dönem için lokantan�n mimari yap�s�na dair net bir bilgi 

bulunmazken, Roma �mparatorlu�u orta dönemindeki mimari yap�s� kal�nt�lardan 

okunabilmektedir. Günümüze kalan mimari buluntulara göre: Ön odaya merdiven 

basamaklar�yla ç�k�l�yordu. �çeriye girildi�inde sol tarafta kayalar�n içine oyulmu� 

bir �ömine bulunur, bu �ömine iki tek grubun biraraya getirilmesinden dolay� 

muhtemelen ba�ka amaçlara hizmet etmi�tir ( Pithos kan�t olabilir)353.  

 

�mparatorluk dönemindeki kullan�m amac�n�n ispat� bütün gruptaki a��r yan�k 

izleri ve say�s�z hayvansal kemik kal�nt�lar�yla yap�labilir. Burada ya iki büyük kazan 

konulmu� olmal�, ya da bütün bu süre içerisinde �zgara yemeklerinin haz�rlanmas� 

için kullan�lm�� olmal�d�r. Bu mimari grubun yan�ndaki sol kö�ede caddede ki 

kanalizasyon kanal�na akan bir gider bulunmaktad�r. �kinci oday� ay�ran duvar Roma 

Dönemi’nde yap�lm��t�r. Duvar�n alt�nda bugüne kadar kaz�lmam�� Hellenistik bir su 

kuyusu (veya deposu) bulunur. �kinci oda s�vanm�� ve boyanm�� duvarlara sahiptir 

(�ekil 99). K�rm�z� çizgili beyaz alan�n ortas�nda ye�il bir dal üzerindeki yuvada bir 

ku� tasvir edilmi�tir. Masa hareketleri sebebiyle olu�an duvardaki darbe izlerinden 

dolay� bu oda kesinlikle yemek salonu olarak kullan�lm�� olmal�d�r354. 

 

Üçüncü oda di�er önceki iki odadan daha küçüktür. Bir k�sm� kayalardan bir 

k�sm� duvardan in�â edilmi�tir. Oda arkaya do�ru bir kayadan platforma ve giri�in 

sol taraf�nda bir �ömineye sahiptir (BA). �öminenin zemini �s� kayb�na kar�� ta� 

plakalarla olu�turulan yap�yla izole edilmi�tir. Yo�un olarak odun veya odun 

kömürünün beyaz kül buluntusu, ola�an bir ocaktan çok bir �zgaran�n varl���n� 

gösterir355. 

 

                                                 
352 Wolfgang Radt, Pergamon, Vorbericht Über Die Kampagne 1976, AA 1977,  Berlin,1977, ss.313- 
      314. (AA 1976) 
353 Radt, AA 1976, s. 313. 
354 Radt, AA 1976, s. 313-314. 
355 Radt, AA 1976, s. 314. 
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Caddenin (Seviye 232.00 m.) do�u yan�nda bulunan, en öndeki odaya giri�,  

bu oday� aç�k mutfakla ili�kili hale getirir. Belki de imparatorluk dönemi 

“lokanta”n�n as�l yemek odas� burada bulunmaktayd�. Hemen do�u taraf�nda bulunan 

ya� ya da �arap dükkân� Diodoros’un iki kutsal kal�nt�s�n�n ve bir do�u tanr�s�n�n 

kutsal kal�nt�s�n�n hemen yak�n�ndaki dünyasal-mutfaksal i�lerin tam bir resmini 

sunmaktad�r. 

 

3.3.3.4.2. X Nolu Yap� �çerisindeki Mutfak Mekân� 

 

 Orta Kentte VII nolu konuttun güneydo�usunda IX ve XI nolu yap�lar�n 

ortas�nda yer alan X nolu Küçük Peristylli ev içerisinde de mutfak olarak tan�mlanan 

bir oda bulunmaktad�r. 4 nolu oda bir mutfak olarak tan�mlanm��t�r356. Küçük Peristil 

Evin i�levi üzerine kesin kan�tlar bulunamad���ndan aç�k bir �ekilde tarih 

verilememektedir. 280m2 lik evin, peristyli 7.0x10.50m boyutlar�ndad�r.  

 

VII nolu yap�yla k�yasland���nda oldukça küçük olan konut güneydeki 

caddeye bakmaktad�r (bkz. �ekil 97a). Caddeye bakan taraf�nda yer alan X, 4 nolu 

odadaki ocak, bulunan tava ve tencere parçalar�na göre yap� M.S. 3. yüzy�lda 

kullan�lm��t�r. X, 4 nolu oda öyle görünüyor ki evin avlusuyla ba�lant�s� kesildikten 

sonra art�k evin bir i�li�i olarak de�il, d��ar�ya aç�k küçük bir mutfak olarak 

kullan�lm��t�r. Buras� caddeye bakan konumu da dü�ünüldü�ünde muhtemelen bir 

lokanta olarak kullan�lm�� olmal�d�r357.  

 

3.3.4. Ephesos 

 

    Ephesos antik kenti, Ege k�y�s�nda �zmir’in yakla��k 70 km. güneyinde, 

Küçük Menderes’in (Kaystros) deltas�nda yer almaktad�r. Antik Yunan Ça��’nda 

buras� M.Ö. 133 y�l�nda Roma’n�n Asia eyaletine kat�lm�� �onia bölgesinin merkezi 

idi358.   

 

                                                 
356 Radt, AvP XV/3, s.132. 
357 Radt, AvP XV/3, s.132. 
358 Efes Rehberi, s. 8. 
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    Ephesos’un yerle�im alan� tarih boyunca birkaç kez de�i�mi�tir. Bunda 

Küçük Menderes’in ve güneydeki da�lardan akan derelerin getirdikleri kumlarla 

deniz seviyesinin ve k�y� �eridinin de�i�mesi etkin olmu�tur. Ortaça�’�n ilerleyen 

dönemlerinde Ephesos denizden tamamen uzakla�m��t�359. 

 

    Konumuzla ili�kili olarak Ephesos kentinin Hellenistik ve Roma 

Dönemi’ndeki konumuna bakt���m�zda Lysimakhos, Hellenistik dönemde kenti 

körfezin kenar�nda yeni kurdu�u kentte ta��nmaya mecbur etmi�tir360. Yeni �ehrin 

surlar� Bülbül da��n�n denize inen yamac� ile Panay�r Da��’n�n doru�unu 

çevreliyordu. Miletoslu Hippodamos’�ehircilik prensibine uygun olarak dönemin 

kent planc�l���na uygun birbirini dik kesen �zgara planl� Hellenistik bir �ehir için tüm 

donan�mlar mevcuttur361. Ephesos’u Asia Eyaletinin ba�kenti yapan ilk Roma 

�mparatoru Augustus döneminde veya bundan önceki on y�llarda kentin yerle�im 

alan� büyümü�tü. Roma dönemi resmi binalar� iki da� aras�ndaki bo�aza in�â 

edilmi�tir. Limana inen vadide ise ancak daha sonraki y�llarda yerle�im alanlar� 

kurulmu�tur362. M.S. 7.-8 yüzy�ldan sonra ise kent giderek küçülerek Koressos’un 

yak�n çevresini koruyan yeni surun içine çekilmi�tir. 

 

    1960–1983 y�llar� aras�nda H. VETTERS taraf�ndan yap�lan kaz�larla kent 

merkezinde, Bülbül Da�� kuzey yamac�nda yer alan k�s�mda kentin lüks konutlar�n�n 

bulundu�u iki yap� adas� ortaya ç�kar�lm��t�r. Bunlardan do�udaki 3000 m2  Yamaç 

Evi 1)  ve bat�daki (Yamaç Evi 2) Kuretler Caddesi’nin bat� ucunda onur an�tlar�n�n 

arkas�ndaki 4000 m2’dir. Bu yap� teraslar�nda oturma birimleri iki�erli olarak üç teras 

halinde in�â edilmi�tir363.  

 

3.3.4.1.Yamaç Evleri II.’de Bulunan Konutlardaki Mutfak Mekânlar� 

 

1999 y�llar�nda yap�n�n üstü koruyucu bir çat� ile örtülmü�tür. Kompleksin 

arkeolojik incelenmesi, yap�lar�n ve yap� süslemelerinin korunmas� ve 

                                                 
359 Efes Rehberi, s. 8. 
360 Efes Rehberi, s. 10. 
361 Efes Rehberi, s. 18. 
362 Efes Rehberi, s. 10. 
363 Efes Rehberi, s. 102-106. 
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sa�lamla�t�r�lmas� çal��malar� halen sürdürülmektedir. Adan�n kuzey cephesinin 

Kuretler Caddesi’ne yönelmesine ra�men güney cephesi, Hippodomik �ehir plan�n�n 

�zgara sistemine uygun olarak düzenlenmi�tir. 26 m.’ye ula�an yükseklik farklar� 

sokaklar�n basamakland�r�lmas� ile a��lm��t�r. Üst k�s�mda yamaca paralel olarak 

giden sokak, Memmius An�t� civar�nda Kuretler Caddesi’ne ula�maktad�r. 3 m. 

geni�li�inde ki sokaklar bu soka�a dik aç�yla birle�mektedir. Kuretler Caddesi’nin 

güzergâh� diyagonal oldu�undan, ona biti�ik olan adalar, yamuk �ekillidir. 

 

    Ephesos’da Yamaç Evleri 2’de 3 mutfak kal�nt�s�ndan bahsedilmektedir. 

Bunlardan iki tanesi Konut II olarak adland�r�lan yap�n�n kuzeybat� kö�esindeki 

atriumda bulunan SR29a ve SR30 numaral� mutfak yap�lar�d�r. Di�eri de IV nolu 

konut içerisindeki SR9d numaral� mutfak yap�s�d�r. 

 

Burada Ephesos Yamaç Evleri 2’deki bütün konutlar� de�il konumuzla ili�kili 

olarak içinde mutfak oldu�u belirtilen 2 ve 4 nolu konutlar� ele alaca��z.  

 

3.3.4.2. Konutlara Yönelik Yeni Tarihlemeler 

 

Konutlar�n terk edilmesinden sonra, 1962–1985 y�llar� aras�nda Avusturya 

Kaz� Ekibi taraf�ndan yap� adas�nda yap�lan kaz�larda ortaya ç�kar�lan konutlardan 

üst terasta yer alan be� evin iç dekorasyonuna ili�kin çal��malar, Strocka ve Jobst 

taraf�ndan 1977 y�l�nda yay�nlanm��t�r364. Bu yay�nda ve bu yay�n� esas alan di�er 

rehber kitaplarda bu konutlar�n ilk olarak Augustus Dönemi’nde in�â edildi�i ve daha 

sonra M.S. 7. yüzy�l�n ba�lar�na kadar kullan�m�n�n sürdü�ü belirtilmi�tir.  

 

Ancak son yap�lan ara�t�rmalar sonucu Yamaçevler II, M.S.  3. yüzy�l�n 3. 

çeyre�inde, Gellienus zaman�nda meydana gelen bir deprem sonucunda zarar 

görmü�, depremden sonra dekorasyon ö�eleri yenilenmemi�tir365. 

 

                                                 
364 Volker Michael Strocka, Die Wandmalerei der Hanghäuser in Ephesos, Forchungen in Ephesos 
      8.1,1977; Werner Jobst, Römische Mosaiken aus Ephesos 1. Die Hanghauser des Embalos, FiE 
      8,2, Wien, 1977. 
365 A. Esin Kuleli, Efes Yamaçevleri 2’de 1, 2 ve 4 Nolu Evler Örne�inde Roma Dönemi Harçlar�  
      Ara�t�rmas�, D.E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bas�lmam�� Doktora Tezi, �zmir, 2005, ss. 35–36. 
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 Kaz� ekibince kronoloji çal��malar� yap�l�rken 1, 2 ve 4 nolu evlerde de�i�ik 

yap� evrelerine ait yap� kal�nt�lar�ndan yüzeydeki dekoratif kaplamalar, kaz�lar 

s�ras�nda mekânlardaki yap� kal�nt�lar� ve arkeolojik buluntular incelenmi�tir. Bunun 

yan� s�ra odalar�n günlük i�levi ve konutta ya�ayanlar�n günlük ya�amdaki görevleri 

ile ilgili önemli bilgiler veren graffitiler de incelenmi�; konutlar�n yap� evreleri ve 

di�er evlerle k�yaslamas� yap�larak elde edilen sonuçlar de�erlendirilmi�tir366 

 

Kaz� ekibinde çal��an uzmanlar, 2 ve 4 nolu evlerin yap� evrelerinin net bir 

�ekilde belirlenmi�ken 1 nolu evin baz� bölümlerinde ise yap� evrelerine ili�kin çok 

küçük de olsa yan�lma pay� olabilece�ini belirtmi�lerdir367.  Kaz� ekibince yap�lan 

ara�t�rmalar sonucu tespit edilen yeni bilgiler �����nda yap� evreleri ve süreçleri �u 

�ekildedir:   

            1. Yap� Evresi; M.S. 1.  yüzy�l�n ba�lar�, 

                  2. Yap� Evresi; M.S. 100 civar�, 

                  3.Yap� Evresi; M.S. 2. yüzy�l�n ikinci yar�s�, 

            4.Yap� Evresi, M.S. 230 civar�, 

            41.Yap� Evresi M.S. 260 (M.S. 3. yüzy�l�n üçüncü çeyre�i de olan 

depremin öncesine kadar). 

 

 

 

 

3.3.4.3. 2 Nolu Konutun Yap�m Evrelerine Ba�l� olarak Triclinium ve Mutfak    

              Mekânlar� 

 

Augustus ve Tiberius Dönemi’nde Yamaçevler II’nin güneybat� teras�na in�â 

edilmi�; biri büyük bir peristil di�eri nispeten daha küçük bir atriumdan olu�mak 

üzere iki avlu içereçek �ekilde tasarlanm�� tek konut birimidir. Ana giri�ten geçilince 

atriumlu küçük avluya (planda SR 27 olarak gösterilen avlu) ve oradan da peristylli 

büyük avluya geçilmektedir. Avlunun etraf�na s�ralanm�� olan odalar�n plan�na 

bakt���m�z zaman ya�am ve kabul mekânlar�n�n peristylli büyük avlunun etraf�na 
                                                 
366 Kuleli, s.36. 
367 Kuleli, s. 37. 
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dizildi�i ve servis hizmeti veren odalar�n, yap�n�n kuzeybat�s�nda yer alan, atriumlu 

küçük avlunun etraf�na dizildi�i anla��lmaktad�r. Büyük peristylli avlunun bat�s�nda 

yer alan SR25 ve SR26 nolu odalar cubiculum olarak kullan�lm��ken bizim 

konumuzla da ili�kili olarak kuzeyde yer alan SR 24 ve SR 28 nolu büyük odalar�n 

ise triclinum olarak hizmet vermi�tir (�ekil 100). Bunun yan� s�ra do�uda yer alan 

SR 16 ve SR 17 nolu odalar�n da yine triclinum olarak kullan�lm�� olabilece�i 

dü�ünülmektedir.  

 

3.3.4.3.1. 1. Yap� Evresi 

   

 Peristyl avlunun ortas�nda bulunan kuyunun olas�l�kla Hellenistik 

Dönem’den beri kullan�lmaktayd�. Üst katta, peristylli büyük avlunun güneybat� 

kö�esinde yer alan bir merdivenle ula��lmaktad�r. Üst kattan güney yönden yap� 

parselini s�n�rlayan caddeye aynen 1 nolu konutta oldu�u gibi bir ba�lant� verildi�i 

dü�ünülmektedir. Mozaik dö�emelerin küçük bir bölümü, duvar resimleri ve mermer 

kaplamalar� 1. yap� evresine aittir.  

 

3.3.4.3.2. 2. Yap� Evresi 

 

Bu yap� evresinde, atrium’un kuzey geçi�inde SR27b nolu oda in�â edilmi� ve 

peristylli avlunun do�usunda ki muhtemelen daha önce triclinum olarak kullan�lan 

büyük oda SR16/17 nolu oda olarak ikiye bölünüp muhtemelen i�lev de�i�ikli�i 

sonucu cubiculum olarak kullan�lmaya ba�lanm��t�r. Konutta peristyllin kuzey 

bölümündeki mozaik dö�emeler, latrina (SR29) ve peristylli avludaki sar� zeminli 

duvar resimleri gibi baz� mimari ö�elerde bu evreye tarihlenmi�tir368. 

 

3.3.4.3.3.  3. Yap� Evresi 

 

Evin duvar ve dö�emelerinde geni� çapl� onar�m ve yeniden düzenleme 

çal��malar� yap�lm��t�r. Zemin kat�n plan �emas� genel olarak ayn� kalmakla birlikte 

STG3’ten giri� için yeni bir vestibulum (SR27c) olu�turulmu�tur. Peristylli avlunun, 

                                                 
368 Kuleli, s. 46. 
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bat�, güney ve do�u koridorlar�n�n mozaik dö�eme yüzeyleri bu yap� evresinde 

yenilenmi�, duvarlar mermer kaplanm��t�r369. Yandaki 1 nolu eve ait dört oda, bu eve 

eklenmi�tir. Yeni elde edilen odalar cubiculum ya da di�er ikincil aktiviteler için 

kullan�lm��t�r. 

 

Planda SR24 olarak gösterilmi� kuzey yöndeki triclinium da bu dönemde baz� 

de�i�ikliler yap�lm��t�r: Duvarlar mermer kaplanm��, zemin klinelerin duvar 

kenarlar�nda ki konumlar� da dü�ünülerek geometrik desenli mozaiklerle 

kaplanm��t�r. SR24 nolu tricliniumun güneyinde ki giri� k�sm�n�n iki yan�ndaki 

duvarlarda üzeri cam mozaiklerle süslenmi� çe�me ni�leri bulunmaktad�r370. 

 

Seramik buluntular�na dayan�larak atriumlu avlunun (SR 27) geçi� 

bölümlerindeki siyah ve beyaz rekli mozaik dö�eme kaplamas� bu yap� evresinde 

yap�lm��t�r. Dö�emelerdeki durumun tersine evin neredeyse bütün duvarlar� tümüyle 

yeniden dekore edilmi�tir371.  Bu yap� evresinde triclinium olarak kullan�lan SR 17, 

SR24, SR28 olarak numaraland�r�lm�� odalar�n yemek odas� olarak kullan�m� devam 

etmektedir. M.S. 2. yüzy�l�n ortalar�nda atriumun kuzeyindeki SR27b numaral� 

odan�n kuzey duvar�ndaki kap� ve bir merdivenle III. nolu konutun 16c numaral� 

odas�na giri� verilmi�tir. Bu evde de 1 nolu evde oldu�u gibi, kuzey yöndeki kom�u 

evle ba�lant� sa�lanmas� ile muhtemelen her iki ev, servis mekânlar�n� ortakla�a 

kullanmaktayd�372.  

3.3.4.3.4.  41. Yap�m Evresi ve Y�k�m 

 

Bu evrede küçük çapl� onar�m ve düzenleme çal��malar�n�n yan� s�ra atriumun 

güney geçi�ine 27a olarak numaraland�r�lm�� olan mutfak yap�s� da bu evrede in�â 

edilmi�tir.  Mutfa�a giri� atrium yerine peristylden verilmi�tir. Bu çal��malar�n M.S. 

230’dan k�sa bir süre sonra yap�lm�� oldu�u ve kullan�m�n�n M.S. 3. yüzy�l�n 3. 

çeyre�ine kadar sürdü�ü san�lmaktad�r. 

 

                                                 
369 Kuleli, s. 47. 
370 Kuleli, s.48. 
371 Kuleli, s. 49. 
372 Kuleli s. 49. 
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41. yap� evresi ve y�k�mdan sonra ba�layan onar�m çal��malar�n�n 

bitirilemedi�i SR12, SR17, SR19/20 ve SR26 numaral� mekânlarda 

görülebilmektedir. Depremin yaratt��� y�k�mdan sonra evin toprakla dolmas�n�n 

ard�ndan evin tümüyle  tekrar kullan�lamamas�, yap�da ev halk�na ili�kin baz� 

buluntular�n önemli ölçüde korunmas�n� sa�lam��t�r. Tricliniumda (SR24) mermer 

kaplamal� bir yemek masas� ve bronz ayakl� muhtemelen servis amaçl� kullan�lm�� 

ikinci bir masa bulunmu�tur. Bunun d���nda II. nolu konutta çok de�erli fildi�i 

kabartmalar ve frizlerde bulunmu�tur. 

 

Depremden sonra konut biriminde bulunan y�k�nt�lar kald�r�larak, ya da daha 

yüksek seviyede yeni mekânlar in�â edilerek, evin baz� bölümleri kullan�lmaya 

devam edilmi�tir. SR27 nolu atriumun bat� ve güney k�sm�, SR30’un kuzey k�sm�, 

SR29 numaral� latrina y�k�mdan sonrada kullan�lm�n bir �ekilde sürdü�ü 

mekânlard�r.  Ayr�ca SR 27a numaral� mutfa�a bir çe�me de bu evrede eklenmi�tir. 

M.S. 4. yüzy�lda eskiden lüks bir ya�am tarz� sürdürülen evler, el de�i�tirerek, 

molozlar toplanmadan ve yeni bir yap�m, onar�m çal��mas� yap�lmadan, kullan�m�n 

sürdürüldü�ü evler durumuna gelmi�tir373. 

 

3.3.4.4.  2 Nolu Konuttaki Mutfak Mekânlar� 

 

 Ephesos’da Yamaç Evleri II’de 3 mutfak kal�nt�s�ndan bahsedilmektedir. 

Bunlardan iki tanesi Konut 2 olarak adland�r�lan yap�n�n kuzeybat� kö�esindeki 

atriumda bulunan SR29a ve SR30 numaral� mutfak yap�lar�d�r 

 Birçok bölüme ayr�lm�� olan atriumun ölcüsü yakla��k olarak 84 m2’dir. 

Atriumda bat� kenar� 3,10 m. , do�u kenar� 3,15 m., kuzey ve güney kenar� 2,86m.; 

zemini i�lenmi� mermerle dö�enmi�  olan bir impluvium bulunmaktayd� (bkz. �ekil 

100) . Atrium daha sonra yap�lan tadilatlarla; mutfa��, su deposu ve tuvaleti olan bir 

yap�ya dönü�türülmü�tür.     

 

    3.3.4.4.1. SR29a Mutfak Yap�s� 

 

                                                 
373 Kuleli, s. 51. 
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  Konut II’de bulunan mutfaklardan nispeten en iyi korunmu� olan�, planda 

27a olarak adland�r�lm�� bölümdür (�ekil 101a). SR27a olarak adland�r�lm�� mutfak 

yap�s� atriumun güney taraf�na kurulmu�tur. 3,70 x 2,20 m. büyüklü�ünde ki 

mutfa��n bat� taraf�nda duvarlara dayal� bir f�r�n bulunmaktayd�. Mutfak yap�s�, 

SR9d mutfa��na benzer �ekilde bir f�r�n yap�s�n�n birle�tirdi�i bir odadan olu�uyordu. 

F�r�n, 0,70–0,80 m. yüksekli�i, 2,08 m. geni�li�i ve 1,20 m. derinli�e sahipti. F�r�n�n 

üstünde bat� ve kuzey duvar�nda be� adet düz duvar ni�i bulunmaktad�r. 0,15–0,30 m. 

derinli�inde ve 0,74 m. yüksekli�inde ve 1,07 m. geni�li�indedir. Bununla beraber 

bütün duvarlar�n yüksekli�i konusunda tam aç�klama getirilmemi�tir. Odan�n SE 

kö�esinde, O, duvar�nda ba�layan küçük bir temel bulunmaktad�r. Tu�layla 

örülmü�tür, 0,34 x 0,34 m. geni�li�inde ve 0,36 m. yüksekli�indedir. Ayn� �ekilde 

güneydo�u kö�esinde üst kattan gelen at�k sular�n tahliye edildi�i boru bulunur.  

 

    Konut 2’de SR27 küçük atriuma aç�lan çal��ma odalar�ndan farkl� olarak 

SR22-23 olarak adland�r�lan büyük peristyli avludan mutfa�a direkt giri� vard�r (bkz. 

�ekil 100). Böylelikle SR28, SR24, SR17 ve SR16 mutfa�a direkt olarak 

ba�lanm��t�r. Peristyle aç�lan avlu kap�s�n�n geni�li�i 1,26 m., SR30’un ise 

1,35m.’dir. Mutfa��n yap�ld��� atriumda bir ba�ka kap�da atriumdan SR27b ve 

oradan SR27c’ye ula��lmas�n� sa�layan kap�d�r. Daha sonradan yap�lm�� olan 

mutfa��n içinde korunmu� olan mozaik dö�eme (�ekil 102), SR 27 olarak 

adland�r�lan atriumdaki mozaik dö�emeyi tamamlamaktad�r. Buradan yola ç�karak 

Strocka taraf�ndan SR 27a mutfa��n�n M.S. 400-410 y�lar�na verilmekteydi; ancak 

yukar�da 2 nolu evin yap� evrelerinde de de�indi�imiz gibi son yap�lan çal��malar 

netiçesinde bu mutfa��n 4. yap� evresinde yani M.S. 3. yüzy�l içinde yap�lm�� oldu�u 

dü�ünülmektedir374. SR 30’a giden kap�lar�n ve SR 29 tuvaletinin aras�nda kalan 

mozaik zemine, kireçta��ndan bir su kab� oturtulmu�tur (bkz. �ekil 102). 

 

     SR 27a mutfa��n�n IV. Yap� a�amas�nda SR 27 küçük peristyli avlunun 

güneyine yap�ld��� gibi içinde su kuyusu bulunan SR 27d, avlunun bat� taraf�na in�â 

edilmi�tir.  Bunun SR 22/23 büyük peristylli avlunun içinde bulunan su kuyusu gibi 

SR 27a mutfa��na su temin etmekte yararlan�ld��� tahmin edilmektedir. SR27a 
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mutfa��n�n zemininde bulunan mozaik dö�eme kal�nt�lar� mutfa��n tarihlenmesi 

ac�s�ndan da önemlidir. 

 

3.3.4.4.2. SR30 Mutfak Yap�s� 

 

 Konut alan� II için M.S. Erken 3. yüzy�l da de�il, M.S.1. yüzy�lda 2. yap� 

evresinde mevcuttu. SR30 da evler yap�ld���nda ekonomik amaçlar için güney 

duvar�na büyük bir f�r�n eklenmi�tir. Bu f�r�n art�k bulunmamakla beraber kuzey ve 

güney duvar�ndaki izleri varl���n� kan�tlamaktad�r. Daha sonra SR 27a mutfa��n�n 

yap�lmas� ile birlikte bu f�r�n kald�r�larak sadece duvar raf� kurulmu�tur. Bu yüzden 

SR30’dan çal��ma odas� (i�lik) veya depo olarak bahsedilmektedir (�ekil 101b). 

Geriye kalan çal��ma (i�lik) ve depo odalar� SR30 gibi ya�ama alan� 2’nin 

bat� k�sm�nda yer almaktad�r. SR 27a mutfa�� hariç bütün di�er çal��ma ve depo 

odalar�na ve SR 27’deki ortak tuvalete küçük atriumlu avludan girilebiliyordu375. 

3.3.4.4.3. SR 24 Triclinium 

 

Peristylin kuzey taraf�ndan ki geni� koridorun arkas�nda zemin katta iyi 

korunmu� iki tane triclinium olarak adland�r�lm�� oda bulunmaktad�r. Kuzey do�uda 

SR 24 ve kuzeybat� kö�esinde SR 28 olarak adland�r�lan bu odalar zemin mozaikleri 

ve duvarlar�n�n süslemesi ve mimari yap�lar� nedeniyle triclinium olarak 

adland�r�lm��lard�r376. 

Zeminin boyutlar� bat�ya do�ru e�imli olmak üzere;  6,18m. (kuzey ve güney 

duvar�) x 5,30m. (bat� duvar�) x 5,10m. (do�u duvar�) olmak üzere yakla��k 32 m2’lik 

bir alan� kapsamaktayd�. Bu alan�n boyutlar� yukar�da Konut II’nin evreleri k�sm�nda 

da belirti�imiz gibi zaman içerisinde de�i�ikli�e u�ram��t�r. Bu yap�sal 

de�i�ikliklerin izleri sadece SR 24 nolu tricliniumun duvarlar�nda de�il SR20 

duvarlar�nda ve SR20 ve SR19 aras�ndaki duvarlarda da görülebilmektedir. 

 

                                                 
375 Rembart, L., Küchen und Wirtschaftsräume im Hanghaus 2 von Ephesos, Forum Archaeologiae       
44/IX/2007, http://farch.net, 04.09.2010) . 
376 Jobst, s. 84. 
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Tricliniumun güneybat� kö�esinde üzeri mermerle kapl� muhtemelen servis 

amaçl� kullan�lm�� bir platform bulunmaktad�r (�ekil 103a). Bu servis platformunun 

sonradan eklendi�i dü�ünülmektedir çünkü tricliniumun zemindeki üçlü mozaik 

komposizyonun bat�s�nda ki panelin bat� taraf�n� kesmektedir. Bu servis amaçl� 

kulan�ld��� dü�ünülen platformun benzeri Metropolis’in tricliniumunda da 

görülmektedir. 

 

Tricliniumun güney duvar� tekrardan �ekillendirilirken giri�in her iki 

taraf�ndaki duvarlar�n içlerindeki ni�lere yar� dairesel çe�meler eklenmi�tir. Giri�in 

iki yan�nda bulunan çe�melerin duvarlar� mermer ile kaplan�rken apsisin kemerli 

k�sm� cam mozaik ile kaplanm��t�r (bkz. �ekil 103a).    

 

Bu çe�melerin ilk olarak do�u duvar� dibinde olmas� gerekti�i, ancak 

tricliniumun güney duvar�n�n do�u duvar�ndaki giri� pervaz�na destek olabilmesi için 

do�u duvar�n�n do�uya do�ru 0.50 m. ç�k�nt� yapacak �ekilde in�â edilmi�tir377. 

 

3.3.4.4.3.1.  Zemin Moza�i 

 

Siyah ve beyaz renkte Ephesos’a özgü kireçta�� ve mermer kullan�lm��t�r. 

Pembe renkte ki Horasan harc� ba�lay�c� olarak kullan�lm��t�r. Daha sonra 

restorasyonda bo�luklar kireç ve çimento kar���m� ile haz�rlanan bir harç ile 

kapat�lm��t�r. Kullan�lan ta�lar�n düzenli bir �ekilde 0,05’ten 0,1 m’ye kadar orta 

alanda, 0,08’den 0,1 m’ye kadar bat� kanad�n�n yap�m�nda, 0,1 m’den 0,150 m’ye 

kadar d�� taraftaki mozaiklerde 0,130 m’den 0,180 m. boyutunda ki ta�lar da 

kenarlarda ki çerçevelerde kullan�lm��t�r. 

 

Mozaik dekorasyonu olarak s�k� bir simetrik �ema tasar�m� kar��m�za 

ç�kmaktad�r. Bu �emaya bakt���m�zda ortada 3,26 x 1,97 m. lik bir dikdörtgen alan 

ve bu alan�n güneyinde hem bat�s�nda hem de do�usunda bulunan 1,23 x 1,10 m.’lik 

bir alan e�lik eder. Üçlü bu komposizyon kendi etraflar�n� saran �eritin d���nda, 
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d��tan 0,8 m. geni�li�inde üçlü komposizyonu çepeçevre dolanan siyah bir �erit ile 

çevrilmi�tir. 

 

Mozaik paneller üzerine geometrik desenler i�lenmi�tir. Ortadaki büyük 

dikdörtgen panelde: Beyaz üzerine siyah renkte iç içe geçmi� daireler ve yakla��k 

0,18 m çap�ndaki dairelerin ortas�nda beyaz, kenarlar� içe do�ru kavisli, çapraz çiçek 

motifleri378 ve motiflerin ortas�nda 0,10-0,12 m. uzunlu�unda siyah haç motifi vard�r. 

 

Ortadaki dikdörtgen alan�n güney alt taraf�n�n yan kanatlar�nda ki do�udaki 

mozaik panelde 10 x 9 s�ra dörtkö�eli y�ld�z deseninden olu�maktad�r (bkz. �ekil 

103a)379. Bunlar burada tam ortas�nda beyazl�klar�n oldu�u 0,5 m. boyutlar�ndan 

siyah karelerden olu�maktad�r. Bu siyah kareler yanlarda küçük ç�k�nt�larla birlikte 

0,6–0,7 m. boyutlar�ndad�r. Mozaik panelin özelikle do�u ve güney taraf�nda ki geni� 

bir k�s�m restore edilmi�tir. 

 

Üçlü mozaik komposizyonun bat� kanad�nda ki panele gelince:  Beyaz zemin 

üzerine 5 x 5 s�ra halinde siyah haç motifinden olu�maktad�r380. Haç motifleri 

ortadaki büyük mozaik panelde görülen haç motiflerinin ayn�s�d�r. Ortada bir kare ve 

onun dört taraf�nda birer kare ve uçlar� da V �eklinde biten �ekillerden olu�maktad�r. 

Siyah haç motiflerinin her biri yakla��k 0,10 m boyutlar�ndad�r.  

 

Triclinium oldu�u belirtilen SR24 nolu mekânda klinelerin rekonstrüksiyonu 

için zemin üzerindeki mozaik tasar�m�ndan faydalan�lm��t�r. Merkezdeki dikdörtgen 

ve onun etraf�ndaki mozaik tasar�m�na ba�l� olarak klineler ve di�er mobilyalar 

yerle�tirilmi�tir. Bu rekonstrüksiyona göre geni� kap� peristyle aç�lmakta ve çe�meli 

ni�ler, ‘U’ biçiminde güneye bakacak �ekilde dizilen klinelerinin tam görü� alan�nda, 

iyi bir yere in�â edilmi�lerdi. Klineler 2,10m x 1,15m boyutlar�nda (modelde 0,14 m. 

x 0.77 m’dir) oldu�u dü�ünülmü�tür. Bunlar�n ikisi do�u taraf�na, ikisi kuzey taraf�na 

ve biri de duvardan 0,75 m mesafe ile bat� taraf�na yerle�tirilmi�tir. Bat� taraf�na hem 

klinelerin yerle�tirilmesi hem de bat� taraf�nda servis platformunun bulunmas� 

                                                 
378 Jobst, s. 84’e bak�n�z.  
379 Jobst, s. 85. 
380 Jobst, s. 85. 
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sebebiyle sadece bir tane kline ile yetinilmi�tir(�ekil 103b)381. Klinelerin kenarlar�na 

da üçayakl� masalar yerle�tirilmi�tir.  Gerek klinelerin gerekse masalar�n tasar�m�nda 

edebi kaynaklardan, rölyef, mozaik ve duvar resimlerindeki betimlemelerden ve 

günümüze kalm�� orijinal kline parçalar�ndan faydalan�larak bu rekonstrüksiyon 

yap�ld��� belirtilmi�tir382. 

 

3.3.4.4.3.2. Zeminin Tarihlendirilmesi 

 

Mozaik zemin için daha öncesinde Jobst’un yapm�� oldu�u tarihlemeye göre 

mozaik zeminin tarihlendirilmesinde en önemli unsur güney ve do�u duvar�ndaki 

yap�sal de�i�ikliklerdir. Bu duvarlarda M.S. 400–410 y�llar� aras�nda yap�ld��� 

zannedilen resimlerden dolay� SR 20 nolu odan�n M.S. 4. yüzy�l�n son çeyre�inde ya 

da en geç M.S. 400’lerde olu�tu�u kabul edilmekteydi. Bu tarihlendirmeye 

dayanarakta SR24 nolu tricliniumdaki zemin düzenlemelerinin M.S. 4. yüzy�l�n 

ortalar�nda gerçekle�en depremden sonra tricliniumun güney ve do�u duvar� ile 

birlikte gerçekle�ti�i ileri sürülmekteydi. 

 

    Ancak daha önce de belirtmi� oldu�umuz gibi son y�llarda alanda yap�lan 

kaz� ve ara�t�rma çal��malar�ndan elde edilen sonuçlara göre, bu belirtilen tarihler 

tekrar gözden geçirilmi� ve Yamaçevler II’nin M.S. 3. yüzy�l�n 3. çeyre�inde 

meydana gelen depremden sonra dekorasyon ö�elerinin yenilenmedi�i belirtilmi�tir. 

Buna göre de; tricliniumun dekorasyonun da evin duvar ve dö�emelerinde geni� çapl� 

bir onar�m ve yeniden düzenleme çal��malar�n�n yap�ld��� 4. Yap� Evresi’ne 

verilmi�tir383 .  

 

3.3.4.4.3.3. SR 24 Nolu Tricliniumda Bulunan Mozaikli Apsis Yap�s� 

 

Tricliniumun güney duvar�ndaki giri�in iki yan�nda kavisli ve apsisli ni� 

bulunmaktad�r. Bu ni�lerin apsis d���nda kalan k�s�mlar� mermer ile kaplanm�� ve 

                                                 
381 A. Nordmeyer - A. Sommer, Rekonstruktion der Ausstattung des Raumes SR 24 der Wohneinheit 
     2 im Hanghaus 2 von Ephesos, Forum Archaeologiae 44/IX/2007 (http://farch.net,  04 09. 2010 
382 A. Nordmeyer - A. Sommer, Rekonstruktion der Ausstattung des Raumes SR 24 der Wohneinheit 
     2 im Hanghaus 2 von Ephesos, Forum Archaeologiae 44/IX/2007 (http://farch.net),  (04 09. 2010). 
383 Kuleli, s. 47-49. 
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önü bir mermer ile kapat�larak bir çe�me vazifesi görmü�tür. Bu çe�meler de görünen 

su borular� ile sürekli taze su sa�lanmaktayd�384. 

 

 Ni�in duvarlar� mermer ile kapl�yken kavisli yar� kubbe k�sm� cam mozaikle 

örülmü�tür.  Cam mozaikler giri�in bat� taraf�nda do�u taraf�ndakine göre daha iyi 

korunmu�tur. Do�u taraf�nda ki ni�in apsis k�sm�n�n çökü�ünden dolay� do�unun 

büyük bir k�sm� zarar görmü�tür. Mozaiklerde kullan�lan renkler; beyaz, sar�, 

k�rm�z�, ye�il, koyu gri, pembe, siyah, turuncudur. Kullan�lan cam mozaikler 0,04 m. 

ile 0,09 m. aras�ndad�r.   

 

Bat� ni�inin yar�m kubbesinin çap� 0,70 m. ve yüksekli�i de yakla��k 0,50 

m.’dir. Mozaik alan�n�n büyük k�sm�, yar�m do�rulmu� bir �ekilde, sol kolu ile ye�il 

bir mindere dayanm�� ç�plak bir kad�n figürü taraf�ndan kaplanm��t�r. Sadece 

bacaklar kalça hizas�na kadar bir örtüyle kapat�lm��t�r. Vücudun üst k�sm� omuzlara 

kadar korunmu�tur. Sa� kalças�n�n üst yar�s�n�n korunmu� k�sm� görüldü�ü gibi, sa� 

üst kol gerilmi� bir �ekilde tasvir edilmi�tir. 

 

Ç�plak vücut uzuvlar�nda bask�n olan beyaz renk cam küplerin yan� s�ra, sar�, 

aç�k gri ve pembe gibi renkler de kullan�lm��t�r. Bacaklara dolanm�� manto beyazd�r 

ve pelerini gösteren aç�k gri küp dizini vard�r. Manton�n kenar k�vr�m� dikkat çekici 

bir koyu k�rm�z� ile gösterilmi�tir. Vücudun üst k�sm� daha belirgin olarak öne 

ç�km��ken, vücudun alt k�sm� geride kalm��t�r. Bu dönü�, baca��n�n yar�s�na kadar 

olan k�sm� gösterilen sol baca��n tamam�n�n göründü�ü içerikten dolay� olu�mu�tur. 

Buradan da sadece mantonun örtmedi�i sa� ayak görülmektedir. Manto, s�rt�n 

arkas�ndan sol kalçan�n üzerinde kaybolmaktad�r ve ç�plak vücut için bir altl�k 

olmu�tur.

Yar� ç�plak kad�n tasvirinin ba� ve ayak taraf�nda beyaz bir güvercin 

bulunmaktad�r. Güvercinlerin parlak beyaz tüyleri ince mavi çizgilerle çizilmi�tir. 

Bacaklar ve gaga k�rm�z�d�r. Ba� taraf�ndaki güvercinler ve ye�il minderi aras�nda 

k�rm�z� bir çiçek topraktan f��k�rm��t�r. 0.5 m. geni�li�inde ki, güçlü �arap k�rm�z�s�, 

                                                 
384 Jobst, ss. 86-87. 
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bir �erit mozaik alan�n� s�n�rlamaktad�r. �ç tarafta da sar�, beyaz ve siyah cam 

küplerinden olu�an bir dizin, mozaik alan� s�n�rlamaktad�r385.  

 

Giri�in do�usundaki ni�in kubbesi büyük ölçüde zarar görmü�tür ve orada 

günümüzde böyle bir kubbe bulunmamaktad�r. Günümüze sadece mozaik 

kal�nt�lar�ndan birbirine uyan birkaç parça kalm��t�r. Giri�in bat�s�ndaki ni�in yar�m 

kubbesine benzer �ekilde yap�lm�� do�uda ki kubbenin üst k�sm�n�n tamam� bat� 

ni�indeki gibi olmal�d�r. Buna göre bu iki ni�teki mozaikler üzerindeki figürler aç�k 

bir �ekilde yans�ma figür olarak olu�turulmu�tur386.  

 

Görüldü�ü gibi, bu figür ba��n� arkaya do�ru döndürmü�ken, sa� kolundan 

destek almakta ve sol kolunuda ileriye do�ru uzatmaktad�r. Küplerin dizili� �ekli ve 

renklendirilmesi salonun bat� ni�inde bulunan mozaiklerle uyu�maktad�r. �yi 

korunmu� yüz, tan�mlama �eklinde stilistik bir ifadeye varmam�za neden olmaktad�r. 

 

3.3.4.4.3.4. Ni�lerin Tarihlenmesi 

 

Tricliniumlarda nadiren böyle nispeten iyi korunmu� apsisli ni�ler içinde iki 

çe�me veya ev nympaeum yap�s�na rastlan�r. Mozaikli çe�melerin tarihlendirilmesi 

ile ili�kili olarak jobst387  bu konu hakk�nda �u bilgiler verilmi�tir. Ni�lerin 

mozaiklerin tarihlendirilebilmesi için öncelikle Pompeii, Herculaneum ve Ostia gibi 

�ehirlerdeki benzer örneklerin ara�t�r�lmas� gerekti�i bildirilmi�tir. Buna örnek olarak 

Herculaneum’daki Casa di Nettuno e Anfitrite veya Pompeide ki V9, 7’ye (Casa del 

Orso) de�inmi�tir. Bu örneklerle Ephesos örnekleri aras�nda zamansal bir fark 

olmas�na ra�men ayn� boyutta olmalar� ve konular�n benzerli�ine dikkat çekmi�tir388. 

 

Ephesos’de, çe�mede ki mozaikler üzerindeki figürlerin benzerlerinin Roma 

mezarlar�nda görülebilece�i, bu benzerlerinden yararlanarak daha do�ru bir 

tarihlendirme yap�labilece�ini belirtmi�tir. Daha sonra Roma’da ki Pietro e 

                                                 
385 Jobst, s. 86-87. 
386 Jobst, ss. 87. 
387 Jobst, ss. 87-88. 
388 Daha geni� bilgi için, Jobst, ss. 87, bak�n�z 
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Marcellino yer alt� mezarl���nda ki duvar resminde oldu�u gibi çe�itli mezar 

resimleri ile paralellik kurulmu� ve bunlardan yola ç�karak ayr�ca yap� tarihi ve 

stilistik özellikleri de dikkate al�narak, SR 24 nolu tricliniumlardaki ni� mozaikleri, 

yakla��k M.S. 400’lere tarihlendirilmi�tir. 

 

Ancak Konut II’nin yap� evrelerinde de belirtildi�i gibi son yap�lan 

ara�t�rmalar ile yap�n�n in�â evreleri daha erkene çekilmi�tir. Yeni tarihlemeye göre 

SR 24 nolu tricliniumdaki ni�ler içindeki apsis mozaikleri M.S. 230 civarlar�na 

verilmektedir389. SR 24 nolu tricliniumun güney duvar�nda ki giri�in iki yan�nda 

apsis k�sm� cam mozaiklerle süslenmi� çe�me ni�lerinin bulundu�unu söyler. 

 

3.3.4.4.3.5. SR 28 Nolu Mekân 

 

Mekân�n yap�sal özeliklerine bakt���m�z da neredeyse 5,70 m. x 5,35 m. 

boyutlar�nda kare bir plana sahiptir. Güneydo�u kö�esinde ki 1,08 m. geni�li�inde ki 

bir kap� ile peristyle geçi� vermekteydi (�ekil 104). Mekân�n güney duvar�n�n 

merkezinde yakla��k 3 m. geni�li�inde bir pencere bulunmaktayd�. III nolu konut ile 

yap�sal ba�lant�s�ndan dolay� kuzey duvar�nda pencere bulunmad��� için güney 

duvar�nda bulunan bu pencere vas�tas�yla mekâna ���k sa�lanmaktayd� (bkz. 

�ekil104). Bu pencere duvar�n�n yakla��k 1,10m yukar�s�nda mermer bir pervaz 

bulunmaktayd�. Mekân�n güneybat� kö�esinde duvar 3,90 m’ye kadar 

korunmu�tur390.  

 

SR 28 nolu mekân�n dört duvar� da benzer duvar boyama stiline sahiptir. 

Konutun di�er odalar�ndan farkl� olarak odalar�n boyas� k�sa ve uzun dikdörtgen 

panellerden olu�mu�tur. Odan�n güney taraf�ndaki pencerenin bulundu�u k�s�mdaki 

duvar� hariç di�er duvarlar alt k�s�mlar�nda daha k�sa beyaz paneller ve onlar�n 

oras�ndaki dar k�rm�z� �arap rengindeki dar panellerden olu�maktayd�. Bu alt 

panellerin hemen üstünde etraf� 0,105–0,14m geni�li�indeki k�rm�z� �arap ren�indeki 

çerçeveyle çevrilmi�, 1,46m. yükseli�indeki beyaz panellerden olu�maktayd�. Bu 

                                                 
389 Kuleli, s.48. 
390 Jobst, ss.  89-90.  
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beyaz paneller 0,71 ile 0,94 m aras�nda düzensiz geni�liklere sahiptir( bkz. �ekil 

104).  

 

SR 28 nolu mekân�n taban�n�n neredeyse ortas�nda 3,76 x 3,16 m, 

boyutlar�nda, geometrik �ekillerle bezenmi� dikdörtgen �eklinde bir mozaik 

bulunmu�tur. Kireçta�� ve mermerden olu�an mozaik ta�lar�n�n beyaz (mat) 

olanlar�n�n boyutlar� 0,102–0,106 m. aras� ve siyah (koyu mavi-gri) olanlar�n�n ise 

0,09–0,102 m. aras�ndad�r. Mozaik büyük ölçüde korunmu� olmakla birlikte baz� 

k�s�mlar� tahrip olmu�tur. Bu tahrip olan k�s�mlar� daha sonra çimento harç� ile 

doldurulmu�tur.   

 

Etraf�n� 0,9 m. kal�nl���nda siyah ta�lardan yap�lm�� bir �eritin çevirdi�i 

dikdörtgen alan�n içinde her biri yakla��k 0,13 m. uzunlu�unda 9 x 8 çapraz y�ld�z 

motifi bulunmaktad�r. Çapraz y�ld�z motifi; ortada bir ve kö�elerinde birer adet 

olmak üzere be� adet kare bulunmaktad�r. Bu karelerin uçlar� da V �eklinde 

bitmektedir. Bu mozaik bezemesinin benzerleri 2 nolu konutun SR19–20, SR 24 ve 

SR 27 nolu mekânlar�nda da görülmektedir.  

 

Mozaik zeminin tarihlendirilmesinde Strocka ve Jobst, duvar resimleri ve 

mozaikler için birbirine yak�n tarihler vermi�tir391. Mekân�n duvarlar� için Strocka 

M.S. 410–420 tarihlerini belirtirken, Jobst mekân�n mozaikleri için M.S. 400’lü 

y�llar� i�aret etmi�tir. Bununla birlikte Kuleli’nin 2 nolu konut için vermi� oldu�u 

yap� evrelerine bakt���m�z zaman, SR 28 nolu mekân�n SR24 nolu mekânla birlikte I. 

yap� evresinden beri var oldu�u anla��lmaktad�r392; ancak SR 28 nolu mekân�n 

içindeki mozai�in ve duvar resimlerinin ise, yap�n�n zeminde ve duvar resimlerinde 

geni� çapta bir de�i�iklik yap�ld��� 4. yap� evresine ait oldu�u dü�ünülmektedir. 

 

 

 

 

 
                                                 
391 Jobst, s. 89. 
392 Kuleli, s. 36. 
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3.3.4.5. IV. Konut Alan�n Yap�m Evrelerine Ba�l� Olarak Triclinium ve Mutfak  

              Mekânlar�  

 

 3.3.4.5.1. Hellenistik Yap� Evresi 

 

 4. nolu konutta,  zemin katta bir çukur, bir kanal, iki dikme deli�i, iki kuyu 

çe�mesi, 1. kat seviyesinde blok ta�larla örülmü� bir duvar gibi az da olsa Hellenistik 

Dönem’e ait yap� izleri bulunmaktad�r.  Bu yap� evresi M.Ö. 2. yüzy�l�n 2. yar�s�na 

tarihlendirilmi�tir. 

 

3.3.4.5.2. 1. Yap� Evresi 

 

4. nolu ev, peristylli bir avlu ve onun etraf�n� çevirmi� odalardan 

olu�turulmu�tur. Bu yap� evresinde konutun plan�na bakt���m�z zaman, kuzey 

yönünde üç oda, bat� taraf�nda ana mekân olarak kullan�lm�� 3 oda mevcuttur. 4. nolu 

ev,  Yamaçevleri II’nin di�er konut birimleri ile ayn� zamanda M.S. 1. yüzy�l�n ikinci 

on y�l� içinde in�â edilmi�tir393. 

 

3.3.4.5.3.  2. Yap� Evresi 

 

4 nolu evin kuzeydo�usunda ki iki mekân, 6 nolu evin geni�lemesi 

sonucunda, y�k�lm�� sadece kuzeybat�daki N3 numaral� oda korunmu�tur. Bu eksilen 

mekânlara kar��n alt kat�n mekânlar� ile uyumlu bir üst kat in�â edilmi�tir.  Alt ve Üst 

katlar�n duvar resimlerinde misafirperverlikle ilgili çok say�da epigram bulunmu�tur. 

4. nolu evin mimari biçim duvar resimlerinde ortaya koydu�u üzere, evin alt ve üst 

kattaki mekânlar�n�n i�levinin daha çok davet, toplant� ve misafirlerin a��rlanmas�na 

yönelik oldu�u anla��lmaktad�r394.  

 

 

 

 
                                                 
393  Kuleli, s. 52. 
394  Kuleli, s. 53. 
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3.3.4.5.4.  3. Yap� Evresi 

 

Kom�usu 6. nolu evin geni�letme çal��malar� sonucunda 4 nolu evde önemli 

de�i�iklikler yap�ld��� anla��lm��t�r. Bazilika 8, peristyllin kuzeybat�s�n� kesti�inden, 

peristyllin eski plan� iptal edilmi� ve onun yerine k�smen kapal� duvar dolgular�ndan 

olu�an payeli bir avlu in�â edilmi�, güney ve bat� geçi�leri odalar ( 22, 14a, 14b, 14c, 

14d) haline dönü�türülmü�tür. Avlu, bahçe resimleri ile dekore edilerek 14 b ve 14 c 

numaral� mekânlar ile birlikte etkileyici bir yaz tricliniumuna dönü�türülmü�tür395.  

 

    3. yap� evresinde, üst kata ç�kan, özenli bir �ekilde in�â edilmi� olan 

merdiven üst katta da misafirleri a��rlama i�inin artt���n� göstermektedir. Bazilikan�n 

üst k�sm�ndaki tören salonu, zeminde opus sectile dö�eme kaplamas� ve mermer 

levha kaplamal� duvarlar� ile çok özenli bir �ekilde dekore edilmi�tir. De�erli 

mozaiklere sahip tricliniumu ve mermer kaplamal� latrinas� ile üst kat�n kar��lama ve 

misafir a��rlama i�levi için de kullan�ld��� anla��lmaktad�r. Ayr�ca, 4 nolu evin üst 

kat�n�n, 2. ve 3. yap� evresinde, 1 nolu ev ile ba�lant�s� kurularak, ev halk�n�n ve 

misafirlerinin 1 nolu evde bulunan balneumu kullanmalar� sa�lanm��t�r396. 

 

3.3.4.5.5. 4. Yap� Evresi 

 

Bu evrede hemen hemen duvarlar�n tamam� yeniden dekore edilmi�tir. Avlu 

ve 15 nolu odaya mermer taklidi resimler yap�lm��t�r. ��levi servis ve büfe olan 

odan�n (22) duvarlar� beyaz zemin üzerine avlanma sahneli manzara resimleri ile 

süsleni�tir. Zemin katta 14b ve 14 c, avlu (21) ve 7, 15, 22 nolu odalar resepsiyon 

amaçl� kullan�lm��t�r. Duvarlar� çiçek desenli 14d nolu oda davetler için 

kullan�lm��t�r.  

 

Üst katta ara teras�n güneybat�s�nda SR9d nolu mekâna büyük bir ocak in�â 

edilmi�tir397. (�ekil 105). Bu oca��n in�â edildi�i mekân mutfak olarak 

dü�ünülmektedir. Bu mutfak, tören odas�, de�i�ik say�da ki triclinium ve cubiculum 

                                                 
395  Kuleli, s. 55. 
396 Kuleli, s.58 
397 Kuleli, s.60. 
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ile davetlere yönelik mekân anlay���n�n daha a��rl�kta oldu�u ve bu nedenle 4 nolu 

evin özel bir amaç için yap�lm�� olabilece�ini dü�ündürtmektedir. 1 nolu evle 

ba�lant� sa�lanan geçi� bu yap� evresinde kapat�lm�� ve önüne bir nymphaeum 

yerle�tirilmi�tir. 

 

3.3.4.5.5. 41. Yap� Evresi 

 

Avluya aç�lan 14b, 14c ve 7 nolu odalar�n bir duvar vas�tas�yla avlu ile 

ba�lant�lar� kesilmi�tir. Toplant� ve davet alanlar�n�n daralt�lmas�na ra�men zemin 

kat, i�levini korumu�tur. Kaz� s�ras�nda bulunan buluntulardan yola ç�karak 14, 14a, 

14aG, 14cG nolu odalar�n depo ve servis avaçl� mekânlar olarak kullan�ld���n� 

göstermektedir. Zemin katt�n da bir mutfak ve f�r�na sahip oldu�u belirtilmi�tir398. 

 

3.3.4.5.6.  SR 9d Nolu Mutfak Mekân� 

 

Yamaç Evleri 2’de IV. Konut alan�nda SR9d odas�n�n 4. Yap�m a�amas�nda 

büyük bir f�r�n bulunmaktad�r. Kireç plaka üzerine güney ve kuzey duvar� aras�na 

kurulmu�tur. Konut alan� I ve II’nin üzerine koruma çat�s� kurulurken f�r�n 

kald�r�lm��t�r. Bununla beraber Foto�raflardan ya da çizimlerden yararlanarak 

yeniden in�â edilebilir. Tu�ladan duvar� ve iki alt odas� vard�r. Yar�m Daire 

biçiminde, tu�ladan örülme kuzey odas� 0.60 m. geni�li�inde, 0.50 m. 

yüksekli�indedir. Güney duvar�n�n hemen yan�nda biraz küçük,  0.33 m. 

geni�li�inde, 0.55 m. yüksekli�inde 2. oda bulunmaktad�r. �ki oda da bütün f�r�n 

boyunca 1.60 m. derinli�e sahiptir (bkz. �ekil 105) 399. Foto�raflardan güney 

giri�inin bir ta� plakayla kapat�ld��� anla��lmaktad�r. Odan�n kaplamas�n�n d���na 

dikey olarak yerle�tirilmi�, duman tahliyesi olarak yorumlanan boru bulunmaktad�r. 

Bu yüzden bu odan�n f�r�n odas� olarak,  di�er odan�n da odun deposu olarak 

kullan�ld��� tahmin edilmektedir. 

 

                                                 
398 Kuleli, s.62. 
399 L. Rembart,  Küchen und Wirtschaftsräume im Hanghaus 2 von Ephesos, Forum Archaeologiae  
       44/IX/2007, (http://farch.net), (04.09.2010) . 
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Ocak üzerindeki arka duvarda bugün sadece güneydeki görünen iki küçük ni� 

bulunmaktad�r. 0.27 m. yüksekli�inde ve 0.22 m. geni�li�inde ki oyuk ev halk�n�n bir 

araya geldi�inde görebilmesi için papatya boyamas�yla süslenmi�ti. SR 9b, 4. yap� 

evresinde ayn� �ekilde, kuyu in�â edildi. SR 9d mutfa��na en yak�n su kayna��n� 

olu�turdu. Kuyunun do�usunda bulunan kanal yoluyla su da��t�lm��t�. Ayn� zamanda 

SR 9d’nin yan�nda bulunan ortak tuvaletin kullanma suyu olarak da kullan�lm��t�r. 

 

    Konut alan� IV de çal��ma ve depo odalar� zemin katta bulunmaktayd�. 

Konumlar�ndan, in�âlar�ndan ve buluntu envanterinin incelenmesi ile 

tan�mlanabilmi�tir; 14, 14a, 14aG, 14cG, 14dG odalar�n�n çal��ma ve depo odalar� 

olarak kullan�lm��t�r. Bu fonksiyonlar�, bulunan say�s�z pi�irme aletleri, masa ve 

di�er ev gereçlerinden anla��lm��t�r400.  

 

3.3.4.5.7. Mozaik 

 

Atriumdaki mozaik zemin geç dönemde yap�lan tadilatlar�n etkisiyle büyük 

ölçüde zarar görmü�tür. Mozaik zeminden günümüze mutfa��n zemininin baz� 

yerleri, güneybat� ve kuzeydo�u kö�esi kalm��t�r. Günümüze kalan bu k�s�mlar 

mozaik zeminin tekrar canland�r�labilmesi için gerekli ipuçlar�n� vermektedir. 

Mozaik zeminin sa�lamla�t�r�lmas� kenarlar�n�n çimentoyla güçlendirilmesi ile 

sa�lanm��t�r.  

 

Atriumun giri�i ve atriumdaki impluviumun çevresi siyah-beyaz dekoratif 

mozaiklerle kaplanm�� oldu�undan basit bir dekorasyon olu�turur. 2. konutun di�er 

odalar�nda gördü�ümüz �ekilde çevresi 0.8 m. geni�li�inde iki bordürle çepe cevre 

çevrelenmi�tir. Bordürlerin aras�ndaki 0.85 m. geni�li�inde alan�n yüzeyi iki s�ra 

haçl� y�ld�z �eklinde, kuzey ve güney taraf� ise üç s�ra haçl� y�ld�z �eklinde 

bezemelerle süslenmi�tir. Bu haçl� y�ld�z motifleri SR20, SR24, SR28 nolu odalarda 

bulunan mozaiklerdeki bezemelere benzemektedir. Atriumda mozaik zemindeki 

siyah bezemeler muhtemelen yang�n�n etkisi ile zarar görmü�tür. 

                                                 
400 Rembart, L., Küchen und Wirtschaftsräume im Hanghaus 2 von Ephesos, Forum Archaeologiae  
      44/IX/2007, (http://farch.net), (04.09.2010) .  
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3.3.5. Smyrna 

 

�zmir’in Konak �lçesi, Basmane Mevki, Fettah Mahallesi 59. Pafta, 369 Ada, 

9 Parsel’de 2007 ve 2008 y�llar�nda yap�lan kaz� çal��malar� sonucunda kaz�c�lar� 

taraf�ndan “A mekân�” olarak adland�r�lm�� Roma Dönemi’ne ait bir mutfak yap�s� 

bulunmu�tur401.  

 

Hellenistik Dönem’den günümüze kadar kesintisiz bir yerle�imin devam 

etti�i bildirilen bu alanda “A mekân�n hemen bat�s�ndaki alanda 5,01 ile 5,06m. üst 

seviyelerinde ta� dö�eli bir cadde ortaya ç�kar�lm��t�r. Geni�li�i tam olarak tespit 

edilemeyen caddenin alt�ndan Smyrna kentinin önemli kanalizasyon hatlar�ndan 

birinin varl��� tespit edilmi�tir. 0.60 m. geni�li�inde, yakla��k 0,95–1,00 m. 

yüksekli�inde, zemini düz yerel ta� plakarlardan duvarlar�n� ise moloz ta�lardan in�â 

edilmi� olan kanal�n modern yap�la�malar�n alt�nda, güneydo�u-kuzey-bat� yönünde 

devam etti�i tespit edilmi�tir. Kanalizasyon içinde ele geçen malzemeden yola 

ç�karak kanalizasyonun Hellenistik Dönem’den Geç Antikça�’a kadar kullan�lm�� 

olabilece�i belirtilmi�tir402.  

 

B1, B2, C1 ve C2 plankarelerinde ortalama 5,60-5,67 m. seviyelerinde 

taban�na ula��lan sarn�ç�n taban seviyesinin alt�nda, D1, D2, E1 ve E2 

plankarelerinde, güney duvar� 5.59 m. seviyesinde korunmu� olan A mekân� ortaya 

ç�kar�lm��t�r. Do�u duvar�n�n 4,65 m. seviyesinde su basman� oldu�u ve temellerinin 

4.17 m. seviyesine kadar indi�i tespit edilmi�tir. Alma��k teknikte in�â edilmi� 0,60 

m. geni�li�inde ki do�u duvar� güney-do�u kö�eden 4,75m. boyunca kuzeye do�ru 

uzanmakta ve parselin kuzey kesitine girmektedir. Güney duvar� ise 5,70 m boyunca 

izlenmektedir. A Mekân�’n�n sonraki bir süreçte kuzey yönde kaz� alan� içinde kalan 

bir duvar ile bölümlendi�i görülmü�tür (�ekil. 106).  Kuzey bölme duvar�n�n temel 

                                                 
401 Ak�n Ersoy, �zmir Konak �lçesi �ifa Parseli Kaz�lar�, Arkeoloji Dergisi, 2009, C. 2009/1, s.7; 
Ak�n Ersoy, 2008 y�l� Smyrna Antik Kenti Kaz�s�, 31. Kaz� Sonuçlar� Toplant�s�, 2. Cilt, Denizli–
2009, ss. 418–421. Smyrna mutfak yap�s� için yukar�da belirtilmi� olan kaynakçalardan 
faydalan�lm��t�r.   
402 Ersoy, AD, ss. 7–10; Ersoy, KST, ss. 420–421. 
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alt seviyesi yakla��k 0,50m üstünde, 4,61m. seviyesindedir. Bu seviye fark� da kuzey 

duvar�n bölme duvar� olarak sonradan eklemlendirildi�ini göstermektedir. 

 

Kuzey bölme duvar� ile olu�an mekân�n taban seviyesi 5,19 m. korunan en üst 

duvar seviyesi ise 5,89 m. olrak tespit edilmi�tir Bölünmü� mekân�n ana yap�ya 

kuzey duvar� kuzeydo�u kö�esindeki yakla��k 1,15 m. aç�kl�kl� bir kap� ile aç�ld��� 

tespit edilmi�tir. A Mekân�’n�n güneydo�u kö�esine, korunan üst seviyesi 5.39 m. alt 

seviyesi 4,21 m. olan, yakla��k 1,20 m. iç çap�nda ve 0,5 m. cidar kal�nl���nda bir 

pithos gömülerek yerle�tirilmi�tir. Bölme duvar�n�n güney ve do�udaki ana 

duvarlar�n�n aksine sadece tu�ladan in�â edild�i�i görülmü�tür. S�val� bölme 

duvar�na, tu�la deste�e sahip üzeri ah�ap veya ta� bir mutfak tezgâh�n�n 

eklemlendirilmi� oldu�u belirtilmi�tir (�ekil 107)403.  

 

    Bölme duvar� ile s�n�rlanm�� mekân�n taban seviyesinden a��rl�kl� olarak 

Roma Dönemi’na ait malzeme ele geçmi�tir404. Ele geçen malzeme içerisinde boyal� 

s�va malzemeleri ve tessara örneklerinin yan� s�ra çat� kiremitlerin ele geçmi� 

olmas�ndan dolay� mekân�n kullan�m�n�n bir yang�n ile son buldu�u dü�ünülmü�tür.   

 

    A Mekân�’n�n içerisinde pithosun yan� s�ra çe�itli ebatlardaki amphora 

parçalar�, çe�itli formlardaki mutfak kablar�na ait parçalar, Terra Sigillata örnekleri 

ve bardaklar�n bulunmas�ndan dolay� bu mekân�n mutfak oldu�u dü�ünülmü�tür. 

Bunun yan� s�ra ayn� seviyede Gordianus III’e (M.S. 225-244) atfedilen bir küçük 

boyutlu bir büst ile Aphrodite heykelci�i ele geçmi�tir. Bunlar�n neticesinde A 

Mekân�’n�n M.S. 3. yüzy�l içerisinde bir yang�n ile son buldu�u anla��lm��t�r405. 

 

    Yap�n�n tarihlendirilmesi ile ili�kili olarak A Mekân�’n� çevreleyen do�u 

ve güney duvarlar�n�n ilk in�âs�n�n tarihi yap�n�n su basman seviyesinden gelen 

malzemenin incelenmesi sonucu M.S. 1. yüzy�l�n ba��nda veya içerisinde yap�ld��� 

anla��lm��t�r406. Bu ilk yap�n�n kaz�m� s�ras�nda ele geçen mermer havan gibi mutfak 

                                                 
403 Ersoy, ss.8–9; Ersoy, KST, ss. 420 
404 Ersoy, AD, s. 9; Ersoy, KST, ss. 420–421. 
405 Ersoy, AD, s. 9; Ersoy, KST, ss. 420–421. 
406 Ersoy, AD, s. 9; Ersoy, KST, ss. 420–421. 
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malzemesinin a��rl�kta olmas�, yap�n�n ilk planland��� a�amadan itibaren mutfak 

veya buna benzer bir amaç için kullan�ld��� izlenimini vermi�tir.  

 

  A mekân�n ana yap� içerisinde bir bölme duvar� ile ayr�lmas�n�n M.S. 1. 

yüzy�l�n sonu, 2. yüzy�l�n ba��nda gerçekle�ti�i anla��lm��t�r. Daha önce yukar�da da 

belirtmi� oldu�umuz gibi bu yap� M.S. 3. yüzy�l içerisinde bir yang�n ile son 

bulmu�tur (�ekil 108)407. 

 

3.3.6. Antandros 

 

Antandros, Bal�kesir ili s�n�rlar� içerisinde, Alt�noluk-Edremit karayolunun 2. 

kilometresinde, Edremit körfezinin kuzeyinde yer alan önemli bir Troas kentidir. 

Antandros’da 2000 y�l�ndan itibaren Gürcan Polat ba�kanl���nda yürütülen ara�t�rma 

ve kaz�lar sonucunda “Yamaç Ev” olarak adland�r�lan gösteri�li mozaiklere sahip bir 

Roma villas� bulunmu�tur.  

 

2001 y�l�nda çal��malara ba�lanan alanda; bugüne kadar 19 mekân� ortaya 

ç�kar�lan villa, 1100 m2’lik bir alan� kaplamaktad�r. Denize bakan bir yamaç üzerine 

yerle�tirilmi� olmas� nedeniyle klasik Roma peristilli ev tipinden farkl� olarak, “s�ral� 

ev tipi” olarak adland�r�lan bir mimari üslupta in�â edilmi�tir. 32.90 m. 

uzunlu�undaki portiko üzerine yanyana dizilmi� alt� odas� evin ana mekânlar�n� 

olu�turmaktad�r. Bunun haricinde latrina (tuvalet), mutfak, kripto-portiko, teras ve 

oldukça görkemli bir hamam Yamaç Ev’i olu�turan di�er önemli mekânlard�r408.  

 

3.3.6.1. Mutfak 

 

Konut içerisinde kesin olmamakla birlikte iki mekân�n mutfak olarak 

kullan�lm�� olabilece�i belirtilmi�tir (Gürcan–2010)409. Bunlardan birincisi planda 

latrinan�n hemen do�usunda yer alan küçük mekând�r (�ekil 109-110).  Geni�li�i 2 

                                                 
407 Ersoy, AD, s. 8–9; Ersoy, KST, ss. 420–421. 
 
408 (http://www.antandros.org/sektorler/yamac-ev.html( 05.09.2010 )  
409 Antandros kaz� ba�kan� Gürcan Polat ile 2010 y�l�nda yap�lan görü�me sonucunda edinilen sözlü  
     bilgidir. Kendisine vermi� oldu�u sözlü bilgi ve görsel malzemelerden ötürü te�ekkür ederiz. 
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m., uzunlu�u 2,60 m. olan mekân�n günümüze kadar kalan mimari kal�nt�lar�ndan 

taban�n pi�mi� toprak tu�la kapl� oldu�u ve apsisli büyük salona aç�ld��� 

anla��lmaktad�r.   

 

Mekân�n mutfak olarak dü�ünülmesinin iki temel sebebi vard�r: Birincisi, 

hemen latrinan�n yan�nda böyle küçük bir mekân�n yer alm�� olmas� ve ikincisi ise 

latrinan�n üzerinde bulundu�u kuzey-güney do�rultulu kanalizasyon sistemine ba�l� 

olan do�u-bat� do�rultulu kanalizasyon sistemi ile ba�lant�s�n�n oldu�unun 

dü�ünülmesidir. 

 

Ancak mekân�n özellikle geç dönemlerde pek çok kez tadilat geçirmi� olmas� 

ve konutun ani bir tahrip sonucu de�il de planl� bir �ekilde terk edilmi� olmas� sebebi 

ile mekân�n içerisinde yap�n�n i�levini kesin olarak belirlenmesini sa�layacak türden 

küçük buluntu ele geçmemi�tir. Ayr�ca mekân�n içerisinde tezgâh olarak 

kullan�labilecek her hangi bir mimari olu�um tespit edilememi�tir.  Sadece mekân�n 

bat� duvar� üzerinde iki adet küçük ni� görülmektedir.  

 

Latrinan�n hemen yan�nda ki mutfak olarak dü�ünülen bu mekân�n yap�n�n ilk 

yap�l�� evresi olan M.S. 3.’dan itibaren var oldu�u ve muhtemelen geç dönemde 

geçirmi� oldu�u tadilatlarla birlikte M.S. 6. yüzy�la kadar kullan�lm�� olabilece�i 

belirtilmi�tir410. 

 

Konutun yamaç üzerine s�ral� ev tipinde in�â edilmi� olmas� sebebi ile 

mekânlar aras�nda seviye fark� vard�r. Daha alt seviyede kalan mutfak mekân�n�n 

daha üst seviyedeki triclinium mekânlar� ile direkt olarak ba�lant�s� tespit 

edilememi�tir. Ancak farkl� dönemlerde yap�lm�� iki giri�e sahip oldu�u anla��lan 

mutfak mekân�n�n dolayl� olarak da olsa üst seviyelerdeki triclinium mekânlar� ile 

ba�lant�s� vard�r: Mekân�n güney duvar�nda muhtemelen yap�n�n ilk yap� evrelerine 

ait, apodyteriuma aç�lan ancak sonra ki yap� evrelerinde duvarla kapat�lm�� bir 

kap�n�n mimari izleri görülmektedir. Bu güney duvar�ndaki kap� yap�s� apodyteriuma 

aç�lmakta ve oradan konutun ana giri�ine ula��labilinmekteydi. Mekân�n 

                                                 
410 Bu bilgiler 2010 y�l� içinde Antandros kaz� ba�kan�n vermi� oldu�u sözlü bilgilerden derlenmi�tir. 
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do�usundaki di�er kap� ise apsisli büyük salona aç�lmaktayd�. Bu kap�dan apsisli 

büyük salonun do�usundaki kemerli merdivenlerden yukar� terasa ç�k�lmakta burada 

bulunan bir merdiven arac�l��� ile portikoya ula��labilimekteydi. Apsisli büyük 

salonun apsisinin sonradan eklenmi� olmas� sebebi ile bu kadar büyük bir mekân�n 

daha öncesinden bir kabul veya yemek salonu olarak kullan�lm�� olabilece�i de 

dü�ünülmektedir. 

 

Mutfak olarak dü�ünülen di�er mekân konutun güney taraf�nda yer 

almaktayd�. Mutfak mekân�, peristasis olarak dü�ünülen alan�n bat�s�nda, yakla��k 

1.75 x 2.40 m. ölçülerindeydi. Mekân içinde yer alan kuzey-güney do�rultulu, su 

borular�n�n mekân�n güney duvar�n�n�n her iki do�u kö�esinde dirsek yap�yor olmas� 

ve kuzey-güney do�rultulu ana kanalizasyon hatt�n�n yak�n�nda yer al�yor olmas� 

nedeni ile mekân�n, mutfak olarak kullan�ld��� dü�ünülmü�tür. Ayr�ca mekân içinden 

yo�un olarak ele geçirilen seramikler de bu görü�ü desteklemektedir. Taban� farkl� 

ebatta tu�lalarla dö�enmi�, ancak tu�lalar mekân�n bütününde korunmam��t�r 

(111)411. 

 

Ancak, mekân içerisinde her hangi bir tezgâh bulunamam��t�r. Ayr�ca mekân 

içerisinde bir pis su giderinin tespit edilememi� olmas� sebebi ile bu temiz su 

künklerinin muhtemelen sadece yap�n�n bat�s�ndaki su havuzuna su sa�lamaya 

yaram�� olabilece�i dü�ünüldü�ünde mekân�n kesin mutfak olarak tan�mlanmas�n� 

güçle�tirmektedir. 

 

Do�u ve bat� duvarlar�nda ni�ler bulunan mekân�n en az iki evreli oldu�u ve 

geç evrede kap� olarak kullan�lan bölümün kapat�ld��� anla��lmaktad�r. Bu mekân 

hemen güneyde yine küçük, taban� tu�la ile kapl� olan bir ba�ka mekâna 

ba�lanmaktad�r. Ancak yüzeye yak�n olmas�ndan dolay� mekân�n güney bölümüne 

ait duvarlar korunmam��t�r. Muhtemelen üst mutfaktan daha sonra M.S. 5. veya 6. 

yüzy�l gibi daha geç bir yap� evresinde yap�lm�� olmal�d�r. Bunun d���nda 

apodyteriumun hemen do�usunda yer alan hamam yap�s�na ait praefurniumun 

konutun geç dönem yap� evresinde caldariumun çökmesiyle birlikte i�levini yitirmesi 
                                                 
411 Gürcan Polat, Yasemin Polat, Kahraman Ya��z, Antandros 2005 Y�l� Kaz�lar�, 28. KST, 2. cilt, 
      Ankara–2007, ss. 45–46.  
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ile birlikte, taban� dolduralarak yükseltildi�i ve ta� dö�enerek güneydo�u kö�esine bir 

f�r�n in�a edildil�i tespit edilmi�tir (�ekil 112)412.  

 

3.3.6.2. Triclinium 

 

Evin ana mekânlar� kuzeyde yan yana dizilmi� alt� oda ve portikodur. 1. ve 4. 

odalar oldukça iyi korunmu� mozaik dö�emeye sahipken, 3. odan�n taban� mermer 

kaplamad�r. Evin kuzeybat�s�nda yer alan 1 nolu geni� mekân gerek tam olarak 

korunmu� mozai�i gerek duvar resimleri ile Yamaç Ev’in en gösteri�li bölümüdür.  

6.80 x 6,80 m. boyutlar�nda kare planl� odan�n korunan yüksekli�i 2.70 m.’dir. 

Yerinde ele geçmi� kap� e�i�i sayesinde odaya ortadan yanlara do�ru aç�lan 4 kanatl� 

bir kap�yla girilmektedir. Bu mekân k��l�k triclinium olarak kullan�lmaktayd�. 

 

Taban moza�inde büyük bir çark�felek motifi, onun da merkezinde iki ku�un 

bir kanthararostan (içki kab�) su içti�i bir betimleme yap�lm��t�r. Kenar 

çerçevelerinde ise dalga ve meander motifleri i�lenmi�tir. Mozaik ufak tefek 

tahribatlar d���nda tamd�r. 

 

Odan�n duvarlar�ndaki resimler mozaikle uyumlu olarak göz al�c� bir �ekilde 

yap�lm��t�r. Kare planl� odan�n bat�, kuzey ve do�u duvarlar�n�n her birinde alt��ar 

panel stilize sütunlarla ayr�larak yerle�tirilmi�tir. Her panelin içerisinde tek bir insan 

figürü yer almaktad�r. Ba�lar� korunmayan figürlerden bat� duvar�n kuzey ucundaki 

panelde yer alan kutu ta��yan kad�n ile kuzey duvar�n�n bat� ucundaki panelde kova 

ta��yan erkek ve ayn� duvar�n do�u ucundaki paneli dolduran krater ta��yan kad�n 

figürleri en iyi korunanlar�d�r413. 

  

Bu k��l�k triclinium d���nda 1. oda ile ayn� hizada 3. odan�n da evin yazl�k 

tricliniumu oldu�u anla��lm��t�r. Yazl�k triclinium olarak kullan�lan bu mekân�n 

giri�i iki Attik-�on sütunu ile desteklenmi�tir. Bunlardan birinin kaidesi yerinde 

korunmu�tur, 3,20 m. geni�li�indeki giri�in kap�s� yoktur. 1. oda ile ayn� ölçülerde 
                                                 
412  Polat, Polat, Ya��z, s. 44.  
413 Gürcan Polat, Antandros 2001 Kaz�lar�, 24. KST, 2. cilt, Ankara, 2002, s. 22. 
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kare ebatl� odan�n taban� tamamen opus sektile mermer dö�eme ile kaplanm��t�r; 

fakat bunlardan hiç biri günümüze kalmam��t�r. �nce uzun bir portikonun kuzeyine 

s�ralanan mekânlardan olu�an bu mimari, konutu olu�turan tüm mekânlara, azami 

ölçüde güne� �����ndan ve güneydeki körfez manzaras�ndan yararlanma olana�� 

sa�lamaktad�r. 

 

 Portikodaki mozaik dö�emenin 3. odaya tekabül eden bölümünde di�er 

k�s�mlardaki geometrik desenlerden farkl� bir panel yap�lm��t�r. Giri�in önünde ko�an 

bir panter figürü ve kö�elerde ku� figürlerinin yer ald��� panelin ana merkezindeki 

madalyon bölümü günümüze ula�mam��t�r.  Portiko üzerindeki bu farkl� panel de 3. 

odaya gösterilen özenin bir kan�t�d�r. 

 

 Kaz�c�lar� taraf�ndan yap�lan tarihlendirmeye göre: Villan�n M.S. 4. yüzy�lda 

in�â edildi�ini, M.S. 6–7. yüzy�la kadar baz� tadilatlarla birlikte kullan�ld���n� ortaya 

koymaktad�r. Bu tarihte Bat� Anadolu’yu etkisi alt�na alan Arap ak�nlar� sonucu kent 

terk edilmi�tir414.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
414 ( http://www.antandros.org/sektorler/yamac-ev.html ( 06.09.2010) . 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

METROPOL�S ANT�K KENT�-A-5 VE A-7 YAPI ADALARI-RESEPS�YON 

SALONU 

 

4.1. METROPOLIS ANT�K KENT�N�N KONUMU 

 

Metropolis kenti ad�n�, kente 5 km. uzakl�kta ki Uyuzdere’de buluanan Meter 

Gallesia isimli Ana Tanr�ça tap�na��n�n bulundu�u dü�ünülen ve çok say�da pi�mi� 

toprak ana tanr�ça heykelci�inin ortaya ç�kar�ld��� kutsal ma�aradan al�r. Metropolis 

�zmir’in Torbal� ilçesinin Yeniköy ve Özbey köyleri aras�ndaki bir tepenin üzerine 

kurulmu�tur. Torbal�’ya 8, Selçuk’a 30, �zmir’e ise 40 km. mesafededir (�ekil 113). 

Strabon Metropolis’in konumunu “Ephesos’dan Smyrna’ya düz bir hat olarak gezi 

sadece üç yüz yirmi stadia’d�r. Metropolis’e uzakl�k yüz yirmi stadia, geri kalan ise 

Smyrna’ya olan mesafedir”415 olarak aç�klamaktad�r. Verimli Kaystros (Küçük 

Menderes) Ovas�’na hâkim bir konumda olan Metropolis’in antik ça�larda bu 

avantaj�n� iyi kulland��� ve en önemli gelir kayna��n� tar�mdan sa�lad��� 

bilinmektedir416. Strabon “gerçekten Ephesoslular�n ve Metropolisliler’in �araplar� 

iyidir” tespitinde bulunur417. Bu da gerek üzüm üretiminde gerekse �arapç�l�kta 

Metropolis’in dönemin önemli bir kenti oldu�unu göstermektedir.  

 

Kentin bir ba�ka önemli gelir kayna�� da çevredeki zengin mermer 

yataklar�yd�. Konumu nedeniyle ticaretin h�zla geli�ti�i Metropolis’te Hegesias isimli 

bir bankerin ya�ad���, ortaya ç�kar�lan yaz�tlar arac�l���yla bilinmektedir. Benzer 

yaz�tlarda ayr�ca, Metropolisli zengin yurtta�lar�n, kentin görkemini ve güzelli�ini 

art�ran Stoa, Tiyatro, Gymnasium gibi an�tsal yap�lar�n in�âs�nda cömertçe 

davranarak finansal destek sa�lad��� da ortaya ç�kmaktad�r418.  

                                                 
415 Strabon, Antik Anadolu Co�rafyas�, (Çev: Adnan Pekman), Arkeoloji ve Sanat Yay�nlar�, 
�stanbul, 1993, s. 145. 
416Murat K�l�ç, “Metropolis’de Konut Mimarisi”, Bas�lmam�� D.EÜ.  Edebiyat Fak. Sosyal Bil. Ens. 
Yüksek Lisans Tezi,  �zmir 2004, s. 87. Metropolis konutlar� k�sm�nda konutlar� yüksek lisans tez 
konusu olarak çal��m�� olan Murat K�l�ç’�n yukar�da ki tezinden faydalan�lm��t�r. Murat K�l�ç’a 
vermi� oldu�u bilgilerden ve yard�mlar�ndan dolay� te�ekkür ederiz.  
417 Strabon,  s. 153. 
418 K�l�ç, s. 87 ; Recep Meriç, Metropolis Bülten 2000, Meseder, 2000, s. 1. 
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4.2. METROPOL�S’�N MEVCUT YAPILARI VE �EH�RC�L�K 

 

Metropolis antik kentinde �u ana kadar ç�kar�lan yap�lar ço�unlukla tiyatro, 

Stoa, Bouleuterion ve hamam gibi kamuya ait binalar olu�turmaktad�r. Sivil-ticari 

unsurlardan dükkânlar ile hamam�n do�usundaki terasta yer alan ve ev plan� veren 

yap�lar ise 2002-2003 kaz� sezonlar�nda yap�lan arkeolojik çal��malarla gün �����na 

ç�kar�lm��t�r.  

 

Kentin yukar� bölümüne “Akropol ve Etekleri”; a�a��daki yamaç ete�i ve 

düzlükteki kent bölümüne “A�a�� Kent”; ortadaki yamaçta 1992’den beri kaz�larla 

ortaya ç�kar�lan Bouleuterion, Stoa, Agora gibi kamu yap�lar�n�n ve oturma 

bölgelerinin bulundu�u bölüme de kenti daha iyi tan�mlayabilmek amac�yla “Orta 

Kent” denilmektedir (�ekil 114)419. 

 

Metropolis kenti Hellen kent kimli�ine uygun olarak yamaçta yap�lm�� bir 

kent konumundad�r. Bu çerçevede, tepe üzerinde, kentin en kutsal alan� say�lan 

akropol yer almakta; kentin tiyatrosu yamaca yaslanm��, ovay� seyreder bir konumda 

kurgulanm��t�r (�ekil 115). Tiyatronun hemen do�usunda Resepsiyon Salonu olarak 

adland�r�lan mekân� da içeren ve Yamaç Evleri olarak tan�mlanan bir grup mekân yer 

almaktad�r. 

    

4.2.1. Yukar� Kent 

 

Akropolis denizden yakla��k 145 m. yukar�da tepenin en üstüne 

yerle�tirilmi�tir. Yap�lan ara�t�rmalar bölgede yakla��k M.Ö. 3000 binlerden itibaren 

insan ya�am belirtileri görülmeye ba�lanm��t�r420. Akropolde M.Ö. 13. Yüzy�la ait 

Hitit mührü bulunmu�tur. Hitit etkisi Arzawa yerle�mesi zaman�nda bu bölgeye de 

varm��t�. M.Ö. 6. Yüzy�la gelindi�inde Ephesos �ehri hâkimiyetinde duvarlarla 

çevrili küçük bir �ehirdir. Bir plato �eklinde olan tepenin üstü tüm Torbal� Ovas�’n� 

                                                 
419 K�l�ç, s. 88; Recep Meriç, Metropolis Ana Tanr�ça Kenti, MES. Yay�n�, �stanbul, 2003, s. 115 
(MAT). 
420 Aybek, S. Aygün Ekin Meriç, Ali Öz, Metropolis, �stanbul–2009, s. 69. 
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görmektedir. Buradan, Küçük Menderes Ovas�’na olas�l�kla tüm alan� en uç 

noktas�na kadar seyredebilmekteydi.   

 

�ehir duvarlar�n�n in�âs�ndan anla��labilece�i üzere Akropolis’de önemli bir 

geli�me Hellenistik Dönem ile ba�lamaktad�r. Duvar kesilmi� büyük posajl� ta�lardan 

örülmü�tür; üç metre yüksekli�e kadar korunmu�tur, özellikle kuzey ve güney 

yönlerinde bu net �ekilde görülmektedir. Zikzak formu verilmi� �ehir surlar� tüm 

�ehri alabilecek yeterli büyüklükteydi. Kenarlar�nda bulunan iki kulesi ile an�tsal bir 

kap� a�a�� kentle ula��m� sa�lamaktad�r. �ehir ve ova manzaral� bu giri� oldukça iyi 

koruna gelmi�tir. Hellenistik dönem boyunca kentin tekrar kurulup geli�mesi 

s�ras�nda Hellenistik bir mekânda terracota figürünler bulunmu�tur.  

 

Akropol,  avantajl� pozisyonu ile önemli bir güvenlik noktas� olmas�n�n yan� 

s�ra, �ehrin koruyucu veya ba� tanr�s� oldu�u dü�ünülen Ares tanr�s�na adanm�� bir 

tap�na��n buraya yerle�tirilmi� olmas� da ek bir önem ta��maktad�r. Tap�na��n tam 

olarak yeri henüz tam olarak tespit edilememi� olmas�na ra�men üzerinde Ares 

Tap�nak rahiplerinin adlar�n�n hiyerar�ik düzende yer ald��� sütun tamburlar� 

bulunmu�tur. Ares Tap�na��,  Roma Dönemi boyunca da Akropol’deki varl���n� 

korumu�tur. Metropolis sikkeleri üzerinde mi�ferli olarak tasvir edilmi� Ares 

figürlerinden de tanr�n�n kent için önemi anla��labilir.  

 

Akropol tepesi M.S. 12. ve 13. yüzy�lda yerle�imin azald��� görülmü�tür. Bu 

period boyunca kent güvenlik nedeni ile daha küçülmü� ve çevresi özensizce 

yap�lm�� yeni duvarlar ile çevrilmi�tir. Ares tap�na��na ve çevredeki di�er yap�lara 

ait parçalar bu yeni sur duvarlar�n�n yap�m�nda kullan�lm��t�r. 

 

4.2.2. Orta Kent 

 

Metropolis Bouleuterion’u, Stoa ve Agora ile birlikte, boyutlar� Hellenistik 

ölçü birimine göre 100 ve 200 ayak uzunlu�undaki kamuya ait yap� adas� içinde yer 

al�yordu (bkz. �ekil 114-115). Alt teras�nda Stoa ve Gymnasion, kuzeyinde ise Agora 

bulunuyordu. Bizans Dönemi’nde yap�lan kaleye ait kal�n sur duvar�, 
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Bouleuterion’un tam ortas�ndan geçmekte ve görünü�ünü büyük ölçüde bozmaktad�r. 

Bizansl�lar sur duvar�nda Bouleuterion’a ait heykelleri, sunaklar� ve mimari bloklar� 

yap� ta�� olarak kullanm��lard�r421. Bu yap� hemen hemen kareye yak�n plan�yla iki 

yolun kesi�ti�i kö�ede yer almaktad�r. Stoa yap�s�yla ayn� hizada bulunmaktad�rlar. 

Önünden kentin en geni� caddesi geçmektedir. 

 

67 m. uzunlu�unda 9,95 m. geni�li�indeki Stoa, Metropolis’te de Hellen 

kentinin vazgeçilmez yap�lar�ndan biri olarak, Bouleuterion’un hemen alt�ndaki 

terasta konumland�r�lm��t�r (bkz. �ekil 114-115)422. Bu yap� geni� platformuyla 

ovaya bakan, insanlar�n dinlenip, kötü hava �artlar�ndan korunabilecekleri bir seyir 

teras� niteli�indedir423. 

 

Metropolis Stoa’s�nda önde Dor tarz�nda yivli sütunlar, ortada ise daha kal�n 

ve düz olan 19 adet sütun s�ras� çat�y� ta��yordu. Öndeki sütunlar�n üzerinde 

olas�l�kla her birinde farkl� bir sponsorun ad�n�n geçti�i Tabula Ansata’lar yer 

almakta idi. Depremden sonra bir süre terk edilen Stoa’n�n Traianus’tan sonra tekrar 

kullan�lmaya ba�land��� san�lmaktad�r424. Bu de�i�iklik kendini özellikle Stoa’n�n 

güney bölümünde gösterir. Bizans Dönemi’nde Stoa’n�n arka duvar� Bizans kalesinin 

yap�m�nda temel olarak kullan�lm��, her iki yan�na yeni kuleler ç�k�lm��t�r425.  

 

Roma Dönemi’nde (M.S. 2. yüzy�l ba�lar�) yap�lan Hamam-Gymnasium 

Kompleksi, Orta Kent’in önemli yap�lar�ndan biridir (bkz. �ekil 114–115). 

Kompleks, Stoa teras�n�n hemen alt�nda, iki teras halinde in�â edilmi�tir. Kompleksin 

içinde bulundu�u yap� adas�n�n (insula) güneyinde 2002 y�l�nda kaz�lan Roma 

dükkânlar� ve istinatl� galeri ile Akropol Yolu olarak adland�r�lan merdivenli yol, 

bat�s�nda Stoa ile aras�ndaki yol, do�usunda Tüccar’�n Evi ve 2003 y�l�nda kaz�s� 

                                                 
421 Meriç,Mat, s. 115.   
422 K�l�ç, s. 89. 
423 K�l�ç, s. 89; Metropolis stoas� ile ilgili daha detayl� bilgi için Ak�n Ersoy, Bat� Anadolu 
      Hellenistik Dönem Stoalar� I����nda Metropolis Stoas�, Yay�nlanmam�� Doktora Tezi,  
      �zmir, 1998.   
424 K�l�ç, s. 89. 
425 Meriç,  s. 123, 127. 
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yap�lan konut olabilecek mekânlar ile aras�nda Akropol Yolu’nu dik kesen ve henüz 

bir k�sm� ortaya ç�kar�lm�� Hamam Yolu olarak adland�r�lan yol yer almaktad�r426. 

 

Orta Kent’te, Hippodamik plan�n özüne uygun olarak, birbirini kesen 

sokaklar�n belirledi�i adalar içinde yer alan yap� ya da komplekslerin bulundu�u her 

alan, numaralar verilerek adland�r�lm��t�r. Böylece Bouleuterion A–1, Stoa A–2, 

Hamam-Gymnasium Kompleksi A–3, Dükkânlar A–4, Hamam-Gymnasium 

Kompleksi’nin do�usunda yer alan konut bölgesinin yer ald��� alan A–5 ve A–7 

olarak isimlendirilmi�tir427.    

 

A–5’in güneyinde yer alan ve yine 2003 sezonunda ortaya ç�kar�lan A–5/7 ve 

A–5/7a yollar�, hamam yolunun do�usunda, birbirinden ayr� istikamete sahip olarak 

do�u ve kuzeydo�u yönünde ilerlemektedirler. Bu yol sistemi de kentin grid plan�nda 

tasarland���n� ispatlamaktad�r428.   

 

4.2.3. A�a�� Kent 

 

A�a�� kent olarak adland�r�lan k�s�mda yap�lan kaz�lar sonucunda Halk 

aras�nda Han Y�k��� olarak adland�r�lan A�a�� Hamam yap�s�n�n kal�nt�lar� ortaya 

ç�kar�lm��t�r. 2003 y�l�nda yap�lan kaz�lar sonucunda kentin kuruldu�u tepenin do�u 

taraf�nda, ovayla birle�ti�i yerde in�â edilmi� bu ikinci hamam yap�s�n�n kaz�s� 

devam etmektedir.  

 

Bu hamam yap�s� Orta Kentte bulunan hamam yap�s�ndan daha büyüktür. 

Kaz�lar sonucunda var olan duvarlar�n do�usunda ve bat�s�nda iki ni� ortaya 

ç�kar�lm��t�r. �ki kemerli ni� aras�ndaki tonozlu bir geçi� kuzey tarafa aç�lmaktad�r. 

Kal�nt�lar�n bat� taraf�nda da ni�li salon olarak adland�r�lan di�er büyük bir salon yer 

almaktad�r. Duvarlar ve tonoz destekleri üzerindeki düvel delikleri ve bol miktarda 

bulunan mermer kaplama parçalar� yap�n�n içinin mermerle kapl� oldu�unu 

                                                 
426 K�l�ç, s. 90; hamam hakk�nda daha geni� bilgi için bkz. Gözde Ulu�ans, Metropolis Hamam–   
Gymnasium Kompleksi Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri (Yay�nlanmam�� Yüksek Lisans 
Tezi), D.E.Ü. Fen Bil. Enstitüsü, �zmir,2003, s. 25-26.    
427 K�l�ç, s. 90. 
428 K�l�ç, s. 90. 
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göstermektedir. Bunun yan� s�ra yap�n�n kuzeyinde oldukça iyi korunmu� tu�la 

tonozlu servis koridoru ve onun üstündeki teras kayda de�er bir ke�iftir ve bu 

özellikleri ile Anadolu’daki hamamlar aras�nda ünik bir yere sahiptir.  

 

A�a�� hamam�n kaz�s� devam etmektedir, kal�nt�lar ortaya ç�kt�kça yap�n�n 

büyüklü�ü ve mimari yap�s� daha net anla��lacakt�r. Yap�n�n, mimari karakteri, 

seramik buluntular� ve yaz�tlardan M.S. 2. yüzy�l�n ba�lar�na ait oldu�u 

dü�ünülmektedir.    
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BE��NC� BÖLÜM 
 

METROPOL�S’TE MUTFAK VE YEMEK ODASININ KONUMU 
 

5.1. A-5 YAPI ADASI 

 

Orta kentte, Hamam’�n do�usunda yer alan terasta birbirinden iki yol 

vas�tas�yla ayr�lan, A-5 ve A-7 olarak isimlendirilen iki yap� adas�nda kentin 

konutlar�na ait ilk somut izlere rastlanm��t�r. Böylelikle Orta Kent plan�na, 

dükkanlardan sonra kamuya ait olmayan özel yap� topluluklar� eklenmi�tir.     

 

A–5 Yap� Adas� Hamam-Gymnasium Kompleksi içinde bulunan Latrina’n�n 

do�usundaki terasta yer almakta ve iki yap� aras�ndaki s�n�r� kuzey yönde Hamam’a, 

güney yönde Tiyatro’ya do�ru uzanan Hamam Yolu belirlemektedir. �nsulay� 

güneyde Akropol Yolu, Kuzeyde ise A-5/7 ve A-5/7a Yollar� taraf�ndan 

s�n�rland�r�lm��t�r.   

 

A-5 Yap� Adas�’n� kuzey, A-7 Yap� Adas�’n� ise güney yönde s�n�rlayan A-

5/7 ve A-5/7a olarak adland�r�lan, birbirinden farkl� istikamete sahip iki yol 2003 

kaz� sezonunda ortaya ç�kar�lm��t�r. 

 

A-5/7 Yolu, A-5’i kuzey yönde s�n�rlamakta ve bat� teras duvar�n�n önünden 

itibaren +80,50 m. kotundan ba�layarak do�u yönde ilerlemektedir. Taban 

dö�emesinin düzgün kesilmi� dörtgen ve yayvan �ist anakaya parçalar� ile 

olu�turuldu�u gözlenmektedir. Ancak yolun �imdilik sadece bat� teras duvar� 

önündeki ba�lang�c� gün �����na ç�kar�lm��t�r. Yolun geni�li�i 2,30 m.dir. A-5/7’nin 

hemen kuzeyinde, yine bat� teras duvar� önünde ba�layan ve A-5/7a olarak 

adland�r�lan ikinci bir yol daha ortaya ç�kar�lm��t�r.  

 

+81,95 m. kotunda ba�layan A-5/7a yoluna ait dö�eme ta�lar� e�imli �ekilde 

kuzeydo�uya do�ru 5,10 m. ilerledikten sonra kuzeyde yasland��� duvara dayan�p 
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alt� merdiven basama�� yaparak alt kotlara indi�i gözlenmi�tir429. Merdiven 

basamaklar�n�n alt�nda onun istikametine uyarak a�a�� do�ru inen yanlar� �ist 

anakayayla s�n�rland�r�lm�� at�k su kanal� tespit edilmi�tir. Burada merdiven 

basamaklar� bir nevi kanal�n üstünü örtme i�levini de görmü�tür. Yap�lan 

çal��malarda insulay� do�uda kesen herhangi bir sokak ortaya ç�kar�lmam��t�r430.  

 

5.1.1. Tüccar Evi ve Mekânlar� 

 

Mine Tanaç taraf�ndan haz�rlanan Metropolis Kent Plan� Önerisi’nde 10 

numara ile belirtilen yerler konut alanlar� olarak gösterilmi�tir431 ( �ekil 116). Ancak 

�u ana kadar Tanaç’�n �ekilde 2 ve 5 numara ile belirledi�i Stoa ve Gymnasium’un 

alt�ndaki (do�usundaki) adada, yukar�da bahsi edilen konut alan�na rastlanm�� ve A-5 

olarak isimlendirilmi�tir. 

 

A-5 Yap� Adas�’nda 2002 y�l�nda kaz�lmaya ba�lanan ve 2003 sezonunda 

tamamen gün �����na ç�kar�lan ilk yap� olan “Tüccar Evi”, ismini içinde bulunan iki 

mermer ölçü ta��ndan almaktad�r. E�imli arazide, ovaya hakim bir konumda in�a 

edilen Tüccar Evi 11,95 x 16,90 m. ebatlar�nda dikdörtgen bir form göstermektedir 

(�ekil 117).  

 

Genellikle dört yönde atrium’a aç�lan oda düzenlemesi Tüccar Evi’nde daha 

farkl�d�r. Bir Impluvium’a sahip olan avlunun etraf�nda, “L” �eklinde s�ralanan 

odalardan olu�an bu ev güneye bakmaktad�r. Güne� �����ndan daha fazla yararlanmak 

amac�yla uygulanan bu bak�� aç�s� Metropolis’te Tüccar Evi’nde de uygulanm��t�r432. 

 

Tüccar Evi’nde Impluvium’un kuzeybat� ve güneybat� kö�esinde, ayn� aks 

üzerinde yer alan iki sütun kaidesi ve bu alanda ele geçen yivsiz yekpare bir sütun 

evin Tetrastyle Atrium olma olas�l���n� kuvvetlendiren delillerdir. Ancak bu 

                                                 
429 K�l�ç, s.92. 
430 K�l�ç, s. 92. 
431 K�l�ç, 92; daha detayl� bilgi için Mine Tanaç, Bat� Anadolu Antik Yerle�imlerinde Kentsel 
      Mekân Kurgusu Ara�t�rmas� (Yay�nlanmam�� Yüksek Lisans Tezi), D.E.Ü. Fen Bil. Enstitüsü,  
      �zmir, 2000, s. 192.     
432 K�l�ç, s. 93. 



 142

kaidelerin kuzeydo�u ve güneydo�u aks�nda yer almas� gereken sütun kaideleri ise 

korunmam��t�r. Muhtemelen bir ‘Tetrastyle Atrium’ olan bu evde tipik plana göre 

do�u yönde bulunmas� gereken odalar�n aç�ld��� bir hol uzanmaktad�r. Ancak bahsi 

geçen bu odalar bu noktada bulunmamaktad�r. Yani bu evin do�u s�n�r�nda sadece 

dü�ük kotta yer alan kanall� mekân ve bunun üzerini kapatan bir koridor yer 

almaktad�r.  

 

Evin mekânlar�, büyüklükleri ve i�levleri bak�m�ndan birbirinden farkl�l�klar 

gösterirler. Bununla birlikte yap�lan arkeolojik kaz�lar s�ras�nda ele geçen buluntular 

mekânlar�n hangi amaca hizmet etti�ini kesin olarak ortaya koyamamaktad�r. Plan 

tipi ise Bat� Anadolu’da bulunan ev planlar�yla benzerlik göstermez433. 

 

5.1.1.1. M-1 Mekân� (Tetrastyle Atrium) 

 

M-1 olarak isimlendirilen mekân Atrium’lu bir avludur (�ekil 118). Avluya, 

dolay�s�yla eve giri� güneyden 74 cm. x 80 cm. ebatlar�nda, do�u yar�s� korunmam�� 

mermer bir kap� e�i�i ile sa�lanmaktad�r. E�ikten ad�m at�ld�ktan sonra Impluvium’u 

güney yönde s�n�rlayan dar bir koridor yer al�r. Bahsi geçen bu koridor evi üç yönden 

dola�an hollerden do�u-bat� yönünde uzanan güneydeki holü olu�turmaktad�r. 

Koridorun geni�li�i 65 cm. uzunlu�u 4,80 m. ebatlar�ndad�r. Bundan sonra kuzey-

güney do�rultusunda mozaikli bir hol (�yi �anslar Mozai�i) uzanmaktad�r (�ekil 

119). 

Giri�, mozaikli hol (�yi �anslar Mozai�i) ve Triclinium (M-3a-3b) evin ana 

eksenini olu�turmaktad�rlar. Üçü de ayn� aks üzerinde birbirini tamamlamaktad�r. 

Özelikle mozaikli hol evin en gösteri�li mekân�n önünde yer almaktad�r.  

 

Bona Fortuna Mozai�i’nin yer ald��� bat�daki hol 9,40 m uzunlu�unda 70 cm. 

geni�li�indedir. Bu holde mozai�in Triclinium’un aks�nda yer almas�, onun büyük 

giri�inin vurgulanmas�nda önemlidir. Giri�ten ad�m�n� atan ki�i a�a��da ayr�nt�lar� ile 

anlat�lacak olan mozaikli taban ve onun ekseninde yer alan Triclinium’un büyük 

                                                 
433 K�l�ç, s. 94. 



 143

giri�i ile kar�� kar��ya kalacakt�r. Burada ev sahibinin evin en büyük ve gösteri�li 

sosyal mekânlar�n� vurgulamak amac�yla bu mozaikleri yapt�rd��� dü�ünülebilir. 

 

1.24 x 3.99 m. ebatlar�nda olan mozaik Impluvium’un bat�s�n� s�n�rlayan 

holde bulunmaktad�r. Güney ve do�u yönde mermer bloklarla bat�da ise M-5’in do�u 

duvar�yla çerçevelenmi�tir (bkz.�ekil 119).  Mozai�in güney yönde bitimini gösteren 

ve yan yana yer alan dikdörtgen formda iki mermer blok bulunmaktad�r. Mermer 

bloklardan do�udaki, Impluvium’a do�ru ç�k�nt� yapmakta ve Impluvium’u belirleyen 

sütunlardan güneybat�da yer alan�n� ta��maktad�r. Bu sütun bulunamam�� olmas�na 

ra�men, kaidenin üzerinde sütunun bast��� alan�n izleri görülebilmektedir. Do�u 

yönde, mozai�i s�n�rlayan kuzeye do�ru uzanan blok sistemi, alt� parçadan olu�an 

düzgün kesilmi� dörtgen mermer ta�lardan meydana gelmektedir. Kuzey yönde ise 

mozai�i s�n�rlayan ta�lar kay�pt�r. Sadece (yukar�da bahsedilen güneybat�daki 

kaidenin aks�na uyan) kuzeybat�da kare formunda bir sütun kaidesi yer almaktad�r. 

Bu kaidenin, Impluvium’un kuzeyindeki holde in situ olarak yat�k bir �ekilde 

bulunan, 1,98 m. uzunlu�unda 0,28 m. alt çap�nda yekpare yivsiz sütunu ta��d��� 

anla��lmaktad�r434.  

 

Bat�daki holde uzanan mozaikte taban� olu�turan Tessera’lar beyaz ve 

lacivert renktedir. Süslemeler beyaz renkli tesseralar�n aras�nda lacivert renkteki 

Tessera’lar�n kullan�lmas�yla olu�turulmu�tur. Tessera’lar genellikle büyük ve 

kabad�r (bkz.�ekil 119).  

 

Mozaik tabanda güney yönden ç�k��a göre okunacak �ekilde Latince “BONA 

FORTUNA” (iyi �anslar) ibaresi görülmektedir (�ekil 120). Kuzeye do�ru her iki 

yanda geometrik motifler ve ortada kantharos betimi bulunmaktad�r. Kuzeyde ise 

Triclinium’a giren ki�inin okuyaca�� �ekilde bu kez Yunanca “������ �����” (iyi 

�anslar) ibaresi yer al�r (�ekil 121). 

 

M-1 Mekân�’da, bat�daki mozaikli hole a�a��da de�inilecek olan M-2 ve M-5 

mekânlar�, kuzeyde uzanan 2,78 x 5,58 m. ebatlar�ndaki hole ise M-3 ve M-6 
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mekânlar� aç�lmaktad�r. Do�uda ise M-9 ve M-10 mekânlar�n�n üzerinde, ihtimalle 

ah�ap bir taban�n olu�turdu�u 2,04 x 6,76 m. ebatlar�nda bir hol daha yer almaktad�r. 

Ancak bu yönde Atrium’a aç�lan odalar mevcut de�ildir. Zaten evin do�u s�n�r� da 

M-9 ve M-10’nun do�u duvar�nda noktalanmaktad�r. Evin dört yan�nda uzanan 

koridorlar ortada yer alan Impluvium’u s�n�rlamaktad�rlar.      

 

5.1.1.2. M-2 Mekân� (Culina) 

 

Evin güneydeki ana giri�inden ad�m at�ld�ktan sonra, bat�da yer alan ilk 

mekân mutfak (culina) mekân�d�r. . M-2 olarak isimlendirilen bu mekân direkt olarak 

güneydeki hole aç�lmaktad�r (�ekil 122). Mekâna giri� 1 m. geni�li�inde O,67 m. 

derinli�inde bir aç�kl�k ile sa�lanmaktad�r. Bu aç�kl�kta yer almas� gereken kap� e�i�i 

günümüzde yerinde de�ildir. M-2 içten içe 3,15 m. x 3,48 m. ebatlar�nda olan 

mekânda taban korunmam��t�r435.  

 

Mekân�n güneybat� kö�esinde ve bat� duvar�nda Hellenistik bloklardan olu�an 

duvar gözlenmektedir. Bu, Tüccar Evi’nin yap�m�nda daha öncesinden var olan 

Hellenistik duvar�n da kullan�lm�� oldu�unu bosajl� ta�lar�n t�ra�lanarak düz bir 

duvar zemini elde edilip yüzeyinin s�vand���n� göstermektedir. Hellenistik duvar 

üzerinde gözlemlenen harç izleri, M-2’nin duvarlar�n�n s�val� oldu�una i�aret 

etmektedir. Hellenistik duvar, a�a��da anlat�lacak M-3a Mekân�’n�n bat� duvar�n�n 

kuzey bitiminde de görülmektedir. 

 

Di�er önemli bir nokta Latrina’n�n at�k suyunu d��ar�ya bo�altt��� yerde in 

situ olarak anakaya üzerinde duran bosajl� Hellenistik ta��n aks�na, M-2’nin 

güneybat� kö�esinde yer alan Hellenistik duvar ta�lar�n�n aks�n�n uymas�d�r. 

Böylelikle verilen bu iki kan�tla yap� adas�nda Hellenistik yerle�imin varl���ndan söz 

edebilmek mümkün olmaktad�r.  

 

Mutfak mekân�n, kuzeydo�u kö�esinde, yer alan tezgâh�n mutfak tezgâh� 

olarak m� yoksa ocak yeri olarak m� kullan�ld���n� kesin olarak söylemek mümkün 
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olmasa da mekân�n i�levine ���k tutmas� aç�s�ndan önem arz etmektedir. Bu tezgah 

di�er kentlerde görülenin aksine düz de�ildir. 1,05 m. x 1,62 m. ebatlar�nda 0,54 m. 

yüksekli�inde sadece tu�la malzeme kullan�larak harçla örülmü� tezgah�n do�u yar�s�  

bat� yar�s�na göre yakla��k 20 santim daha alçakt�r, (�ekil 123). Mimari yap�s� itibari 

ile f�r�na da benzememektedir.  

 

M-2’de bat� duvar� ortas� önünde a��z k�sm� tabana oturacak �ekilde 

yerle�tirilmi�, in situ olarak duran bir Pithos’un a��z k�sm� tespit edilmi�tir. Bu kaba 

ait gövde parçalar� da ele geçmi�tir. Olas�l�kla ters duran bu pithos su ihtiyac�n� 

kar��lamak amac�yla kullan�lm�� olmal�d�r436. Di�er kentlerde ki Roma konutlar�nda 

da bu tip küplere ve konut içerisinde su ihtiyac�n� gidermeye yönelik kuyu ve 

sarn�çlar vard�r. Mekân içinden ayr�ca üç parça halinde bu�day ö�ütmeye yarayan 

de�irmen ta�� ele geçmi�tir. Bu ö�ütme ta�lar�n�n parçalar� Metropolis’de s�kça 

bulunmaktad�r .  

 

Güney duvar�n�n hemen hemen ortas�ndan itibaren güneybat� kö�eye kadar 

uzanan 66 cm. yüksekli�inde 76 cm. geni�li�inde 2,10 cm uzunlu�unda,  tu�la ve 

irili ufakl� ta�lardan harçla örülerek olu�turulmu� bir platform yer almakta ve 

platformun üst k�sm�n�n tu�la malzeme ile olu�turuldu�u gözlenmektedir (�ekil 124). 

Bu platformun bat� uçunda Hellenistik duvara dayand��� yerde, duvar ta��n�n 

cephesinde biri küçük biri büyük olmak üzere yan yana aç�lan iki oyu�un 

olu�turuldu�u görülmektedir. Bu oyuklara metal veya ah�ap malzeme girerek dolap 

veya ona benzer bir e�yan�n sabitlenmesi amaçl� olarak kullan�ld��� dü�ünülmektedir 

(�ekil 125) 437.  

 

5.1.1.3. M-5 Mekân�  

 

M-2’nin kuzeyinde yer alan M-5 Mekân� Impluvium’un do�usunda uzanan 

hole, aç�lmaktad�r (bkz. �ekil 122). D��ar�dan bak�ld���nda mekân�n do�u duvar�n�n 

kap� e�i�inin güneyinde kalan k�sm�n�n ilk evrede aç�k oldu�u gözlenmi�tir438. Böyle 
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bir aç�kl���n varl���, duvar�n güney yönde M-2’nin kuzey duvar�na biti�ti�i yerdeki 

biti�me izinden anla��lmaktad�r. Daha sonra güney k�sm�na duvar ilave edilerek giri� 

ortaya al�nm��t�r. Aradaki aç�kl��a kap� e�i�i yerle�tirilmi� ancak kap� e�i�i, aç�kl���n 

geni�li�ini tam olarak kapatamam��, uzunlamas�na ek bir dev�irme blok 

yerle�tirilmi�tir439.      

 

�ki parçadan meydana gelen kap� e�i�i 1,26 m. geni�li�inde, 0,49 m. 

derinli�indedir. D��ar�ya aç�lan pençeresi olmayan mekân�n ayd�nlatmas�n�n kap� 

e�i�i önünden yo�un bir �ekilde pencere cam� parçalar� ele geçmi� olmas� sebebi ile  

kap�n�n üzerinde yer ald��� dü�ünülen bir pencere vas�tas� ile avludan sa�land��� 

dü�ünülmü�tür440.  

 

Mekân�n taban�nda bozulmu� olarak horasan harc� dikkati çekmektedir. 

�htimalle bu harc�n üzerini taban malzemesi kaplamaktayd�, ancak tabanda kullan�lan 

malzemeye dair bir ipucuna rastlan�lamam��t�r.  

 

M-5 içten içe 3,45 x 5,59 m. ebatlar�ndad�r. Mekân�n ortas�nda bat� duvar�na 

yaslanan ve M-5’i ikiye bölen tu�la duvar yer almaktad�r (bkz. �ekil 122). Harçla 

örülmü� olan bu duvar mekân�n do�u yar�s�na do�ru y�k�lm��t�r. Do�u duvar�yla 

tu�la duvar aras�nda 1,19 m.lik bir aç�kl�k bulunmaktad�r. Bu aç�kl�k iki alan 

aras�ndaki geçi�i sa�lamaktad�r. Buras� da ihtimalle perde ile kapat�lmaktayd�. Daha 

öncesinden mekân�n yatak odas� olarak kullan�ld��� öne sürülmü� olmakla birlikte bu 

kadar gösteri�li duvarlara sahip bu mekân�n en az�ndan ilk evresinde yatak odas� 

olarak kullan�lm�� olmas�ndan çok örneklerini Bat� Anadolu’nun Pergamon, 

Ephesos, Antandros gibi di�er kentlerinde de gördü�ümüz kabul veya triclinium  

mekân� olarak da dü�ünebiliriz. 

 

M-5 mekân�nda üst kotlardan itibaren duvar cephelerinde freskler 

gözlenmi�tir. Ayn� �ekilde duvardan kopan freskler dolguda da yo�un olarak tespit 

edilmi�tir. Fresklerde zeminin bej/sar�mt�rak renkte oldu�u ve bu zemin üzerine 

yap�lan desenlerin (ki bunlar�n üçgen gibi geometrik motiflerden olu�tu�u ele geçen 
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baz� parçalardan belli olmaktad�r) vi�neçürü�ü ve mavi renklerini kullan�larak 

olu�turuldu�u gözlenmi�tir441. Kaz�lar sonras�nda freskleri korumak amac�yla duvar 

cepheleri üzerinde 0,20–0,25 m. kal�nl���nda dolgu topra�� b�rak�larak kapat�lm��t�r.  

  

Konservasyonu yap�lan bu bölümlerdeki duvar s�valar�nda iki evre dikkati 

çekmektedir. Bunlardan ikinci evre ilk evrenin bozulan s�vas�n� kullanarak onun 

üzerine hemen hemen ayn� kal�nl�kta ikinci bir kat s�va geçerek yeni bir düzlem elde 

etmi�tir. Bu iki evreyi mekân�n bat� duvar�nda ve giri�in sa��ndaki s�valarda görmek 

mümkündür. Mekândaki duvar s�valar�na bakarak Tüccar Evi’nde iki yap� evresinin 

var oldu�unu söylenebilir. Bu sav� a�a��da anlat�lacak M-3b Mekân�’n�n tu�la duvar� 

da desteklemektedir442.  

 

Mekân içinde, taban üstünden önemli bir buluntu olarak mermer ölçü ta�� gün 

�����na ç�kar�lm��t�r (�ekil 126). Objenin a��rl��� 2,540 kg.d�r ve evin bir tüccara ait 

oldu�unu gösteren kan�tlardan biridir. Bu ölçü ta�lar�n� Romal�lar, Agora’larda, ticari 

amaçl� tartma i�lemlerinde kullan�rlard�443.  

 

M-5 Mekân�’n�n kesin olarak hangi amaca hizmet etti�ini eldeki yetersiz 

arkeolojik verilerle kan�tlamak güçtür. Ancak odan�n bezemeli duvar fresklerine 

sahip olmas� ve odan�n tu�la duvar ile ikiye bölünmesi mekân�n en az�n özel bir 

i�levle kullan�ld���n� gösteren bir kan�tt�r. Dolay�s�yla böyle bir mekanda özel 

konuklar�n a��rland���n� dü�ünmek pek de yanl�� olmasa gerektir.    

  

5.1.1.4. M-3a ve M-3b Mekânlar�  (Triclinium) 

 

M-3a ve M-3b Mekânlar� asl�nda bir bütün olarak ele al�nd���nda tek bir 

mekân� olu�turmaktad�rlar (�ekil 127a). M-3b’ye M-3a mekân�n�n büyük giri�inden 

girildikten sonra ula��lan (�ekil 127b) bu iki mekân ikisi birlikte evin en büyük 

mekan�n� olu�turmaktad�rlar. 
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Ana giri�in kuzey ekseninde yer alan M-3a, mozaikli taban�n yer ald��� bat� 

holüne bakmaktad�r. Güneydeki mermer kap� e�i�inden içeriye ad�m�n� atan ki�i 

önünde uzanan mozaikli holü katettikten  sonra M-3a Mekân�’n�n güzel kap� e�i�i ile 

vurgulanan geni� giri�inden geçerek mekâna ula�maktad�r. Böylelikle mekân�n evin 

giri�inin aks�nda konumland�r�lmas�, ona do�ru uzanan mozaikli bir holün bulunu�u 

ve mozai�in kuzey ucunda mekâna giri� yönünden okunacak �ekilde yaz�lm�� 

“������ �����” ve güney ucunda yer alan bu kez güneyden yani evin ana 

giri�inden ç�k��a göre okunacak �ekilde “BONA FORTUNA” yaz�s�n�n varl��� M-

3a’y� Tüccar Evi’nin içindeki odalar aras�nda farkl� ve ayr�cal�kl� bir konuma 

yerle�tirmektedir444. Dolay�s�yla bu mekân, evin reisinin konuklar�n� a��rlad���, 

yemeklerin verildi�i, e�lence ve oyunlar�n düzenlendi�i bir yer, Romal� terimiyle 

Triclinia ya da Triclinium olarak dü�ünmek mümkün görünmektedir. 

 

M-3a mekân�na giri� güney yönden, 1,60 m. geni�li�inde, 0,84 m. 

derinli�inde mermer bir kap� e�i�i ile sa�lanmaktad�r. Mekân içten içe 5,38 x 5,57 m. 

ebatlar�ndad�r. M-3a’da mekân�n do�u duvar�na yakla��k 1,07 m. uzakl�kta 0,17 x 

0,27 m. ebatlar�nda sütun kaidesi in situ olarak ortaya ç�kar�lm��t�r. Bu kaide anakaya 

üzerine oturtulmu� bat� duvar�nda (ayn� zamanda a�a��da anlat�lacak M-3b’nin de 

bat� duvar�n� olu�turmaktad�r) 7 tane yan yana s�ralanm�� kiri� deliklerine oturtulan 

yatay hat�llardan birisini destekleyen bir sütunun kaidesi oldu�unu dü�ündürmekte ve 

kuzeyden üçüncü hat�l deli�ini kar��lamaktad�r. Bat� duvar�nda yer alan kiri� delikleri 

yakla��k 30 x 30 cm. ebatlar�nda ve 30 cm. derinli�inde 45-50 cm. aral�klarla kuzey-

güney do�rultuda uzanmaktad�rlar (�ekil 128).  

 

Mekân�n do�u ve güneydo�u duvar�nda (giri�in hemen sa��nda), sadece 

temelde ta� ve tu�layla olu�turulmu� seki �eklinde bir kullan�m ortaya ç�kar�lm��t�r 

(�ekil 129). Bu alandan çok say�da çivi ve pencere cam� parçalar� ele geçmi�tir. 

�htimalle buras� üst k�sm� ah�ap malzemeyle yap�lm��, seki �eklinde bir oturma 

yeriydi. Bu sekilerin üzerinde olas�l�kla Triclinium’da kullan�lan klineler 

bulunmaktayd�. Bu noktada üç yönde bulunan duvar uzunluklar�n�n verilmesi, bahsi 

geçen yataklar�n duvar önlerine kaç tane yerle�tirilebilecekleri konusunda fikir 
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yürütülmesini sa�layabilmektedir. Güneydo�u duvar�n�n uzunlu�u 2,14 m., do�u 

duvar�n�n uzunlu�u 5,63 m., kuzeydeki duvar�n uzunlu�u ise 5,36 m.dir. Bu durumda 

güneyde 1, do�uda 2, kuzeyde 2 tane klinenin yer alm�� olabilece�i 

dü�ünülmektedir445. Bulunan pencere cam� parçalar�ndan dolay�, Atrium’a bakan 

pencerelerden birisinin M-3’ün güneydo�u duvar� üzerinde oldu�u dü�ünülmü�tür446. 

Mekân�n kuzey duvar� bat� duvar�nda oldu�u gibi anakayaya oturmaktad�r. 

 

Mekânlar�n duvarlar�n�n, hatta üzerinde yükseldikleri anakayan�n bile s�val� 

oldu�u gözlenmektedir. Ancak mekân içi dolgusunda boyal� fresklere rastlan�lmad��� 

gibi duvarlar üzerindeki korunmu� olan s�valarda da bu yönde izlere 

rastlan�lmam��t�r.   

 

M-3a Mekân�’nda, M-3b Mekân�’n�n tu�la duvar�n�n hemen do�usunda kalan 

alanda, ona biti�ik olarak konumland�r�lm�� in situ olarak ortaya ç�kar�lan platform, 

örne�inin benzeri daha öncesinde Ephesos’un 2 nolu evinde bulunan SR 24 nolu 

triclinium’unda görülmektedir. Bu platform daha çok triclinium’da yap�lan 

symposion gibi yemekli partilerde servis tezgah� olarak i�lev görmü� (tezgah) 

olmal�d�r.(�ekil 130). Bu servis platformu M-3b’nin kap� e�i�inin kuzeyinde devam 

eden tu�la duvar�n d�� (do�u) cephesinde, bu duvara biti�ik olarak yan yana yer alan 

mekânsal bir ö�edir. Bu iki olu�umdan güney biti�ikteki 1,10 m. geni�li�inde, 0,51 

m. yüksekli�inde, 0,76 m. derinli�indedir. Tu�la örgülü ve d��� tamam�yla mermer 

kaplama olan bank �eklindeki bu platformun ortas� kenarlardan 0,20 m. b�rak�l�p 

ortas� 0,15 m. dü�ürülmü�tür. Kar��dan bak�ld���nda bir koltuk görünümündedir. Bu 

platformun iç duvarlar�nda kullan�lan baz� mermer plakalar�n bozulan yerlere 

sonradan dev�irme olarak eklendi�i gözlenmektedir. Onun hemen kuzey biti�i�inde 

ise üstü ihtimalle mermer plakayla kapl� bir platform daha gözlenmektedir. Bu 

platformun sa�lam olmayan mermer plakas� üstten kald�r�ld�ktan sonra tu�la örgülü 

bu olu�umun ortas�n�n bo� oldu�u, güney cephesinin (0,32 m. geni�li�inde) mermer 

plakayla kapl� oldu�u, kuzey cephesinin ise aç�k oldu�u gözlenmi�tir. Bu platform 

d��tan d��a 0,60 x 0,66 m. ebatlar�ndad�r447.  
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Triclinium’un antik dönemde ki i�levi, symposionlar, yemek ve içki partileri, 

dü�ünülecek olursa,  M-3a’da yer alan ve d��� mermer plakayla kapl� bu platform 

mutfaktan getirilen yemekler için bir �s�tma yeri olarak kullan�lm�� ya da yemeklerin 

servisi için bir tezgah olarak kullan�lm�� olmal�d�r448. Ancak Ephesos’da Yamaç 

Evleri II’de 2 nolu konutta bulunan servis tezgah�ndan farkl� olarak Tüccar Evi’de 

bulunan bu servis platformu çifttir, yan�nda bulunan platform, Ephesos’da görülen 

örnekte yoktur.  

 

M-3a’da da M-5 Mekân�’nda bulunanla ayn� nitelikte bir ölçü ta�� daha 

ortaya ç�kar�lm��t�r (�ekil 131). Taban üstünden güneybat� kö�ede +77,38 m. 

kotunda ortaya ç�kar�lan 3.600 kg. a��rl���nda mermer a��rl�k evin bir tüccara ait 

olabilece�inin bir ba�ka kan�t� olarak dü�ünülmü�tür449.   

 

Daha öncesinde de belirtmi� oldu�umuz gibi M-3b tek ba��na ba��ms�z bir 

mekân de�ildir. Bu mekâna giri� hemen hemen tu�la duvar�n ortas�ndan itibaren, 

0,94 m. geni�li�inde 0,485 m. derinli�inde mermer kap� e�i�i ile sa�lanmaktad�r 

(�ekil 132). Mekân içten içe 2,39 x 5,35 m. ebatlar�ndad�r.  

 

Mekânda taban dö�emesini iyi korunmu� tu�la malzeme olu�turmaktad�r. 

Tabanda kullan�lan tu�la malzeme 32 x 32 cm. ebatlar�nda, kare formunda olup 

duvar yap�m�nda kullan�lan tu�lalarla ayn� niteliktedirler. M-3b Mekân�’n� M-3a 

Mekân�’ndan ay�ran tu�la duvar�n içinde ve d���nda aç�lan ni� �eklinde olu�turulmu� 

mimari aç�kl�klar izlenmektedir. Bunlar s�ras�yla �u �ekilde takip edilmektedir: Kap� 

e�i�inin güneyinde, tu�la duvar�n iç cephesinde, duvar içinde ni� �eklinde 

olu�turulmu� korunmu� yüksekli�i 0,77 m. geni�li�i 1,26 m. derinli�i 0,36 m. olan 

aç�kl�k gözlenmektedir. �htimalle bu aç�kl���n önü ah�ap malzemeyle kapat�larak 

dolap olarak kullan�lm��t�r.  

 

Kap� e�i�inin kuzeyinde devam eden tu�la duvar�n bu kez d�� (do�u) 

cephesinde, yine duvar içinde olu�turulmu� mimari aç�kl���n, korunmu� yüksekli�i 

0,37 m., geni�li�i 0,655 m., derinli�i 0,395 m. olarak izlemekteyiz (bkz. �ekil 132). 
                                                 
448 K�l�ç, s.103. 
449 K�l�ç, s.103. 
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Bu aç�kl���n üst k�sma do�ru tamamland���nda bir kemer olu�turaca�� aç�kt�r. 

Böylelikle bu k�sm�n ni� �eklinde olu�turuldu�u ve çe�itli e�yalar�n konuldu�u 

gelmektedir. Bu ni�in hemen güneyinde korunmu� yüksekli�i 0,35 m., derinli�i 0,38 

m., geni�li�i 0,20 m. olan küçük bir aç�kl�k daha gözlenmektedir. �htimalle buras� da 

küçük adak e�yalar�n�n konuldu�u bir yer olmal�d�r. Mekân� Triclinium’a getirilen 

malzemelerin muhafaza edildi�i bir servis alan� olarak dü�ünülmü�450 olsa da 

taban�n�n tu�la dö�eli olmas�ndan ve a�a��da belirtmi� oldu�umuz üzere farkl� yap� 

evrelerine sahip olmas�ndan dolay� da buras�n�n geç bir evrede evin killeri olarak 

yeniden tasarlan�p kullan�ld��� da dü�ünülebilir.       

 

Nitekim M-3b’nin tu�la duvar� üzerinde farkl� yap�m teknikleri 

görülmektedir. Bu arkeolojik olarak evin yap�m evrelerinin iyi bir �ekilde 

gözlemlenmesini sa�lamaktad�r. Özellikle kap� e�i�inin güneyindeki d�� cephede yan 

yana yer alan üç evre yap�n�n geçirdi�i tadilat ve onar�m a�amalar�n� 

göstermektedir451. (�ekil 133). Bunlardan kap� e�i�inin hemen solunda yer alan ve 

düzenli örgü tekni�i ile dikkati çeken, tu�la duvar�n ilk yap�m evresidir. Burada 

tu�lalar altta dörtgen bir mermer blo�un üzerinde yükselmektedir. Di�er üç yap�m 

tekni�inde de altta görülen mermer blok ta�lar olas�l�kla malzemenin topraktan 

rutubet almas�n� önlemek amac�yla konulmu� olmal�d�r. Bahsi geçen ilk evrede 

tu�lalar�n birbiriyle kesi�me noktalar�n�n iyi ayarland��� ve konturlar�n düz bir ekseni 

takip etti�i görülür. Onun hemen yan�nda, ortada yer alan ikinci evrede bozulan 

k�sm�n bu kez çe�itli büyüklüklerdeki tu�la malzeme ile t�pk� ilk evrede oldu�u gibi 

üst üste yatay olarak dizilerek olu�turuldu�u görülmektedir. Ancak i�çilik kalitesinin 

çok dü�ük oldu�u  görülmektedir. 

 

 Onun hemen yan�nda, güneyde yer alan üçüncü evrede de�i�ik bir örgü 

sistemi ile kar��la��lmaktad�r. Altta ta� kaidenin üzerinden itibaren yatay olarak üst 

üste iki s�ra halinde tu�la örgü, onun üzerinde sa�a yat�k olarak bal�ks�rt� �eklinde, 

birbirinin üzerine y�k�lm�� görünümünü veren bir s�ray� onun üzerinde bu kez sola 

do�ru devam eden ayn� örgü s�ras� takip etmektedir. Bundan sonra gelen yatay olarak 

üst üste iki s�ra tu�lan�n üzerinde bal�ks�rt� örgünün devam edece�i üst k�s�mda 
                                                 
450 K�l�ç, s. 103. 
451 K�l�ç, s. 105. 
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korunan tu�lalardan bellidir. Bununla birlikte kap� e�i�inin kuzeyinde yer alan 

bölümdeki duvar�n iç cephesinden tadilat geçiren yerler net bir �ekilde 

görülebilmektedir. M-3a ve M-3b mekân’lar�n� birbirinden ay�ran tu�la duvar�n da 

di�er duvarlar gibi s�vanm�� oldu�u gözlenmi�tir. Ancak s�valar üzerindeki fresklerin 

renkli bezemelere sahip oldu�una dair dolgudan herhangi bir ipucuna rastlan�lmad��� 

gibi s�valar üzerinde bu yönde bir iz bulunamam��t�r. Dolay�s�yla freskler krem/bej 

olmak üzere tek renktedir (krem-bej)452.  

 

5.1.1.5. Tüccar Evi’nin Di�er Mekânlar� 

 

Tüccar evinin mutfak ve triclinium d���nda M-6, M-9, M-10 olarak 

adland�r�lan mekânlarada sahiptir. Bu mekânlar e�imden dolay� bat�daki mekânlar 

kadar iyi korunam��lard�r. Bu mekânlar�n i�levi hakk�nda yorum yapmak zordur. 

Taban� ortaya ç�kar�lan Impluvium’un dö�emesi kuzeybat� kö�ede kare ebatlarda 

düzgün kesilmi� yayvan 5-6 �ist parças�ndan olu�maktad�r (�ekil 134). Fakat 

dö�emeyi olu�turan di�er ta�lar günümüze kadar gelememi�tir. E�imli çat�dan akan 

ya�mur sular�n�n birikti�i bu havuz 3,31 x 3,80 m. ebatlar�nda ve yakla��k 0,21 m. 

derinli�indedir (�ekil 135)453. 

 

Impluvium’da biriken ya�mur sular� ayn� zamanda, onun yak�n�nda bulunan 

bir sarn�çta depolan�yordu (bkz. �ekil 136). Suyu bu sarn�ca ula�t�ran kanal ortaya 

ç�kar�lm�� olup anakayaya oyulmu�tur. Impluvium’u do�uda s�n�rlayan duvar�n bat� 

iç cephesinden kuzey-güney istikametinde ilerlemekte (bkz. �ekil 134) ve iç k�s�mda 

yanlar� �ist parçalar�yla s�n�rland�r�lm�� ve üstü �ist parçalar� ile kapat�lm��t�r454. Bu 

kanal, M-10 mekân�na Impluvium’un güneydo�u kö�esinden, do�u yönde dirsek 

yaparak ba�lanmaktad�r.  

 

M-9 ve M-10 mekânlar� tek bir mekân olarak incelenmelidir Buradaki ay�r�m 

çamur harçla bindirme tekni�inde yap�lm�� duvar�n, mekân� M-9 ve M-10 olarak 

ikiye bölmesiyle ilgilidir Bunlardan M-10 Mekân�’nda anakayaya ula��lm��t�r. 

                                                 
452 K�l�ç, s. 105. 
453 K�l�ç, s. 96. 
454 K�l�ç, s. 96. 
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Yukar�da Impluvium bahsinde ad� geçen kanal�n M-10’daki devam� yine �ist 

anakayaya oyulmu�tur. Bahsi geçen bu kanal�n ikinci görevi ise dirsek yapt��� yerde 

M-9 Mekân’�nda yer alan sarn�ca uzanarak Impluvium’da biriken suyun 

depolanmas�n� sa�lamas�d�r. Kaz�c�lar� taraf�ndan bu kanalla ili�kili olarak �öyle bir 

varsay�mda bulunulmu�tur455; Impluvium’dan gelen su sürekli olarak sarn�ca direne 

edilmekte ve sarn�çta depolanan su ta�ma noktas�na geldi�inde, yukar�da bahsedilen 

kanal�n sarn�ca ba�lant� yapt��� yerin a�z� kapat�lmaktayd�. Bu durumda su, kanal�n 

dirsek yapt��� noktadan evin (do�u duvar�n�n alt�ndan) d���na do�ru direne 

edilmekteydi. 

 

Mekân içerisinde bat� duvar� boyunca 1,85 m. ilerleyen kanal, bu noktadan 

sonra M-10’nun do�u duvar�na do�ru dirsek yaparak Impluvium’un fazla suyunu 

evin d���na ta��maktad�r. Kanal 0,31 m. geni�li�inde, 0,12-0,13 m. derinli�indedir. 

Üzeri yayvan �ist malzemeyle kapat�lm�� (bu malzemeden bir tanesi kanal�n üzerinde 

in situ olarak durmaktad�r) olan bu kanal ihtimalle, do�u duvar� alt�ndan devam 

ederek akropolden inen at�k su kanal�na ba�lanmakta ya da direkt olarak caddeye 

drene edilmektedir.  

      

M-9 mekân�nda yap�lan kaz� çal��mas�nda �ist anakayaya oyulmu� sarn�ç gün 

�����na ç�kar�lm��t�r (bkz. �ekil 136). Sarn�ç içinde sondaja devam edilmemi�, mekân 

üzeri kapat�larak kaz�s� daha sonraki bir döneme b�rak�lm��t�r.  

 

Impluvium’un suyunu drene etmeye yarayan di�er bir kanal havuzun 

kuzeybat� kö�esinden sütun kaidesinin alt�ndan ç�kmaktad�r. Do�uya do�ru dönü� 

yaparak ihtimalle M-6’ya oradan da do�u duvar�ndan evin d���na ula�maktad�r. 

Kanal�n üstü �ist parçalar� ile kapat�lm�� olup, ayn� �ekilde iç k�sm� da bu 

malzemeyle olu�turulmu�tur. Yakla��k 0,19 m. derinli�indedir. 

 

M-1 Mekân� olarak isimlendirilen Atrium’lu avluda ev kullan�m�yla ilgili 

önemli bilgi veren mermer masa aya�� M-1’de mozaikli holün kuzey bitiminde M-5 

mekân� kap� e�i�i önünde bulunmu�tur (�ekil 137). 0,62 m. yüksekli�inde 0,28 m. 

                                                 
455 K�l�ç, s. 97. 
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çap�nda oldu�u gözlenen mermer masa aya��n�n üst k�sm�nda 0,11 m. çap�nda, 

üzerine binen mermer masa düzlemini kenetlemede kullan�lan bir oyuk 

gözlenmektedir. Bu masa aya��n�n benzerlerine Ephesos Yamaç Evler’de, Roma’da 

rastlamak mümkündür (�ekil 138). 

 

M-3’ün hemen do�usunda M-6 olarak isimlendirilen mekânda yap�lan kaz� 

çal��malar�nda ele geçen az say�da buluntu ve mimari yap�s� mekân�n i�levine ���k 

tutacak nitelikte de�ildir. 

 

5.1.1.6. Tüccar Evi Çat� Örtüsü 

 

Tüccar Evi’ni olu�turan odalar�n üzerinin tek e�imli çat� ile örtüldü�ü 

dü�ünülmektedir. Bu çat� tipinin yap�s� basit olup üzeri kiremitlidir (�ekil 139).  

Konutun bat� yönünde bulunan odalar�n�n üzerini kaplayan çat�n�n e�imi bat�daki 

Hamam Soka��’na, kuzeyindeki odalar�n çat�s�n�n e�imi de kuzeydeki A-5/7 Yolu’na 

verilmek suretiyle ya�mur sular�n�n soka�a tahliyesi sa�lanm�� olmal�d�r456. Böylece 

Atrium’u çevreleyen mekânlar�n Atrium’a bakan duvarlar� yükseltilerek, suyun 

ak���n� kolayla�t�racak �ekilde çat�ya e�im kazand�r�lm��t�r. Atrium’un odalar�n 

biti�i�inde yer alm�� olu�u dikkate al�nd���nda çat�n�n tek e�imli çat� oldu�u tezi 

güçlenmektedir.  

 

Holün ortas�nda bulunan Impluvium’a ya�mur sular�n�n ak���n�n sa�lanmas� 

ve su ihtiyac�n� kar��lanmas� amac�yla Atrium’un etraf�n� çevreleyen cavaedium’un 

(hol) çat�s� i içe e�imli k�rma çat� tipinde tasarlanm�� oldu�u dü�ünülmektedir457. 

 

Çat� sisteminin tek e�imli olu�u ve çat�n�n bir taraf�n�n kalkan duvar� ile 

yükseltildi�i kabul edildi�inde yap�n�n M-2 ve M-5 Mekânlar�n�n tek katl�, M-3 ve 

M-6’n�n ise, bat� duvar�ndaki kiri� deliklerinin s�kl��� ile bu deliklerin zeminden 

yüksekli�i birlikte de�erlendirildi�inde bu k�sm�n çift katl� in�a edildi�i 

dü�ünülmü�tür458. Bununla birlikte yap�n�n duvar kal�nl�klar�n�n yakla��k 0,60 m. 

                                                 
456 K�l�ç, s. 108. 
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458 K�l�ç, s. 108. 
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olu�u M-3 ve M-6 Mekânlar� gibi M-2 ve M-5 mekânlar�n�n da bir ikinci bir kata 

sahip olabilece�i ihtimalini de akla getirmektedir.    

 

Yap�lan kaz�lar s�ras�nda dolgudan bu çat�ya ait  stroter ve kalypter parçalar� 

yo�un olarak ele geçmi�tir. Bu çat�ya destek olan Impluvium’un dört kö�esinde yer 

almas� gereken sütunlardan birisi M-1’de yat�k olarak bulunmu�tur. Impluvium’un 

kuzeydo�u ve güneydo�u kö�esinde yer almas� gereken kaidelere rastlan�lamam��t�r. 

Ancak eldeki verilerle Tüccar Evi’nin Tetrastyle Atrium’a sahip oldu�u 

dü�ünülmektedir459 (�ekil 140). 

 

5.1.1.7. Tüccar Evi Plan�n�n De�erlendirilmesi 

 

Tüccar Evi’nde Roma ev gelene�inin de�i�ikli�e u�rad��� görülmektedir. 

Yakla��k 202 m2.lik bir alan� kaplayan bu ev dört odadan olu�maktad�r460. Zengin 

Roma evleriyle kar��la�t�r�ld���nda ise onun küçülmü� ve de�i�ikli�e u�ram�� bir 

formunu ortaya koymaktad�r. 

 

Tüccar Evi, Anadolu’da ortaya ç�kar�lan ev planlar�yla özünde fazla benzerlik 

göstermemektir. Bu evde, geleneksel Fauces-Atrium-Tablinum ekseninin 

de�i�tirildi�i izlenir. Bunun yerine giri�in aks�na Impluvium’u bat�da s�n�rlayan hol 

ve Triclinium yerle�tirilmi�tir. Dolay�s�yla böyle bir uygulamayla Tablinum yerine 

Triclinium’un vurguland��� görülür. Zaten üzerinde durulan dönemde de ev 

plan�ndan Tablinum’un ç�kar�ld��� bilinmektedir461.  

 

Eve tek yönden (güney) girilmekte ve Posticum olarak adland�r�lan ikinci bir 

giri� tespit edilememi�tir462. Bu da evin küçüklü�ünden dolay� bu alana ihtiyaç 

duyulmamas�ndan kaynaklan�yor olmal�d�r.  

Tüccar Evi’nde odalar�n kuzeyde ve güneyde iki�er tane olmak üzere 

Impluvium’lu avluyu ‘L’ �eklinde çevirdi�i gözlenmektedir463. Ancak Tüccar 

                                                 
459 K�l�ç, s. 104. 
460 K�l�ç, s. 109. 
461 K�l�ç, s. 110; Robertson, s. 307. 
462 K�l�ç, s. 110. 
463 K�l�ç, s. 110. 
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Evi’nde Roma Evi’nde oldu�u gibi giri�in her iki taraf�nda ve evin içinde üçüncü 

yönünde (Tüccar Evi’nde do�uda) yer alan mekânlara rastlanmamaktad�r. Sadece 

evin do�usunda, ‘L’ �eklinde konumlanan mekânlar�n taban seviyesinden 2, 50 m. 

a�a��da, M-9 ve M-10 olarak adland�r�lan ve su sistemlerine hizmet eden mekânlar 

yer almaktad�r. Bu mekânlar�n da üzeri yukar�da belirtildi�i gibi olas�l�kla ah�ap 

malzeme ile kapat�larak Impluvium’u do�uda s�n�rlayan holü olu�turmu�tur. Bunun 

yan�nda, Triclinium’un formu ve onun aks�nda uzanan odalar geleneksel Roma ev 

planlar�nda da kendini göstermektedir. 

 

�ehir planlamas� ve yap�n�n e�imli bir arazide in�a edilmi� olmas� plan 

�eklini etkilemi� olmal�d�r. Evi kuzeyde, güneyde ve bat�da s�n�rlayan yollar, evin bu 

alan içine s�k��t�r�lmas�na neden olmu�tur. Bir ba�ka deyimle kullan�lan plan araziye 

uydurulmu�tur. 

 

5.1.1.8. Tarihlendirme 

 

Tüccar Evi’nde ele geçen seramik buluntulardan ve konutun içerisindeki 

duvarlar�n yap�s�nda yola ç�karak yap�n�n ilk olarak Hellenistik Dönem’de yap�ld��� 

anla��lm��t�r464. Bunu ayn� zamanda yukar�da mekân tan�mlamalar�nda da de�inildi�i 

gibi duvarlar�n bir k�sm� da ortaya koymaktad�r. Bunu M-2’nin bat� duvar�nda  M-6a 

Mekân�’n� olu�turan duvarlarda, M-3a ve M-3b Mekânlar�’n�n bat� duvar�n�n kuzey 

bitiminde izlemek mümkündür. Ayn� zamanda M-10 Mekân�’n�n bat� duvar�ndaki 

harçs�z duvar örgüsü Geç Hellenistik-Erken �mparatorluk dönemini i�aret etmektedir. 

Bu da Hellenistik Dönem’de ayn� insula üzerinde konut alan�n varl���n� ortaya 

koymaktad�r.  

 

Roma Dönemi’nde ise var olan duvarlar�n kullan�larak ayn� tür yap�la�man�n 

devam etti�i gözlenmektedir. Tüccar Evi’nde özellikle taban üstünden ele geçen iyi 

tarih veren seramik malzemeler genel olarak M.S. 1. yüzy�l evin yap�m tarihini 

                                                 
464 K�l�ç, s. 394. 
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ortaya koymaktad�r465. Daha spesifik bir tarihlemede ise M.S. 50-75 y�l�n�n verilmesi 

uygun olacakt�r.  

 

Tüccar Evi mekânlar�ndan ele geçen sikkeler de seramiklerle paralel 

tarihlemeyi ortaya koymaktad�r. Yap�n�n kullan�m evresiyle ilgili olarak en erken 

tarih veren sikke Roma Cumhuriyet Dönemi’ne, M.Ö. 37 y�l�na tarihlenen P. 

Accoleius ve T. Ariscolus gümü� sikkesidir . M-2 Mekân�’nda taban üstünden ele 

di�er bir geçen di�er bir sikke de Roma �mparatorluk Dönemi’ne aittir. Gordianus III 

Dönemi’ne (M.S. 238-244) tarihlenmektedir. Buna yak�n ikinci tarihlemeyi ise M-

1’de bat� holünde M-5 mekân� kap� e�i�inin hemen önünde bulunan Valerianus I 

Dönemi’ne tarihlenen sikke (M.S. 253-260) vermektedir 466. 

 

Taban üstünden bulunan sikkelerin ço�unlu�u Roma �mparatorluk dönemi 

sonlar�n� i�aret etmektedir. Seramik tarihlemeleriyle kar��la�t�r�ld���nda ise �öyle bir 

sonuca ula�mak mümkündür: Yap� M.S. 50-75 y�llar�nda tamamlanarak kullan�m 

evresi M.S. 3. yüzy�lda son bulmu�tur.  Bir ba�ka deyimle M.S. 1. yüzy�l�n ikinci ya 

da üçüncü çeyre�i evin yap�m tarihini, M.S. 3. yüzy�l�n sonu son kullan�m ve y�k�m 

evresini vermektedir467. Bu aç�dan bak�ld���nda Ephesos’da Yamaçevleri’ndeki 

konutlar�n son kullan�m evresi ile benzerlik göstermektedir. 

 

Küçük buluntular�n d���nda, stil kar��la�t�rmas�yla “Bona Fortuna 

Mozai�i”nin tarihlemesi hakk�nda baz� sonuçlar ç�karmak mümkündür. Bu mozaikli 

tabanda, güneyde “BONA FORTUNA” kuzeyde “������ �����” yaz�s�n�n 

s�n�rlad��� süsleme alan� güneyden ba�layarak �u �ekilde tarif edilebilir (bkz. �ekil 

120 ve �ekil 121): Bir bütün olarak ele al�nd���nda do�u, bat�, kuzey ve güneyde 

0,505 m. kal�nl���nda, çerçeve içine al�nm�� yan yana üç süsleme alan� 

görülmektedir. Bunlar birbirlerinden 0,3 m. kal�nl���ndaki dikey çizgilerle 

ayr�lmaktad�r468. 

 

                                                 
465 K�l�ç, s. 111. 
466 K�l�ç, s. 112.  
467 K�l�ç, s. 112. 
468 K�l�ç, s. 113. 
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Do�u ve bat�s�nda yer alan birer bantla çerçeve içine al�nm�� olan Bona 

Fortuna yaz�s�ndan sonra kuzeye do�ru yakla��k, 0,10 m. mesafeden sonra ilk 

süsleme alan� ile kar��la��lmaktad�r. Dikdörtgen bir çerçeveden sonra gelen ikinci 

beyaz renkte tessera’larla yap�lm�� çerçeve içinde süsleme içten içe 58 cm. x 1,10 m. 

ebatlar�ndad�r. Burada daireler içinde y�ld�z motifi ve her y�ld�z motifinin 

merkezinde bir rozet yer almaktad�r (�ekil 141). Motifi Resepsiyon Salonu’nun 

mozai�inde de izlemek mümkündür (�ekil 142).  

 

Bu süslemenin benzerine Ephesos Yamaç Evler’de H 2 SR/10 A’da 

rastlamak mümkündür. Daha önce’den M.S. 4. yüzy�l�n ortas�na yani yap�n�n IV. 

Evresine verilen bu mozaik, yukar�da Ephesos’da bulunan mutfak yap�s�na 

de�inirken vermi� oldu�umuz yeni kronolojiye göre ise bu M.S. 3. yüzy�l�n 

ortalar�na aittir469.   

 

Kuzeyde 3 cm. kal�nl���ndaki dikey bantla ayr�lan ikinci süslemede kantharos 

motifi yer almaktad�r. Bu motif içten içe 0,59 x 0,61 m. ebatlar�nda bir alan� 

kaplamaktad�r. Kab�n kulplar� ‘S’ �eklinde, kaba biti�tirildi�i yerlerde spiral yaparak 

sonlanmaktad�rlar. Gövdesinde meander motifi, kab�n dip k�sm�nda ise �ua 

motiflerine yer verilmi�tir (�ekil 144) 470.  

 

Bilindi�i gibi kantharos Dionysos’un simgesidir ve �arap içmede kullan�lan 

bir kapt�r. Burada mozaik süslemesi olarak kullan�lan bu mozaikde süsleme unsuru 

olarak kullan�lan bu kab, Triclinium’da yap�lan içkili symposionlara i�aret eder 

niteliktedir. Metropolis civar�nda bulunmu� bir yaz�ttan kentte güçlü bir Dionisos 

tap�m�n�n oldu�u anla��lmaktad�r471.  

 

Kantharos betiminden yine 0,3 m. kal�nl���nda dikey bir bantla ayr�lan 

süsleme alan� baklava motiflerinden olu�makta ve her birinin merkezinde birer rozet 
                                                 
469 K�l�ç, s. 113. 
470 K�l�ç, s. 113. 
471 KNIBBE, Katharina, Die Götter von Metropolis in �onien, Diplomarbeit zur Erlangung des 
Magistergrades der Philosophie, eingereicht an der Geisteswissen-schaftlichen Fakultät der 
Universität Wien ( Yay�nlanmam�� tez), Wien, 1989. 
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motifi bulunmaktad�r ( �ekil 143). Bu bezemenin en yak�n örne�ini Ephesos Yamaç 

Evlerin’deki mozaiklerde bulmak mümkündür472. 

 

Bu motifle tam benzerlik göstermese de Yamaç Evler’deki odalarda baklava 

dilimi desenli mozaiklere rastlanmaktad�r. Bu motifin benzerleri olarak H 2 SR/6 

(M.S. 180/190), H 2 SR/1 (M.S. 2. yy.), H 2 SR/26 (M.S. 3. yy.) verilebilir.473 

 

Bundan sonra “������ �����” (iyi �anslar) yaz�s� gelmektedir (bkn. �ekil 

121). Bu yaz�da do�u ve bat�s�nda yer alan birer dikey çizgi ile s�n�rland�r�lm��t�r. 

Yaz�y� s�n�rlayan çerçevenin kuzeydo�u kö�esi bezeme olarak bir sarma��k 

yapra��yla süslenmi�tir. Bat� duvar� boyunca uzanan yaz�tta ise “���	
�
” 

(selamlar) yazmaktad�r474. Do�u yöndeki yaz�tta muhtemelen Latince’ydi ve selamlar 

anlam� içeren bir kelimeyi yans�tmaktayd�. Fakat bu bölüm bozuldu�undan ve geç 

dönemde tadilat geçirdi�inden okunamamaktad�r. Bu yönde bozulan k�s�mlar�n 

mermer plakalarla tamamland�klar� görülmektedir. Mozaikteki yaz�tta iki dilin 

kullan�lmas� Metropolis’in otonom bir kent oldu�unu gösteren bir kan�t olarak 

de�erlendirilmi�tir475. 

 

Biri Yunanca olarak kuzeyde di�eri Latince olarak güneyde yer alan ‘iyi 

�ans’ ve bat� yönde yer alan ‘selamlar’ ibareleri ise bu konutun ticari yönüne dikkati 

çeker görünmektedir. Bu ve önceki verilen kan�tlar �����nda ev sahibi muhtemelen bir 

tüccard�476. Mozai�e genel olarak bak�ld���nda motiflerin s�n�rlar�n� belirleyen 

bantlar�n düz bir ekseni izledi�i söylenemez. Çizgiler baz� k�s�mlarda e�ri bir hat 

takip ederek devam etmektedirler. Bu da bir anlamda motifleri olu�turan ustan�n 

alan� kullanmadaki yetersizli�ini göstermektedir. 

 

Bu noktada belirtilmesi gereken husus; buluntular�n d���nda �ehir 

planlamas�n�n da evin bir tüccara ait olabilece�ini gösteren bir ba�ka ipucunu 

gizledi�idir. Roma dükkanlar�na çok yak�n konumland�r�lm�� olan Tüccar Evi, evin 

                                                 
472 K�l�ç. s. 114. 
473 K�l�ç, s. 114. 
474 K�l�ç, s. 114. 
475 K�l�ç, s. 115. 
476 K�l�ç, s. 115. 
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bir tüccara ait oldu�unu gösteren kuvvetli bir kan�t niteli�indedir. Bir alt terasta 

(do�uda) yer alan bu ev dükkanlar�n kuzey çapraz�nda bulunmakta ve ondan Hamam 

Soka�� ile ayr�lmaktad�r. Böylece evinden ayr�lan i� sahibi Akropol Yolu’ndan 

birkaç basamak ç�karak Hamam Yolu üzerinde bulunan dükkanlara ula�acakt�. 

Bununla birlikte �unu da burada belirtmek gerekir ki mekânlar�n içinde bulunan ölçü 

ta�lar� ticaretin evin içinde de döndü�ünü de dü�ündürmektedir. Yani bu ev hem 

bar�nmaya hem de ticarete hizmet etmi� olabilirdi.        

 

5.2. A-7 YAPI ADASI 

 

A-7, tam olarak A-5’in kuzeyinde, Hamam’�n do�usundaki terasta 

konumlanm�� olup A-5’ten, yan yana yer alan ve do�uya do�ru inen A-5/7a ve A-5/7  

yollar� ile ayr�lmaktad�r. Aday� Hamam’dan kuzey-güney do�rultuda devam eden 

“Hamam Soka��” ay�rmaktad�r. A-7’nin güney duvar�, A-5/7 Yolu ile birlikte kuzey 

yönde hafif bir �ev yaparak do�uya yönelmekte ve bu yönde adan�n s�n�r�n� te�kil 

etmektedir ( �ekil 145)477 .  

 

Yap� adas�nda ortaya ç�kar�lan mekânlar�n hangi amaca hizmet etti�i 

belirsizdir. Bunun hakk�nda fikir yürütülmesi için mimarinin tam olarak aç��a 

ç�kar�lmas� gerekmektedir. Ancak bu yap� grubunun bir konuta ait oldu�u 

dü�ünülmektedir478. 

 

A-7 yap� adas�ndaki mekânlar�n tarihlemelerinde yararlan�lan üç sikke 

seramik ve mimariyle paralellik göstermektedir. M-2 Mekân�’nda taban üzerinden 

ele geçen iki sikke Traianus (M.S. 98-117) ve Hadrianus (M.S. 117-130) 

Dönemleri’ne aittir. Dolay�s�yla M-2 ve ona aç�lan M-1 ve M-3 Mekânlar�’n� bu 

zaman dilimlerine tarihlemi�tir. Mekânlardan ele geçen seramik malzeme de 

sikkelerin verdi�i tarihle paralellik göstermektedir479. 

 

                                                 
477 K�l�ç, s. 160. 
478 K�l�ç, s. 122. 
479 K�l�ç, s. 122. 
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Bunun d���nda yap�lan çal��malarda M-4 Mekân�’nda ele geçen Hellenistik 

Dönem Metropolis kent sikkesi mekân�n duvarlar�n�n Hellenistik karakterine uygun 

olarak M.Ö. 2. yüzy�l sonu-M.Ö.1.yüzy�l ba��n� vermektedir. Ayn� tarihlemeyi 

mekân içinde ele geçen “Bat� Yamac�” seramik parçalar� da ortaya koymaktad�r.  

 

 Yap�n�n mimarisine bak�ld���nda �u mekânlardan olu�maktad�r: M-2, M-1 ve 

M-3 Mekânlar�’n�n kuzeyinde yer almakla birlikte bu mekânlar�n aç�ld��� bir avlu 

görünümündedir (�ekil 146) . Avlunun do�u s�n�r� tam olarak belli olmamakla 

birlikte yakla��k olarak 6,50 x 8,84 m. ebatlar�ndad�r. + 79.84 m. kotunda ki zeminin 

s�k��t�r�lm�� ve düzlenmi� topraktan olu�maktad�r.  

 

Yap�n�n güneybat�s�nda da M-1 mekân� yer almakta ve giri�i avluya 

bakmaktad�r. Mekân içine bak�ld���nda taban dö�emesinin irili ufakl� yayvan �ist 

anakaya parçalar�ndan olu�tu�u görülmektedir.  Özellikle bu k�s�m mekân�n do�u 

yar�s�nda korunmu�tur. Avluya bakan M-3 mekân� kuzey duvar� taraf�ndad�r (�ekil 

148). M-1 içinde do�u duvar� bat� cephesi önünde +79,97 m. kotunda 50 x 84 cm. 

ebatlar�nda (taban dö�emesiyle ayn� kotta) 14 cm. derinli�inde, içinde yo�un olmasa 

da yan�k tabakas�na rastlanmas� sebebi ile buras�n�n ocak oldu�u dü�ünülmektedir 

(�ekil 147)480.  M-2’yi kuzey yönde s�n�rlayan 81,45 m. kotundan itibaren do�uya 

do�ru inen ve düzgün �ist anakaya parçalar�ndan olu�an merdiven basamaklar� ortaya 

ç�kar�lm��t�r (�ekil149). Merdiven basamaklar� iki farkl� kottan (Hamam Yolu’ndan 

ve M-2’den) M-4 ve M-5 Mekânlar�’n�n bulundu�u kota geçi� sa�lamaktad�r. 

Buras�n�n kaz�s� tam olarak bitirilemedi�i için mekânlar�n plan içerisindeki 

konumlar� tam olarak anla��lamamaktad�r. 

 

     5.4. RESEPS�YON SALONU VE ONA BA�LI MEKÂNLAR 

 

1997 y�l�nda, Tiyatro’nun do�usunda teraslar halinde yap�lm�� Roma Dönemi 

evinin mekânlar�n� içeren kal�nt�lara rastlanm��t�r (�ekil 150). Giri�i do�uya bakan 

mekânlardan en büyü�ü 97-1 olarak adland�r�lm��t�r ve 7,00 x 8,25 m. ebatlar�ndad�r 

(�ekil 151). Tiyatro’nun hemen do�usunda yer alan Roma �mparatorluk Dönemi’ne 

                                                 
480 K�l�ç, s.118. 
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ait bu mekân Resepsiyon Salonu olarak tan�mlanmaktad�r. Bu mekân�n tiyatroya olan 

yak�nl���, Dionysos kültüyle ilgisi ve mozaik tabandaki tiyatro masklar�n�n varl���, 

buras�n�n özel bir konuttan çok tiyatro gösterileri s�ras�nda resmi davetlerin verildi�i 

bir tür resepsiyon salonu olarak kamusal bir i�leve sahip olabilece�i 

dü�ünülmektedir.  

 

Mekân�n hemen arkas�nda ki (97-6a Mekân�) kiler ve mutfak olarak 

nitelendirilen mekânlar, bu sav� destekler niteliktedir481. Kaz�lar s�ras�nda yiyecek ve 

içecek maddelerinin kondu�u küpler ve kaplar da gün �����na ç�kar�lm��t�r. Benzer 

�ekilde, Ephesos’taki Yamaç Evleri’nin içinde, Kuretler Caddesi’ne bakan sayg�n bir 

konumdaki büyük ve görkemli yap�, uzmanlar taraf�ndan bir collegium’un (meslek 

kurulu�unun) ziyafet mekân� olarak de�erlendirilmektedir482.   Yine antik dönem 

içerisinde meslek kurulu�lar�n�n olsun gerekse çe�itli derneklerin ziyafetler 

düzenlemekteydiler. Dionisos ile ilgili bu derneklerden bir tanesinin varl���n� 

Magnesiz ad Maeandrum’da ki tören yolunda tabana yaz�lm�� yaz�tlardan 

ö�renmekteyiz483. Bunun yan� s�ra daha önce yukar�da bahsetmi� oldu�umuz ele 

geçen bir yaz�t üzerinde ad� okunamayan bir hay�rsever taraf�ndan günlerce süren 

Dionisos �ölenleri s�ras�nda da�lardaki halka yemek sunulmas�ndan 

bahsetmektedir484.   

 

Kaz�lar sonunda bu mekân�n çok renkli mozaik taban dö�emesine sahip 

oldu�u anla��lm��t�r. Mozaikli tabanda panolar içerisinde Dionizyak türde, ba�lar�nda 

defne dallar�ndan taçlar bulunan portreler, uzanarak içki içen Eros figürleri 

görülmektedir (�ekil 152a-c)485. Panolar�n do�usunda geometrik desenler, özellikle 

iç içe alt�genler ve bunlar�n ortalar�nda tiyatro masklar�, keklik, sülün ve güvercin 

gibi av ku�lar� ile sazan, lüfer ve peygamber (dülger) bal�klar� betimlenmi�tir (�ekil 

153a-b)486. Mozaikli taban�n bat� k�sm� daha geç bir dönemde oldukça iri beyaz 

renkli tesseralar ile onar�lm��t�r487.  

                                                 
481 K�l�ç, s. 122-123. 
482 K�l�ç, s. 122-123; Meriç, MAT, s. 98-99. 
483 Orhan Bingöl, Menderes Magnesias�, Ankara, 1998. 
484 Knibbe, s. 36. 
485 K�l�ç, s. 123. 
486 Mozaik üzerindeki ku� türleri ve bal�k türleri konunun uzmanlar� taraf�ndan incelenmi�tir. Bu konu 
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-17.70 m. kotunda gösteri�li mozaik taban�n güney ve bat� bölümleri tahrip 

olmu� di�er bölümler tama yak�n �ekilde ele geçmi�tir. Mekân�n 0.50 m.lik k�sm� 

korunan duvarlar�nda az bir k�s�m ele geçen s�valarda boya izlerine rastlanm��t�r 

(�ekil 154). Bu duvar resimleri Ak�n Ersoy taraf�ndan M.S. 2. yüzy�la 

tarihlendirilmi�tir488. Mozaikli mekân�n tam ortas�nda süslemenin en gösteri�li 

bölümü yer almaktad�r. Kuzey-güney yönünde uzanan bir dikdörtgenin içinde alt� 

pano vard�r. Bunlardan sadece güneydo�udaki tahrip olmu� di�erleri ise iyi durumda 

ele geçmi�tir. Bu panoloarda ye�il, �arap k�rm�z�s�, sar� ve turuncu renkler 

kullan�lm��t�r. 

 

Mozaikli mekân�n kuzeyinde ve güneyinde ortaya ç�kar�lan di�er mekânlar�n 

bu mekâna sonradan ilave edildikleri duvar i�çiliklerinden ve ba�lant�lardan 

anla��lmaktad�r. Güneyde yer alan mekânlar üst tabakalardaki yo�un Bizans 

yerle�mesi nedeniyle oldukça tahrip olmu�lard�r. Alt tabakalarda özellikle 10 B ve 10 

C kareleri içinde kalan mekânda anakayalar aras�nda ve önünde olu�turulan mekânda 

yo�un Hellenistik seramik malzemeyle kar��la��lm��t�r. 

 

Mozaikli mekân�n kuzeyinde 97-5 ve 97-6 olarak adland�r�lan iki mekân 

tümüyle aç�lm��t�r (�ekil 155). 97-6 mekân� kendisine aç�lan üç kap� ve do�udaki 

mermer e�ikli büyük aç�kl��� ile merkezi bir özellik göstermektedir. Duvarlar�nda 

k�smen korunan s�valar ve içlerindeki dolgu topraktan ele geçen koyu sar�, k�rm�z�, 

ye�il renkli boyal� s�va parçalar� duvarlar�n dekorasyonu hakk�nda bilgi vermektedir.  

 

97-1 Mekân�’n�n kuzeyinde yer alan mekânlar sistemini ayr�nt�l� bir �ekilde 

aç�klamadan önce bu mekânlar hakk�nda genel bilgiler vermek yerinde olacakt�r. 97-

1’in giri�i gibi, bu mekânlara giri�te do�u yönden ancak bu kez daha büyük bir 

aç�kl�kla sa�lanmaktad�r (�ekil 156). Giri�ten sonra, merkezi bir özellik gösteren iki 

mekân ve bir holün aç�ld��� 97-6 olarak isimlendirilen bir antre yer almaktad�r.    

 

                                                                                                                                          
      hakk�nda a�a��da daha detayl� bir bilgi verilmi�tir. 
487 K�l�ç, s. 123; Recep Meriç, “1997 Y�l� Metropolis Kaz�s� ”, KST, Say�: XX, cilt: II 1998, s. 336.  
488 K�l�ç, s.123. 
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97-6 Mekân�’na giri� 4,20 m. geni�li�inde 0,84 m. derinli�inde olan büyük 

bir kap� e�i�i ile sa�lanmaktad�r. Bu kadar büyük bir kap� e�i�inin bulunmas�, arka 

planda yer alan odalar sistemini bir anlamda vurgulamakta ve merkezi bir özellik 

ortaya koymaktad�r489.    

 

97-6’ya giri�ten sonra bu alana do�u yönden aç�lan ve 97-6a olarak 

isimlendirilen bir mekân yer almaktad�r (�ekil 157). Kuzeyde ve bat�da tu�la 

duvarla, do�uda ve güneyde ta� duvarla (ayn� zamanda güney duvar� 97-1 

Mekân�’n�n kuzey duvar�n� olu�turmaktad�r) çevrilmi�tir. Özelikle kuzeyde uzanan 

tu�la duvar�n alt k�s�mlar�nda korunan s�va kal�nt�lar�ndan duvar�n yüzeyinin s�val� 

(ihtimalle boyal�) oldu�u anla��lmaktad�r. Bat�da uzanan tu�la duvar�n ortas�nda bir 

aç�kl�k bulunmaktad�r. �htimalle bat� yönde yer alan mekânlara geçi�i sa�lamaktad�r.  

 

97-6a içten içe 3,62 x 5,33 m. ebatlar�ndad�r. Bu mekâna giri� do�u yönde 

1,42 m. geni�li�indeki bir aç�kl�kla sa�lanmaktad�r (�ekil 158). Taban malzemesinin 

korunmad��� tespit edilmi�tir490.  

 

97-6a Mekân�’n�n kuzeyinde bir hol yer almaktad�r (�ekil 158). Holün 

geni�li�i 1,28 m. ebatlar�ndad�r. Bu alana giri� 97-6a Mekân�’n�n do�u duvar�n�n 

kuzeydeki bitimiyle 97-5 Mekân�’n�n kuzey duvar� aras�nda yer alan bir kap� e�i�i ile 

sa�lanmaktad�r. Hole giri�i sa�layan bu kap� e�i�i 0,43 m. derinli�inde, 1,28 m. 

geni�li�indedir. 

 

97-5 Mekân�’na giri�, 97-6’n�n içinden sa�lanmakta ve mekân�n güneyi 97-6 

Mekân�’na aç�lmaktad�r (�ekil 159). 97-5 Mekân�’ndaki kap� aç�kl���n� dolduran 

mermer e�ik 0,37 m. derinli�inde, 1,06 m. geni�li�indedir. Mekân içten içe 4,20 m. x 

5,75 m. ebatlar�ndad�r. Bu mekân�n da iç cephe duvarlar�n�n alt k�sm�n�n s�val� 

oldu�u belirtilmi�tir491. Onun bat�s�nda kalan mekânda tabana inilmemi�tir. Sadece 

üst seviyeden duvarlar�n s�n�rlar� belli olmaktad�r (�ekil 160).        

 

                                                 
489 K�l�ç, s. 124. 
490 K�l�ç, s. 125. 
491 K�l�ç, s. 125. 
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Mekânlar�n tarihleri konusunda ise, özellikle her ikisinin de k�smen taban�n� 

olu�turan �ist anakaya üzerinden gelen seramikler Hellenistik, Erken Roma ve M.S. 

2. yüzy�lda yo�unluk göstermektedir. 97-1 mekân� ile ortak bir duvar d���nda organik 

bir ba�� olamayan bu mekânlar�n kuzeye ve do�uya do�ru geni�leyen yap� 

kompleksinin bir bölümü oldu�u dü�ünülmektedir.       

 

1998 y�l�nda bu alanda F8, F9, F10, A11, B11, C11, D11, E11, A12/2, B12/2, 

C12/2, D12/2 ve E12/2 karelerinde kaz� çal��malar� yap�lm��t�r. Bu karelerden gelen 

seramik buluntular, Hellenistik, Roma ve Bizans Dönemleri’ne ait kar���k 

malzemeden olu�maktad�r492. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
492 K�l�ç, s. 126; Aygün Ekin Meriç, Metropolis’te Bulunmu� Bat� Yamac� Seramikleri 
(Yay�nlanmam�� Yüksek Lisans Tezi), D.E.Ü. Sos. Bil. Enstitüsü, �zmir, 2003, s. 192. 
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ALTINCI BÖLÜM 
 

METROPOL�S’DE MUTFAK �LE �LG�L� YAPILMI� ARKEOMETR�K 
ÇALI�MALAR 

 
6.1. Hayvan Kemikleri Ön Raporu 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buluntu: E�ek sol radiusu 

1. Kasa No: Ada-5 03/62 

Seviye: 76.41–76.00 m. 

Aç�klama: Sol radius kemi�i, pi�irme izi yok, bitki kökü 
lezyonlar� var. 
M-1 ve M-6 mekânlar�. 
 
 

 
Buluntu: Domuz mandibulas� 

2.Kasa No: Ada -5  03/62 

Seviye: 76.41–76.00 m. 

Aç�klama:  Domuz mandibulasu( alt çene kemi�i), yanma izi 
yok. M-1 ve M-6 mekânlar�. 

 

Buluntu: Domuz humerus 
k i�i

3.Kasan No: Ada–5 03/62 

Seviye: 76.41-76.00 m. 

Aç�klama: Domuz humerus ( kol kemi�i) kemi�i parças�, sat�r 
izi var. Sat�rla parçalanm��, yanma izi yok. Büyük olas�l�kla 
ha�lama yap�larak yenilmi�. Domuz muhtemelen iki ya��ndan  
büyük olmal�d�r. M-1 ve M-6 mekânlar�. 
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 Buluntu: Domuz kafatas� 
parças�

4.Kasa No: Ada-5 03/62 

Seviye: 76.41-76.00 m. 

Aç�klama: Domuza ait bir kafatas� parças�. M-1 ve M-6 
mekânlar�. 

 
Buluntu: S���r ulnas�  

5.Kasa No: Ada-5 03/62 

Seviye: 76.41-76.00 m. 

Aç�klama:  S���r ulnas�, üzerinde sat�r ve yanma izleri vard�r. 
Muhtemelen sat�rla parçalara ayr�ld�ktan sonra ate�te pi�irilmi� 
olmal�d�r.  M-1 ve M-6 mekânlar�. 

 
Buluntu: S���r metarcarpusu 

6.Kasa No: Ada-5 03/62 

Seviye: 76.41-76.00 m. 

Aç�klama:  S���r�n ön metacarpusu ( tarak kemi�i), sat�rla 
parçalanm�� ve daha sonra da ha�lan�p yenilmi�tir. M-1 ve M-6 
mekânlar� .  
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Buluntu: E�ek humerusu 

7.Kasa No:  Ada-5 03/86 

Seviye: 74.73-73.92 m. 

Aç�klama:  E�e�in humerus kemi�ine ait bir parça. Üzerinde 
kök deformasyonu çok fazlad�r.  M-8 mekân�nda ele geçmi�tir. 

 
Buluntu:  Koyunun bel omuru 

8.Kasa No: Ada-5 03/91  

Seviye: 75.11-74.04 m. 

Aç�klama:  1 ya� civar�nda genç bir koyuna ait bel omuru.  
Kemi�in üzerinde sat�r izleri var. Üzerinde yan�k izi yok. Sat�rla 
parçaland�ktan sonra ha�lanarak yenilmi� olmal�d�r. M-9 
mekân�nda ( impluviumun do�usunda) ele geçmi�tir. 

 
Buluntu: Koyun Metacarpusu 

9.Kasa No: Ada-5 03/91 

Seviye: 75.11-74.04 m. 

Aç�klama:  Genç bir koyuna ait metacarpus ( ön tarak 
kemi�i)parças�. 
Sat�r izleri var. Kemi�in üzerinde yan�k izi yok, sat�rla 
parçaland�ktan sonra ha�lanarak yenilmi� olmal�d�r. M-9 
mekân�nda ( impluviumun do�usunda) ele geçmi�tir. 
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 Buluntu: Koyun kaburga 
kemi�i

10.Kasa No: Ada-5 03/91 

Seviye: 75.11-74.04 m. 

Aç�klama:  Genç bir koyuna ait kaburga kemi�i parças�. 
Sat�r izleri var. Kemi�in üzerinde yan�k izi yok, sat�rla 
parçaland�ktan sonra ha�lanarak yenilmi� olmal�d�r. M-9 
mekân�nda ( impluviumun do�usunda) ele geçmi�tir. 
 
 

 Buluntu:  S���r�n sa� 
metatarsusu

11. Kasa No: Ada-5 03/27 

Seviye:  79.51-79.00 m. 

Aç�klama: S���r�n sa� metatarsus kemi�i ( arka tarak 
kemi�i).Kemik ha�lanarak pi�irilmi�tir, yanma izi yok,  3 ya��n 
üzerinde. M-4 mekân�nda bulunmu�tur. 

 Buluntu:  E��e�in  sol 
metacarpusu

12. Kasa No: Ada-5 03/71 

Seviye: 75.70-75.48 m. 

Aç�klama: E��e�in sol metacarpusu, üzerinde pi�irme izi yok. 
M-1 mozaikli holün önünde bulunmu�tur. 



 170

 
           
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Buluntu: Kanatl� tibiotarsale  
kem.

13. Kasa No: Ada-5 03/71 

Seviye: 75.70-75.48 m. 

Aç�klama: Kanatl� tibiotarsale kemi�i (Gallus sp), tavuk 
olabilir. M-1 mekân�n önünde mozaikli holün önünde b 
ulunmu�tur. 

 Buluntu:  �stiridye  

14. Kasa No: Ada-5 03/42 

Seviye: 76.72-76.21 m. 

Aç�klama:  �stiritye ( ostrea edulius). Tatl� su ile tuzlu suyun 
birle�me yerlerinde çok bulunmaktad�r. M-2 mekân�nda 
bulunmu�tur. 

 
Buluntu:  Midye 

15. Kasa No: Ada-5 03/42 

Seviye: 76.72-76.21 m. 

Aç�klama: Midye(Venusvernucosa), tatl� suyun tuzlu su ile 
birle�ti!i yerlerde bulunmaktad�r. M-2 mekân�nda bulunmu�tur. 
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Buluntu:  Deniz kabuklusu  

16. Kasa No: Ada-5 03/56 

Seviye:  77.12-75.90 m. 

Aç�klama:  Deniz kabuklusu (Hexaplextrunculus). Tatl� suyun 
tuzlu su ile birle�ti�i yerlerde bulunmaktad�r.  M-3 mekân�nda 
ele geçmi�tir. 

 Buluntu:  Kanatl� tibiotarsale 
kem.

17. Kasa No: Ada-5 03/56 

Seviye: 77.12-75.90 m. 

Aç�klama: Kanatl� ( gallus domesticus) sol tibiotarsale. 
Ha�lanarak pi�irilmi�tir. M-3 mekân�nda ele geçmi�tir. 
 

 Buluntu: S���r�n sa� 
metacarpusu 

18. Kasa No: Ada-5 03/106 

Seviye: 73.22-72.82 m. 

Aç�klama: S���r�n sa� metacarpus kemi�i ( arka tarak 
kemi�i).Kemik ha�lanarak pi�irilmi�tir, yanma izi yok, üzerinde 
sat�r izleri var.  3 ya��n üzerindedir. M-10 mekân� taban üstünde 
bulunmu�tur. M-10 mekân�nda taban üstü seviyeden ele 
geçmi�tir. 
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Buluntu:  Keçinin occipital 
kemi�i

19. Kasa No: Ada-5 03/106 

Seviye: 73.22-72.82 m. 

Aç�klama: Keçi occipidal kemi�i, üzerinde yanma yok,  
ha�lanarak pi�irilmi�. Üzerinde sat�r izleri var. M-10 mekân�nda 
taban üstü seviyeden ele geçmi�tir. 
 

 Buluntu:  S���r�n sa� 
astragallusu

20. Kasa No: Ada-5 03/102 

Seviye:  73.69-73.22 m. 

Aç�klama: S���r�n sa� astragallus kemi�i. Kemik ha�lanarak 
pi�irilmi�tir, yanma izi yok,  3 ya��n üzerinde. Kemik üzerinde 
sat�r izleri vard�r. M-10 mekân�nda ele geçmi�tir. 

 Buluntu:  S���r�n sol 
metacarpusu

21. Kasa No: Ada-7 03/21 

Seviye: 79.03-78.08 m. 

Aç�klama: S���r�n sol metacarpus kemi�i. Kemik ha�lanarak 
pi�irilmi�tir, yanma izi yok,  3 ya��n üzerinde. Sat�r izleri var. 
M-3 taban üstü seviyeden ele geçmi�tir. 
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Buluntu: Kanatl�n�n tibotarsusu 

23.Kasa No: Ada-7  03/32 

Seviye: 81.00-80.60 m. 

Aç�klama: Bir kanatl�n�n arka bacak kemi�i. Bu kanatl�, tavuk 
de�il, muhtemelen kaz olabilir. Yan�k izi yok ha�lama tarz�nda 
pi�irilmi�tir. M-2 mekân�nda bulunmu�tur. 

 
Buluntu: Koyunun metacarpusu 

24. Kasa No: Ada-7  03/32 

Seviye: 81.00-80.60 m. 

Aç�klama: Koyunun metacarpusu. Kemik üzerinde yan�k izi 
yok. Kemik parçaland�ktan sonra ha�lanarak yenilmi�tir. M-2 
mekân�nda bulunmu�tur. 
 

 
Buluntu:  Kara kabuklu midye  

22. Kasa No: Ada-7 03/21 

Seviye: 79.03-78.08 

Aç�klama: Kara kabuklu midye( mytulus gallopropinsialis), M-
3  mekân�nda taban üstü seviyesinde bulunmu�tur. 
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Buluntu: Domuzun ön di�i 

25.Kasa No: Ada-7  03/32 

Seviye: 81.00-80.60 m. 

Aç�klama: Domuzun kesici ön di�i. 2 ya��ndan büyük bir 
domuz.  M-2 mekân�nda bulunmu�tur. 
 

 
Buluntu: Domuzun mandibulas� 

26. Kasa No: Ada-7  03/46 

Seviye: 80.00-79.70 m. 

Aç�klama: Genç bir domuzun mandibulas� ( alt çene kemi�i). 
Büyük ihtimalle 1 ya��nda bir  yaban domuzunun alt çenesi.  

 
Buluntu: Domuzun metatarsusu 

27. Kasa No: Ada-7  03/46 

Seviye: 80.00-79.70 m. 

Aç�klama: Domuzun metatarsusu ( arka tarak kemi�i).  
Kemi�in üzerinde yan�k izi yok. Kemik parçaland�ktan sonra 
ha�lanarak pi�irilmi�tir. M-3 mekân�nda bulunmu�tur. 
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Buluntu: Koyun astragalusu 

28. Kasa No: Ada-7  03/46 

Seviye: 80.00-79.70 m. 

Aç�klama:  Koyuna ait bir astragalus kemi�i. Kemi�in üzerinde 
yan�k izi yoktur. Ha�lanarak tüketildi�i san�lmaktad�r. M-3 
mekân�nda bulunmu�tur. 

 
Buluntu: Kanatl� tibutarsusu 

29. Kasa No: Ada-7  03/26 

Seviye: 82.00-81.00 m.  

Aç�klama: Bir kanatl�n�n tibutarsusu ( arka bacak kemi�i).  
Ha�lanarak yenilmi� olmal�d�r.  

 
Buluntu: Kuzunun scapulas� 

30.Kasa No:  Ada-7  03/26 

Seviye: 82.00-81.00 m. 

Aç�klama: 6 ayl�k bir kuzuya ait scapulas� ( kürek kemi�i) 
parças�.  Kemik üzerinde sat�r izleri bulunmakla birlikte yan�k izi 
tespit edilememi�tir. Kemik sat�rla parçaland�ktan sonra 
ha�lanarak pi�irilmi� olmal�d�r. 



 176

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buluntu: Koyunun coxaesi 

31. Kasa No: Ada-7 03/37 

Seviye: 82.73-81.41 m. 

Aç�klama: Koyunun coxae ( le�en kemi�i ) parças�.  Kemik 
üzerinde sat�r izleri tespit edilmi�tir. Kemik sat�rla 
parçaland�ktan sonra ha�lanarak pi�irilmi� olmal�d�r. M-4 
mekân�n üst dolgusunda bulunmu�tur. 

 
Buluntu: Koyunun tibias� 

32. Kasa No: Ada-7 03/37 

Seviye: 82.73-81.41 m. 

Aç�klama: Muhtemelen 2 ya��nda olan koyunun tibia (bald�r 
kemi�i)  parças�d�r. Kemik üzerinde sat�r izleri bulunmu�tur. 
Kemi�in sat�rla parçaland�ktan sonra ha�lanarak pi�irilmi� 
olmal�d�r. M-4 mekân�n üst dolgusunda bulunmu�tur. 
 

 
Buluntu: Koyunun metacarpusu 

33. Kasa No: Ada-7 03/37 

Seviye: 82.73-81.41 m. 

Aç�klama: 1-2 ya�lar�nda olan koyunun metacarpus  (ön tarak 
kemi�i) parças�. Sat�rla kesildikten sonra ha�lanarak tüketilmi� 
olmal�d�r. M-4 mekân�n üst dolgusunda bulunmu�tur. 
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Buluntu:  Koyunun tibias� 

34. Kasa No: Ada-7 03/37 

Seviye: 82.73-81.41 m. 

Aç�klama: Koyunun tibia (bald�r kemi�i) parças�. Kemik 
üzerinde sat�r izleri bulunmu�tur. Kemi�in sat�rla parçaland�ktan 
sonra ha�lanarak pi�irilmi� olmal�d�r. M-4 mekân�n üst 
dolgusunda bulunmu�tur. 
 

 Buluntu: S���r�n 1. Parmak 
kemi�i

35. Kasa No: Ada-7 03/25 

Seviye: 82.00-81.06 m. 

Aç�klama:  S���r�n 1. Parmak kemi�i. Üzerinde yan�k izleri var. 
Ate�e b�rak�lm��, �zgara tarz� pi�irilmi� olmal�d�r. M-2 
mekân�nda bulunmu�tur. 

 
Buluntu: Kuzu mandibulas� 

36. Kasa No: Ada-7 03/25 

Seviye: 82.00-81.00 m. 

Aç�klama:  6 ayl�ktan küçük  bir kuzunun mandibulas� ( çene 
kemi�i). Önce ha�lan�p daha sonra ate�e tabi tutulmu� tur. M-2 
mekân�nda bulunmu�tur. 
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Buluntu: S���r�n astragalusu 

37. Kasa No: Ada-7 03/16 

Seviye:  79.45-78.81 m. 

Aç�klama: S���r�n astragalusu, ha�lanarak pi�irilmi� olmal�d�r. 
M-3 mekân�nda bulunmu�tur. 

 
Buluntu: Koyunun humerusu 

38. Kasa No: Ada-7 03/16 

Seviye: 79.45-78.81 m. 

Aç�klama: Koyunun humerus kemi�i ( kol kemi�i).  Üzerinde 
sat�r izi var. Kemik sat�rla parçaland�ktan sonra ha�lan�p 
yenilmi� olabilir. M-3 mekân�nda bulunmu�tur. 

 
Buluntu: Kanatl�n�n femuru 

39. Kasa No: Ada-7  03/16 

Seviye: 79.45-78.81 m. 

Aç�klama: Kanatl� kümes hayvan�n femur kemi�i ( uyluk 
kemi�i). Tavu�a ait olmas� gerek. Direk �s�ya tabi tutuldu�una 
dair bir i�aret yok. M-3 mekân�nda bulunmu�tur. 
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Buluntu:  Domuzun s�rt omuru 

40. Kasa No: Ada-7 03/16 

Seviye: 79.45-78.81 m. 

Aç�klama: Daha 1 ya��na gelmemi� bir süt domuzunun s�rt 
omuru. Ha�lan�p pi�irilerek yenilmi� olabilir. M-3 mekân�nda 
bulunmu�tur. 
 

 
Buluntu:  Koyunun metatarsusu 

42. Kasa No: Ada-7 03/36 

Seviye: 80.60-79-84 m. 

Aç�klama: Koyunun metatarsus kemi�i ( arka tarak kemi�i). 
Kemik �s�ya tabi tutulmu�tur. Izgara tarz� pi�irilmi� olmal�d�r. 
M-2 mekân�, taban üstünde bulunmu�tur. 

 
Buluntu: Koyunun metatarsusu 

41. Kasa No: Ada-7 03/16 

Seviye: 79.45-78.81 m. 

Aç�klama: Koyunun metatarsus kemi�i ( arka tarak kemi�i). 
Kemik �s�ya tabi tutulmu� ve üzerinde bitki kökleri 
deformasyonu çok fazla olarak görülmektedir. M-3 mekân�nda 
bulunmu�tur. 
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Buluntu: Kanatl�n�n tibiatarsusu 

43. Kasa No: Ada-7 03/40 

Seviye: 81.84-81.34 m. 

Aç�klama: Kanatl� bir kümes hayvan�n tibiatarsusu ( bacak 
kemi�i).Üzerinde b�çak izi var. Ha�lanarak pi�irilmi�tir. M-4 
mekân�nda bulunmu�tur. 

 
Buluntu: Koyunun mandebulas� 

45. Kasa No: Ada-7 03/23 

Seviye: 81.50-80.75 m. 

Aç�klama: Yakla��k 2 ya��nda koyunun mandibulas� ( alt çene 
kemi�i). Kemikler üzerinde sat�r izleri var. Kemikler �s�ya tabi 
tutularak pi�irilmi�tir. M-2 mekân�nda bulunmu�tur. 

 
Buluntu: Koyunun aksisi 

44. Kasa No: Ada-7 03/40 

Seviye: 81.84-81.34 m. 

Aç�klama: Koyunun aksisi. Kemik üzerinde sat�r ve b�çak izi 
var. Ha�lanarak pi�irilmi�tir. M-4 mekân�nda bulunmu�tur. 
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Buluntu: Koyunun  astragallusu 

46. Kasa No: Ada-7 03/41 

Seviye: 81.84-81.31 m. 

Aç�klama: Koyunun astragallusu ve hemen yan�nda da 
calceneus kemi�i. Yanma izi yok. Ha�lanarak pi�irilmi�tir. M-5 
mekân�n üst dolgusunda bulunmu�tur. 

 
Buluntu:  Koyunun sol 
metatarsusu

47. Kasa No: Ada-7 03/16 

Seviye: 79.45/78.81 m. 

Aç�klama: Koyunun sol metatarsus kemi�i ( arka tarak kemi�i). 
Kemik ha�lanarak pi�irilmi�tir, yanma izi yok,  2 ya��ndan 
büyük. Kemi�in sol taraf�nda çok net bir �ekilde görülen b�çak 
izleri vard�r. M-3 mekân�nda bulunmu�tur. 

 
Buluntu:  S���r�n astragallusu 

48. Kasa No: Ada-7 03/21 

Seviye:   79.03-78.08 m. 

Aç�klama: S���r�n astragallus kemi�i, ha�lanarak pi�irilmi�tir, 
üzerinde yanma izi yoktur. 3 ya��n�n üzerindedir.  M-3 taban 
üstü seviyeden ele geçmi�tir. 



 182

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. Metropolis Konutlar�ndan Ç�kan Hayvan Kemikleri ile �lgili Sonuçlar 

 

Metropolis konutlar�ndan ç�kan hayvan kemikleri �stanbul Üniversitesi, 

Vetenerlik Fakültesi’nden Prof. Dr. Vedat ONAR taraf�ndan incelenmi�tir. Onun 

taraf�ndan yap�lan incelemeler neticesinde genellikle koyun ve domuz gibi küçükba� 

hayvanlar�n tüketilmi� oldu�u görülmü�tür. Kesilen küçükba� hayvanlar�n 6 ayl�k ile 

3 ya� aras�nda olanlar�n�n tercih edildi�i tespit edilmi�tir. 

 

 Küçükba� hayvanlar�n özellikle metacarpus ve metatarsus denilen k�s�mlar�n�n 

yenildi�i anla��lm��t�r. Bunun nedeni Vedat ONAR taraf�ndan �u �ekilde 

 Buluntu:  Kuzunun kürek 
kemi�i

49. Kasa No: YE 98/35 

Seviye: -18.20 m. 

Aç�klama: Kuzunun kürek kemi�i ( os scapula), ha�lanarak 
pi�irilmi�, yanma izi yok. Kemik üzerinde sat�r ve b�çak izi var. 
1 ya��ndan büyük. E 11, E12, D11, D12 plan karelerinde ele 
geçmi�tir.  

 
Buluntu:  S���r kemikleri 

50. Kasa No: YE 98/11  

Seviye: -14.40/-15.20 m. 

Aç�klama: Soldan sa�a do�ru, s���r�n tibia, femur, femur ve 
humerus kemiklerinden olu�maktad�r. Ha�lanarak pi�irilmi�tir. 
Hepsinin üzerinde sat�r izi var. Hepsi ha�lan�p ili�i ç�kar�lm��t�r. 
Yakla��k 3 ya��nda bir s���ra ait kemiklerdir. F 8 plan karesinde 
ele geçmi�tir. 
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aç�klanm��t�r: “Gövdeden uzak distal denilen kemikler besleyicilik oran� daha yüksek 

ve daha lezzetli olmas�n�n yan� s�ra hayvan�n bu k�s�mlar� oleik asit ve Omega 3, 

Omega-6 aç�s�ndan da zengindirler. 

 

 Kanatl� tüketimi de olmakla birlikte bulunan kemik say�s� oldukça azd�r. Bunun 

nedeni kümes hayvanlar�n�n az tüketilmesinden çok kanatl� hayvanlar�n kemiklerinin 

daha ince olmalar� sebebiyle daha çabuk tahrip olmas� ve yan� s�ra kemiklerin ince ve 

ufak olmalar� sebebiyle kaz� s�ras�nda gözden kaçma ihtimalinin yüksek olmas�ndan 

kaynakland��� san�lmaktad�r.  

 

Beyaz etin günümüzde oldu�u gibi antik ça� insan� içinde k�rm�z� ette göre 

daha ucuz bir protein kayna�� oldu�u için ö�ünlerde nispeten daha s�kl�kla tüketildi�i 

san�lmaktad�r.  

 

 Bunlar�n d���nda Ada-5’den ç�kan hayvan kemikleri buluntular� aras�nda bal�k 

kemiklerine rastlanmam��t�r. Metropolis yak�nlar�nda bundan daha bir as�r öncesine 

kadar yak�n cevrede Cellat Gölü olarak adland�r�lan bir gölün oldu�u ayr�ca Ephesos 

ve Symyrna gibi liman kentlerine yak�nl��� da dü�ünülürse hem tatl� hem de tuzlu su 

ürünlerinin de s�kça tüketilmi� olmas� gerekmektedir. Ancak, yukar�da kanatl� kümes 

hayvanlar� k�sm�nda da belirtti�imiz gibi bunlar�n daha dayan�ks�z olmalar� sebebiyle 

gönümüze kadar korunamam�� oldu�u dü�ünülmektedir.  Bunun yan� s�ra tiyatronun 

hemen yan�nda bulunan ve Resepsiyon Salonu olarak adland�r�lan yap�da bulunan 

mozaikler üzerindeki bal�k figürleri de bu konuda bir fikir verebilir. Bu bal�k 

figürleri ayr�ca incelenmi�tir. 
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6.3. Metropolist’te Bulunmu� �skeletlerdeki Çene Kemikleri Üzerinde Yap�lan 

�ncelemeler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Buluntu:  �nsan Mandibulas� ( alt 
çene kemi�i) 

Yer: Akropol (AKR/00-52) 
 

Seviye: -2,50 m. 

Aç�klama:  Orta ya� ve üzeri insana ait, Bizans� Dönemi (Kaynak: 

R. Meriç, Ali K. Öz, Aygün Ekin, Metropolis 2000 Y�l� Kaz� 

Raporu, 23. KST, 1. cilt, Ankara–2002, s. 87.)  

 
Buluntu:  �nsan Mandibulas� ( alt 
çene kemi�i) 

Yer: Akropol ( AKR/00-61) 
 

Seviye: -2,57 m. 

Aç�klama: 15–18 ya�lar� aras�nda bir insana ait;  Bizans� Dönemi 

(Kaynak: R. Meriç, Ali K. Öz, Aygün Ekin, Metropolis 2000 Y�l� 

Kaz� Raporu, 23. KST, 1. cilt, Ankara–2002, s. 87.)  
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Buluntu:  �nsan Mandibulas� (alt 
çenekemi�i) 

Yer: Akropol (AKR/00-66) 
 

Seviye: -2,52 m. 

Aç�klama: 5 ya��nda bir çocu�a ait alt çene kemikleri; Bizans� 

Dönemi (Kaynak: R. Meriç, Ali K. Öz, Aygün Ekin, Metropolis 

2000 Y�l� Kaz� Raporu, 23. KST, 1. cilt, Ankara–2002, s. 87.)  

 

 
Buluntu:  �nsan Mandibulas� ( alt 
çene kemi�i) 

Yer:  Akropol (AKR/00-67) 
 

Seviye: -2,92 m. 

Aç�klama:  Genç, eri�kin bir insana ait alt çene kemi�i;  Bizans 
Dönemi (Kaynak: R. Meriç, Ali K. Öz, Aygün Ekin, Metropolis 
2000 Y�l� Kaz� Raporu, 23. KST, 1. cilt, Ankara-2002, s. 87.)  
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Buluntu:  �nsan Mandibulas� ( alt 
çene kemi�i) 

Yer: Akropol (AKR/00-70) 
 

Seviye: -2,57 m. 

Aç�klama: Genç, eri�kin bir insana ait alt çene kemi�i; Bizans 
Dönemi (Kaynak: R. Meriç, Ali K. Öz, Aygün Ekin, Metropolis 
2000 Y�l� Kaz� Raporu, 23. KST, 1. cilt, Ankara–2002, s. 87.)  

 
Buluntu:  �nsan Mandibulas� ( alt 
çene kemi�i) 

Yer: Akropol (AKR/00-72) 
 

Seviye: -2,54 m. 

Aç�klama:  Genç, eri�kin bir insana ait alt çene kemi�i; Bizans 
Dönemi (Kaynak: R. Meriç, Ali K. Öz, Aygün Ekin, Metropolis 
2000 Y�l� Kaz� Raporu, 23. KST, 1. cilt, Ankara–2002, s. 87.)  
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 Buluntu:  �nsana ait alt çene 
kemi�i 

Yer: Han Y�k��� (HY/04-13) 
 

Seviye: 48,17–47,74 m. 

Aç�klama: 14-17 ya� aras� insana ait alt çene kemi�i.  G.Bizans 
(Han Y�k���’n�n hemen kuzeyinde bulunan Arapl�tepe Bizans 
Kilisesi’nin Geç Bizans Dönemi’nde mezar olarak kullan�lm�� 
olmas� ve Roma Dönemi boyunca kullan�ld���n� bildi�imiz Han 
Y�k���n’daki hamam yap�s�n�n üst kodlar�nda ele geçmi� olmas� 
sebebi ile Geç Bizans olarak dü�ünülmektedir. Kaynak: R. Meriç 
vd. Metropolis 2000 Y�l� Kaz� Raporu, 23. KST, 1. cilt, Ankara–
2002, s. 87; R.Meriç  vd., Metropolis 2004 Y�l� Kaz� Çal��malar�, 
27. KST, 1. Cilt, Anakara-2006,ss.252-253;. R. Meriç, 2010 ) 

 
Buluntu:  �nsan Mandibulas� (alt 
çene kemi�i) 

Yer: Akropol( AKR/06–105) 
 

Seviye:  139,65 m. 

Aç�klama: Orta ya� ve üzeri bir insana ait alt çene kemi�i, Bizans 
Dönemi  (Kaynak: R. Meriç, Ali K. Öz, Aygün Ekin, Metropolis 
2000 Y�l� Kaz� Raporu, 23. KST, 1. cilt, Ankara–2002, s. 87; R. 
Meriç, vd., Metropolis 2006 Y�l� Kaz�lar�, 29. KST, 2. cilt, Ankara-
2008, ss.369-371.)  
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6.4. Dental De�erlendirme Raporu 

 

Ege Üniversitesi Di�hekimli�i Fakültesi Protetik Di� Tedavisi Anabilim 

Dal�’nda görev yapan Prof.Dr. H. Serdar Çötert taraf�ndan Metropolis’te bulunmu� 

olan dokuz adet çene kemi�i incelenerek Metropolis’te ya�ayan halk�n a��z ve di� 

sa�l��� hakk�nda bir de�erlendirme raporu haz�rlanm��t�r. Raporun haz�rlanmas�ndaki 

amaç, Metropolis halk�n�n a��z ve di� sa��l�ndan yola ç�karak beslenme 

al��kanl�klar�n� anlamaya çal��makt�r. Bu çal��maya verdi�i destekten ötürü Prof. Dr. 

H. Serdar Çötert’e te�ekkür ediyorum. 

 

 

6.4.1. Yöntem 

 

Metropolis (Torbal�) kaz� çal��mas� buluntusu oldu�u bildirilen 9 adet insan 

mandibulas�na ait foto�raflar dental antropolojik parametreler aç�s�ndan 

de�erlendirilmi�tir. De�erlendirme sanal ortamda, buluntular�n çok yönden çekilmi� 

yüksek çözünürlüklü dijital foto�raflar� üzerinde yap�lm��t�r. 

 
Buluntu:  �nsana ait alt çene 
kemi�i 

Yer: Dedecik (D-HB/04-194) 
 

Seviye: 88,24-88,15 m. 

Aç�klama:  Genç, eri�kin bir insana ait alt çene kemi�i.  
Kalkolitik Dönem. ( Kaynak: R.Meriç  vd., Metropolis 2004 Y�l� 
Kaz� Çal��malar�, 27. KST, 1. Cilt, Anakara-2006, s. 249.) 
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6.4.2. Buluntular 

 

Baz�lar� a��r, baz�lar� orta ve kalan� hafif hasarl� olan 9 adet kemik örne�i, 

insan mandibulas�d�r. Tamam�n�n üzerinde de�i�en miktarlarda di� bulunmaktad�r. 

Bunlardan 7’sinin Bizans, 1’inin G. Bizans ve yine 1’inin ise Kalkolitik döneme ait 

olduklar� bildirilmi�tir. Bizans dönemina ait olduklar� bildirilen 7 mandibulan�n 2’si 

orta ya� ve üzerindeki (AKR0052, AKR0695), 3’ünün genç eri�kin (AKR0067, 

AKR0070, AKR0072), 1’inin 15-18 ya�lar� aras�nda (AKR0061), 1’inin ise 5 

ya��nda (AKR0066) bireylere ait olduklar� saptanm��t�r. Bu son örne�in sol yanak 

bölgesinde, keskin bir cisimle ve antemortem dönemde olu�tu�u belli olan bir darp 

izi dikkat çekmi�tir. G. Bizans dönemine ait mandibula örne�i 14-17 ya� aras� bir 

bireye, Kalkolitik mandibula örne�i ise genç eri�kin bir bireye aittir.  

Buluntular, bireylerin cinsiyetini belirtmek için yeterli de�ildir. 

 

 

6.4.3. Di�ler 

 

�ncelenen mandibula örnekleri üzerinde bulunan 81 adet di�, dental 

antropolojik parametreler aç�s�ndan de�erlendirilmi�tir. Bu di�lerin 3’ü (AKR0066) 

süt di�i, di�erleri kal�c� di�’tir. Di�ler; çürük s�kl���, abrazyon tipleri ve s�kl���, 

hipoplazi tipleri ve s�kl���, di�ta�� tipleri ve s�kl���, alveoler kemik dokusu kayb� ve 

antemortem di� kay�plar� parametreleri üzerinden de�erlendirilmi�tir.  

Farkl� büyüklüklerde saptanan çürükler s�n�fland�r�lmam��, a��nma için 

Bouville ve ark., hipoplazi için Goodman ve Rose’un, di� ta�� için ise Brothwell’in 

haz�rlad��� s�n�fland�rma sistemlerinden yararlan�lm��t�r. Alveoler kemik kayb� ve 

antemortem di� eksiklikleri yine klasifiye edilmemi�tir. 

 

6.4.4. Genel De�erlendirme 

 

�ncelenebilen 81 di�ten 5’inde çürük saptanm��t�r (% 6,1). Abraze di� say�s� 

66’d�r (% 81,5). Bu 66 di�ten 21’i (% 31,8) birinci derece, 8’i (% 12,1) ikinci derece, 
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17’si (% 25,7) üçüncü derece, 5’i (% 7,6) dördüncü derece, 14’ü (% 21,2) ise be�inci 

derece abrazyon sergilemektedir.   

 

Hipoplazi gösteren di� say�s� 53 olarak saptanm��t�r (% 65,4). Bu 53 di�in 9’u 

(% 17,0) birinci tip, 33’ü (% 62,3), 11’i (% 20,7) ise üçüncü tip hipoplazi 

sergilemektedir. Daha ileri tiplerde hipoplaziye rastlanmam��t�r. 

 

�ncelenebilen di�lerin 26’s�nda (% 32,1) di� ta�� saptanm��t�r. Bunlardan 12’si 

(% 46,2) birinci derece, 14’ü (% 53,8) ise ikinci derecedir. Daha ileri derecelerde ta� 

birikimine rastlanmam��t�r. 

 

�ncelenebilen di�lerin 15’inde (% 18,5), periodontitis yani, ilerlemi� 

periodontal hastal�k belirtisi olan alveoler kemik kayb� gözlenmi�tir.  

 

Antemortem dönemde kaybedilmi� di�lerin say�s� 8 olarak saptanm��t�r. 

 

Yukar�daki genel de�erlendirme verileri gruplara ayr�larak incelendi�inde 

ortaya ç�kan dental sorun da��l�m� a�a��daki gibidir: 

 

Bizans: Bu döneme ait 53 di�in 3’ü süt di�idir. Süt di�leri de�erlendirmeye 

dâhil edilmi�tir.Genel de�erlendirmede belirtilen 5 çürük di�in tamam� bu gruptad�r. 

Grubun çürük yüzdesi (% 9,4) olarak hesaplanm��t�r. 

 

Bizans dönemi buluntular�n�n 3 süt di�i d���nda kalan 50’sinde (%94,3) 

abrazyon saptanm��t�r. Bu 50 di�in 10’u (% 20,0) birinci derece, 4’ü (% 8,0) ikinci 

derece, 16’s� (% 32,0) üçüncü derece, 5’i (% 10) dördüncü derece, 14’ü (% 28) ise 

be�inci derece abrazyon sergilemektedir. Bizans dönemi buluntular�nda hipoplazi’li 

di� say�s� 25 (% 47,2)’dir. Bu 25 di�in 15’i (% 60,0) ikinci tip, 10’u (% 40,0) ise 

üçüncü tip hipoplazi sergilemektedir.Bizans dönemi buluntular� aras�nda 18 di�te (% 

34,0) di� ta��na rastlanm��t�r. Bunlardan 12’si (% 66,6) birinci derece, 6’s� (% 33,4) 

ikinci derecedir.Alveoler kemik kayb� gösteren di� say�s� 10’dur (% 18,9). 

Antemortem di� kayb� say�s� ile 8’dir.  
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G. Bizans: Bu gruba ait 14 di�in tamam� ayn� bireye ait olan tek parça 

mandibulan�n üzerindedir. Bu di�ler üzerinde çürü�e rastlanmam��t�r. Bu durum, 

buluntunun 14-17 ya� aras� bir çocu�a ait olmas� ile aç�klanabilir. Abrazyon ise 

yaln�z 2 di�te (% 14,3) ve en alt abrazyon düzeyi olan birinci derecede saptanm��t�r. 

�ncelenen 14 di�in tamam�nda ikinci tip hipoplazi görülmü�tür (% 100). 

�ncelenen 14 di�in 6’s�nda (% 42,8) ikinci derece di� ta�� birikimi 

saptanm��t�r.  

Alveoler kemik kayb� sergileyen di� say�s� 4’dür (% 28,6). 

G. Bizans Dönemi’ne ait oldu�u bildirilen mandibula örne�inde antemortem 

di� kayb� bulunmamaktad�r. 

 

Geç Neolitik: Bu gruba ait 14 di�in tamam� ayn� bireye ait olan tek parça 

mandibulan�n üzerindedir. Buluntu genç eri�kin bir bireye aittir. 

Bu di�ler üzerinde çürü�e rastlanmam��t�r.  

�ncelenen 14 di�in tamam�nda abrazyon saptanm��t�r (% 100).  Bunlardan 9’u 

(% 64,3) birinci derece, 4’ü (% 28,6) ikinci derece, 1’i (% 7,1) ise üçüncü derece 

abrazyonlard�r. 

�ncelenen 14 di�in tamam�nda hipoplazi görülmü�tür (% 100). Bunlardan 9’u 

(% 64,3) birinci tip, 4’ü (% 28,6) ikinci tip, 1’i (% 7,1) ise üçüncü tip hipoplazidir. 

�ncelenen 14 di�in 2’sinde (%14,3) ikinci derece di�ta�� birikimi saptanm��t�r. 

Alveoler kemik kayb� sergileyen di� say�s� 1’dir (% 7,1). 

Kalkolitik Dönem’e ait oldu�u bildirilen mandibula örne�inde antemortem 

di� kayb� bulunmamaktad�r. 

 

Sonuç: Bizans Dönemi buluntular�nda % 9,4 olarak saptanan çürük s�kl���, 

G. Bizans ve Kalkolitik Dönem örneklerinde % 0 olarak gözlenmi�tir. �ncelenebilen 

raporlarda, Kalkolitik örneklerde çürük s�kl���n�n dü�ük oldu�u bildirilmi� olmakla 

birlikte, s�f�r çürük beklenen bir oran de�ildir. Bu durum, G. Bizans ve Kalkolitik 

Dönem di� örneklerinin tek bir bireye ait olmalar�, bu bireylerin çocuk ve genç 

eri�kin olmalar� ve gruplarda de�erlendirmeye al�nan di� örnekleri say�lar�n�n denk 

olmamas�ndan kaynakland��� dü�ünülebilir.  
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Kalkolitik Dönem di� örneklerindeki yüksek abrazyon, ilgili literatüe 

bilgilerini desteklemektedir. Bununla birlikte G. Bizans örne�indeki dü�ük 

abrazyonun, di�lerin bir çocu�a ait olmas�ndan kaynakland��� dü�ünülmü�tür. 

Bizans dönemi örneklerinde ki hipoplazi s�kl��� verileri incelenebilen 

raporlar� desteklemekle birlikte,   Kalkolitik örnekte ki beklenmeyen yüzdeler, yine 

örnek say�s� yetersizli�ine ba�lanmal�d�r. 

Di�ta�� birikimi ile ilgili veriler incelenebilen literatür’ü desteklemektedir. 

Bununla birlikte incelenebilen kaynaklarda, alveoler kemik kayb� ara�t�rmas�na 

rastlanmam��t�r. Bu parametre, di�eti hastal��� göstergesi olmas� nedeni ile önemlidir.  

Antemortem di� kay�plar�n�n tamam�, Metropolis’de dü�ük düzey de ya�am 

konforuna sahip olan Bizans dönemi örneklerinde saptanm��t�r. Bu durum;  

Metropolis toplumunun özellikle Bizans Dönemi’nde tar�msal bir ekonomiye sahip 

oldu�u ve daha çok karbonhitrat kaynakl� bir beslenme al��kanl���na sahip oldu�unu 

teyit eder niteliktedir. Bu eksik di�lerin bir bölümünün di�eti hastal��� nedeni ile 

kendili�inden dü�mü� olmas� dü�ünülmekle birlikte baz�lar�n�n (AKR 0052) insan eli 

ile çekilmi� olmas� olas�l��� yüksektir. Bu di�lerin çevre sert dokulara zarar vermeden 

ç�kar�ld���, bu i�lem için muhtemelen alet kullan�ld���, di�lerin kayb�ndan sonra 

bireyin uzun süre ya�am�� oldu�u tahmin edilmi�tir. 

 

 
Örnek 

Say�s� 

Di� 

Say�s� 

Di� 

Çürü�ü 

Abrazyon 

(%) 

Hipoplazi 

(%) 

Di�ta�� 

(%) 

Alveoler 

kemik kayb� 

(%) 

Antemortem 

di� kayb� 

Bizans 7 50 9,4 94,3 47,2 34,0 18,9 8 

G. 

Bizans 
1 14 - 14,3 14,3 42,8 28,6 - 

Kalko

litik 
1 14 - 100,0 100,0 14,3 7,1 - 
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6.4.5. Metropolis Resepsiyon Salonun Mozaikleri Üzerindeki Bal�k Tasvirleri  

 

1. Bal�k Tasviri (�ekil 153 c): Bal���n morfolojik yap�s� denizde ya�ayan sparidae 

familyas�n�n genel özelliklerini göstermektedir. Vücut �ekli, vücut yanlardan bas�k 

ve vücudun yüksek olmas� ba��n yandan görünü�ün ba��n hafif kamburumsu olmas� 

ve ba��ndan vücuda geçi�inin daha dik olmas� morfolojik özelliklerinin çipura  

(Sparus aurata) ve fangri (Pagrus pagrus) bal�klar�n� an�msatmaktad�r. Ancak 

bal���n ya�ay�� ortam�, bulunabilirlik ve yakalanabilirlik özellikleri göz önüne 

al�nd���nda çipura olma olas�l��� artmaktad�r. Çünkü çipura k�y�lara yak�n s�� sularda 

ve lagünlerde (denizle ba�lant�s� olan göller ve dalyan alanlar�) önemli miktarda 

yakalanmaktad�r.  Günümüzde de çipura avc�l��� Ege bölgesinde önemli bir yer 

tutmaktad�r. Fangri, ayn� familyaya mensup mercan bal�klar�n�n de�erli bir türü 

olmas�na kar��n çipura kadar kolay yakalanmamaktad�r493. 

 

2. Bal�k Tasviri (�ekil 153d): Tasvir edilen bal���n türünün ne olmas� gerekti�i 

hakk�nda iki olas�l�k görülmektedir. Tatl� sularda ya�ayan sazan ve denizde ve tatl� 

sularda ya�amaya adapte olmu� kefal bal�klar� akla gelmektedir (�ekil153a-c ). 

Vücut �eklinden ve Cellât gölünün hemen yak�n�nda bulunmu� olmas�ndan dolay� 

Sazan’a benzemektedir. Oysaki sazanda pektoral yüzgeç pelvik yüzgecin önünde ve 

hemen hemen ayn� hat üzerinde yer almaktad�r. Fakat pektoral; (gö�üs) yüzgecinin 

konumu kefal bal�klar�n�n ba�l� bulundu�u mugilidae familyas�na ait bir türü 

göstermektedir. Vücut �ekli; fusiform (füze �eklinde uzam��) t�knaz olu�u, ba��n 

kürek �eklinde bas�k,  gözlerin konumu ve büyüklü�ü,  dudakl� ve küçük a��z yap�s�, 

solungaç kapaklar�n�n (operculum) �ekli, kuyruk sap�n�n kal�n yap�s� ve s�rt 

yüzgecinin belirtilmemesi kefal bal���n� an�msatmaktad�r. Fakat kefal bal�klar�nda 

d�� görünü�üne bakarak tür tayini yapmak her tür için olas� de�ildir. Bu yüzden 

bal���n türü kesin olarak saptanamamaktad�r. Fakat Ege bölgesinde bulunan kefal 

türlerinden Liza aurata,  Liza saliens ve Chelon labrosus olma olas�l��� üzerinde 

durulmaktad�r. Sözü edilen kefal bal�klar� maksimum 0,75m. boya ve yakla��k 5 

                                                 
493 Resepsiyon Salonu’nda bulunan resimli mozaik üzerindeki üç adet bal�k figürün ne tür bal�klar  
   olabilece�i hakk�nda Uz. Erhan IRMAK’�n bilgisine ba�vurulmu�tur.  
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kilogram’a kadar büyümektedir. Mozaik üzerinde görülen bal���n t�knaz yap�s� 

büyük boylu birey oldu�unu göstermektedir.  

 

 

3. Bal�k Tasviri( �ekil 153e): Tasviri görülen bal�k her ne kadar vücudunun arka 

k�s�mlar� tahrip olmu� olsa da vücudun yanlardan bas�k ve yüksek olu�u, s�rt 

yüzgecinin di�er bal�k çizimlerinden farkl� olarak abart�l� yani diken ���nlar�n uzun 

ve filamentli (ipliksi) yap�s� bize ku�ku götürmez bir biçimde peygamber bal��� = 

dülger bal��� (Zeus faber) oldu�unu göstermektedir. Peygamber bal���; Zeidae 

familyas�na ait, Ege bölgesinin de�erli, eti lezzetli ve ar�n�lan bir türüdür.   

 

6.4.6. Resepsiyon Salonu Mozaikleri Üzerindeki Ku� Tasvirleri 

 

1 Nolu Ku� Tasviri (Mozai�in Kuzeydo�u Kö�esindeki Ku� Tasviri, �ekil 

153 f): Güvercingillerden, Boynu, bacaklar� ve gagas� k�sa olmas�, ku�un vücudunun 

orta büyüklükte olmas� ve renklerinin k�smen mavimsi ye�ilimsi olmas� ve ku�un 

vücudunun orta büyüklükte bir kumru büyüklü�ünde olmas� sebebiyle güvercin 

oldu�u dü�ünülmektedir( �ekil 153f). Kanatlar�, boynu ve gövdesinin bir k�sm� zarar 

görmü� olmas� sebebiyle vücut detaylar� tam olarak anla��lmamaktad�r. Bununla 

birlikte vücudun genel form özelliklerini korumu�tur. Vücut ve kanatlar�n tüyleri 4 

nolu güvercin tasvirine göre daha renkli bir görüntüye sahiptir494. 

 

2 Nolu Ku� Tasviri (Mozai�in Kuzeybat� Kö�esindeki Ku� Tasviri, �ekil 153 

g): Al�ndan ba�lay�p, kulak bölgesi ve boynun yan taraf�ndan devam edip gö�üs 

üzerinde bulu�an siyah bir ku�a�a sahip olmas�, ayaklar�n�n k�sa ve k�rm�z� olmas�, 

kanatlar�n�n ve kuyru�unun k�sa olmas� ve bu bölgede bol yeti�mesi sebebiyle k�nal� 

keklik olmal�d�r (�ekil 153 f). Vücudun kimi yerleri k�smen de olsa hasar görmü� 

olmakla birlikte vücudun genel hatlar� belli olmaktad�r. Ku�un tüyleri ve ayaklar� 

üzerinde mavi, siyah, beyaz, k�rm�z�ms� ve sar�ms� renkler kullan�lm��t�r. 

                                                 
494 Resepsiyon Salonu’nda bulunan  resimli mozaik üzerindeki üç adet ku� figürlerinin ne tür ku�lar 
olabilece�i hakk�nda, Ege Üni., Fen Fak., Biyoloji Böl. Prof. Dr. Mehmet SIKI Hocam�z�n bilgisine 
ba�vurulmu�tur. Yard�mlar�ndan dolay� kendisine çok te�ekkür ediyorum. 
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Günümüzde halen Metropolis çevresindeki ormanl�k alanlarda kekli�e rastlanmakta 

ve az da olsa avlanmaktad�r. Alectoris chukar  

 

3 Nolu Ku� Tasviri (Mozai�in Güneydo�u Kö�esindeki Ku� Tasviri, �ekil 

153h): Gagas�n�n, boynunun ve ayaklar�n�n k�sa olmas�, buna ra�men kuyru�unun 

çok uzun olmas�, canl� ye�ilin tonlar�nda tüylere sahip olmas� ve genel vücut oranlar� 

ile sülüne benzedi�i dü�ünülmektedir. Günümüzde Metropolis çevresindeki 

ormanl�k, düzlük ve çay�rl�k alanlarda art�k, sülüne rastlanmasa da Çe�me, 

Karacabey, Sapanca ve Trakya civar�nda ki ormanl�k ve çay�rl�k alanlarda halen 

rastlanmaktad�r. Sülünün etinin çok lezzetli olmas� sebebi ile oldukça makbul bir av 

ku�u olarak kabul edilmektedir. 

 

4 Nolu Ku� Tasviri (Mozai�in Güney-Bat� Kö�esindeki Ku� Tasviri,�ekil 

153i): Di�er güvercin oldu�unu dü�ündü�ümüz tasvire göre daha iyi korunmu� 

olmas� sebebi ile hatlar� ve renkleri daha net görülmektedir (�ekil 153i). Ba�, gaga, 

boyun ve ayaklar�n�n küçük olmas�, mavinin tonlar�n�n ve beyaz rengin görüldü�ü 

kuyruk ve kanatlar�n�n fazla uzun olmamas� vücudunun genel görüntüsü ile güvercin 

oldu�u dü�ünülmektedir. Ba�� havaya kalk�k ve kanatlar� kapal� olarak tasvir edilmi� 

ku�un yan kanad�n�n duru�unda bir dengesizlik sezilse de; gözleri, gagas� ve ayaklar� 

vücuda uygun bir orant�lama ile yap�lm��t�r. 1 nolu güvecin tasvirine göre çok daha 

özenli bir i�çilik göstermektedir 
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SONUÇ 

 

    Ya�am�n en temel gereksinimlerinden biri olan beslenme ve onun temini her 

dönemde oldu�u gibi antik dönem insan� için de en temel u�ra�� olmu�tur. 

�nsano�lunun 3,5 milyon y�l önce varolu�undan itibaren ba�layan bu u�ra�� onun 

geli�imine, iklime ve co�rafyaya ba�l� olarak çe�itlenip geli�mi�tir. 18. yüzy�l yeme 

içme uzmanlar�ndan Jean Anthelme Brillat-Savarin’in “Bana ne yedi�ini söyle; sana 

kim oldu�unu söyleyeyim.” ünlü özdeyi�inde oldu�u gibi toplumlar�n yeme içme ve 

beslenme al��kanl�klar�na bakarak toplumsal ve ekonomik geli�mi�lik düzeyleri 

hakk�nda çok �ey söyleyebiliriz.  

 

�lkel insan�n avc�l�k ve toplay�c�l�kla ba�lad��� bu u�ra��, ta�tan aletlerin 

yap�m� ve ate�in bulunmas� ile devam etmi�tir. Is�nma, ayd�nlatma, korunma gibi pek 

çok temel kullan�m�n�n yan� s�ra ate�in kontrol edilmesi pi�irme u�ra��lar�n�n da 

ba�lamas�na yol açm��t�r. Ancak ilkel insan�n mutfaksal deneyim kazanabilmesi için 

Neolitik Dönem’i beklemesi gerekmektedir. Neolitik Devrim olarak da adland�r�lan 

Neolitik Dönem’e gelindi�inde insano�lu yerle�ik ya�ama geçmi�, sadece 

toplad�klar�n� de�il ürettiklerini de tüketmeye ba�lam��t�r. Yerle�ik ya�ama geçip, 

seramik kap kacak üretimi ba�lad�ktan sonra beslenme al��kanl�klar� çe�itlenip 

geli�meye ba�lam��t�r. Tabiri caizse, toprak seramikle ve seramik de ate�le 

bulu�mu�tur. Böylece yiyecekleri çok farkl� �ekillerde pi�irebilme imkân� do�mu�tur. 

Bununla Neolitik insan de�i�ik bitkileri, hayvansal ürünleri ve baharatlar� 

kar��t�rarak yemek yapmaya ba�lam��t�r.  

 

Bu yay�l�mda özellikle Mezopotamya ve Anadolu önemli bir rol oynam��t�r. 

Güneydo�u Anadolu’da özelikle Çayönü, Halan Çemi, Göbeklitepe kaz�lar� ile 

Keban, Karakaya ve Atatürk barajlar�n�n yap�m� s�ras�nda elde edilen bilgiler 

�����nda günümüzden 11.000 ile 10.000 y�l öncesi gibi oldukça erken bir dönemden 

itibaren tar�m ba�lam��t�r. 

 

Pi�irme aç�s�ndan bak�ld���nda, ç�plak ate�te veya kuru s�cakl�kta k�zartma, 

közleme, tand�r ve nemli s�cakl�kta pi�irme tekni�i gibi dört farkl� pi�irme tekni�i 
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kullan�lm��t�r Kullan�lan bu teknikler birbirinden farkl� kap kacak, ocak ve f�r�nlar�n 

geli�tirilmesine yol açm��t�r.   

 

Orta Anadolu’da bulunan Çatalhöyük yerle�imi de bize bu konuda önemli 

bilgiler vermektedir. Burada yap�lan kaz� çal��malar� sonucunda Çatalhöyük insan�n 

bu�day, kabuksuz arpa, mercimek, bezelye, nohutun yan� s�ra yabani bitkilerden 

f�st�k, yabani erik, badem, az miktarda me�e palamudu, al�ç/armut ve yayg�n olarak 

ku� kiraz�n�n Orta Anadolu’ya özgü bir türünü kulland�klar� anla��lmaktad�r.  

 

Yenilen hayvansal g�dalara bak�ld���nda genel olarak koyun etinin tercih 

edilmesinin yan� s�ra s���r, keçi ve di�er yabani hayvanlar�n etleri de tüketilmi�tir. 

Gündelik hayatlar�ndaki özel törenlerde verilen ziyafetlerde ise yabani s���r gibi 

hayvanlar�n etleri tercih edilmi�tir. Hayvanlar�n etinin yan� s�ra kemikleri k�r�larak 

ilikleri de yenilmi�tir. Kaz, ördek, toy ku�u gibi ku�lar�n yan� s�ra karga ve y�rt�c� 

ku�lar gibi kanatl� hayvanlar ile nehir ve göllerde tatl� su bal��� avc�l��� yap�lm��t�r.  

Yakacak olarak erken evrelerde tezek daha sonra ise tezek ve odunun birlikte 

kullan�ld��� görülmü�tür. 

 

Çatalhöyük’deki evlerin mimarisine bak�ld���nda evlerin güney k�sm�nda 

kilden yap�lm�� kubbeli bir f�r�n ya da ocak oldu�u görülmü�tür. F�r�nlar�n duvara 

biti�ik, ocaklar�n ise duvardan biraz daha uzakta in�a edildi�i, içlerinde ve yanlar�nda 

�s�tmada kullan�ld��� dü�ünülen kil toplar�n�n bulundu�u saptanm��t�r. F�r�nlar�n ve 

ocaklar�n yak�n�nda tah�lar�n ve baklagillerin kondu�u depo çukurlar�, koyun ve keçi 

gibi küçükba� hayvanlardan elde edilen hayvansal ya�lar�n sakland��� kaplar ile 

pi�mi� topraktan yap�lm�� günlük kullan�m kaplar� ortaya ç�kar�lm��t�r.   

  Bu aç�dan bak�ld���nda Anadolu’daki mutfak mekanlar�n�n ilk örneklerinden 

birini olu�turmu� oldu�unu söyleyebiliriz. Kalkolitik ve Erken Tunç Ça��’nda ise bu 

geli�me devam etmi� ve nüfus ile yerle�im say�s� giderek artm��t�r. Köy toplumundan 

kent toplumuna geçi� ekonomik ve endüstriyel geli�melere paralel olarak, toplumda 

artan oranda uzmanla�maya, örgütlenmeye yol açan bu nüfus birikiminin sonucudur.  
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Anadolu’da Erken Tunç Dönemi ile ba�layan kentle�me süreci sonucunda 

Kültepe/Kane� Karum’un II. evreye ait yerle�im yerinden de görüldü�ü üzere 

konutlar�n yan� s�ra halk�n mesleki, toplumsal ve dinsel gereksinimlerini kar��layacak 

atölyeler, dükkânlar, depolar, lokantalar ve tap�nak gibi kamu yap�lar�n�n ortaya 

ç�kmas�na yol açm��t�r. M.Ö. 1945-1835 y�llar� aras�na tarihlenen Kültepe/Kane� 

Karum II. evrede, insanlar�n ya�ad��� iki katl�, dörtgen planl� evlerinde kar��m�za 

ocak ve f�r�nlar�n yan� s�ra malt�z ve mangal�n bulundu�u,  depolama ve pi�irme 

kaplar�n�n kullan�ld��� mutfak olarak adland�r�lan mekânlar ç�kmaya ba�lam��t�r. 

Art�k hayvansal ve bitkisel maddelerin birlikte pi�irmenin yollar�n�n bilindi�i ve 

yemek yapmada çe�itli tat duygular�na hitap edecek �ekilde besinlerin belirli 

oranlarda kar��t�r�larak, uygun �s�larda pi�irip, yenmesi gibi uygulamalar�n bilinmeye 

ba�lad���n� söyleyebiliriz. 

 

Anadolu’nun ilk devletini kurmu� Hititler’e bak�ld���nda elde bir Hitit 

mutfa��n�n tam olarak plan�n�n olmamakla birlikte yap�lar�n baz� bölümlerinde 

bulunan ocak, f�r�n, tand�r gibi mimari ö�elerle, bunlar�n yan�nda bulunan depolama 

kaplar�, konut alan� içerisinde baz� alanlar�n yemek yapma ile ili�ikili olabilece�i 

dü�ünülmekle birlikte buras�n�n konut içerisinde mutfak olarak tan�mlayaca��m�z 

ayr� bir mekân olup olmad��� net de�ildir.  

 

Homeros’un metinlerine bak�ld���nda ise beslenmeye dair ���k tutacak pek çok 

edebi bilgi sunulmas�na kar��n ne �liada’da ne de Odysseia’da konutlar�n bölümleri 

aras�nda mutfak yap�s�ndan bahsedilmez. Ancak Odysseus’un Ithaka’daki evinde 

Penelope’sinin taliplerine sürekli olarak verilen ziyafetlerden bahsedilmektedir. Bu 

ziyafetlerde erkekler önlerinde masalar bulunan, duvar kenar�na dizilmi� uzun 

taburelerde otururlard�. Hizmerkârlar, masalara k�zarm�� et parçalar� ve tepeleme 

y���lm�� ekmek sepetleri da��t�r ve sürekli olarak �arap servisi yaparlard�. Buna 

benzer ziyafet sahneleri erken dönem vazolar� üzerinde de sürekli olarak tasvir 

edilmi�tir. Genelde bir kline üzerinde uzanan erkekler ve önlerinde uzun et parçalar�, 

yuvarlak ekmek ve meyve bulunurdu. Ayr�ca Odysseus’un evindeki hizmetkâr 

k�zlar�n evin gündelik i�leri s�ras�nda el de�imenleri ile bu�day ö�ütmelerinden 

bahsedilmektedir. Ancak tah�l ö�ütülen yer hakk�nda bilgi verilmemektedir. Bu 
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ziyafetler ve haz�rlanan yemekler konut içerisinde yemek pi�irmeye uygun donat�ya 

sahip bir mekân�n oldu�unu dü�ündürmektedir. 

  

Yunan ilk ça��n�n Homeros’tan sonra en büyük epik ozan� olan Hesiodos, 

genelikle çiftçi ya�am�n� anlatt��� “��ler ve Günler” adl� eserinde karde�ine çe�itli 

ö�ütler vermektedir. Vermi� oldu�u bu ö�ütler aras�nda tarlan�n ne zaman, nas�l 

sürülece�inden �arab�n nas�l yap�laca��na kadar pek çok bilgi yer almaktad�r. M.Ö. 8. 

yüzy�lda ya�am�� olan Hesiodos �arab�n ya da a�açtan dibe�in nas�l yap�laca��n� 

anlatmas�na ra�men konutlar içerisinde mutfak ve mutfa��n konumu hakk�nda bilgi 

vermemi�tir.  

 

Arkaik Dönem’e ait nispeten iyi korunmu� bir mutfak yap�s� Sardeis’de 

bulunmu�tur. Pers tahribinden önce muhtemelen M.Ö. 6. yüzy�lda yap�ld��� san�lan 

konutun içerisinde yer alan bu mekân, donat�lar� ile birlikte oldukça iyi korunmu�tur.   

Sardeis’de Lydia’l�lara ait sur duvarlar�n�n yak�n�nda MMS sektörü olarak 

adland�r�lan yerde 3.5 m x 3.5 m boyutlar�nda kare bir mekân ortaya ç�kar�lm��t�r. Bu 

mekân�n güneybat�s�nda bir ocak yap�s� ve güneydo�usunda 1.90 m. uzunlu�unda, 

0.93 m. geni�li�inde ve 0.35 m. yüksekli�inde bir tezgâh bulunmu�tur. Bunun yan� 

s�ra güney ve bat� duvar�nda bulunan metal çivi veya ç�k�nt�lardan dolay� duvarlarda 

k�sa raf�n oldu�u belirtilmi�tir.  

 

Di�er taraftan yap�lan arkeometrik çal��malar sonucunda da mutfak kültürüne 

dair önemli bulgular edinilmi�tir. Hayvan kemikleri aras�nda koyun, keçi, s���r gibi 

hayvanlar�n d���nda �u anda bölgemizde neredeyse hiç görülmeyen sülün ve 

Lidyan’n�n yerli ku� türü olan turaç gibi av ku�lar�n�n bulunmas� da önemlidir. 

Bunun yan� s�ra Athenaios ve Plinius gibi antik yazarlar�n vermi� oldu�u bilgilerden 

bölgenin yemekleri ve kestaneleri ile de ünlü oldu�unu anl�yoruz. Ayr�ca bölgenin 

gerek alt�n bak�m�ndan zengin olmas�, gerekse Pers tahribi sonucu y�k�lm�� 

olmas�ndan dolay� metal kepçe, süzgeç, ka��k gibi kaliteli bir i�çili�in oldu�unu 

gösteren pek çok mutfak donat�s� bulunmu�tur. 
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Arkaik Dönem’e ait di�er bir mutfak kal�nt�s� Daskyleion antik kentinde 

bulunmu�tur. VIII No’lu duvar�n do�usunda mekân içerisinde yang�n s�ras�nda adeta 

bir dolaptan dü�mü� gibi duran pek çok say�da gri monokram mutfak kab� parças� ve 

çok say�da tüme yak�n M.Ö. 6. yüzy�l�n ortas�ndan biraz önceye tarihlendirilen Lydia 

skyphoslar�n�n bulunmu�tur. Bunun yan� s�ra VIII No’lu duvar�n bat�s�nda duvara 

yaslanm�� vaziyette bir ocak bulunmu� olmas� nedeni ile buras� bir mutfak olarak 

dü�ünülmü�tür. Buras� da muhtemelen Sardeis ile ayn� kaderi payla�m��t�r. Bu 

insanlar�n felaketi günümüz arkeolojisi için bilimsel bir kazan�ma dönü�mü� ve bu 

sayede mekân�n i�levi hakk�nda daha net �eyler söylemek mümkün olmu�tur. 

 

           Her ne kadar Klasik ça� komedya yazarlar� “optaneion” veya “mageireion” 

denen mutfak i�levli bir mekândan söz etse de ve Platon ile Ksenephon’un 

�ölenlerinde bahsetmi� olduklar� gösteri�li ve e�lenceli ziyafetleri konutlar içerisinde 

yemeklerin haz�rlanmas� ve pi�irilmesi için donat�ml� bir yere i�aret etse de bu 

dönemin mutfak mekânlar�na ait arkeolojik veriler oldukça azd�r. Mutfak sözcü�ü ile 

tan�mlanabilecek mekân örnekleri yaln�zca Olynthos’da kesinlikle saptanabilmi�tir.  

 

Olynhos’daki mutfak mekanlar�n�n genelikle 4.6 x 5.6 m. boyutlar�ndayd�. Bu 

geni� odalar bazen bir ocak veya k�sa kenar�nda bir s�ra direkle ayr�lm�� bir veya iki 

küçük odaya da sahip bulunmaktayd�. Bu küçük olan oda s�kl�kla ta� dö�elidir ve 

genelikle bir kap� ile avluya aç�lmaktayd�. E�er ikinci bir küçük oda mevcut ise bu en 

küçük oda s�kl�kla içinde küveti olan bir banyo olarak kullan�lm��t�r.  

 

Bat� Anadolu aç�s�ndan bakt���m�zda ise Olynthos’dakiler k�yaslamak 

mümkün olmasa da Kolophon’daki konutlarda mutfak oldu�u dü�ünülen 

mekânlardan k�saca bahsedebiliriz. Konutlar da Pi�irme i�leminin genelde avluda 

yap�lmaktayd�. Güneyde avlusu ve kuzeyde ona ba�l� odalar� ile kare �eklinde olan 

Orta Ev’in ( III) kuzey duvar� ile bat�daki ortak duvar aras�nda ni� �eklinde 1,40 m2 

lik bir alan�n mutfak olarak dü�ünülmü�tür. Ancak bunlar�n kesin olarak mutfak 

olarak nitelendirebilmemiz için elde ki veriler yetersizdir. 
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Yukar�da buraya kadar anlat�lanlar� dü�ünücek olursak mutfak mekan�n�n  

Anadolu’da konut içerisinde donat�lara sahip ayr� bir birim olarak ortaya ç�kmas�n�n 

M.Ö. 2. binlerin ba�lar�na kadar gitti�i anla��lmaktad�r. Hatta Çatalhöyük’de 

konutlar�n güneyindeki yemek pi�irilen yeri mutfak olarak kabul edecek olursan�z bu 

tarihi Neolitik Dönem’e kadar bile çekmek mümkündür.  Ancak Hellenistik ve Roma 

Dönem’lerine gelindi�inde Anadolu’da geçmi�i bu kadar eskiye giden mutfak 

mekanlar� hakk�nda elde çok az bilginin oldu�u görülmektedir. Modern 

ara�t�rmalarda genelikle yemeklerin prostaslarda veya atriumlar�n mutfak olarak 

kullan�ld��� ileri sürülmü�tür. 

.  

Ancak Anadolu’daki geçmi�i bu kadar eskiye giden mutfak mekan� olarak 

genelde avlular�n kullan�lmas� çok da kabul edilir bir aç�klama gibi gelmemektedir. 

Bundan dolay�d�r ki “Metropolis Buluntular� I����nda Bat� Anadolu’daki Hellenistik-

Roma Dönemi Mutfak Kültürü” ad�n� ta��yan tez çal��mas� ile Bat� Anadolu’da 

Hellenistik ve özelikle de Roma Dönemi’de avlulu konutlarda bulunan mutfak 

örnekleri hakk�nda bilgi toplanarak Hellenistik ve Roma Dönemleri’nde özelikle 

avlulu konutlarda ayr� bir birim olarak mutfak mekanlar�na yer verilip verilmedi�i, 

eger verilmi�se de hangi �artlar tahilinde verildi�i tespit edilmeye çal���lm��t�r.  

 

Bu amaçla Roma Dönemi’nde triclinium olarak adland�r�lan yemek odas� ile 

olan organik ili�kisi ara�t�r�larak özellikle Roma villar� içerisindeki triclinium ve 

mutfak mekanlar� aras�nda ki yap�sal ba� ortaya ç�kar�lmaya çal���lm��t�r. Bunun için 

öncelikle Bat� Anadolu’daki Priene, Erytrai ve Pergamonda ki konutlar ve mutfak 

mekanlar� incelenmi� daha sonra Ephesos, Smyrna ve Antadros  antik kentlerindeki 

mutfak mekanlar� incelenmi�tir.     

 

Ancak, Bat� Anadolu Bölgesi’nde Priene gibi Hellenistik Dönem’e ait 

konutlara bakt���m�z zaman, tam bir mutfak mekan�ndan söz etmek mümkün 

gözükmemektedir. Priene’de yemeklerin pi�ti�i yer olarak konutlar�n prostas� i�aret 

edilmektedir. Ancak XXXI. No’lu evde oecus’un giri� holünde el de�irmenleri, 

mermer küvetler ve pithos buluntu�u belirtilmi�tir. Bu mekanda belki de oecus’un 

giri�i bir mutfak olarak kullan�lm��t�. Günümüzde Priene’deki konut alan�nda 
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bulunan kal�nt�lar�ndan bunu anlamak oldukça güçtür. Çünkü bu alan Priene’nin 

di�er taraflar�nda oldu�u gibi çam a�açlar� ile kapl�d�r. XIV No’lu evde bulunan 

gösteri�li bronz kline ve di�er konutlarda ki mozaik dö�emeler, Priene konutlar�nda 

düzenlenen symposionlar�n görkemi hakk�nda ipuclar� vermektedir.  

 

Pergamon’a bakt���m�z zaman buradaki büyük peristyli konutlarda kuzeyde 

bulunan üç büyük kabul ve ziyafet odas�n�n Pergamon evlerine özgü Üç Oda 

Grubu’nu olu�turdu�u söylenmektedir. Attalos evinde mutfak mekan�n yemek 

odalar�n�n da bulundu�u konutun kuzey kö�esinde bulunabilece�i belirtilmi�tir. Orta 

Kentte ki II. No’lu peristyli evde ise mutfa��n, kuzeyde bulunan Üç Oda Grubu’nun 

yan�nda konutun kuzeybat�s�nda ki k�s�m mutfak olarak adland�r�lmaktayd�, Mutfak 

olarak dü�ünülen yerin hemen yan�nda ki yere de geç dönemde bir banyo 

eklenmi�tir. Orta Kentte ki VII No’lu konutta ise 6 nolu büyük oda mutfak olarak 

dü�ünülmü�tür konut içerisinde içerisinde mozaik zeminli sar�, k�rm�z�, beyaz rekli 

duvarlara sahip bir triclinium da mevcuttur. 

 

Hellenistik Dönem’den sonra Roma Dönem’inde Ephesos antik kentinde Bat� 

Anadolu’nun en sa�lam kalabilmi� ve mimari olarak tüm ayr�nt�lar� ile okunabilir bir 

mutfak mekan� bulunmu�tur. Yamaç Evleri II’de  II. No’lu konutta bulunan SR 27a 

olarak adland�r�lan mutfak mekan� 3,70 x 2. 20 m. büyüklü�ündeydi. Bat� taraf�nda 

duvara dayal� bir f�r�n bulunmaktayd�. F�r�n 0.70-0.80 m. yüksekli�e,  2.08 m 

geni�li�e ve 1.20 m derinli�e sahipti. F�r�n�n üstünde bat� ve kuzey duvar�nda be� 

adet ni� bulunmaktayd�. Hemen alt�ndan bir kanalizasyon kanal� geçti�i mutfak 

yap�s� atriumun güney ucunda yer almaktayd�. Konutun kuzey taraf�nda zemini 

mozaik dö�eli ve duvarlar� mermerden SR 24 olarak adland�r�lan oldukça lüks bir 

triclinium yap�s� bulunmaktayd� bu mekan�n hemen yan�na bulunan SR 28 No’lu 

mekanda yine zemininde mozaik dö�emesi ile evin en gösteri�li odalar�ndan birini 

olu�turmaktayd�. 

 

 II No’lu konutta SR 30 olarak adland�r�lan mekan�n daha öncesinde içinde 

f�r�n� olan bir mutfak olarak kullan�ld��� ancak daha sonradan bunun y�k�larak depo 
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olarak kullan�lm��t�. Bu mutfak mekan�ndan günümüze duvarda ki f�r�n�n izleri 

d���nda pek bir �ey kalmam��t�r. 

 

Bunlar�n d���nda son olarak Ephesos’da Yamaç Evleri II’de IV nolu konutta 

SR 9 d olarak adland�r�lan bir mutfak mekan�na sahipti. SR 27a’daki ne benzer bir 

f�r�na sahipti ancak I ve II nolu konutlar�n üzerine koruma çat�s� kurulurken bu f�r�n 

kald�r�lm��t�r. 

 

Di�er bir mutfak örne�i de Smyrna antik kentinde bir temel kaz�s� s�ras�nda 

bulunmu�tur. M.S. 1. yüzy�lda in�a edilmi� ve M.S.3. yüzy�la kadar kullan�lm�� 

içinde tezgâh� olan bir mutfak mekan� bulunmu�tur. Konut k�smen kaz�ld��� için 

bütünü ortaya ç�kar�lamam��t�r. 

 

Roma Dönemi’ne ait bir mutfak örne�i de Antandros kaz�s� s�ras�nda 

bulunmu�tur. Yamaç ev olarak adland�r�lan görkemli mozaiklere sahip “S�ral� Ev 

Tipi” olarak adland�r�lan bir mimari uslupta in�a edilmi� bir Roma villas�nda 

bulunmu�tur. 32. 90 m. uzunlu�unda portiko üzerine yan yana dizilmi� alt� odas� 

bulunan evin ana mekanlar�n� olu�turmaktad�r. Yamaç Evi içinde iki mutfak 

olabilece�i belirtilmi�tir. Bunlardan biri latrinan�n hemen do�usunda bulunan 2 m. 

geni�li�inde ve 2.60 m.uzunlu�undaki mekand�r. Di�eri, konutun güney taraf�ndan, 

peristasis olarak dü�ünülen alan�n hemen bat�s�nda 1.75m x 2.40m boyutlar�nda ki 

mutfak yap�s�d�r. Kuzeyde korunmu� mekanlardan gösteri�li mozaiklere ve duvar 

resimlerine sahip olan odas� k��l�k triclinium ve 3 nolu odan�n da yazl�k triclinium 

olarak kullan�lm��t�. 

 

Tüm bunlardan sonra Metropolis örne�ine bakt���m�z zaman belki de 

Ephesos ‘daki mutfak örne�inden sonra Bat� Anadolu’nun en iyi korunmu� mutfak 

mekanlar�ndan biridir desek yanl�� olmasa gerek. Orta kentte latrinan�n hemen 

alt�nda Ada-5 olarak adland�r�lan mekan�n içerisinde yer alan 3.15 x 3. 48 m 

boyutlar�nda ki mutfak mekan�n�n da taban korunmam��t�. Hellenistik Dönem’e ait 

yap�n�n duvarlar� üzerine in�a edilmi� Roma villas�n�n güneyinde ki giri�in hemen 

yan�nda kanalizasyon kanal� bulunmaktayd�. Mekan�n içinde biri kuzeydo�u 
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kö�esinde  1.05 m. x 1.62 m ebatlar�nda 54 cm yüksekli�inde, di�eri güneybat� 

kö�esinde 2.60 m. uzunlu�unda 76 cm. geni�li�inde 66 cm. yüksekli�inde iki tezgah 

yap�s�n�n ve bir ö�ütme ta��n�n bulunmu� olmas� sebebi ile buras�n�n mutfak mekan� 

oldu�u dü�ünülmektedir. Bulunan sikkeler ve seramikler �����nda yap�n�n M.S. 3. 

yüzy�la kadar kullan�ld��� anla��lm��t�r. Konutun hemen kuzeyinde içten içe 5, 38 x 

5. 57 m. boyutlar�nda ki triclinium bat� taraf�nda bir servis tablas� mevcuttur. 

Giri�ten, triclinium a kadar üzerinde yaz�n�n ve kantaros resminin bulundu�u bir 

mozaik dö�emesi uzanmaktayd�.   

 

Bunun d���nda Resepsiyon salonu olarak adland�r�lan konutun içerisinde giri�i 

do�uya bakan mekanlar�n içerisinde en büyü�ü olan 97-1 olarak adland�r�lm�� 7.00 x 

8.25 m. boyutlar�nda ki bir mekan�n ve ona daha sonra dan eklemlendirilmi� çe�itli 

yap�lar�n bulundu�u yer collegium (meslek kurulu�unun) ziyafet mekan� olarak 

de�erlendirilmi�tir.Üzerinde Dionysos’a ait çe�itli tasvirlerin yer ald��� bir mozaikli 

salonun hemen arkas�nda bulunan 97-6 a Mekan� kiler ve mutfak olarak 

nitenlendirilmi�tir. Kaz�lar s�ras�nda bulunan yiyecek ve içecek maddelerinin 

kondu�u küpler ve kaplar bu sav� destekler niteliktedir. 

 

Bat� Anadolu’da konutlar içerisinde ki mutfak mekanlar�n� inceledikten sonra 

sonuç olarak �unu söyleyebiliriz ki: Bat� Anadolu’da özellikle Roma Dönemi’nde  

tricliniuma sahip olan avlulu konutlarda mutfak mekan� olmal�d�r. Konut içerisinde 

ki konumu olarak da genelde kanalizasyon sistemini ortak kullanabilece�i latrina 

veya banyo gibi mekanlara yak�n olarak in�a edilmi�tir. Bunun yan� s�ra konut 

içerisinde çe�itli ziyafetlerin sunuldu�u triclinium mekanlar� ile organik ba��n� 

korumu� olmal�d�r.  
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Şekil 1  Silpium ticaretini gösteren resim (Şahin, s.77, Res.1). 
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Şekil 3. Efes Macellumu’nun üstten görünümü, (Atik, 2002, s.54, Resim 1). 

 



 

Şekil 4.  Metropolis mezar steli, ( Aybek, 2009, Levha 56, 226). 

 

 

Şekil 5. Ephesos mezar steli (Atalay, s. 122, Lev. 36, Kat. No. 59). 



 

Şekil 6. Çift taraflı Amphora (Richter, 312-313). 

 



 

Şekil 7. Bir kyliks üzerinde symposion sahnesi ve masanın altındaki köpek tasviri,          
(Richter, 363). 
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(Richter, s. 379). 
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Şekil 19. Poseidippos’un mermer heykeli, (Richter, 194). 
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Şekil 21. Geometrik bir vazo üzerinde cenaze sahnesi, (Richter, 615). 

 

 

 

Şekil 22. Parthenon doğu frizi üzerinde oturan Tanrı tasviri, (Richter, 204). 



 

Şekil 23. Siphnian  hazine binası üzerindeki tanrı tasvirleri, (Richter, 213). 
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Şekil 46b. Bronz kolçak, (Richter, 306). 
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Şekil 56. Bronz masa, Naples,  (Richter, fig. 563). 
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Şekil 58. Bronz masa, Naples, (Richter, 567). 
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Metropolis, (Aybek, 2009, s. 207, Lev. 63, 249).     (Aybek, 2009, s. 207, Lev. 63, 252). 



 

Şekil 61. Bronz donanımlı mermer masa, (Richter, 566). 

 

 

 

 

 

Şekil 62. Mermer masa desteği, Vatican, (Richter, 573). 

 



 

                                Şekil 63. Mermer masa desteği, Vatican, (Richter,  578).. 

 

 

 

Şekil 64. Rhamnous’da Apollo Zoster’in kutsal alanında mermer sandalyeler, (Richter, 196). 
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Şekil 69. Bir sikke üzerinde, tabure tasviri, (Richter, 525). 



 

Şekil 70. Pompeii’den Bronz Kline, Naples, (Richter, 532). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 71. Şekil 70’deki klineden bir detay, (Richter,  534). 

 



 

Şekil 72. Bronz Kline Parçaları, (Richter, 545). 

 

Şekil 73. Suriye’den bir lahit üzerinde, kline tasviri, (Richter, 551). 

 

Şekil 74. Sardeis’in Hermos Ovası’ndan görünümü, (Cahill, 2010, s. 76-77, Res. 2). 



 

Şekil 75. Yerel Lidya evinin planı, (Cahill, 2010, s.91, Res.23). 

 

Şekil 76. Lidya evinin kalıntıları, Sardeis. 



 

Şekil 77. Sardeis yüksek tutamaçlı pişirme kapları, (Cahill, s.95, Res. 28). 

 

 

Şekil 78. Sardeis’den metal süzgeç, (Özgen-Öztürk, s. 109, Cat. 64). 
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Şekil 83. Sardeis, ritüel yemek sunularına ait mutfak gereçleri, (Cahill, 2010, Res. 4). 

 

Şekil 84.  Daskleion, duvar VIIIa ve duvar VIIIb  (Bakır vd. 2007, Res.6) 
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Şekil 87.  Açma’nın genel görüntüsü (Bakır vd. 2007, Res.5). 



 

Şekil 88. Kolophon konut alanından genel görünüm (Holland, s.126 ). 

 

 

 

 

Şekil 89. Kolophon ev kalıntıları ve sokak görünümü (Holland, s.129 ). 



 

Şekil 90. Priene konut alanının günümüzdeki görünümü. 
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canlandırması,  (Rumscheid - Koenigs s. 150, Res. 133). 
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Şekil 97a. Demeter kutsal alanının kuzeyindeki konutların planı, (Radt, AvP XV/3, s.3). 

          Şekil 97b. Konut VII, 4 No’lu odanın M.Ö. 1. yüzyıla ait klineli canlandırması  
                                                   (Radt, AvP XV/3, s. 54, Abb. 31). 

 

 



 

Şekil 98. Ortakent’de ki mermer salonun günümüzde ki görüntüsü. 
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Şekil 101b. Ephesos Yamaç evi 
2’de bulunan SR 30 No’lu odanın 
günümüzdeki  genel görünümü. 

 

 
Şekil 102. Ephesos 2 No’luYamaç evinin mozaikli genel planı 

(Krinzinger FiE VIII, Taf.408). 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Şekil 103a.  II No’lu konut,  SR 24 No’lu Triclinium’un doğudan görünümü. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 103b.  II No’lu konut,  SR 24 No’lu Triclinium’un canlandırması, (Nordmayer-Sommer, 
Forum Archaeologiae 44/IX/2007, http://farch.net). 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

        Şekil 104. II No’lu konut,  SR 28 No’lu mekânın günümüzde ki iç görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 105. II No’lu yamaçevleri, IV. Konutta bulunan SR 9d mutfağın görünümü (Rembart, 
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Şekil 109. Antandros, Roma villasının genel planı, (www.antandros.com). 

 

Şekil 110. Antandros, Roma villasında latrinanın yanındaki mutfağın(?) genel görünümü 
(Antandros kazı arşivi). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 111. Antandros,Roma villasında geç dönem mutfak (?) mekanının genel görünümü 
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Şekil 116. Metropolis kent planı önerisi (Kılıç, Şekil 111). 
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           Şekil 118. Metropolis, Tüccar evinin 3 boyutlu genel planı (Çizim: Ali Kazım Öz). 

 



 

Şekil 119. Tüccar Evi, M-1,  Mozaikli hol (İyi şanslar mozaiği) ( Kılıç, Şekil 116). 

 

Şekil 120. Tüccar Evi, M-1, Mozaikli Hol, BONA FORTUNA (Kılıç, Şekil 119). 
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Şekil 122. Tüccar Evi, M-5 (Kılıç, Şekil 136) 

 

 

 

 

Şekil 123. Tüccar Evi, Culina’nın kuzeydoğusunda ki tezgahın görünümü, 2010. 

 



 

Şekil 124. Tüccar Evi,mutfağın üstten genel görünümü 

 

Şekil 125. Tüccar Evi, mutfağın 3 boyutlu canlandırması, (Çizim: Ali Kazım Öz). 



 

Şekil 126. Tüccar Evi, M-5, ölçü taşı, (Kılıç, şekil.142). 

 

 

 

Şekil 127. Tüccar Evi, M-3a ve M-3b (Kılıç, Şekil 143) 

 

 

 



 

Şekil 127b. M-3a,  triclinium mekanın üç boyutlu canlandırması, (Çizim: Ali Kazım Öz). 
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Şekil 128. Triclinium’un doğudan görünümü. 



 

Şekil 129. Tüccar Evi, M-3a, seki ( Kılıç, Şekil 147). 

 

 

 

 

Şekil 130. Tüccar Evi, M-3a, mermer kaplamalı tezgah (Kılıç, şekil.148). 
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Şekil 134. Tüccar Evi, M-1, Impluvium, ( Kılıç, Şekil. 123). 
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Şekil 135. Tüccar Evi, impluvium’un 3 boyutlu canlandırması, ( Çizim. Ali Öz). 

 

Şekil 136. Tüccar Evi, M-9, Sarnıç, (Kılıç, Şekil 122). 



 

 

 

Şekil 137. Tüccar Evi, M-1, Mermer Masa Ayağı, (Kılıç, Şekil 127). 

 

 

 

 

Şekil 138. Ephesos Yamaçevler, Mermer Masa Ayağı, (Kılıç, Şekil 128). 



 

 

 

Şekil 139.  Tüccar Evi, Restitüsyon, beşik çatı, (Kılıç, Şekil 160b). 
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                      Şekil.143 Tüccar Evi, M-1 Mozaikli Hol, detay, ( Kılıç, Şekil. 176). 
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Şekil 150. Resepsiyon Salonu, Plan, (Ölçek: 1/100), (Kılıç, Şekil 194). 

 

 



                

Şekil 151: Resepsiyon Salonu, 97-1 Mekanı ( Kılıç, Şekil 195). 
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Şekil 155.  97-6 ve 97-5 Mekanları (Kılıç, Şekil 199). 
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Şekil 157.97-6a Mekanı, giriş, ( Kılıç, Şekil 202). 
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