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 ÖZET 

 

Ġonia Bölgesinin on iki kentten oluĢtuğu bilinmektedir. Her kentin 

kendine özgü bir yapısı ve farklı tanrı, tanrıçalara ait inanç biçimleri 

bulunmaktadır. Her biri Roma dönemini yaĢamıĢ olan bu kentlerde, döneme ait 

seramik buluntular ele geçmiĢtir. Bu çalıĢma kapsamında kentlerde bulunmuĢ 

kandil örnekleri incelenmiĢ, bu örneklerin pagan dini ve inanıĢları ile olan 

iliĢkisi irdelenmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

 Öncelikle bu döneme ait kandillerin üzerindeki; tanrı, tanrıça, bitki, 

hayvan, geometrik bezemeler gibi semboller tanımlanmıĢ, kandillerin 

formlarıyla birleĢtirilmiĢ, aynı döneme tarihlenen diğer coğrafyaların pagan 

sembollü kandilleriyle karĢılaĢtırılarak kıyaslamalar yapılmıĢtır. Yapılan bu 

kıyaslamalar sırasında form özelliklerinde pagan sembollerinin etkileri ilgi 

çekici olarak gözlemlenmiĢtir. 

 

 Sonuç olarak, Roma dönemine (erken, orta ve geç) tarihlenen bu 

kandillerdeki sembollerin, Gizem Dinleri ve inanıĢlarıyla paralel gittiği, pagan 

sembolleriyle birebir örtüĢtüğü görülmüĢtür. 
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ABSTRACT 

 

It is known that Ionia region is comprised of twelve cities. Every city has 

specific structure and different cults related god and goddesses. Ceramic 

antiques were found in the cities which all lived roman period. In the scope of 

this study sample oil lamps which were excavated in these cities, the relation of 

these samples with pagan religion and belief were examined.  

 

Firstly symbols like; god, goddess, plant, animal, geometric ornaments 

were defined, combined with the forms of oil lamps, and comparison with oil 

lamps that were dated and found in different geographies with pagan symbols 

were done. Effects of the pagan symbols on the interesting form specialties of oil 

lamps were observed while doing this comparison. 

 

As a result, symbols on the oil lamps which were dated roman period 

(early, middle and late) were parallelized to the sacred religions and beliefs and 

corresponded one-to-one to the pagan symbols. 
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GİRİŞ 

 

 Batı Anadolu‟da kıyısı Smyrna (Ġzmir) ve Bargylia (Güllük) körfezleri 

arasında bulunan merkezi bölümü, Samos (Sisam) ve Chios (Sakız) adalarını da içine 

alan bölgeye Ġonia adı verilmiĢtir. Herodot tarafından tanımlanan on iki Ġon kenti; 

güneyde, Milet, Myus ve Priene; merkezi bölgede, Efes, Kolophon, Teos ve 

Lebedos; kuzeyde, Erythrai, Klazomenai, Phokaia ve Samos ile Chios adalarıdır. Bu 

kentlerin arasına M.Ö. VIII. yüzyılın baĢlarında 13. kent olarak Smyrna eklenmiĢtir. 

Bu kentler M.Ö. IX. yüzyıl‟da Panionia olarak adlandırılan politik amaçlı bir birlik 

kurmuĢlar ve bu sayede tüm Ġonialılar, ticaret, kültür ve sanat alanındaki 

geliĢmeleriyle, geniĢ bir coğrafyaya yayılmıĢlardır. M.Ö. VI. yüzyıl‟ın ikinci 

yarısında Batı Anadolu‟da baĢlayan Pers egemenliği sebebiyle Ionia‟daki geliĢim 

Helenistik döneme kadar durmuĢtur. 

 

 Deniz kenarında kurulmuĢ olan Ġon kentleri, limanları sayesinde ticarette 

geliĢmiĢlerdir. Ticareti yapılan önemli malzemelerden biride kandillerdir. Kandil, 

antik çağın aydınlatma ve ritüel araçlarının baĢında gelmektedir. M.Ö. VI –IV. 

yüzyıllar arasında Atina‟da yeni formlar üretilmeye baĢlanmıĢ elle Ģekillendirilen 

kandiller bu tarihten itibaren çark kullanılarak ĢekillendirilmiĢ ve bu üretimler 

Akdeniz ve Karadeniz ticaret yolları üzerinden pek çok ülkeye ihraç edilmiĢtir. M.Ö. 

III.yüzyıl‟da kalıpla kandil üretimine baĢlanmıĢ, bu sayede kandil üretimi 

çoğalmıĢtır. 

 

 Tüm Helenistik dönemde ve Ġ.S. I. yüzyıl‟ın sonuna kadar Ege ve 

Akdeniz‟de, Batı Anadolu merkezlerinin üretimleri baskın olarak görülmüĢtür. Ġ.S. 

IV. yüzyılla kadar kandiller görsel ve dini amaca uygun olarak çok özenli 

yapılmıĢken, Hıristiyanlığın kabulünden sonra (M.S. 381) sadeleĢme ve basitleĢme 

görülmüĢtür. 

 

 Ritüel ve sunu amacıyla kullanılan kandillerde; Tanrı, Tanrıça, yer ve gök 

cisimleri, yaban hayvanları, kuĢlar, geometrik desenler taĢıyan sembolleri ve 

Ģekilleriyle Pagan (çok tanrılı) inancının etkisini yansıtmıĢlardır. Efes Artemis‟i, 



 2 

Didyma Apollon‟u, Anadolu Kybele‟si, Priene Athena‟sı, Klaros Apollon‟u, Milet 

Aphrodit‟i, Samos Heraion‟u, Phokaia Athena ve Kybele‟si, Symrna Athenas‟ı ve 

diğer Ģehirlere ait birçok tanrı ve tanrıça Ġonia bölgesinde görülmüĢ baĢlıca pagan 

unsurlar olmuĢtur. 

 

  Ġonia bölgesinde hüküm süren Roma dönemi boyunca, Hıristiyanlığın 

kabulüne kadar geçen süreçte, baĢta kandiller olmak üzere pek çok seramik 

malzemede, tapınaklarda, konutlarda, devlet binalarında, heykel ve terracotta 

figürinlerde, Paganizmin etkileri görülmüĢtür. Eğitimsiz halkın ve askerlerin dini 

inanıĢlarındaki kolaylığı sağlayan tek Ģey bu din ve onun semboller olmuĢtur. 

 

 Bu çalıĢmada çeĢitli kataloglardan kandiller incelenmiĢ, bu kandillerin 

bezemeleri ve formlarının pagan sembolleriyle olan bağlantısı anlaĢılmaya ve 

açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Ġlk bölümde Roma dönemi Ġonia coğrafyası ve kentleri, 

ikinci bölümde Roma dini ve inanıĢları, üçüncü bölümde kandil tipolojisi ve 

kronolojisi, son bölüm olan dördüncü bölümde ise; pagan sembollerinin kandillere 

olan yansımaları incelenmiĢ ve sonuçları değerlendirilmiĢtir. YapılmıĢ olan bu 

çalıĢmada Ġonia bölgesi ön planda tutularak Mısır, Hint, Yunan uygarlıklarındaki 

Roma dönemi pagan sembollü örneklerde de faydalanılmıĢtır. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. BÖLÜM  

 

İONİA BÖLGESİ VE KENTLERİ 

 

 

1.1. Ionia Bölgesi Coğrafyası   

 

Batı Anadolu‟nun kıyı Ģeridindeki, Ġzmir‟in güneyinde ve batısında kalan 

bölgeyi kapsayan ve güneyde, Menderes Irmağı ağzı bitiĢiğindeki yarımadayı da 

içine alan anakara parçasına Ġonia (Resim 1) denmektedir.
1
 Diğer bir tanımıyla Ġonia, 

Küçükasya‟nın batı kıyısında Aiolis‟le Karia arasındaki bölgedir.
2
 

 
Resim 1. Ġonia Haritası. Kaynak: www.travellinkturkey.com EriĢim Tarihi: 11.10.2009 

 

Ġon kentlerinin çoğunda baĢ tanrıçanın Athena olmasından dolayı, Ġonia'ya 

olan göçten baĢlayarak Anadolu‟daki çeĢitli Hellen merkezlerinin, Atinalılarca 

desteklendiği sonucuna varılmıĢtır. Athena Milet, Priene, Phokaia ve Klazomenai 

kentlerinde baĢ tanrıça sayılmıĢtır. Son yıllarda Athena'nın Erythrai ve Eski Ġzmir 

kentlerinde de en önemli tanrıça sayıldığını saptamıĢtır. Bayraklıda (Eski Ġzmir) 

bulunan Protogeometrik ve Geometrik seramiğin, Atina'da bulunan tipi ile benzerlik 

göstermesi de bu kentlerin arasında yakın iliĢkilerin bulunduğunu ortaya koymuĢtur. 

                                                           

1
 Bilge Umar, Ionia, Ġnkılap Yayınları, Ġstanbul 2001, 1 s. 

2
 Strabon, Geographika ( Antik Anadolu Coğrafyası), çev. Prof. Dr. Adnan Pekman, 4. Basım,  

Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Ġstanbul 2000, 321 s. 

http://www.travellinkturkey.com/
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Bu nedenle Ġon göçünün, Atinalı efsanevi kral Kodros'un oğlu Neleus  ve 

çocuklarının katılmasıyla beraber, Neleus'un öncülüğünde yapıldığını kaydeden 

düĢüncelerin doğruluğu kanıtlanmıĢtır. 

 

Ġon göçüne, Hellen yarımadasını yukardan aĢağıya silip süpüren Dor 

saldırılarının neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle Anadolu'da ilk Hellen 

yerleĢmesinin M.Ö. X. yüzyılda kurulmuĢ olması gerekmektedir. Bayraklı 

kazılarında bulunan Protogeometrik seramikler bu tarihi kanıtlamaktadır.
3
 

 

Antik çağlar boyunca Ġonia sınırlarında pek çok değiĢim olmuĢtur. Bu 

değiĢimler ıĢığında, bugünkü haliyle bilinen 12 Ġon kenti Ģöyle sıralanmıĢtır; 

Miletos, Myus, Priene, Ephesos, Kolophon, Lebedos, Teos, Klazomenai, Erythrai, 

Phokaia, Samos ve Khios Ģeklindedir. Adı geçen kentlere bir süre sonra on üçüncü 

kent olarak Smyrna eklenmiĢtir.  

 

Erken bir tarihte, olasılıkla M.Ö. 800‟den önce, on iki büyük Ġon kenti 

Panionion Birliğini kurarak, kıyı Ģeridini aralarında paylaĢmıĢlardır. Küçük kentler 

ise siyasal önemlerini yitirmelerine karĢın varlıklarını sürdürebilmiĢlerdir.
4
 Bu 

kentler: kuzeyde, Airai; güneyde, Metropolis, Magnesia, Pygela, Anaia, Panionion, 

Didyma; orta Ġonia‟da ise, Myonnesos, Notion, Klarostur.
5
 Birliğin dinsel merkezi 

Priene topraklarındaki Panionion‟da olmuĢtur. Birlik, kentlerin bağımsızlığını hiçbir 

Ģekilde sınırlamamıĢtır, hepsi kendi politikalarını uygulamakta ve aralarında 

mücadele etmekte özgür kılınmıĢtır.
6
 Panionion, kurulduğu ilk günden baĢlayarak 

Ġon kentlerinin geliĢmesini sağlamıĢtır. Bu birlik sayesinde Ġonialılar yalnız dünya 

tarihindeki en parlak kültürlerden birini yaratmakla kalmamıĢ aynı zamanda politik 

birleĢmelerini de sağlayarak, yerleĢim bölgelerini ve etki alanlarını geniĢletmiĢlerdir. 

                                                           

3
 Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, ( Yedinci basım),  Net Yayınları A.ġ, Ġstanbul 2000, 289 s. 

4
 George E. Bean, Eskiçağda Ege Bölgesi, çev. Ġnci Delemen, 2.Basım, Arion Yayınevi, Ġstanbul 

1997, 4 s. 
5
 Umar,a.g.e., V s. 

6
 Bean, a.g.e., 4 s. 
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Ġon yayılmasının ilk adımı, Teos ile Klazomenai'den gelenlerin oluĢturduğu 

Kolophon ve Phokaia halkı tarafından Smyrna kentinin kurulması olmuĢtur. Yedinci 

yüzyılın baĢlarında, Ġonialıların Propontis'te (Marmara denizinin çevresindeki bölge) 

Kyzikos, Lampsakos ve Abydos gibi kentleri kurmaları ile bu dıĢa doğru yayılma, 

daha büyük boyutlara ulaĢmıĢtır. Yedinci yüzyılın ikinci yarısından baĢlayarak 

Karadeniz ve Akdeniz de büyük ölçüde bir kolonileĢme görülmüĢtür. 

 

 Ġon kentlerinin en parlak dönemi, VII. yüzyılın ikinci yarısında kolonilerin 

kurulmasından sonra baĢlamıĢ, ancak M.Ö. 600-545'teki altın çağda geliĢmesinin 

doruğuna eriĢmiĢtir. Bu dönemde, eski dünyanın kültürel öncülüğü Yakındoğu'dan 

Ġon merkezlerine geçmiĢtir. O dönemin Ġonia'sı dünyaya yalnız pozitif ilimlerde ve 

felsefede değil, aynı zamanda mimarlık ve heykeltraĢlıkta da yol göstermiĢtir. 

 

Akamenid Kralı Kyros'un Lydia Kralı Kroisos'u yenmesinden sonra, Pers 

komutanı Harpagos, Batı Anadolu'daki kentlerden birçoğunu ele geçirmiĢtir. 

(M.Ö.545) Bunu takiben, özgür olarak yalnız bir Ġon kent devleti kalmıĢtır; bu Tiran 

Polykrates tarafından yönetilen Samos olmuĢtur.
7
 Polykrates M.Ö. 522'de, 

Menderes Magnesia‟sındaki Pers valisi Oroites'in tuzağına düĢerek öldürülmüĢtür. 

Bu andan baĢlayarak, liderlik Samos'tan kısmen özgür bir devlet olan Milet'in eline 

geçmiĢtir. Bununla beraber, Ġonialılar Perslerin etkisi ile tiranların zorlamaları 

üzerine kurulmuĢ bir devlet sistemine uzun süre dayanamamıĢlardır. Böylece 499'da 

Milet'in baĢkanlığındaki ayaklanma Sardes'in tahrip edilmesi ile sonuçlanmıĢtır. 

Ancak, çok geçmeden Persler küçük bir ada olan Lade açıklarında 353 gemiden 

oluĢan Ġon donanmasını yok ederek ilk karĢı akınlarını yapmıĢlardır. Bugün burası, 

Menderes Nehri'nin getirdiği killi toprakla çevrelenmiĢ yuvarlak bir tepeye dönüĢ-

müĢtür.
8
 Persler daha sonra, 494 yılında Milet kentini yakıp, kül haline 

getirmiĢlerdir. Atina'nın ve Erytria'nın Ġonialılarla birlikte Sardes'e saldırmaları, 

Perslerin 480‟de Atina akropolünü tahrip ederek misillemede bulunmalarına yol 

açmıĢtır. Bununla beraber ertesi yıl 479'da Persler Plataiea'da son zaferlerini 

                                                           

7
 Akurgal, a.g.e., 289 s. 

8
 y.a.g.e., 289 s. 
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kazandıkları zaman Kıta Yunanistan'dan gelen güçler ile Ġonialılar geride kalan Pers 

donanmasını Mykale'de yenmiĢlerdir. Böylece, Ġon kentleri özgürlüklerini yeniden 

kazanmıĢlardır.
9
 Aynı yıl oluĢturulan Delos Birliği ile Batı Anadolu'nun tamamı 

Atina'nın müttefiki olarak 412 yılına değin özgürlüklerini korumuĢlardır. Bundan 

sonraki yüzyıldan, Büyük Ġskender'in dönemine kadar Ġon kentleri çoğunlukla pers 

yönetimi ya da kontrolü altında kalmıĢlardır. Hellenistik Dönem'in baĢında Batı 

Anadolu ikinci kez dünyaya açılan kültürel bir merkez haline gelmiĢtir. Antiochos 

ile Lysimachos'un örgütlenmiĢ planlama çabaları ile geliĢtirilen Efes, Pergamon ve 

Smyrna gibi nüfus yönünden kalabalık, varlıklı kentlerin ortaya çıkmasına sahne 

olmuĢtur.
10

 Roma Dönemi'nde Ġonia Asya Eyaleti içine alınmıĢtır. Bu dönem 

boyunca Ġon kentleri parlak günler yaĢamıĢlar ve Anadolu‟nu diğer kültür 

merkezleri ile beraber Hıristiyan inancının ortaya çıkıĢının hazırlanmasında ve 

Bizans sanatının doğuĢunda etken olmuĢlardır.
11

 

 

1.2. İonia Kentleri 

 

1.2.1. Smyrna ( Sembol: Aslan Başı, Resim 2) 

 

Eski İzmir Kenti körfezin kuzeydoğusunda yer alan ve yüzölçümü yaklaşık 

yüz dönüm olan bir adacık üzerinde kurulmuştur. Son yüzyıllar boyunca Meles 

Irmağı ile Sipylos (Yamanlar) Dağı’ndan gelen sellerin getirdikleri mil ile bugünkü 

Bornova ovası oluşmuş ve yarım adacık bir tepe haline gelmiştir.
12

 

 

Kentte, Tunç Çağı ( M.Ö 3000–1050), Demir Çağı (M.Ö.1050–650), Parlak 

Dönem (M.Ö. 650–545), Gerileme Dönemi (M.Ö.500–300), Helenistik ve Roma 

Dönemleri (M.Ö.333-M.S.395) görülmüştür. 

                                                           

9
 Akurgal, a.g.e., 290 s. 

10
 Akurgal, a.g.e., 290 s. 

11
 y.a.g.e., 290 s. 

12
 Akurgal, a.g.e., 292 s. 
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Resim 2. Smyrna Aslan Figürü.       

 Kaynak: www.smyrnabayrakli.com Erişim Tarihi: 11.10.2009 

 

Smyrna’ya ait mimari yapıların başında Athena Tapınağı (Resim 3) 

gelmektedir. Tapınak (M.Ö. 640–580), Doğu Helen sanatının en eski mimarlık 

eseridir, ayrıca aynı döneme ait çok odalı ev tipinin en eski örneği de Eski İzmir’de 

bulunmuştur.
13

 Bu yapılarla beraber, Erken Dönem evleri ve Orta Tunç Çağı M.Ö II. 

bin evleri, Demir Çağının kerpiçten yapılmış tek odalı evleri, Hippodomik planlı 

birbirini dik kesen sokakları ve kentin kuzeybatı yanında VII. yüzyılın ilk yarısında 

yapılmış taş bir çeşmesi vardır.
14

  

 

 

 

Resim 3. Athena Tapınağı, Ġç Bölüm (Naos).     
Kaynak: www.smyrnabayrakli.com  EriĢim Tarihi: 11.10.2009 
 

Kazılar sırasında elde edilmiş olan seramik buluntular; Oryantalizan Dönem, 

Protogeometrik ve Geometrik dönem, Korint seramiği, Attika seramiği, IV. yüzyıl 

                                                           

13
 Akurgal, a.g.e.., 297 s. 

14  
Umar,a.g.e., 24 s. 

http://www.smyrnabayrakli.com/
http://www.smyrnabayrakli.com/
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çatı kiremitleri, fayans heykelcikler ve Eski İzmir’e Kıta Yunanistan’dan ithal edilen 

seramikler ile siyah figürlü Doğu Yunan seramikleri şeklinde sıralanmaktadır. 
15

 

 

1.2.1.1 Smyrna-Agora 

 

Agora, (Resim 4) etimolojik olarak Ģehir meydanı, çarĢı, pazar yeri 

anlamlarına gelmektedir. Ticari, adli, dini, siyasi fonksiyonları olan agora, sanatın 

yoğunlaĢtığı, felsefenin temellerinin atıldığı; stoaların, anıtların, sunakların, 

heykellerin bulunduğu yer ve ticaretin kalbi olmuĢtur. 

 

 

 

Resim 4. Smyrna Agora.  

Kaynak: www.izmir-photo.blogspot.com  EriĢim Tarihi: 11.10.09 

 

Ġzmir'in Namazgâh semtinde bulunan agora, Roma Döneminden (M.S. II. 

yüzyıl) kalmadır ve Hippodamos Ģehir planına göre merkeze yakın yerde üç kat 

halinde inĢa edilmiĢtir. Ġzmir Agorası Ġon agoralarının en büyük ve en iyi korunmuĢ 

olanıdır. 
16

 

 

 

 

                                                           

15
 Ekrem Akurgal, Eski İzmir I Yerleşme Katları ve Athena Tapınağı, Türk Tarih Kurumu 

Yayınları, Ankara, 1983, VII s.  
16

 http://www.izmir.gen.tr/Html.aspx?id=12 

http://www.izmir-photo.blogspot.com/
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1932–1941 yılları arasında Rudolf Naumann, Prof. F. Miltner ve Ġzmir Efes 

müzeleri müdürü Selahattin Kantar tarafından yapılan ilk dönem kazılarla büyük bir 

bölümü ortaya çıkarılan Ġzmir Agorasının, (Resim 5) dikdörtgen formda, ortada geniĢ 

(120 x 180 m)  bir avlu etrafında sütun ve kemerler üzerine inĢa edilmiĢ üç katlı ve 

önünde merdiveni olan bileĢik bir yapı olduğu anlaĢılmıĢtır.
17

 

 

 

 

Resim 5. Smyrna-Agora (Kemerler)  

Kaynak: www.izmir-photo.blogspot.com EriĢim Tarihi: 11.10.09 

 

 

Söz konusu çalıĢmalarda Agoranın kuzey kapısının bulunmasıyla büyük bir 

aĢama kaydedilmiĢtir. Burada bulunan Tanrıça Vesta kabartmasının ilk dönem 

kazılarda çıkarılan Zeus sunağı kabartmalarının devamı olduğu anlaĢılmıĢtır. Ayrıca 

Tanrı Hermes, Dionysos, Eros, Herakles heykelinin yanı sıra pek çok erkek- kadın-

hayvan heykeli, baĢ, kabartma, figürin vb. mermer, taĢ, kemik, cam, maden ve piĢmiĢ 

topraktan eserler ele geçirilmiĢtir. Burada yeni bulunmuĢ yazıtlar M.S. 178 yılındaki 

Ġzmir depreminde kente yardım edenler hakkında bilgiler vermektedir.
18

 

 

 

 

 

 

                                                           

17
 http://www.izmir.gen.tr/Html.aspx?id=12 

18
 http://www.kultur.gov.tr. EriĢim Tarihi: 07.09.2009 

http://www.izmir-photo.blogspot.com/
http://www.kultur.gov.tr/
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1.2.2. Phokaia ( Sembol: Fok; Resim 6 Grifon; Resim 7 Horoz ) 

 

Resim 6. Phokaia M.Ö. 520–500 dönemi fok sembollü sikke 

Kaynak: http://www.asiaminorcoins.com EriĢim Tarihi: 11.10.09 

 

 Kent 12 İon kentinden biri olup, Aiolis bölgesinde yer almıştır. Phokaia’nın 

kuruluşu üzerine pek çok görüş bulunmaktadır. Antik yazarlardan Herodot, Strabon 

ve Şam’lı Nikolaos’a göre, Orta Yunanistan’dan Peloponnes Yarımadası’nda 

yaşayan Phokisliler, Atinalı komutanlar Philogenes ve Damos yönetiminde 

Anadolu’ya gelmişler ve bölgeye egemen olan Kyme (Aliağa yakınında) kentinin 

verdiği izin ile Phokaia’yı kurmuşlardır.
19

 Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal 

başkanlığındaki kazılar sırasında ele geçen gri renkli Aiol seramiği ile kentin ilk 

sakinlerinin Aioller olduğu, kentin M.Ö. XI. yüzyılda Aioller’ce kurulduğu; yine bu 

dönem kazılarına göre İonların Phokaia’da M.Ö. IX. yüzyılın sonlarından itibaren 

yaşadıkları sonucuna varılmıştır.
20

 

 

Resim 7. Phokaia M.Ö. 521–478 dönemi fok ve grifon sembollü sikke 

Kaynak: http:// www.forumancientcoins.com EriĢim Tarihi: 11.10.09 

                                                           

19
 Suzan Özyiğit, Foça Phokaia, ArkadaĢ Matbaacılık Ltd ġti, Ġzmir 1998, 9 s. 

20
 Özyiğit, a.g.e., 9 s. 

http://www.asiaminorcoins.com/
http://www.asiaminorcoins.com/
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 Kentte M.Ö. II. bine ait seramiğin ele geçirilmiş olması, Phokaia’nın 

kuruluşunu daha eskiye götürmektedir. Buna göre yerleşim tunç çağından beri 

vardır ve günümüze değin süre gelmiştir. M.Ö. VII. yüzyıldan başlayarak hızlı bir 

yükselme dönemine giren Phokaia kenti deniz ticaretinin gelişmesinde ve 

yayılmasında çok önemli bir rol oynamıştır. M.Ö. VI. yüzyılın ilk yarısına kadar 

altın çağını yaşamış olan kentte, Perslerin M.Ö. 546 yılında Sardes’i ele 

geçirmeleriyle beraber bu çağ son bulmuştur.
21

 Kentin M.Ö. V. yüzyılda Delos 

Birliğinin bir üyesi olduğu bilinmektedir. M.Ö. 412’de baş kaldırarak birlikten 

ayrılmıştır.
22

 

 

 Helenistik dönemde Büyük İskender’in Küçük Asya seferiyle, pek çok Batı 

Anadolu kentinde olduğu gibi, Phokaia’da da Pers istilasına son verilmiştir. Kent 

daha sonra Büyük İskender’in komutanlarından Seleukoslar, Attaloslar ve Pergamon 

Krallığı tarafından yönetilmiştir. Pergamon Krallığı’nın M.Ö.133 yılında vasiyet 

yoluyla Roma İmparatorluğu’na bağlanmasıyla, Phokaia’da aynı yazgıyı 

paylaşmıştır. M.Ö. 132 yılında Phokaia her ne kadar Romalılara baş kaldıran 

Pergamon’lu yönetici Aristonikos’la birlik oldu ise de, M.Ö. 600’lerde kurduğu 

koloni kent Marsilia’nın yardımıyla yıkılmaktan kurtulmuştur. Pompeius, 

Phokaia’ya özgürlüğünü vermiştir.
23

 

 

Phokaia Erken Hıristiyanlık döneminde Bizans İmparatorluğu’nun “Thema 

Thrakesion” bölgesinde bir piskoposluk merkezi olmuş. Kent, XI. yüzyıla kadar 

önemli olmayan bir Bizans yerleşimi olarak kalmıştır.
24

 

 

 Kente ait mimari yapılar; Athena tapınağı, Antik tiyatro, Herodot duvarı, 

Liman kutsal alanı, Kybele kaya tapınağı, Megaron, Taş kule, Şeytan Hamamı, 

Antik kent merkezi ve kent seramiğiyle ilgili önemli veri toplanmasını sağlayan, 

Roma seramik tepesi çöplüğü olarak bilinmektedir. 

                                                           

21
 y.a.g.e., 9 s. 

22
 Özyiğit, a.g.e., 10-11 s. 

23
 y.ag.e., 11 s. 

24
 Özyiğit, a.g.e., 13 s. 
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1.2.3. Klazomenai  ( Sembol: Kuğu; Resim 8, Domuz; Resim 9, Athena) 

 

 

Resim 8. Klazomenai M.Ö. 380-350 Kuğu sembollü sikke. 

Kaynak: http:// www.forumancientcoins.com Erişim Tarihi: 11.10.09 

 

Oniki Ġon kentinden biri olan Klazomenai antik kentin bir kısmı Urla Kemik 

Hastanesinin bulunduğu Karantina adası üzerindedir. Kent karantina adasının 

karĢısındaki Limantepe‟den batıdaki Ayyıldız ve Cankurtaran tepeleri eteklerine 

kadar yayılmıĢtır. YerleĢimin klasik devre ait Nekropolü (mezarlık) Ayyıldız tepe ile 

Cankurtaran tepenin oluĢturduğu zincirin batısında ve Klazomenai- Hypkremnos-

Erythrai antik yolunun geçtiği bölgede yer almıĢtır.
25

 Klazomenai antik kentinin 

prehistorik dönemi ile birlikte klasik dönemlerini de yansıtan Limantepe Urla ilçesi 

Ġskele mahallesinde, Ġzmir- ÇeĢmealtı yolu tarafından ikiye bölünmüĢtür. Limantepe 

ilk olarak 1950 yılında Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal tarafından tespit edilerek 

tanıtılmıĢ, 1979‟da Prof. Dr. Güven Bakır tarafından sondaj kazılarına baĢlanmıĢtır. 

1980 yılından itibaren Prof. Dr. Hayat Erkanal tarafından kazılara devam edilmiĢtir.
26

 

 

                                                           

25
 http://www.izmir.gen.tr/Html.aspx?id=67 

26
 http://www.kultur.gov.tr 

http://www.asiaminorcoins.com/
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Resim 9. Klazomenai Domuz sembollü sikke. 

Kaynak: http://klazomenai.tripod.com Erişim Tarihi: 11.10.09 

 

Kentte, bugüne kadar yapılan kazı çalıĢmalarında en üstte Arkaik ve Klasik 

çağlar, daha sonra Geç Tunç Çağı olarak tanımlanan M.Ö. II. binin ikinci yarısına 

yerleĢtirilen tabaka yer almaktadır. M.Ö. III. bine tarihlenen Erken Tunç Çağı 

tabakasında, Batı Anadolu sahil bölgesinde ilk Ģehircilik kavramını, ekonomik ve 

manevi açıdan Urla‟da görmek mümkündür. Limantepe‟de M.Ö. IV. bine tarihlenen 

Kalkolitik Çağ izleri tespit edilmiĢtir. Klasik çağlarla birlikte en az 4000 yıllık bir 

tarihi yansıtan Limantepe, Ege sahil bölgesinin bilinen en eski ve uzun süreli 

yerleĢimine sahip merkezi konumunda olmuĢtur.
27

 

 

Kentin önemi M.Ö. VI. Yüzyıla tarihlenen bir zeytinyağı iĢliğinin burada 

bulunmasıyla olmuĢtur. Anadolu‟da yabani zeytin bitkisinin ne zaman ıslah edildiği 

henüz bilinmemektedir. Yapılan kazılar sırasında zeytinin içerdiği su ve ayrıĢtırma 

iĢleminde kullanılan ve sıcak suyun karıĢtığı zeytinyağını ayrıĢtırmaya yarayan 

toprak kaplar; zeytini ezmekte kullanılabilecek el havanları, öğütme taĢları 

bulunmuĢtur.
28

 Bunlar büyük ölçekli yağ üretiminden çok, hane içi yağ 

gereksinmesini karĢılayan taĢınabilir basit aletler olmuĢtur. Ancak Klazomenai‟de 

                                                           

27
 http://www.kultur.gov.tr 

28
 http://www.klazomeniaka.com, EriĢim Tarihi: 15.10.2009 

 

http://klazomenai.tripod.com/
http://www.klazomeniaka.com/
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ortaya çıkarılanların, büyük üretime yönelik olduğu düĢünülmektedir. Burada kayaya 

oyulmuĢ, farklı iĢlevlere sahip 15 çukur bulunan bir iĢlik ele geçirilmiĢtir. 
29

 

 

Klazomenai‟de kazısı tamamlanan zeytinyağı iĢliği bugün de kullanılan 

teknolojinin 2600 yıl önce dünyada ilk defa bu bölgede geliĢtirildiğini 

kanıtlamaktadır. Klazomenai‟nin I. evresinde üretim kentin ve yakın çevresinin 

gereksinimini karĢılamaya yönelik olmuĢtur. Ġkinci evrede, ihracatın önem kazandığı 

görünmektedir. Kazılarda bulunan Klazomenai‟ye özgü kuĢak bezemeli amphoralar, 

zeytinyağı ve Ģarap depolanmasında ve taĢınmasında kullanmıĢtır, bu da M.Ö. VI. 

yüzyıl‟da kentin dıĢ ticaretinin geliĢmiĢ olduğunun kanıtlamaktır. Klazomenai, diğer 

Ġon kentleriyle birlikte, Mısır‟da Nil deltasında Naukratis adlı bir ticaret merkezinin 

kuruluĢuna, ayrıca Miletos ile birlikte tüm Karadeniz sahillerine yayılan Ġon 

kolonilerinin kuruluĢlarına katılmıĢtır. 
30

 

 

Kentte, Geometrik dönem, Erken ve Geç Arkaik dönem, Helenistik ve Roma 

Dönem görülmektedir. Klazomenai, özellikle Arkaik Dönemde ürettiği seramikler ile 

bilinmiĢ ve bu alanda Kuzey Ġonia'daki en önemli merkez olarak tanınmıĢtır. Kentin 

Arkaik Dönem seramik fırınlarının, yerleĢme alanlarının dıĢında ve uzağında etkinlik 

gösterdikleri anlaĢılmaktadır.
31

 Bu fırınların yerleĢmenin güney-batısında 

bulundukları, yüzey araĢtırmalarında elde edilen malzemelere dayandırılmıĢtır. 

Akropolis tepesinin güney eteklerinde, ayrıca Ġskele-Yıldıztepe arasında uzanan 

patika yolun doğusunda yüzeyden bol miktarda toplanılan, üretim artığı olarak 

tanımlanabilecek kötü piĢmiĢ seramik parçaları ve cüruflaĢmıĢ örnekler de 

endüstriyel aktivitenin bu alanlarda yoğunlaĢtığının bir baĢka kanıtı olmuĢtur.
32

 

 

Akropolis tepesinin güney ve batı yamaçları M.Ö. VI. yüzyılda endüstriyel 

alan olarak kullanılmıĢtır. Su kaynaklarının seramik üretimi için en gerekli 

                                                           

29
 http://www.klazomeniaka.com, EriĢim Tarihi: 15.10.2009 

30
 http://www.kultur.gov.tr. 

31
  http://www.klazomeniaka.com 

32
 http://www.klazomeniaka.com, EriĢim Tarihi: 15.10.2009 

http://www.klazomeniaka.com/
http://www.klazomeniaka.com/
http://www.klazomeniaka.com/
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unsurlardan birisi olması yanı sıra, yer seçimini doğrudan etkileyen baĢka önemli 

faktörler de vardır. En önemlisi söz konusu alanların yerleĢme yerinden uzak ve 

yerleĢmenin güney-batısında  yer alıyor olmasıdır. Böylece, bölgede hakim olan 

kuzey rüzgarı aracılığı ile, seramik iĢliklerinin yarattığı duman ve kokunun yerleĢme 

üzerine yayılmaması sağlanmıĢtır. Bu durumda, doğası gereği çevrede belli bir 

kirlilik yaratan bu tür bir etkinlikten, günlük yaĢam alanlarının olumsuz 

etkilenmesinin önlenmesi amaçlanmıĢtır.
33

 Ayrıca, üretim noktalarının hem kutsal 

alana hem de mezarlıklara yakın oluĢu, çömlekçilerin ortaya koydukları ve  sunu ve 

ölü hediyesi olarak yoğun bir Ģekilde kullanılan bu seramik ürünlerinin pazarlamasını 

da kolaylaĢtırmıĢtır. 

 

Akropolisin Güney Yamacı I. evre ( M.Ö. 570–550)  ve Güney Yamacı II. 

evre ( M.Ö. 530/520–500)  de seramik fırınları ile birlikte bu fırınların içinde ve 

dıĢında pek çok seramik buluntuya rastlanmıĢtır. 

 

 Hellenistik ve Roma dönemi Klazomenai'sinin bulunduğu Karantina adasının 

kuzeybatı ucunda, hemen deniz kenarında kayaya oyularak yapılmıĢ dört ayrı 

seramik fırınının varlığı bilinmektedir. Bu alandan elde edilen amphora ve diğer 

seramik buluntular fırınların varlığını desteklemektedir.
34

 

 

1.2.4. Airai   

 

 Kent, Thoukydides‟de ve Strabon‟da Eria diye anılmıĢtır. Adın her iki 

biçiminde, bitiĢ, Helen diline göre çoğuldur ve böyle olunca ad, “Aira/Era Halkı” 

anlamını yüklemiĢtir. 
35

 

 

                                                           

33
 http://www.klazomeniaka.com, EriĢim Tarihi: 15.10.2009 

34
 http://www.klazomeniaka.com,  

35
 Umar, a.g.e., 90 s. 

http://www.klazomeniaka.com/
http://www.klazomeniaka.com/
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 Airai, Teos‟un kuzey limanının kuzeybatısında ve Urla Yarımadasının güney 

kıyısındadır. Kentin ilk çağ tarihçesi üzerine bilgimiz oldukça azdır. Bazı mimari 

kalıntıların temelleri ve çanak çömlek kırıkları dıĢında her hangi bir 

rastlanamamıĢtır.
36

 Kent sembolü de bu yetersiz bilgiler neticesinde 

bilinememektedir.  

 

1.2.5. Erytrai  ( Sembol: Herakles; Resim 10) 

 

Resim 10. Erytrai M.Ö. 550-500 Herakles sembollü sikke. 

Kaynak: http://www.coinarchives.com Erişim Tarihi: 11.10.09 

 

Ildırı köyünün üzerine kurulduğu Erythrai antik kenti, Pausanias'ın yazdığına 

göre Erythrai Rhadamanthys'in oğlu, adı "kırmızı" anlamına gelen Erythros'un 

önderliğinde Giritler tarafından kurulmuĢtur. Kentin karĢısında, körfezde görülen 

dört adaya, antik Helen Çağı‟nda Hippoi (atlar) adı verilmiĢtir.
37

 

  

 Kent, Klazomenai gibi, Ġon boyu tarafından ilk HellenleĢtirilen kentler 

arasındadır ve onların en önemlilerinin kurduğu 12 Ġon kenti birliğinin üyesidir.
38

 

M.Ö. 499-494‟de Batı Anadolu Hellen kentlerinin Perslere karĢı giriĢtiği 

ayaklanmaya katılmıĢ, Miletos önünde, Lade Adası yanında yapılan deniz savaĢında  

                                                           

36
 Umar, a.g.e., 90-91 s. 

37
 Akurgal, a.g.e., 318 s. 

38
 Umar, a.g.e., 102 s. 
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( M.Ö. 494) bağımsızlık savaĢçılarının birleĢik donanmasına 8 gemi vermiĢtir.
39

 Kent 

Atina- Sparta savaĢı sırasında önce Atina bağımlıları arasına katılmıĢ, daha sonra 

Atina‟ya baĢ kaldırıp Sparta yandaĢlığına geçmiĢtir. ( M.Ö. 413)  M.Ö. 197‟de 

Seleukos‟lar devletine son büyüklük dönemini yaĢatan III. Antiokhos‟un Batı 

Anadolu‟yu yeniden Krallık ülkesine katma giriĢimleri, Roma Cumhuriyeti ve onun 

yandaĢı Bergama Krallığı ile olan savaĢı sırasında Antiokhos‟a direnmiĢtir.
40

III. 

Attalos‟un M.Ö. 133‟te ölümünden sonra Bergama Krallığı‟nın Romalılara 

geçmesiyle Erythrai, Roma‟nın Asya Eyaleti‟nin bağımsız bir kenti olarak büyük bir 

geliĢme göstermiĢtir. 

 

 Kent çok iyi korunmuĢ surlarla çevrilmiĢtir ve çok sayıda kapısı vardır. Ören 

yerinde bulunan üç ayrı yazıttan anlaĢıldığı üzere, kent duvarları IV. yüzyılın sonu ya 

da III. yüzyılın baĢında yapılmıĢtır. 

 

 Tiyatro, tepenin kuzey yamacında yer almıĢtır, kuzey- kuzeybatı doğrultusuna 

bakmaktadır. M.Ö. III. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı düĢünülmektedir. Skene 

(sahne) bölümü Helenistik ve Roma döneminde değiĢiklik geçirmiĢtir. Devlet 

Agorası, tiyatronun kuzeybatısında yer almıĢtır. Kazısı tamamlanmamıĢtır.
41

 

 Heroon ( Ata mezarı ve tapınım yeri), tiyatronun kuzeybatı yakınında, devlet 

agorası alanının kuzey bitiminde bulunmuĢtur. M.Ö IV. yüzyıla ait olduğu düĢünülen 

bu yapı, kent için önemli bir kiĢinin anıtsal mezarıdır.  

 

Kente ait diğer mimari öğeler; Helenistik çağa ait zengin konutu, Bizans 

çağından kalma su kemerleri, Herakles tapınım alanı, Aleon deresinin çıkıĢ yerindeki 

havuz ve M.Ö VI. yüzyıla tarihlenen Athena Polias tapınağı olarak bilinmektedir.
42

 

 

                                                           

39
 Umar, a.g.e, 102 s. 

40
 y. a.g.e., 102 s. 

41
 Umar , a.g.e., 105 s. 

42
 Umar, a.g.e., 106-107 s. 
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1.2.6. Teos  ( Sembol: Grifon, Resim: 11) 

 

 Teos Ġon boyu Hellenlerinin eline ilk geçen Batı Anadolu kentlerindendir, 

bunların en önemlilerinin oluĢturduğu 12 kent birliğinin üyesi olmuĢtur. Ġlkçağ Teos 

kenti, kıyıdan içerde olan ilçe merkezi Seferihisar‟ın 5 km. kadar batısında, Urla 

yarımadasının biraz altında Ege Denizine uzanan ve kendisiyle Urla yarımadasının 

arasında Sığacık Körfezini oluĢturan küçük bir yarımadanın tam kıstağında (yarım 

adaları karaya bağlayan parça) bulunmaktadır.
43

Bir yarımadanın anakara ile birleĢtiği 

alan üzerinde kurulmuĢ olan Teos‟un biri büyük diğeri küçük olmak üzere iki limanı 

olduğu bilinmektedir. 

 

Resim 11. Teos  M.Ö. 510-475 Grifon sembollü sikke. 

Kaynak: http://www.coinarchives.com Erişim Tarihi: 11.10.09 

 

 Kent planının içinde, polygonal taĢ iĢçiliğindeki Arkaik kent duvarı, 

güneydoğudaki akropolün alt kısmındadır, bu kent duvarının bir bölümü ayakta 

kalmıĢtır. Gymnasion, Hellenistik Dönem‟de inĢa edilmiĢ ve Roma Çağı‟nda 

değiĢikliğe uğramıĢtır büyük bir bölümü halen toprak altında bulunmaktadır.
44

 

Tiyatro, M.Ö. II. yüzyıla ait olup, harap olmuĢ seyirci oturma yerlerine rağmen 

Roma Çağı‟nda büyütülmüĢ olan sahne binası iyi korunmuĢtur. Doğa ile uyum 

sağlayan tipik Hellen tiyatrosuna güzel bir örnektir. Dionysos tapınağı, Odeon 

(Roma Çağ‟ından), Helenistik dönem kent duvarı, M.S. XV. yüzyılın sonundan Türk 

                                                           

43
 Umar, a.g.e., 110 s. 

44
 Akurgal, a.g.e., 317 s. 
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kalesi kentin mimari yapılarıdır.
45

 Kentte çeĢitli dönemlere ait seramiklerin 

bulgularına rastlanmıĢtır. 

 

1.2.7. Myonnesos   

 

 Ġonia kıyısında Teos‟la Lededos arasında bir kenttir. Myonnesos yarımada 

Ģeklinde bir yükseklik üzerine kurulmuĢtur.
46

 

 

 Kent, Ġonia kentlerinin en güçsüz, yoksul, önemsiz olanlarından olmuĢtur. 

Ġlkçağ kentinden günümüze ulaĢan kalıntılar; adayı karaya bağlayan ve günümüzde 

çoğu sular altında kalmıĢ olan bir geçit, ilkçağ Hellen taĢ iĢçiliğini yansıtan bazı taĢ 

örnekleri, eski limanın rıhtımına ait bölümler, Arkaik çağ yapımı iri taĢ duvarlı 

surlardan oluĢmaktadır.
47

 Kent seramiğine ve sembolüne dair bilgiye 

rastlanmamıĢtır. 

 

1.2.8. Lebedos  ( Sembol: Athena; Resim 12, Gemi) 

 

 

Resim 12. Lebedos M.Ö. 160-140 Athena sembollü sikke. 

Kaynak: http://www.coinarchives.com Erişim Tarihi: 11.10.09 

                                                           

45
 y.a.g.e., 317 s. 

46
 Strabon, a.g.e., 203 s. 

47
 Umar, a.g.e., 130 s. 
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Gümüldür- Ürkmez arasında bugün Kısık adıyla bilinen yarımada üzerinde 

kurulan kent, 12 Ġon kentinden biri olup M.Ö. VII. yüzyılda kurulmuĢtur. KomĢusu 

Myonnesos ile birlikte, Ġonia bölgesinin en güçsüz, en yoksul kentlerinden olmuĢtur. 

Ephesos‟un yeniden ve eskisine göre biraz daha batı ilerisinde kurulmasının 

sonrasında, bu yeni kentin nüfusunu arttırılması için, Lebedos ve Kolophon 

kentlerinin halkları göçe zorlanmıĢtır.
48

 Lebedos bu Ģekilde yıkılmıĢtır.
49

Lebedos, 

Klasik dönemde sikke basmayan tek Ġon kenti olmuĢtur. M.Ö. II. yüzyılda Teos, 

Ephesos ve Myonnesos‟dan kovulan Dionysos sanatçıları buraya yerleĢmiĢ ve kentin 

kalkınmasında biraz da olsa katkıları olmuĢtur. 

 

Lebedos‟un karĢısındaki ana karanın yamaçlarında, yüzeyde çok sayıda çanak 

çömlek parçaları ve duvar izlerine rastlanmıĢtır. Ayrıca buradaki düz bir tepenin 

üzerinde de oldukça büyük bir yapının temelleri görülebilmektedir. 

 

1.2.9. Kolophon ( Sembol: At, Apollon; Resim 13, Lir; Resim 14)  

 

 

Resim 13. Kolophon M.Ö. 360-330 Apollon ve At sembollü sikke. 

Kaynak: http://www.coinarchives.com Erişim Tarihi: 11.10.09 

 

On iki Ġon kentinden biri olan Kolophon, bugün Değirmendere olarak 

adlandırılan köydeki, üç tepe üzerine kurulmuĢtur. Yerli bir Anadolu halkı olan 

                                                           

48
 y.a.g.e., 130 s. 

49
 Umar, a.g.e., 138 s. 
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Kar‟lar tarafından kurulan Kolophon, tüm Anadolu‟yu sarsan büyük göç olayından 

payını almıĢtır ve M.Ö. XIII. yüzyıl sonu ile XII. yüzyıl baĢında burası, Rhaikos 

adındaki kiĢinin önderliğindeki, Akha kökenli Giritli göçmenlerin istilasına 

uğramıĢtır. 
50

 

 

 

Resim 14. Kolophon Lir sembollü sikke. 

Kaynak: http://ancientcoinsforeducation.org Erişim Tarihi: 11.10.09 

 

 Kolophon ören yeri iyi korunamamıĢtır. Kent üç tepe üstünde ve onları 

birbirinden ayıran vadiler arasında kurulmuĢtur. Yarım daire Ģeklindeki bir düzine 

kule ile desteklenen kent duvarının, IV. yüzyılın sonunda, Lysimachos‟un 

döneminden önce inĢa edilmiĢ olduğu düĢünülmektedir.
51

 Ġlk yerleĢim, güney 

batıdaki ovaya bakan bir tepe üzerinde 200m. yükseklikte bulunmuĢtur. Tepenin 

kuzey yamacı üzerindeki kalıntıların bazıları, bugün de görülebilmektedir. Bunların 

arasında sokakları ile birlikte evler, bir stoa ve Demeter Antaia‟ya sunulmuĢ olan bir 

tapınak mevcuttur. IV. yüzyılın ilk yarısında yapılan stoa da, dükkânlar ve resmi iĢler 

için odalar bulunmuĢtur. Stoa‟nın batısındaki evler de IV. yüzyılda inĢa edilmiĢ olup, 

Arkaik döneme tarihlenen yapı kalıntılarının üzerindedirler. Roma hamamları ise, 

küçük bir basamakla sokak ile evlerden ayrılmıĢtır.
52
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 VII. ve VI. yüzyıllarda parlak bir geçmiĢi olduğu bilinen Kolophon, önemini 

yalnızca Klaros‟taki ünlü tapınakla sürdürmüĢtür. Roma Çağı‟nda kent bağımsızdır 

ve asıl merkezi Notion‟un akropolü içinde varlığını devam ettirmiĢtir.
53

 

 

1.2.10. Klaros ( Sembol: Apollon) 

 

Klaros, Cumaovası‟nı (Menderes) Güney‟deki KuĢadası körfezine bağlayan 

boğaz Ģeklindeki Ahmetbeyli (Ales) vadisinin taban düzlüğünde yer almaktadır. 

Klaros kutsal alanı ise, Kolophon‟un / Değirmendere 13 km. güneydoğusunda ve 

Notion‟un 2 km kuzeyinde bulunmaktadır.
 54

 

 

Kent, Helenistik ve Roma Döneminde önemli bilicilik (kehanet) 

merkezlerinden biri olmuĢtur. Antik devirlerde kehanet ve sağlıkla iliĢkili tanrıların 

kutsal alanları genellikle bir su kaynağı yakınında bulunmuĢtur ve bu kaynaklar 

kutsal kabul edilmiĢlerdir. Bu kutsal alanların en güzel örneklerinden biri de Klaros 

örenidir. Zira kaynak, tapınak içindeki kutsal kuyuya gelmektedir.
55

Bilicilik Apollon 

Tapınağının cellasının (Kült heykelinin bulunduğu kutsal bölüm) altında 

yapılmaktaydı. Hellen ve Roma devri yazarlarına göre bilicilik, Delphi‟deki 

Pythia‟da olduğu gibi bir kadın aracılığı ile değil, bir erkek bilici (kahin) tarafından 

yapılmıĢtır. Bilici bir mağaraya ya da bir yer altı odasına giriyor ve burada gizli bir 

kutsal su içtikten sonra kehanetini vezinli Ģiirler halinde söylüyordu. Bilicilik her 

zaman geceleri düzenlenmekteydi.
56

 

 

Klaros kutsal alanına ait yapılar sırasıyla Ģöyledir; Propylon (Anıtsal Kapı) 

(M.Ö. II. yy), Peristilli ev (Kare Planlı) (M.S. IV. yy), Kutsal Yolun Doğu ve Batı 

kenarlarında yer alan Onur Anıtları, Kentin ileri gelenlerine ait heykel kaideleri 
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(Resim 15), Arkaik Apollon Klarios Tapınağı, Hellenistik Apollon Klarios Tapınağı, 

Arkaik ve Helenistik Dönemlere ait Apollon sunakları, Hekatomb ( Hayvan bağlama 

bloğu) (M.Ö. II. yy), Artemis Klaria Tapınağı (M.Ö. IV. yy), Arkaik ve Hellenistik 

devirlere ait Artemis Sunakları, Helenistik Döneme ait bir güneĢ saatidir.
57

 

 

Kent seramiğine ait bilgilerimiz yapılan kazılardaki tarihlendirmeye 

dayanarak Arkaik dönemden baĢlayıp, Roma Dönemine kadar gitmektedir. M.Ö. 

VII. yüzyıl ve I. yüzyıllar arasını içeren oldukça fazla seramik buluntuya 

rastlanmıĢtır, kentin aynı zamanda bir bilicilik merkezi olmasından dolayı, 

sunaklarda ve tapınaklarda Geç Helenistik-Erken Roma dönemine ait oldukça fazla 

kandil ve terracotta figürin ele geçmiĢtir. 

 

 

Resim 15. Klaros Anıtsal Boyutlu Kült Heykeli Parçası. 

Kaynak:http://edebiyat.ege.edu.tr/bolumler/arkeoloji/KlasikWEB/Projeler/klaros    

Erişim  Tarihi: 11.10.09 

 

1.2.11. Notion ( Sembol: Athena) 

 

 Kolophon‟a 15 km. uzaklıktaki bir liman kenti olan Notion, bugünkü 

Ahmetbeyli köyünün sınırları içinde bulunmaktadır. Günümüzde “kale” olarak 

adlandırılan akropol, iki tepe üzerine oturtulmuĢtur. Kentin baĢ tanrıçası Athena 
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Polias‟a adanmıĢ olan tapınak, akropolün Batı cephesi üzerinde denize tümüyle 

hâkim bir konumda bulunmaktadır.
58

 

 

 Kent, M.Ö. 384 yılında yapılan Kral BarıĢı ya da Antalkidas BarıĢı‟ndan 

sonra Pers yönetimine girmiĢ ve bu tarihten, Büyük Ġskender‟in M.Ö. 330 yılında, 

tüm kentlere özgürlüklerini iade ediĢine değin Pers yönetiminde kalmıĢtır. M.Ö. 129 

yılında Notion, diğer tüm Batı Anadolu kentleri gibi, Romalıların Provincia Asia 

eyaletine dahil edilmiĢtir.
59

 

 

 Kentte bulunmuĢ yapılar; Helenistik dönemde inĢa edilmiĢ olan kent duvarı 

ve üç giriĢi, Hadrian Dönemine ( M.S. 117–138) tarihlenen Athena Kutsal alanı, 

baĢka bir tapınağın kalıntıları, Merkezi Agora, Bouleuterion ( Meclis Binası), Doğu 

Agorası, Helenistik Dönemde inĢa edilmiĢ, Roma Döneminde değiĢikliğe uğramıĢ 

Tiyatrodur.
60

 

 

 Kentteki seramik buluntularda baskın olarak B grubu sigillatalara* 

rastlanmıĢtır. Bu seramiklerin Tralleis üretimi olduğu kil analizleriyle de 

kanıtlanmıĢtır.
61

 

 

1.2.12. Metropolis ( Sembol: Kybele) 

 

 Kent, Ġzmir-Selçuk yolu üzerinde, Ġzmir iline bağlı Torbalı ilçesinin 5 km. 

kuzeybatısındaki Yeniköy ve Özbey köyleri arasında bulunmaktadır. Strabon, kitabı 

Georaphika‟da Metropolis‟in Smyrna- Ephesos yolu üzerinde, Ephesos‟dan 120 
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stadion (yaklaĢık 22 km.) uzaklıkta olduğunu yazmıĢtır. Metropolis, (Resim 16) 

“Ana Tanrıça Kenti” anlamına gelmektedir. Meter Gallesia isimli ana tanrıçaya ait 

kült mağarası Uyuzdere‟de Gallesion Dağının ( Alaman Dağı) eteğinde 

bulunmaktadır.
62

 

 

Resim 16. Metropolis (Genel Görünüm) Kaynak: http://www.yapi.com.tr 

Erişim Tarihi: 11.10.09 

 

 Metropolis‟te Akropolis üzerinde açılan sondajlarda Bizans ve Hellenistik 

yapı katlarının altında, Geometrik ve Arkaik Çağ‟a ait malzeme ile birlikte, M.Ö. III. 

bin Erken Bronz Çağı‟na kadar inen, tarih öncesine ait seramik kap parçaları, taĢ 

baltalar ve obsidyen parçaları bulunmuĢtur.
63

Kentte görülen antik dönemler; 

Geometrik ve Arkaik Dönem, Klasik Dönem, Hellenistik Dönem, Roma Dönemi, 

Bizans Dönemi ve Türk Dönemidir. 

 

 Metropolis, Helenistik dönemde ( M.Ö. I-II. yy ) geliĢmiĢ, Ģehir görkemli sur 

duvarlarıyla çevrilmiĢ, savaĢ tanrısı Ares kültüne ait çeĢitli veriler ele geçmiĢtir.
64

  

Stoa ve tiyatro (Resim 17) gibi anıtsal kamu yapıları inĢa edilmiĢtir. Hellenistik 

dönemin sanat açısından önemli bir merkezi olduğu bilinen Metropolis son derece 

kaliteli ve özgün heykeltıraĢlık eserleri yaratılmıĢtır. 
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Resim 17. Metropolis- Tiyatro Kaynak: http://media.photobucket.com/image/metropolis 

Erişim Tarihi: 12.10.09 

 

Roma Ġmparatorluk döneminde kent yamaçlardan aĢağıya doğru geliĢmiĢtir. 

Günümüze ulaĢan kalıntılardan Atrium, Roma Evi, Meclis Binası,  Hamam, Latrina, 

Zeus ve oniki tanrı tapınakları bu döneme tarihlenmiĢtir. Bizans döneminde kent 

piskoposluk merkezi olmuĢ, savaĢlar yüzünden küçülmeye baĢlamıĢtır, surlar 

daralmıĢ ve Ģehir kale, stoa, akropolle sınırlanmıĢtır. 
65

 Kente ait seramik malzeme 

oldukça fazladır, özellikle Hamam yapısından Roma Dönemine ait bol miktarda 

seramik ve cam buluntu elde edilmiĢtir. 

 

1.2.13. Ephesos ( Sembol: Arı, Geyik; Resim 18) 

 

Resim 18. Ephesos Arı ve Geyik sembollü sikke. 

Kaynak: http://www.coinarchives.com EriĢim Tarihi: 12.10.09 
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 Ephesos, Küçük Menderes‟in ( Kaystros) deltasında, Sisam ( Samos) adasının 

biraz kuzeyinde yer almaktadır. Ġlk kuruluĢu M.Ö. 6000 yıllarına, Neolitik Dönem 

olarak adlandırılan Cilalı TaĢ Devri'ne kadar inmektedir. Son yıllarda yapılan 

araĢtırmalar ve kazılarda Efes çevresindeki höyükler (tarih öncesi tepe yerleĢimleri) 

ve kalenin bulunduğu Ayasuluk Tepesi'nde Tunç çağları ve Hittitler'e ait yerleĢimler 

saptanmıĢtır.
66

 Hititler Dönemi'nde kentin adı Apasas'tır. M.Ö. 1050 yıllarında 

Yunanistan'dan gelen göçmenlerin de yaĢamaya baĢlamıĢ olduğu liman kenti Efes, 

M.Ö. 560 yılında Artemis Tapınağı çevresine taĢınmıĢtır. Bugün gezilen Efes ise, 

Büyük Ġskender'in generallerinden Lysimakhos tarafından M.Ö. 300 yıllarında 

kurulmuĢtur. Hellenistik ve Roma çağlarında en görkemli dönemlerini yaĢamıĢ olan 

Efes, Asya eyaletinin baĢkenti ve en büyük liman kenti olarak 200.000 kiĢilik nüfusu 

barındırmıĢtır.
67

 Efes, Bizans Çağında tekrar yer değiĢtirmiĢ ve ilk kez kurulduğu 

Selçuk'taki Ayasuluk Tepesi'ne gelmiĢtir. 1330 yılında Türkler tarafından alınan ve 

Aydınoğulları'nın merkezi olan Ayasuluk, XVI. yüzyıl‟dan itibaren giderek 

küçülmeye baĢlamıĢtır.
68

 

 

Antik dünyanın en önemli merkezlerinden biri olan Efes, M.Ö. IV. bine dek 

giden tarihi boyunca uygarlık, bilim, kültür ve sanat alanlarında her zaman önemli 

rol oynamıĢtır.
69

 Doğu ile Batı (Asya ve Avrupa) arasında baĢlıca kapı durumunda 

olan Efes önemli bir liman kenti olmuĢtur. Bu konumu Efes'in çağının en önemli 

politik ve ticaret merkezi olarak geliĢmesini ve Roma Devrinde Asia eyaletinin 

baĢkenti olmasını sağlamıĢtır. Ancak, Efesin antik çağda büyük bir ticaret merkezi 

olarak geliĢmesini sadece baĢkent oluĢu etkilememiĢtir. Anadolu'nun eski Anatanrıça 

(Kybele) geleneğine dayalı Artemis kültünün en büyük tapınağı da Efes'de yer 

almaktadır. Bu tapınak dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilmiĢtir. 
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Kente ait mimari yapılar; Kale, Artemis Tapınağı, Yedi Uyuyanlar, 

Meryemana, Magnesia Kapısı ve Doğu Gymnasionu, Yukarı Agora ve Bazilika, 

Odeion, Prytaneion, Domitianus Meydanı, Herakles Kapısı, Traianus ÇeĢmesi, 

Yamaç Evler, Hamam ve Umumi Tuvalet, Hadrianus Tapınağı, Oktogon, Heroon, 

Celsus Kütüphanesi, Agora güney kapısı, Mermer cadde, Agora, Büyük Tiyatro, 

Liman Caddesi, Liman Hamamı, Stadyum ve Gymnasiondan oluĢmaktadır.
70

 

 

380 yılında Ġmparator I.Theodosios bir buyruğu ile bütün yurttaĢları 

Hıristiyan dinini kabullenmeye zorladığında putperestlik (Paganizm) resmen yok 

edilmiĢtir. Demeas isimli bir Hıristiyan, bir yazıtta “ Artemis, Ģeytanını indirip” 

yerine Hz. Ġsa‟nın hacını koyduğunu gururla belirtmiĢtir.
71

 Artemision‟un eski 

büyüklüğüne bakıldığında bugünkü kalıntıların çok az olması, buranın Hıristiyanlığın 

zaferi olarak taĢ ocağına çevrilmesine bağlanabilir. 

 

Kentte yaĢanmıĢ olan tüm dönemlere ait bolca seramik buluntu vardır, Pagan 

Tanrıça Artemis‟in tapınağının burada olmasından dolayı oldukça fazla kandil ve 

sunu kabı ele geçirilmiĢtir. 

 

1.2.14. Pygela  

 

 Kent, Ephesos/ Selçuk yöresinden KuĢadası yöresine uzanan yolun geçtiği, 

dağ eteği ile deniz arasında yer alana bir doğal geçitte yer almıĢtır. 

Antik yazarlar Strabon ve Xenophon‟un eserlerinde adı geçmesine rağmen, 

kentle ilgili yapılmıĢ ya da yapılmakta olan herhangi bir kazı bulunmamaktadır. 

YapılmıĢ olan yüzey araĢtırmalarında elde edilen buluntular; bir kaya mezarı ve 
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Tümülüsten ibarettir. Ören yerinde bulunmuĢ olan diğer mimari parçalar Aydın 

müzesinde sergilenmektedir.
72

 Kent seramiğine ve sembolüne ait yeterli bilgiye 

ulaĢılamamıĢtır. 

 

1.2.15. Anaia  

 

 Kent, Samos/ Sisam Adası karĢısına düĢen Anadolu kıyısında, Panionion‟un 

doğu yakınında bulunan bir ilkçağ kentçiğidir.
73

Romalılar döneminde (M.Ö. I. yüzyıl 

– M.S. IV. yüzyıl ) önemli ticaret merkezlerinden biri olan KuĢadası'nda Ortaçağ'da 

önemli iki liman bulunmaktaydı. Bunlardan biri Phygela, diğeri de ve Anaia'dır.
74

  

 

Anaia günümüzde  "Kadı Kalesi" olarak anılan bir kale ile denizden gelecek 

tehlikelere karĢı korunmuĢtur. Anaia, Phygela'nın güneyinde bir yerleĢim yeri, liman 

ve Bizans çağında piskoposluk merkezi olmuĢtur. Kent, 18. yüzyılda bir antlaĢma ile 

Bizanslılar tarafından Cenevizlilere koloni olarak verilmiĢtir. Bugünkü KuĢadası'nın 

olduğu yerde ise Scalanova adlı bir ortaçağ kenti yer almaktaydı. Kente "Yeni 

Ġskele" anlamını taĢıyan bu adın verilmesi, Efes limanının yerini almasından sonra 

olmuĢtur. 
75

 Stratejik konumu ve verimli toprakları nedeniyle Bizanslılar, Selçuklular 

ve Aydınoğulları Beyliği arasında çekiĢmelere neden olan KuĢadası, 1413- 1414 

yıllarında Osmanlıların eline geçmiĢ ve önemli bir askeri üs olmuĢtur.  

 

 Kazılarda Hitit, Roma ve Bizans dönemlerine ait çıkarılan seramik parçalar, 

sikkeler, heykelcikler ve birçok tarihi eser ele geçirilmiĢtir. Hellenistik çağı nasıl 

geçirdiği (M.Ö.3.-2.yüzyıllar) bilinmemesine karĢın, mezar taĢları Roma çağında 

(M.S.2.-3.yüzyıllar) Anaia‟da bir Hera tapınağının varlığını iĢaret etmektedir.  
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Hırıstiyanlığın resmi din kabul edilmesinden sonra (M.S.4.yy) Anaia her zaman bir 

piskoposluk merkezi olmuĢtur.
76

 Anaia'daki kazılar sonunda ele geçen buluntu ve 

kalıntılar arasında  Rodos Ģövalyelerine ait bir gümüĢ sikke, Kadı Kalesi'nin kapısı 

olduğu sanılan kalıntılar bulunmuĢtur. Bununla birlikte, Bizans döneminde limanı 

koruyan Kadı Kalesi'nin Ege ve Mısırla olan ticareti sağladığı da düĢünülmektedir.
77

  

 

Kent seramiğine ait bulgularda; Bizans dönemi ve öncesine tarihlenebilecek 

çok sayıda sırlı ve sırsız çanak çömlek parçası ele geçirilmiĢtir. Önceki yılların 

buluntularıyla paralel olan 2006 yılı seramikleri arasında çok sayıda sırlı kaide, ağız 

ve amorf gövde parçası, sırsız testi, saklama kapları, amphora ve günlük piĢirme 

kaplarına ait parçalar yer almaktadır. Bunun yanı sıra çok fazla sayıda amorf 

amphora kulbu çıkarılmıĢtır. Seramikler, kronolojik tasnif içinde değerlendirildiğinde 

en erken tarihli buluntu geç Roma kırmızı astarlı kaplarına aittir. Bu kaplar V. ve VI. 

yüzyıllara tarihlendirilmiĢtir. 
78

 

 

  Kadıkalesi kazısının, seramikleri arasında önemli yeri olan iki öbekten söz 

etmek gerekirse; Bunlar Bizans kurĢunlu sır sanatının önemli grubu Zeuksippus 

seramikler ile sırsız seramiklerdir ve her iki grupta Kadıkalesi‟ne özgü ayırt edici 

özelliklere sahiptir.
79

 Kent sembolüne ait kesin bir bulguya rastlanmamıĢtır.  

 

1.2.16. Panionion 

 

 Kent Davutların güneybatısında yer almaktadır. Antik çağlarda “Menderes’in 

döküldüğü Latmos Körfezini kuzeyden çevreleyen Mykale/ Samsun Dağı üzerinde, 
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kuzey yamacın aşağı bölümündedir.”
80

 Burası Pan- İonia denen birliğin Bulunduğu 

yerdir ve burada her yıl İonia’lıların geleneksel festivali yapılır, Helikonia 

Poseidon’u onuruna kurbanlar sunulur ve Priene’liler bu törenlerde rahip olarak 

hizmet ederlerdi.
81

 

 

Kentte yapılmıĢ olan kazılarda, tepenin güneybatı yamacında kayalara 

oyulmuĢ 11 basamaklı tiyatro benzeri bir toplanma mekânı ve Poseidon Helikonios‟a 

adanmıĢ olduğu sanılan bir sunak yapısı bulunmuĢtur. Bu yapılar M.Ö. VI. yüzyıla 

tarihlendirilmektedir. Bulunan bu yapılarla birlikte sur ve burç kalıntıları, anıtsal bir 

kapı, oval planlı evler de ortaya çıkarılmıĢtır.
82

 

 

Kent sembolü ve seramiğiyle ilgili bilgiye ulaĢılamamıĢtır. 

 

1.2.17. Priene ( Sembol: Athena) 

 

Resim 19. Priene, Athena sembollü sikke. 

Kaynak: http://www.coinarchives.com EriĢim Tarihi: 12.10.09 

 

 Ġlkçağlarda Menderes‟in döküldüğü ince uzun deniz girintisi, Latmos 

Körfezi‟nin kuzey kıyısında bulunmaktadır. Menderes‟in getirdiği ve taĢkın 
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zamanlarında çevreye yaydığı alüvyonlar, binyıllar boyunca birikerek, körfezin batı 

yanını doldurup ovaya çevirmiĢtir.
83

 

 Kent, Atina‟nın yardımları ile M.Ö. 350‟de kurulmuĢtur.
84

 Önceleri Atina‟nın 

yönetiminde kalan Priene; daha sonra Bergama Krallığı ve sonunda da Roma‟nın 

egemenliği altına girmiĢtir.
85

 Roma yönetimi M.Ö. II. yüzyılın ortalarında 

baĢlamıĢtır. Burada ortaya çıkan 4. yüzyıl ve Hellenistik Dönem yapıtları, Hellen 

sanatının değer ve önem bakımından en baĢta gelen örnekleri arasında sayılmaktadır. 

Menderes Nehri‟nin getirdiği kil birikimleri, Priene‟yi gittikçe denizden 

uzaklaĢtırmıĢ ve Roma Çağı‟nın sonlarına doğru kent önemini yitirmiĢtir. Bununla 

birlikte Bizans Çağında önemli bir piskoposluk merkezi olmuĢtur.
86

 

 

 Kent planında sokaklar birbirini dik açılarla kesmektedir. M. Ö. IV. yüzyılda 

uygulanmıĢ olan bu plan Hellen kent planının tipik örneklerindendir. Roma Çağında 

yapılan değiĢikliklere rağmen kentin Hellen karakteri oldukça iyi korunmuĢtur. 

Athena Tapınağı, Athena Tapınağı‟nın güneyindeki stoa, agora, Kutsal Stoa, yiyecek 

madde pazarı, Zeus Olympios Temenosu, Bouleuterion (Senato Binası), Prytaneion( 

kent ateĢi), tiyatro, Demeter Kutsal Alanı, BaĢpiskopos kilisesi, Yukarı Gymnasion, 

Mısır Tanrıları Temenosu, AĢağı Gymnasion, Stadyum, Kuzeydoğu ve Doğu kapısı, 

Kybele Temenosu ve Büyük Ġskenderin Evi kentin baĢlıca yapılarındandır.
87

 

 

Kentte geçirmiĢ olduğu tüm dönemlere ait seramik buluntular mevcuttur. 

Yapılan son araĢtırmalar ıĢığında kentin bir seramik üretim merkezi olduğu 

bilinmektedir. 
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1.2.18. Miletos ( Sembol: Aslan, Yıldız; Resim 20) 

Kent, antik Latmos Körfezi Ağzının Güney yanında; körfezin güney kıyısının 

batı ucunda, küçük bir yarımadada ve onun hemen arkasındaki tepede (Ģimdi: 

Kalabak Tepe) bulunmaktadır.
88

 

 

 Ġonia‟nın en eski ve önemli yerleĢimlerinden biri olan kıyı kenti Milet‟in dört 

limanı olduğu bilinmekteydi. Bunlardan biri doğudaki koyda, diğer üçü ise batıda 

bulunmaktaydı. Menderes Nehri‟nin taĢıdığı milden ötürü bugün kent denizden 

oldukça içerde, bir düzlük ortasında kalmıĢtır.
89

 

 

 

Resim 20. Miletos, Aslan ve Yıldız sembollü sikke. 

Kaynak: http://www.anythinganywhere.com/commerce/coins EriĢim Tarihi: 12.10.09 

 

 Geleneklere göre Milet, Atina kralı Kodros‟un oğlu Neleus önderliğindeki 

Ġonialılar tarafından kurulmuĢ ve Helenler kentteki erkekleri öldürüp dul kalan 

eĢleriyle evlenmiĢleridir.
90

 

Kent en parlak dönemini M.Ö VII. ve VI. yüzyılda yaĢamıĢtır. Özellikle M.Ö. 

650‟den sonra Karadeniz ve Akdeniz‟deki kolonileri sayesinde çok zenginleĢmiĢtir. 
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 Umar, a.g.e., 247 s. 
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M.Ö. 546‟da Perslerin eline geçmiĢtir.
91

 Roma döneminde de bağımsız bir kent 

olmuĢtur. M.Ö. 38‟de Ģehir, Roma imparatorlarının özel ilgisiyle özerkliğini elde 

etmiĢtir. Böylece Milet Ġyon Ģehirleri arasında metropol düzeyine ulaĢmıĢtır.
92

 M.S. 

3. yüzyıldan baĢlayarak, bu parlak dönem yavaĢ yavaĢ kötüye gitmeye baĢlamıĢ ve 

Ģehir, limanları alüvyonla doldukça, etrafı bataklığa döndükçe ve sıtma tehlikeli 

boyutlara ulaĢtıkça terk edilmeye baĢlanmıĢtır.
93

 Bizans döneminde, Ģehrin sınırları 

oldukça daralmıĢ ve binalar tiyatronun çevresinde toplanmıĢtır. Duvarlar yeniden 

inĢa edilmiĢ ve bazı binalar restore edilmiĢtir. M.S. VI. yüzyılda ilerlemek için 

yapılan çabalar ise uzun sürmemiĢtir.
94

  

 

Erken Hıristiyanlık döneminde de önemli bir merkez olan Milet‟te, yerleĢim 

yeri küçülmüĢ, XIII. yüzyılda Selçuklu egemenliğine, daha sonra da Osmanlı 

egemenliğine geçmiĢtir. 
95

 

 

Kent yapıları arasında; Tiyatro, Faustina Hamamı, Agora, Tören caddesi, 

Anıtsal ÇeĢme, Gymnasium, Virgilius Capito Hamamı, Türk hamamı, Athena 

Tapınağı, Stadium, Delphinion, Liman Anıtı, Agora, Zeus Olympios Temenosu, 

Bouleuterion (Senato Binası), Mısır Tanrılarının Temenosu kalıntıları 

bulunmaktadır.
96

Kentte geçirmiĢ olduğu tüm dönemlere ait seramik buluntuya 

rastlanmıĢtır. Özellikle Roma dönemine ait form örnekleri bol miktarda ele 

geçirilmiĢtir. 
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1.2.19. Didyma ( Sembol: Apollon, Medusa; Resim 21) 

 

Resim 21. Didyma- Medusa Rölyefi. Kaynak: http://www.bibleplaces.com/didyma.htm 

Erişim Tarihi: 12.10.09 

 

Milet Yarımadası üzerinde yer alan Kutsal Alan, antik Ġonia ve Karia sınırları 

yakınındadır. Ġzmir'in yak. 130 km güneyinde ve Aydın ilinin yak. 80 km 

güneybatısında bulunan antik Didyma günümüzün Didim ilçesi içerisindedir.
97

 

 

 ”Miletos’tan gelen kutsal yol ile bağlantıya sahip Didyma bir kehanet 

merkezidir. Didyma ile ilgili ilk yazılı kaynak Herodot’tur. Herodot M.Ö. 600’lerde 

Mısır Kralı II. Nekho ve Lidya Kralı Kroisos’un Didyma’daki Apollon mabedine 

adaklar sunduklarını nakletmiştir. Arkaik devirde çok ünlü olan Apollon’un kutsal 

yeri Persler tarafından M.Ö. 494’de yakılmıştır.”
98

 

 

 “M.Ö. 311’de kent tekrar canlanmaya ve mabet yeniden inşa edilmeye 

başlanır. Seleukoslar döneminde mabet planda değişiklikler yapılarak boyutları 

büyütülmüştür. Artemis, Zeus, Aphrodite mabetleriyle diğer bazı yapıların da 

bulunduğu inşaatın Roma devrinde de sürdüğü, mabet çevresinde ele geçen 

kitabelerden anlaşılmaktadır. M.S. 250’den önce mabet önemini yitirmeye başlamış 

ve M.S. 385’de Theodosios’un emri ile tamamen önemini yitirmiştir. 

Hıristiyanlığınyaygınlaşması ile zaten bitirilmemiş olan mabedin adytonuna ( 

tapınağın kutsal odası) bir kilise yapılmıştır.”
99
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Didyma Tapınağı da, tıpkı Ephesos Artemis Tapınağı gibi Pagan öğelerin yok 

edildiği bir mabet olmuĢtur. 

 

 Didyma‟ya ait kutsal mimari yapılar; Didyma Tapınağı, Arkaik Didymaion, 

Helenistik Didymaiondur. Kente ait dinsel yapıların yanı sıra birçok kamu binasının 

da olduğu bilinmektedir. Prytaneion, Gymnasion, Basilika ve hamam gibi yapılar 

vardır. Apollon Tapınağı'nın güneyinde; tapınağın doğusundaki teras duvarının 

bittiği yerde ortaya çıkarılan basamakların bir stadiona ait olduğu anlaĢılmıĢtır. 

Tapınak platformunun güney basamakları stadionun kuzeydeki oturma sıralarını 

oluĢturmuĢtur.  

 

 Kente ait seramikten süs eĢyası, bardaklar, kandil, piĢmiĢ topraktan çanak 

çömlek ve aegyptiacum (mısır çekirgesi) gibi ilginç eĢyalar tapınak tipi binanın tipik 

eĢyalarını oluĢturmaktadır.  Ağırlıklı olarak içme kaplarının bulunduğu saptanmıĢtır. 

Çanaklar ve Skyphoi'ye sıkça rastlanmıĢ, piĢirme kaplarına ise hemen hiç 

rastlanmamıĢtır.
100
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1.2.20. Myus ( Sembol: Apollon, Ördek; Resim 22) 

 

 

Resim 22. Myus, M.Ö. 350-300 Apollon ve Ördek sembollü sikke. 

Kaynak: http://www.eroncoins.com/antik/ionia/katalog EriĢim Tarihi: 12.10.09 

 

 Antik Çağda deniz kıyısında bir yarımada olan Myus, bugün Milet‟in 15 km. 

kuzeydoğusunda, Menderes Nehrinin 100 m. güneyinde yer almaktadır. Panionion‟a 

katılmıĢ olan kent, tarihte çok önemli bir rol oynamamıĢtır ve erken dönemde 

Milet‟in egemenliği altına girmiĢtir. Antik yazar Pausanias‟ın anlattığına göre; 

sivrisineklerin çoğalması ve sıtma hastalığına sebep olmasından dolayı kent halkı, 

Miletos‟a göç etme zorunda kalmıĢtır. Göç ederken, evlerindeki tapınım 

heykelciklerine kadar her Ģeyi yanlarında götürmüĢlerdir.
101

 

 

 Antik kaynaklarda Myus‟a ait beyaz mermerden yapılmıĢ bir Dionysos 

Tapınağından söz edilir. Bunun dıĢında kente ait diğer mimari yapılar; kaya içine 

oyulmuĢ arkaik döneme ait niĢ, Ġon tapınağı kalıntıları ve arkaik bir duvardan 

ibarettir.
102

Kent seramiği hakkında bir bilgiye ulaĢılmamıĢtır. 
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1.2.21. Magnesia Ad Meandrum  

 Magnesia (Resim 23), Aydın ili, Germencik ilçesi, Ortaklar beldesine bağlı 

Tekinköy sınırları içinde, Ortaklar - Söke karayolu üzerinde yer almaktadır. 

Menderes üzerindeki Magnesia kenti Ġonia‟nın merkezinde yer almakta olup, Kuzey 

Hellas‟daki Magnesia‟dan gelen Aiolialılar tarafından kurulmuĢtur.
103

 

 

 

Resim 23. Magnesia Ad Meandrum Sikkesi, M.Ö. 161. 

Kaynak: http://www.romancoins.info/Greece2.HTML EriĢim Tarihi: 12.10.09 

 

 Kent tarihçesi; Büyük İskender‟le birleĢene kadar (M.Ö. 334) Perslerin 

yönetiminde, daha sonra da onun komutanları tarafından kurulan Hellenistik dönem 

krallıklarından, önce Seleukos krallığının (M.Ö. 240), daha sonra da Bergama 

krallığının (M.Ö. 189) hâkimiyetinde olmuĢtur. M.Ö. 133 yılında Bergama 

krallığının vesayet yoluyla Roma imparatorluğuna bağlanmasıyla Magnesia da Asia 

eyaleti olarak adlandırılan Anadolu‟daki Roma kentlerinden biri haline gelmiĢtir.  

Kent, M.S. 620–630 yıllarında Pers kralı II. Hüsrev‟in (591–628) ordularının 

akınlarına karĢı koymak üzere Artemis kutsal alanı çevreleyen surun içine 

çekilmiĢtir. Magnesia XII. yüzyılda bir Bizans kenti ve piskoposluk merkezi olarak 

görülmüĢtür.
104
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Kente ait mimari ve kutsal yapılar; Artemis Kutsal Alanı, Artemis 

Leukophryene Tapınağı, Artemis Sunağı, Agora, Propylon (Anıtsal Kent GiriĢi), 

Odeion, ÇarĢı Bazilikası, Theatron (Küçük Tiyatro), Gymnasion, Stadion, Kent 

Surları, Latrina (Genel Tuvalet), Athena Tapınağı, Zeus Sosipolis Tapınağı, Roma 

Tapınağı, Tiyatro, Roma ve Bizans dönemine ait yapılar, Nekropollerdir.
105

 

 

 Kent seramiğiyle ilgili olarak, geçirdiği tüm dönemlere ait örnekler 

bulunmaktadır. Özellikle Siyah figür ve Kırmızı figür örnekleri, Megara kâseleri ve 

sunu amaçlı kullanılan kandil örneklerine rastlanmıĢtır. 

 

1.2.22. Khios ( Sembol: Sphenks, Amphora; Resim 24) 

 

 

Resim 24. Khios; M.Ö. 412- 350 Sphenks ve Amphora sembollü Sikkesi.  

Kaynak: http://www.wildwinds.com/coins/greece/ionia/chios EriĢim Tarihi: 12.10.09 

 

 Khios adası (Sakız Adası) Ege Denizinde (Mare Aegaeum) bulunmaktadır. 

Khios bir Ġon kentidir. Kentin tarihsel açıdan geçirdiği evreler Ģöyledir; Tarih Öncesi 

Dönem M.Ö. 6000–1000, Ġonialar, Klasik Dönem, Helenistik Dönem ( 1000- 80 
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M.Ö ), Roma Dönemi ve Bizansın ilk zamanları (80 M.Ö- 600 M.S.), Ortaçağ ve 

Bizans Dönemi (VII. yüzyıl ve XII. yüzyıl M.S.) .
106

 

 

Kette tarihi kalıntı olarak var olan Athena Polias Tapınağı, Phanaios Apollon 

Tapınağı haricinde pek çok kilise, kale ve manastır bulunmaktadır. Kentin 

zenginleĢmesi Hristiyanlığın kabulünden sonra olmuĢtur.  

 

 Khios kent seramiğinde Oryantalizan, Siyah figür ve Grand stilde* oldukça 

fazla örnek vermiĢtir. Kentin seramik iĢçiliğindeki baĢarısı tüm Ġonia ve Yunan 

adalarında bilinmektedir. 

 

1.2.23. Samos (Sembol: Amphora, Aslan baĢı; Resim 25) 

 

Resim 25. Samos; M.Ö. 400- 365 AslanbaĢı ve  Boğa sembollü Sikke.  

Kaynak: http://www.coinarchives.com EriĢim Tarihi: 12.10.09 
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*Grand Stilinin baĢlanğıcı 6. yy ikinci çeyreğine denk gelmektedir. Kullanılan formlar arasında 

Khalyks, kantharos gibi formlar vardır. Az miktarda ek boya kullanılır. Örgü motifi, meander ve dil 

motifi kullanılmaz. Bezeme olarak dudak kenarında ince bir bezeme alanı kullanılmaya devam eder, 

geleneksel doldurma motifleri, rozetler kullanılmaya devam etmiĢtir. 
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Ege Denizinde Dilek Yarımadası‟nın karĢısında bir adadır. Neolitik 

dönemden baĢlayan Ada tarihi M. Ö. VI. yüzyılda devam etmiĢtir. Hellenistik, Roma 

ve Bizans dönemlerini de yaĢayan ada son olarak Ortodoks Hıristiyanlara kalmıĢtır. 

 

 Kente ait bilinen mimari kalıntılar; Kente sutaĢıma amaçlı yapılmıĢ olan M.Ö. 

VI. yüzyıldan kalan bir tünel, Hera Tapınağı ve kent surlarıdır. 

 

 Kent seramiği, geometrik dönemden itibaren örnekler vermeye baĢlamıĢtır, 

özellikle Terrasigillata astarlı Megara kâseleri ve Terracotta figürinler en bilinen ada 

üretimleri olmuĢtur.
107
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2. BÖLÜM 

ROMA DİNİ VE PAGAN İNANCI 

 

2.1. Roma Döneminde Din Kavramı 

 

 Roma devlet yapısının varlığını ve bütünlüğünü koruyucu nitelikteki çeĢitli 

inanç ve faaliyetlerden oluĢan Roma dini, çoktanrılı ve dünyevi bir dindir. 

Bünyesinde, Ġtalya'nın yerli kültürlerinin dinsel inançları ile Ġtalya dıĢındaki yabancı 

kültürlerden, askeri ve ticari iliĢkiler aracılığıyla aktarılan dinsel uygulamaları alarak 

bu unsurları değiĢik tapım törenleriyle besleyip geliĢtirmiĢtir. Kutsal bir otoriteye ya 

da kutsal bir kitaba bağlı olmadığından, özellikle baĢlangıç yıllarında, ilkeleri ve 

inanç unsurları açısından belirsiz ve karmaĢık bir yapı sergilemiĢtir. Baba otoritesine 

(paterfamilias) dayalı aile içi tapım törenlerinin geliĢimiyle birlikte, inanç faaliyetleri 

bütünlüğü kazanan din, Roma'nın kentleĢmesi doğrultusunda, tarımsal kült içeriğini 

geliĢtirerek resmilik kazanmıĢ ve Roma devlet dininin temelini oluĢturmuĢtur.
108

 

 

 Arkeolojik buluntular ve edebiyat metinlerinden elde edilen bilgiler ıĢığında, 

temel noktaları hakkında bilgi sahibi olduğumuz Roma dininin özü, tanrıların 

huzurunu sağlamak (pax deorum) genel ilkesine dayanmaktadır. Bu ilke, Roma 

dinine, idealar ve inançlar bütünü bir din olmaktan öte, bir ritüeller dini olma 

özelliği kazandırır ve tanrıların törelerine uygun dinsel törenleri, bayramları ve 

kurban törenlerini gerçekleĢtirerek tanrıların yatıĢmasını sağlamayı amaçlamıĢtır.
109

 

 

Bu amacı yaratan neden, Roma tanrılarının gerekli ritüeller yerine 

getirilmediğinde, insanın yaĢamına zarar verebilen cinssiz güçler (numen) (Tablo 1)  

olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır. Bir Romalı, ailesini, malını ve mülkünü 

                                                           

108
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korumak için, yaĢamının her alanında etkin olduğuna inandığı bu güçlerle iyi bir 

iliĢki kurmak ve sürekli bir barıĢı gözetmek durumundaydı.
110

 

 

Tablo 1 Roma'nın Geleneksel Tanrıları (Numina) 

Adı Yunanca Karşılığı Tanımı 

Bellona  SavaĢ Tanrıçası 

Bona Dea  Ġyi Tanrıça; Sadece Kadınlar tarafından Tapınılır ve Fauna ile 

ÖzdeĢleĢtirilir. 

Cardea Artemis GiriĢlerin Koruyucu Tannçası 

Cloacina  Kanalizasyonların Yapımında ve Korunmasında Etkin Gücü 

Olduğuna Ġnanılan Tanrıça 

Cupido Eros AĢk Tanrısı 

Dis 

(Dis Pater) 

Hades Yeraltı Tanrısı 

Discordia 

Tanrısı 

Eris UyuĢmazlık, ÇekiĢme ve SavaĢım 

Faunus Pan Kırların ve Çobanların Tanrısı 

Felicitas  Ġyi ġans Tanrıçası 

Fides  Dürüstlük ve Doğruluk Tanrıçası 

Flora Tykhe ġans Tanrıçası 

Furies Erinyes Öç Tanrıçaları 

Glaucus  Deniz Tanrısı 

Ianus  Kapıların; Yeni bir Yılın ve Günün BaĢlangıç Tanrısı; Yılın ilk 

Ayına Onun Adı VerilmiĢtir 

Lares  Evin Koruyucu Tanrıları; Ailenin Koruyucu Ataları 

Lemures  Yeraltı Dünyasının Karanlık Ruhları 

Liber (Bacchus) Dionysos Bereket Tanrısı 

Libitina  Cenaze Törenlerinin Gözetmenliğini Üstlenen Tanrıça 

Lucina Eileithyia Doğumların Koruyucusu Tanrıça 

Manes  Ölünün KutsallaĢtırılmıĢ Ruhları (Ġyi Ruhlar) 

Nerio  SavaĢ Tanrısı Mars'ın Karısı Olarak Anılan Etki Alanı Zayıf Bir 

Tanrıça 

Ops  Hasat Tanrıçası 

Pales  Otlakların Koruyucu Tanrıçası 

Penates  Ailenin Huzurunu ve Refahını Sağlayan Ruhlar 

Pomona  Meyvelerin ve Bereketin Tanrıçası 

Portunus  Limanların Tanrısı 

Priapus  Bereketin Tanrısı 

Proserpina Persephone Yeraltı Dünyasının Tanrıçası 

Quırinus  SavaĢ Tanrısı 

Saturnus Kronos Tarımın Koruyucu Tanrısı 

Silvanus  Doğa ve Ormanların Tanrısı 

Tellus Gaia Toprak Tanrıçası 

Terminus  Sınırların Koruyucu Tanrısı 
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Vertumnus  Biçimini DeğiĢtirme Gücüne Sahip bir Tanrı 

Vesta Hestia Ailenin ve Ocağın ve AteĢin Koruyucu Tanrıçası 

Victoria Nike Zafer Tanrıçası 

Uni luno Evlilik Tanrıçası 

Kaynak: Çiğdem DürüĢken, Roma Dini, (Birinci basım), Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları, 

Ġstanbul 2003, 36 s. 

 

 Bir ritüel dini olması, Roma dinine biçimsel bir görünüĢ kazandırmıĢtır. 

Ġnsan-tanrı iliĢkilerini, yerine getirilmesi gereken belli birtakım tapım biçimlerine 

göre ayarlayan ve insanın ahlaksal yaĢantısına karıĢmayan Roma dininde, ahlaksal 

davranıĢ biçimi pietas kavramında temellenmiĢtir. Pietas kavramı (görev, görev 

duygusu) Romalının atalarına, ana babasına, akrabalarına, tanrılarına, dostlarına ve 

devletin kurumları ile yurttaĢlarına görev duygusunu içerdiği gibi, Roma dininde, 

insandan, hem düĢünsel hem de eylemsel anlamda, 'iyi' insan olma ve 'iyi' iĢler 

baĢarma isteğini talep eden bir duygu durumu olarak açıklanmaktadır.
111

 

 

 Ġçeriği bu genel ilkeler çerçevesinde oluĢan ve zenginleĢen, Roma dininin tüm 

özelliklerini anlamlandıran Latince religio (din) sözcüğü, diğer dillere çevirisi güç 

sözcüklerden biri olmakla birlikte bu sözcüğünün kökenbilimsel açıdan irdelenmesi 

ve anlam dağarcığının ortaya konuĢu, Romalıların dinsel bakıĢlarının yönünü tayin 

etmek açısından önemlidir.
112

 

 

2.2. Paganizm 

 

 Paganizm, Latince pagus ve pagani sözcüklerinden türetilmiĢ olan ve sözcük 

anlamı itibarıyla ( kırsalda yaĢayan, köylü, taĢralı) anlamlarına gelen pagan terimi, 

erken dönemlerden itibaren Hıristiyan geleneğinde dinsel anlamda (ötekini) ifade 

etmede kullanılmıĢtır.
113

 Bu yüzden Hıristiyan inancının dıĢında kalanlar pagan 
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olmakla itham edilmiĢlerdir.
114

 HıristiyanlaĢmaya direnen tüm halklar ve Yunan 

politeistler de (çok tanrıcı) bu grubun içinde olmuĢtur. 

 

 Din bilimlerinin bilimsel bir disiplin haline gelmesiyle birlikte, Pagan terimi 

özel anlamda dünya genelindeki tüm putperest toplumlar için kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Paganizm kavramının, politeist (çok tanrıcı) dinsel geleneklerde tanrısal 

varlıkları sembolize eden Ģekil ve suretlere tapınma ritüeliyle yakından iliĢkili bir 

anlamda kullanıldığı görülmüĢtür. Geleneksel puta tapıcılığı ifade eden pagan terimi, 

çok tanrıcılık ve atalar kültü ile yakından bağı olan doğa tapıcılığı ve animizm 

(ruhculuk) ile de ilgilidir. Babil, Asur, Mezopotamya, Eski Mısır ve Ġran gibi birçok 

eski Ortadoğu dinsel geleneği ve Eski Avrupa dinleriyle Hinduizm, Tibet Budizmi ve 

benzeri günümüz inanç sistemleri pagan gelenekleri olarak incelenmektedir.
115

 

 

 Geleneksel paganizmin temel unsurlarının baĢında; Kült ve ritüeller arasında 

doğa tapıcığı gelmektedir. Doğanın kutsallığına inanma ve doğadaki bazı varlıkları 

tanrı ve yarı tanrı olarak değerlendirmek, totemleĢtirmek bu tapınımın en önemli 

özelliği olmuĢtur.
116

 Bir diğer temel unsur; gök cisimlerinin kutsallaĢtırılmasına 

dayalı yıldız-gezegen kültüdür. BaĢta ay ve güneĢ olmak üzere diğer gezegenler, 

yıldızlar ve burçlar tapınılan kavramlar arasında olmuĢtur. Bu kavramlar sembolize 

edilerek yayılımları ve tapınımları sağlanmıĢtır. Ata kültüne dayanan inanç ve 

ritüeller ise birçok toplumda, kral- tanrı kültü çerçevesinde olmuĢ, kral ve yöneticiler 

yaĢamları boyunca adeta yaĢayan birer tanrısal varlık gibi görülmüĢ ve ölümleri 

sonrasında onları temsil eden heykeller, suretler ya da semboller vasıtasıyla tanrılar 

katındaki yerlerini almıĢlardır. Ata kültü kapsamındaki bir baĢka inanç ise; ölen 

ataların ruhsal olarak varlıklarını yeryüzünde sürdürdükleridir. Ata ruhlarına 

doğrudan yakarıĢ ve ibadet olabileceği gibi, onları temsil eden resimler, heykeller, 
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idoller, kandiller ya da semboller önünde ya da onlar için tanzim edilen kült 

merkezlerinde (tapınak)  bu ibadetler yapılmıĢtır. 
117

 

 

 Paganizmde mesih inancı yoktur, herĢeyin düz bir çizgi gibi, hayatın diğer 

yaĢam için bir sınav olduğunu savunan tek tanrılı dinler karĢısında paganizm, fiziksel 

ölümden sonra yaĢamaya ve yeniden doğmaya devam eden ruh ile tam bir daire 

Ģeklini oluĢturmaktadır. 

 

 Paganizm Anadolu‟da Roma‟dan çok daha önce tanınmıĢ ve yayılmıĢtır. 

Hitit, Sümer, Urartu krallıkları baĢta olmak üzere Anadolu‟da yaĢayan birçok halk, 

politeist tanrı inancıyla, pagan kült ve ritüelleriyle tanınmıĢtır. Ġnanılan tanrısal 

varlıklar, yıldız ve gezegenlerle ilgili gök cisimleri, hayvanlar, bitkiler ve diğer tabii 

nesnelerle ilgili varlıklarda olmuĢtur. Antik dönemde Anadolu pagan inançları 

arasında yeryüzü ile özdeĢleĢtirilen ana tanrıça kültü (Kubaba) önemli bir yer 

tutmuĢtur.
118

 Hıristiyanlık öncesi dönemde ve Hıristiyanlığın ilk yüzyıllarında 

Anadolu‟da oldukça yaygın olan tanrı- tanrıça inançlarında pagan kült ve ritüelleri 

dikkat çekici olmuĢtur. Anadolu genelinde görülen mithra kültü, çok tanrıcı diğer 

inançlar*, sihir ve büyü gibi pagan ritüelleri oldukça önemli sayılmıĢtır. 

 

2.3. Roma Dininin Aşamaları 

M.Ö. 7. yüzyılda, merkezi Ġtalya‟da ortaya çıkan Roma Ġmparatorluğu; farklı 

inançlara sahip çok sayıda yerli kavimler, Etrüskler ve Güney Ġtalya‟daki eski Yunan 

sömürgesi halklardan oluĢmuĢtur. 
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Roma Dini; baĢlangıçtaki yerli Paganist geleneğine; Krallık, Cumhuriyet ve 

Ġmparatorluk dönemlerinde, sömürgeleĢtirilen toplumların, putperestlik ritüel ve 

inançlarının da katılmasıyla, ortaya çıkmıĢtır. 

Roma; Mısır, Mezopotamya, Hint, Anadolu, Helen (Yunan) coğrafyalarının 

barındırdığı; Ġlk Çağ'ın putperest dinlerini, bu bölgeleri iĢgal ettikçe, merkezi 

Ġtalya'ya taĢımıĢ ve Roma Dini, bu inançların karmasından meydana gelmiĢtir. 

Senatörlerden oluĢan din adamları sınıfı, tapınaklar ve putlar da, böylece ortaya 

çıkmıĢtır.
119

 

2.3.1. Büyülerin Etkin Olduğu Aşama 

 Roma dininin en ilkel aĢaması, büyünün egemen olduğu, sınırsız, dağınık ve 

belirsiz bir dizi dini uygulamanın yer aldığı dönemdir. BaĢlangıcı, Roma'nın efsanevi 

kurucusu Romulus'un (Resim 26), Kent'i kurmadan önceki dönemlere kadar geri 

götürülebilen (M.Ö. 753) ve Roma yazınının çeĢitli türlerine konu sağlamıĢ olan bu 

evre, Romanın resmi devlet dininin ortaya çıkıĢına kadar sürmüĢ, daha sonraki 

dönemde halk arasında yaĢamaya devam ettirilmiĢtir. Dinin biçimsel yapısının henüz 

oluĢmadığı bu evrede, var olan inançlar ve yaĢatılan ritüeller Ġtalya'yı mesken tutan 

yerli toplulukların inanç ve ritüellerinden ayrı düĢünülememektedir. Toplumu 

koruyucu nitelikteki sosyal içerikli dinsel eylemlerin yanında, kiĢileri korumak ya da 

zarara uğratmamak amacıyla gerçekleĢtirilen dinsel uygulamalarının yer aldığı bu 

aĢamada, sonraki dönemlerde de kutlanacak olan çok çeĢitli törenlere tanık 

olunmuĢtur.
120

 

Roma'nın Cumhuriyet döneminde ve imparatorluk rejimini benimsediği 

yıllarda büyüler, konularına göre sınıflandırılarak belli bir terim bilim kazanacak 

kadar yaygın bir inanç durumuna gelmiĢtir. Mahkemelerde davacıların birbirlerine 

karĢı yaptığı büyülerden (defixiones iudicriae), aĢk büyülerine (defixiones amatoriae) 
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ve yarıĢ alanlarında rakipleri sindirmeye yönelik büyülere (defixiones agonisticae) 

kadar değiĢik konulardaki büyülerlerle ilgili sayısız arkeolojik buluntu, Roma devlet 

dininin görünmeyen yanına sinen büyü unsurunun halkın sosyal yaĢamında önemli 

bir yer tuttuğunu kanıtlamaktadır. 
121

 

 

Resim 26. Romus ve Romulus 

Kaynak: http://www.arkeolojidunyasi.com/images/haberler/romusromulus.jpg. 

EriĢim Tarihi: 20.10.09 

 

 

  2.3.2. Aile Dini 

 Roma dininin ikinci aĢamasıdır. Kentin kuruluĢunun baĢlangıçlarına kadar 

geri götürülebilecek devreye rastlayan bu aĢamada, Roma dini Ġtalya'nın yerli 

topluluklarının yerel inançları ile Yunan dini ve söylence dünyasıyla örülmüĢ Etrüsk 

inançları alaĢımında, kendine özgü bir karakter edinmeye baĢlamıĢtır.
122

 Aileye 

bağlılık ve sadakat üzerinde temellenen aile dininin ön plana çıkması ve ailenin 

yaĢadığı evin kutsallığını, evin huzurunu ve esenliğini sağlayan koruyucu tanrıları 

(dii familiares) görünür kılınmıĢtır.
123

 Dinsel içerikte, adeta bir tapınak olarak 

görülen evin en önemli merkezi, ailenin tüm üyelerinin buluĢma, yeme-içme ve 
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selamlaĢma yeri olarak görülen ocak olmuĢtur. Vesta (Resim 27) bu ocağın kutsal 

koruyucusu ve temsilcisidir. Ailenin sürekliliğini sağlayan Lares (Resim 28), kilerin 

koruyucusu Penates (Resim 28), evin kapısının bekçisi olarak Ianus, ailenin kutsal 

gücünü simgeleyen Genius, üstlendikleri görevler açısından en önemli ev tanrıları 

arasında yer almıĢtır.
124

 Bunların yanında, evin dirliğini ve düzenini sağlayan, ailenin 

dağılmamasına yardımcı olan ata ruhları Dii Manes de ev halkının özel tapımlarla 

yatıĢtırmaya çalıĢtığı koruyucu güçler olmuĢtur. 

                     

Resim 27. Roma Dönemi Tanrıça Vesta sembollü Sikke.  

Kaynak: http://rosenblumcoins.com/files/img/37a/233.jpg EriĢim Tarihi: 20.10.09 

 

 Evin babası (pater familias) ev halkının reisi olduğu kadar, taĢıdığı dinsel 

görev ve sorumluluktan dolayı, aile dininin de yöneticisidir. Ailenin baĢında 

toplandığı ve birlikteliğinin görüntülendiği evin ocağı kutsal bir mekândır.
125
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Resim 28. Lares ve Penates. 

Kaynak: http://www.the-romans.co.uk/p7hg_img_5/fullsize/33.lares.jpg 

EriĢim Tarihi: 20.10.09 

 

 

“Geleneksel anlamda tüm Roma dinine hakim olan, bir doğa olayına ya da 

cansız bir nesneye bir ruh yerleştirme düşüncesi temelde ilkel bir animizmdir 

(canlıcılık). Romalılar bu ruhların hepsine değil, sadece kendi yaşam alanları ya da 

özgün uğraşları içinde etkin gücü olacağına inandıklarına tapınır ve bu ruhları 

rahatsız etmemek için belirlenen tüm kuralları gerektiği gibi yerine getirmeye özen 

gösterirlerdi.”
126

 

 

2.3.3. Devlet Dini  

 

Roma devlet ocağı bir tapınak ve ev tanrıları da bu ocağın koruyucu tanrıları 

haline gelmiĢ, bu tanrıların ev içiyle sınırlı tapınımları ise devletin tapım törenleri 

olarak resmileĢmiĢtir. Örneğin, Vesta aile ocağının tanrısıyken, sonradan devletin 

sönmez ateĢinin tanrısı olmuĢtur. Evin kapısının bekçisi Ianus, Roma'nın kapısının 

bekçisi, Iuno ise tanrıların kraliçesi haline gelmiĢtir.
127
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Devlet dininin bu aĢamasında, tek tek ailelerde düzenlenen dinsel törenler, 

tüm toplumu içine alacak biçimde düzenlenen törenlere dönüĢünce, bu dinsel 

törenleri düzenleyecek ve denetimini sağlayacak kurumlara da gereksinim duyulmuĢ 

ve bu durum ruhban sınıfının ortaya çıkıĢına neden olmuĢtur. Roma döneminde din 

kurumu olan pontifex (rahip) kurumu ve baĢındaki Pontifes Maximus (baĢrahip), 

devlet dininin bütün gereklerini, kurallarınca yerine getirmekten sorumlu olmuĢtur. 

Bütün dinsel konularda ve davalarda hâkim rolü üstlenen pontifexler
 
seçimle iĢbaĢına 

getirilir ve dinin en küçük ayrıntısını, her tür dua, adak ve tapım biçimini bilmekle 

kalmayıp ayrıca, her tanrının adını ve bu adı ne zaman ve nasıl kullanacağını da 

öğrenmekle yükümlü kılınmıĢlardır.
128

 

 

Roma döneminde halk, rahip heyetinin baĢkanlığında, çeĢitli tanrılarla 

iliĢkilerini düzenlemek ya da gerektiğinde bu iliĢkileri yenilemek amacıyla, yılın 

belli günlerinde bayramlar düzenlemiĢtir. Bu bayramlarda edilen dualar, adanmıĢ 

kurbanlar tapım biçimleriyle tanrıları yatıĢtırarak, ailenin ve devletin güvenliğinin 

sürdürülmesine yardımcı olmuĢtur.
129

 

 

2.3.4. Yunan Kültürü Etkisi Altındaki Din Aşaması 

 

 Roma devlet dininin özgün yapısı, Ġtalya dıĢından gelen kültürlerin, özellikle 

M.Ö. 3. yüzyıldan baĢlayarak Yunan‟ın zengin söylence dünyasının, Olympos 

tanrıları sisteminin, doğu dinlerinin etkisiyle biçimlenen Yunan dininin ve Yunan 

felsefe okullarının ahlâk anlayıĢlarının etkisi altında yepyeni içerikler kazanmıĢ, 

önceki aĢamalardaki görüntüsünden daha derin bir yapıya sahip olmuĢtur.
130

 

Yunan dininin, Roma dinsel yaĢantısının içeriğini belirlemede en önemli 

etkisi, bu dini çok tanrıcılığa (multi numinizm; polytheizm) dönüĢtürmesi olmuĢtur. 

Bu aĢamada, numen, insanbiçimci içeriğe sahip olan Yunan tanrı düĢünü içinde, 
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insana özgü niteliklerle donanmıĢ ve ölümsüzlük özelliğiyle insandan daha önemli 

bir varlık anlamı kazanmıĢtır. Tanrıların babası Iuppiter, Zeus'la; kadınların ve 

evliliğin koruyucusu Iuno, Hera'yla; tanrıların habercisi Mercurius, Hermes'le 

özdeĢleĢmiĢtir. Sanatçıların, zanaatkârların tanrıçası ve Roma bilgeliğinin ruhu 

Minerva Pallas Athene'nin; aĢkın tanrıçası Venüs, Aphrodite'nin yaĢam öyküleriyle 

anılmıĢtır. Neptunus, Poseidon; Vulcanus, Hephaistos; buğdayın ve bereketin 

tanrıçası Ceres, Demeter; kırların tanrısı Liber ise Dionysus ya da Bacchus olmuĢ. 

Avcıların tanrıçası Diana, Artemis'e, kardeĢi Phoebus ise ıĢık tanrısı Apollon'a eĢ 

tutulmuĢtur.
131

(Tablo 2) 

 

Tablo 2 Yunan Kültürünün Etkisi Altındaki Roma Devlet Dininin Tanrıları 

Adı Yunanca Adı Tanımı 

Apollo Apollo Sanat Tanrısı (özellikle Ģiir ve müzik) 

Minerva Athena Bilgelik, SavaĢ ve El Sanatlarının ve Atina Kentinin Koruyucu Tanrıçası 

Bacchus Dionysos ġarap ve SarhoĢluk Tanrısı 

Ceres Demeter Tarım ve Bereket Tanrıçası 

Diana Artemis Avlanmanın ve Çocukların Koruyucu Tanrıçası 

Luno Hera Evliliğin Koruyucu Tanrıçası 

Iuppiter Zeus Göklerin hakimi ve Roma Tanrılarının Hükümranı 

Mars Ares SavaĢ Tanrısı 

Mercurius Hermes Ticaret, SavaĢ ve El Sanatının Tanrısı 

Neptunus Poseidon Denizlerin ve Yer Sarsmalarının Tanrısı 

Venüs Aphrodite AĢk ve Güzellik Tanrıçası 

Vulcanus Hephaistos Demircilerin Tanrısı 

Uni Iuno Evlilik Tanrıçası 

Kaynak: Çiğdem DürüĢken, Roma Dini, (Birinci basım), Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları, 

Ġstanbul 2003, 39 s. 

 

 

Yunan dininin Roma devlet dini üzerindeki diğer bir etkisi tapınak 

anlayıĢında kendini göstermiĢtir. Roma dinindeki numen gibi soyut tanrı anlayıĢının 

tapınağa gereksinim duymamasının sonucu, önceleri evin ocağını, kilerini ya da 

eĢiğini, mağara, pınar gibi doğal alanları birer tapınma yeri olarak gören Roma halkı, 

Yunan dininin etkisiyle, gerçek anlamda tapınak kavramıyla (templum) tanıĢmıĢtır. 
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Roma tapınakları, sadece tapınım yeri olarak kullanılmamıĢ, aynı zamanda resim 

galerileri, heykel müzeleri ve değerli objelerin sergilenme alanı olarak da 

kullanılmıĢtır.
132

(Tablo 3) 

 

 Tablo 3 Templum ve Başlıca Roma Tanrıları 

 
Tapınak (templum)- PANTHEON (Bütün Tanrıların Tapınağı) 

    

 

Iupiter Iuno Mars Venüs Ġsis 

 
    

Minevra Neptün Ceres Vulcanus Pan 

     

Diana Bacchus Merkür Vesta Mithras 

Kaynak: http://www.roman-empire.net/children/gods.html EriĢim Tarihi:20.10.2009 

 

Yunan dininin, Roma'nın dinsel içeriğine bir baĢka önemli etkisi ise, 

tanrıların efsanelerinin ve soylarının tarihçesinin anlatıldığı söylence dünyasının 
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tanıtımı aĢamasında yaĢanmıĢtır.
133

 Ġtalya‟da kurulan Yunan kolonileri ve Yunan 

anakarasıyla giriĢilen ticari ve siyasal iliĢkiler sonucu, Yunanlıların tanrı 

öyküleriyle tanıĢan Roma, bu tanıĢıklığı kendi kültürüne uyarlamada zorluk 

çekmemiĢtir. Hayal gücü bakımından çok zengin bir dünyaya sahip olan 

Yunanlıların, Homeros ve Hesiodos'un destanlarıyla geliĢen, lirik Ģiirler ve 

trajedilerle güçlenen ve felsefi kavramlarla derinleĢen söylence dünyası, içerik 

açısından zengin olmayan, farklı bir kültür dokusunun ürünü olan Roma'nın 

geleneksel dinini temelden etkilemiĢtir.
134

 Cinsiyeti olmayan yerli Roma tanrıları, 

bu etkilenme sonucunda, belli bir cinsiyet kazanmıĢlar ve onların da 

Yunanlılarınkine benzer soy tarihleri ve aĢk öyküleri olmuĢtur. Roma bu yeni 

dinsel yapıyı, kendi tarihindeki ve tarihsel kiĢiliklerindeki özelliklerle birleĢtirerek 

RomalılaĢtırmıĢ ve tarihte örnek kiĢiler ve olaylar olarak göstereceği ve gelecek 

kuĢaklara bırakacağı kiĢilikler ve serüvenler yaratmıĢtır.
135

 

 

 “Roma devlet dininin gelişimi, Roma'nın siyasal yaşamına ve bu yaşamdaki 

gelişmelere paralel olarak gerçekleşmiştir. Bu dinin ilkesi devlete ve Roma 

yurttaşlarına yararlı olanı çekip ayırmak ve devlet arenasında yönetime destek 

olarak işlev kazanmıştır. Bu yüzden, söylence dünyasının düzenlenmesinde, insanın 

aklını ve ruhunu bulandıran, onu karmaşık duygulara sevk eden anlatılar yerine, 

ulusal açıdan destan nitelikleri taşıyacak ve Roma tarihini yüceltecek öykülere yer 

verilmiştir.”
136

 

 

 Ġmparatorluk döneminin devlet tanrılarına gösterdiği bu özen yanında, siyasal 

yayılımı kolaylaĢtıracağına inandıklarından fethedilen ülke tanrılarına da hoĢgörülü 

yaklaĢımı dikkate değer ve dengeli bir siyasi yöntem olarak belirlemiĢlerdir. 

Ġmparatorlar, devlet diniyle büyük bir uyumsuzluk yaĢamadığı sürece, hâkimiyetine 

aldığı ulusların dinine hoĢgörüyle yaklaĢmıĢ, tapınaklarını yağmalamamıĢ ya da 

Tanrılarını mekânlarından kovmamıĢlardır.  
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2.3.5. Roma İmparatorluk Kültü 

 

 Roma dininin, özellikle Doğu‟nun din anlayıĢından esinlenerek edinmiĢ 

olduğu Ġmparatorluk kültü, diğer bir değiĢle, Ġmparator‟a ve ailesine tapım, 

Ġmparatorluk döneminin siyasal ve sosyal yapısının ayrıntılı tanımında önemli rol 

oynayan bir inanç biçimi olmuĢtur.
137

 Mısır‟daki firavunların tanrılaĢtırılmasından 

hareketle, Doğu‟daki Yunan krallarının benzer uygulamalarla tanrılaĢtırılması, Roma 

dininde yeni bir hareketin doğuĢuna neden olmuĢtur. Romalıların Akdeniz‟in 

doğusunda yaĢayan halklarla kurdukları siyasal ve ticari iliĢkiler sonucunda, bu 

halkların yüzyıllardır krallarına tanrı olarak taptıklarına tanık olmaları, bu anlayıĢtan 

etkilenmelerine ve kendi yöneticilerine de birer tanrı olarak hitap etmenin uygun 

olacağı görüĢünü benimsemelerine yol açmıĢtır.
138

 Derin düĢünülecek olursa,  krallık 

döneminden baĢlayarak, Romalılar için siyasi lider Mısır'daki kadar olmasa da, 

dinsel liderliği özünde barındıran kiĢi olarak görülmüĢtür. Cumhuriyet döneminde, 

tek adamın bünyesinde toplanan bu kutsal hâkimiyet anlayıĢı yıkılmıĢ, ancak kılık 

değiĢtirerek bu kez dinsel otorite görevi Senato ve YaĢlılar meclisinin sorumluluğuna 

verilmiĢtir. Tarihsel olayların yarattığı değiĢim sonucunda, Cumhuriyetten, 

Ġmparatorluk rejimine geçen Roma, krallık döneminden bu yana geçen 478 yıllık bir 

zaman sürecinden sonra, yine tek adam hâkimiyeti ve onun doğasına yerleĢik olan 

siyasal ve dinsel otorite anlayıĢına, birçok farklılıklara karĢın, geri dönmüĢtür.
139

 

 

 Roma‟nın Ġmparatorluk kültü, batı eyaletlerdeki çeĢitli merkezlerde kurulan 

yeni sunaklarla yayılmıĢ ve benimsenmiĢtir.
140

Ġmparatorluk Kültü anlayıĢı özellikle 

M.Ö. 29 yılında Asia Minor‟daki Yunan kentlerinden doğduğu için, Batı 

eyaletleriyle karĢılaĢtırıldığında, Doğu eyaletlerinde Roma‟nın bu yeni otorite 
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anlayıĢı daha çabuk benimsenmiĢtir.
141

 Örneğin, Smyrna, M.Ö. 195 yılında kendisine 

Roma'yı yeni tanrıçaları olarak ilan edip, onun adına Rhomaia adını verdiği oyunlar 

düzenlemiĢtir.
142

 Yunan anakarasındaki bu düĢünce arka planı, Doğu Akdenizdeki 

Yunan kentlerinin Ġmparatorluk kültünü kabullenmelerini kolaylaĢtırmıĢtır. Ama bu 

dönemde aydın sınıflar arasında kabul gören Yunan felsefelerinin, özellikle Stoa'nın, 

tek adam yönetiminin insanlık için aĢağılayıcı bir yönetim biçimi olduğunu 

vurgulaması, yurttaĢların çoğunluğun bakıĢını imparatordan ötelere, daha derinlere 

yönlendirmelerinde etkin olmuĢtur.
143

 Geç Cumhuriyet döneminde, siyasal ve sosyal 

kargaĢalıkların bir sonucu olarak ortaya çıkan bireysel din arayıĢı, bu dönemde 

kendini oldukça kuvvetli hissettirmiĢtir. Bir yandan bazı imparatorların katı 

tutumları, hoĢgörüsüzlüğü, kendi çıkarlarını halkın ve devletin çıkarlarının önüne 

geçirmeleri, diğer yandan Roma'nın dıĢ siyasetinde yaĢadığa gerginlikler, yurttaĢların 

huzuru baĢkalarının tanrılarında, özellikle Mısır‟ın Ġsis'inde ve Perslerin Mithra'sında 

aramalarına neden olmuĢtur. Bu yeni inanç arayıĢları sürecinde Roma devlet dini 

iyice zayıflamıĢ, eski güçlü yapısını yitirmeye baĢlamıĢtır. Devlet dinini asıl yıkan 

M.S. 4. yüzyıldan baĢlayarak Roma'da büyük tepkilerle karĢılaĢtığı kadar, büyük 

destekleri de bulan Hıristiyanlık olmuĢtur. M.S. 492 yılında Ġmparator Theodosius'un 

Hıristiyan olmayan bütün tapım biçimlerini reddetmesiyle birlikte, devlet dini yerini 

Hıristiyanlığa terk etmek durumunda kalmıĢtır.
144

 

 

2. 3. 6. Roma Dinine Uyarlanan En Önemli Yabancı Pagan Tanrı ve Tanrıçalar; 

(Gizem Dinleri) 

 

 Kybele: Anadolu‟nun Kubabası olan ve daha sonra Phrygia‟nın tanrıçası 

Kybele olarak bilinen, her canlının, hayvanların ve insanların besleyicisi Kybele, Ġda 

dağı halkının taptığı doğanın tanrıçasıdır. Yeryüzünün yabanıl yaĢamını, canlıları 
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üretmek ve bakımlarını üstlenmekle yükümlüydü. M.Ö. 7. ve 5. yüzyılda 

Yunanistan‟a ve daha sonra Roma‟ya yayılan Kybele, Yunan yazınsal kaynaklarında 

Meter Megale (Büyük Ana), Meter Antropon (Ġnsanların Anası), Meter Theon 

(Tanrıların Anası) ya da Magna Mater deum Idea (Tanrıların Ġda dağlı Büyük Anası) 

olarak  geçmiĢtir.
145

(Resim 29) 

 

Resim 29 Kybele. 

Kaynak: http://www.hafif.org/imaj/Methods/kybele-m.jpg. EriĢim Tarihi: 25.10.09 

 

 

Kybele kültü, Romalı resmi makamların karĢı çıkıĢlarına rağmen, 

Ġmparatorluk sonuna değin yaĢamıĢtır ve bu dönemde tanrıçanın kuruyuculuğuna 

büyük saygı duyulmuĢtur. Bununla birlikte, M.S. 394 yılında I. Theodosius Ana 

Tanrıça‟nın kamuya açık kutlamalarına tümüyle yasak getirmiĢtir.
146

 

 

Bacchus: Roma‟ya, Güney Ġtalya‟nın Yunan kolonilerinden gelen kölelerin 

tanıttığı Bacchus (Resim 30) (Dionysos) tapımı, Roma‟nın devlet denetim dıĢında 

yayılımını sürdürdüğü için, devlet dinine tehlike oluĢturan önemli inançlardan birisi 

olarak tanınmıĢtır.
147
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Bacchus tapımı, Roma‟nın M.Ö. 496 yılında yaĢamıĢ olduğu kıtlık sorununun 

bir çözümü olarak kabul edilmiĢtir. Ġnsanın ruhundaki ilkel duyguları ortaya çıkaran 

ve tutkuları destekleyen Bacchus Ġnancı, bu özelliği ile Roma devlet dinine tümüyle 

yabancı olmuĢtur.
148

 

 

 

 

Resim 30 Bacchus. 

              Kaynak: http//www.ancientsculpturegallery.comimages168.jpg 

EriĢim Tarihi: 25.10.09 

 

 

Romalı yöneticiler, özellikle M.Ö. 2. yüzyılda belirginleĢerek devlet 

denetiminden yoksun bir Ģekilde hızla yayılan Bacchus inancına karĢı sert önlemler 

almak zorunda kalmıĢlardır.
149

 Roma devletinin bu değiĢik inançlara karĢı uğraĢıları 

ve getirdiği yasaklar, çeĢitli Ģehirlerde farklı direniĢlere yol açmıĢtır. 

 

Ceres: Yunan dünyasının ünlü buğday ve bereket tanrıçası Demeter ve kızı 

Persephone‟nin, Roma‟daki karĢılığı olan Ceres ve Proserpina‟ya iliĢkin inanç, bu iki 

tanrıçanın hüzünlü öyküsü çerçevesinde geliĢmiĢtir.
150

 

 

Ceres Ġnancı, yaĢam-ölüm, yeniden doğum, acı çekme ve tanrılarının 

yazgısını dine kabul edilen insanla paylaĢma üzerine yapılanmıĢtır. Ġmparatorluğun 

geç dönemlerine kadar devam eden Ceres (Resim 31) inancı, baĢka bir tanrıçaya 

inanılmaya baĢlamasıyla birlikte saygınlığını yitirmiĢtir. 
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Hristiyanlığın ortaya çıkıĢıyla beraber, Roma Ġmparatorlarının Ceres inancına 

duydukları saygı, yerini pagan dinlerine açtıkları savaĢla tanınan Hıristiyan 

Ġmparatorların yasaklayıcı tavrına bırakmıĢtır. 

 

 

Resim 31 Ceres  

Kaynak: http://www.yaklasansaat.com/resimler/EARTH/volkanlar/Ceres.jpg, 

EriĢim Tarihi: 25.10.09 

 

 

Ġsis: Mısırın yaĢam, bereket ve koruyucu tanrıçası Ġsis‟in, kardeĢi ve eĢi 

Osiris‟in ölümü ve yeniden doğumu üzerine biçimlenen bu inanıĢ, Roma‟ya M.Ö. 1. 

yüzyılın ilk yarısında girmiĢ ve özellikle köleler, azatlılar arasında büyük bir taraftar 

toplamıĢtır.
151

 

 

Ġsis inancı öncelikle küçük gruplar halinde geliĢmiĢtir. Bu inancın gerçek 

yayılıĢı Roma‟nın Mısırla olan iliĢkilerinin daha da ilerlemesi ile olmuĢtur. Roma 

Ġmparatorlarının bir kısmı bu inancın ritüellerinin uygulanmasına izin verirken, diğer 

kısmı tamamen yasaklamıĢtır. 

 

Özellikle Ġmparatorluk döneminde, tüccarlar, gemiciler, köleler aracılığıyla, 

Roma‟nın dıĢına taĢıp Ġtalya‟nın kuzeyine kadar ulaĢıp, oradan da eyaletlere 
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yayılmayı baĢaran bir inanç haline gelmiĢtir. M.S. 1. yüzyılda, Ġsis ve Osiris (Resim 

32) kültü Sahra çölünden, Britannia‟ya kadar geniĢ bir alanı etkisi altına almıĢtır. 

 

 

Resim 32 Ġsis ve Osiris 

Kaynak: http://www.ancientsculpturegallery.com/images/206.jpg 

EriĢim Tarihi: 27.10.09 

 

Mısır‟ın bütün gizemi, görkemli giysileri, ilginç kuralları, sembolleri ve 

kutsal eĢyalarıyla Roma‟yı M.S. yaklaĢık 3. yüzyıla kadar etkisi altına alan Ġsis 

tanrıçanın kültü, Ġskenderiye çıkıĢlı bir inanç olmasıyla da farklı bir öneme sahip 

olmuĢtur.
152

 Ġsis inancı, Hıristiyanlığın doğuĢundan,  Ġskenderiye kültlerinin ona 

Ģiddetle karĢı çıkıĢına değin sürmüĢtür. 

 

Mithras: “Mısır’ın yaşam ve bereket ve koruyucu tanrıçası İsis’in, kardeşi 

Roma’nın Pagan kültleri arasında, Hıristiyanlığın kültürel tarihi açısından 

incelenmesi gereken en önemli kült, Mithras kültüdür.“
153

 Hint- Ġran tanrısı olan 

Mithra, (anlaĢma ve dostluk) kavramlarının tanrısıdır, aracılık eden anlamına 

gelmektedir. M.Ö. 15. yüzyılda tapımına baĢlanmıĢ olan Mithra‟nın Yunancadaki adı 

Mithras olup, Pers inancındaki güneĢ tanrısına eĢtir. Bu sebepten Kültü güneĢ 
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tapınımına dayanmaktadır. Aynı zamanda Mithra, ıĢığın, ĢavaĢın, adaletin ve inancın 

simgesi de olmuĢtur.  

 

Yunan dünyasına, GüneĢ tanrısı Helios‟la ve Roma‟da Sol Invictus‟la 

(Yenilmez GüneĢ) özdeĢleĢtirilen Mithras, genellikle insan biçiminde temsil 

edilmiĢtir. Ġran‟da Zoroaster dininin ortaya çıkıĢından sonra, bu dinin Pagan 

tanrılarına hoĢgörülü bakmamasından dolayı, yaygınlığını yitirmiĢtir.
154

 

 

Mithra (Resim 33) inancının taraftarlarının özellikle Romalı askerler, 

tüccarlar ve köleler olması, bu inancının yayılımın önemli rol oynamıĢtır. 

 

Mithra dininin öğretisi ve inançlarıyla ilgili bilgilerimiz, tapınak 

merkezlerindeki niĢlerde yer alan (boğa öldürme) sahneleri çerçevesinde 

biçimlenmiĢtir. Buluntulardaki yılan, köpek, kuzgun, akrep, aslan gibi figürinler de 

dinin ayırıcı özelliklerinden olmuĢtur. 

 

 

 

Resim 33 Mithra 

Kaynak: http://www.hermetics.org/images/mithra12.jpg 

EriĢim Tarihi: 27.10.09 

 

Bu inancı diğer inançlardan ayıran en büyük özellik, halka açık olan hiçbir 

dinsel törenin yapılmamıĢ olmasıydır.
155

 Farklı inançlara sahip olanlar, bu inanç 

biçime katılamamaktaydı. Diğer inanıĢlarda ise böyle bir kural konulmamıĢtır. 
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Ġmparatorluk döneminden Hıristiyanlığa kadar yaĢamını sürdüren bu inanç, 

Hıristiyanlığın resmi din oluĢuyla beraber diğer doğu inançları gibi yasaklanmıĢtır.
156

 

 

Roma döneminin Pagan inançları, ölüm ve yeniden doğuĢ gibi temel 

içerikleriyle, kurtuluĢ düĢüncesiyle, törensel ve sembolik bir takım özellikleriyle 

Hıristiyanlığa kaynak oluĢturmalarına rağmen, bu yeni dinin karĢısında 

tutunamamıĢlardır. Bunun sonucunda Hıristiyanlığa miras olarak bıraktıkları 

özellikleri dıĢında, bu yeni dinin karĢısında tümüyle geri çekilmek zorunda 

kalmıĢlardır.
157

Roma‟nın Hıristiyanlığı kabulünden sonra baĢa geçen Ġmparatorların 

da yeni dinin yaygınlaĢmasını engelleyecek diğer inanç unsurlarını istememesi ile bu 

inançlar yok olmuĢtur. Tüm bu Pagan inançları M. S. 391–92 yıllarındaki 

Ġmparatorluk kararnamesiyle dinler tarihinde yok sayılmıĢtır.
158

 

 

2.4. Roma Döneminde Kullanılan Ritüel Araçları 

 

Ritüel, dini bir inanç gibi benimsenmiĢ alıĢkanlık, toplumca kutsallaĢtırılmıĢ 

davranıĢlar, davranıĢ biçimleri, temalar olarak açıklanmıĢtır. Bu bilgi ıĢığında 

Antikçağlarda ve Roma Döneminde kullanılan ritüel araçları; Tapınaklar, heykeller, 

yazıtlar, terracotta figürinler, sunu kapları, içki kapları, kandiller, sikkeler ve 

semboller olmuĢtur. Ġç içe geçmiĢ olan bu kavramlar birbirinden ayrılmamaktadır. 

Örneğin; tapınaklarda tanrı ve tanrıçalara adanmıĢtır. Tapınakların içinde ve 

çevresindeki yazıtlar ve heykellerde tanrı ve tanrıçalara öykünme, övgü ve onları 

insanlaĢtırma çabası görülmektedir. Sikkeler ve kandiller, sunu ve içki kapları 

(Resim 34), terracotta figürinler sadece ölü kültlerinde ve tapınaklarda değil evlerde, 

kamu binalarında, tiyatrolarda, forumlarda (agora), cadde ve sokaklarda, kentlerde ve 

ülkelerde en yaygın ritüel aracı olarak kullanılmıĢlardır.  
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Tüm bu ritüel araçlarında okuma-yazma bilmeyen cahil halka
 159

*ulaĢabilmek 

için semboller kullanılmıĢtır.  

 

 

Resim 34 M.Ö. 2- M.S. 1.yy Sunu Kabı, üzerinde “Sihirbaz Ġsa‟dan” yazmakta, 

Kaynak: http://www.tayproject.org/haberarsiv20089.html 

EriĢim Tarihi: 06.11.09 

 

 Tüm ritüellerde kullanılan araçlar farklı farklı seçilmiĢtir. Temel olarak 

uyarlanan semboller o inanç biçimine ve tanrı ya da tanrıçanın özelliklerine göre 

ĢekillendirilmiĢtir. Örneğin Kybele inanıĢında ritüel aracı olarak doğanın seslerini 

andırdığı için tiz sesli flütler, kavallar (aulos), ziller (kymbalon), çalparalar (krotalon) 

ve tefler (tympanon) kullanılmıĢtır.
160

 Bacchus inanıĢında ceylan postları, 

sarmaĢıktan taçlar, uçunda cam kozalağının takılı olduğu sarmaĢık ya da asma 

yapraklarıyla sarılı değnek (thyrsos) (Resim 35), Ġki kulplu büyük Ģarap kupaları 

(kantharos)
161

, çift borulu flüt, davullar, ziller
162

 ve tefler kullanılmıĢtır.  
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Resim 35 Thyrsos tutan Dionysos ve çiftli flüt çalan Satyr. 

Kaynak: http://www.utexas.edu/courses/mythologein/images/71712thyrsos.jpg 

EriĢim Tarihi: 06.11.09 

 

 Ceres inanıĢında ise alkol alınmaz, oruç tutulur ve diğer inanıĢlardaki gibi 

boğa kurban edilmediği domuz kurban edildiği görülmüĢ ve buğday sembol olarak 

kullanılmıĢtır. Ġsis inanıĢında lykhnoukhoi (meĢale ya da mum taĢıyan heykel)
163

, 

laterna (antik fener), altın hurma yaprağı, asa, kâhinin yılanını simgeleyen hydrialar 

(amphora) ritüel araçları olarak bilinmektedir. Mithra inanıĢında ise; güneĢ ve her 

Ģeyi gören göz betimlemesi, beyaz boğa, ay, yıldızlar, gezegenler, gök cisimleri ritüel 

sembolleri olarak kullanılmıĢtır. Tüm bu pagan inanıĢlarındaki ritüellerin ortak 

noktası baĢlangıçlarının ve sonlarının tapınakta çeĢitli sunular ve kurban törenleriyle 

gerçekleĢmesidir. Bu törenlerde kullanılan ritüel araçlarından biri olan kandiller 

üzerindeki pagan sembolleri dördüncü bölümde incelenmiĢtir. 
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 Donald M. Bailey, A Catalogue of the Lamps in The British Museum I, Greek, Hellenistic and 

Early Roman Pottery Lamps, London, 1975,  218 s. 
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3. BÖLÜM 

KANDİL TİPOLOJİSİ VE KRONOLOJİSİ 

 

3.1. Kandil Terminolojisi ve Yapım Teknikleri 

       (Resim 36) 

  

Resim 36 Kandilin bölümleri ve bu bölümlerin Terminolojik adları. 

Kaynak: http://parkeoloji.com/?p=7 

EriĢim Tarihi: 10.11.09 

 

 Infundibulum (Gövde) : Yağ haznesi iĢlevini gören kısım. 

 Rostrum (Burun) : Ġçine fitilin yerleĢtirildiği ve yakıldığı kısım. 

 Diskus (Ayna) : Bezemeli ve ya bezemesiz olabilen kandilin üst kısmı. 

 Margo (Omuz) : Diskusu çevreleyen bezemeli ve ya bezemesiz kısım. 

 Ansa (Kulp) : Burunun karĢı yönüne yapılan tutamak. 

 

Kandil Yapım Teknikleri 

 

Antik dönemde kandil üretimleri; elle Ģekillendirme, çarkta Ģekillendirme ve 

kalıp yapımı olmak üzere üç farklı yöntemle gerçekleĢtirilmiĢtir. Göze hitap etme 

kaygısı olmadan yalnızca iĢlevsel amaçla basit olarak elde biçimlendirilen kandil, 

son rötuĢları yapılarak fırınlamaya hazır hale getirilmiĢtir.
164

 Elle kandil yapımı, 

                                                           

164
 Gamze Günay Tuluk, “Ionia Bölgesinde Helenistik Dönem Kandilleri”(YayınlanmamıĢ Doktora 

Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996), 12 s. 



 66 

erken dönemlerde yaygın olmakla beraber, Hellenistik dönemde de görülmektedir. 

Bunlar elle çanak Ģekli verilen, bazen kaba bir burnu ve kulbu olan araçlar 

olmuĢlardır.
165

(Resim 37) 

 

 

Resim 37 Elle ĢekillendirilmiĢ Kandiller. 

Kaynak: http://www.accla.org/actaaccla/oillampskb2.html 

EriĢim Tarihi: 12.11.09 

 

Çarkla kandil yapımı Orta Tunç Çağ'dan itibaren görülmüĢtür. Çömlekçi 

çarkının bulunmasıyla çark yapımı kandiller görülmeye baĢlar ve M.Ö. 6. yüzyıl‟dan 

sonra, çarkla kandil yapımı yaygınlaĢmıĢtır. Kandilin çarkla yapıldığı, kaidede 

bulunan ve kandil gövdesinin çarktan alınırken, bir ip veya tel yardımıyla 

kesilmesinden oluĢan yay izlerinden anlaĢılmıĢtır. Çarkla üretimde, kandil gövdesi 

çarkta biçimlendirildikten sonra, burun ve kulp ayrıca yapılıp eklenmiĢtir. Bu tip 

kandillerde burun yapımında iki farklı yöntem uygulanılmıĢtır. Kandil gövdesinin 

yanına bir delik açılmıĢ ve bir tarafı açık, boru biçimindeki burun buraya 

yerleĢtirilmiĢ ve ya doğrudan doğruya burun iĢlevini görecek kil, gövdeye eklenmiĢ 

ve olasılıkla metal bir alet yardımıyla, fitil deliği ile gövde aynı anda 

delinmiĢtir.
166

Bu Ģekilde yağ haznesinin kapanması, ıĢığa gelen böceklerin ve tozun 

yağın içine düĢmesi engellenmiĢtir.
167

 

 

 

                                                           

165
 Sedef Çokay, Antikçağda Aydınlatma Araçları, Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları, Ġstanbul 

2000, 13 s. 
166

 y.a.g.e., 13 s. 
167

 Tuluk, a.g.e., 12 s. 
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Hellenistik dönem kandilleri, alıĢılmıĢ geleneğin devamı olarak önceleri 

çarkta yapılmıĢ, M.Ö. 3. yüzyılın baĢlarında kalıbın ortaya çıkmasıyla iki farklı 

yöntem ile üretime devam edilmiĢtir.
168

 

 

Kalıpla kandil üretiminde iki tür kalıp kullanılmıĢtır. Bunlardan (Patris) adı 

verilen ve (model) olarak tanımlayabileceğimiz kalıp (Resim 39), tam bir kandil 

formunda, yekpare ve pozitif olarak hazırlanır, sertleĢinceye kadar piĢirilir ve çok 

sayıda matris çıkarmasına yardımcı olurdu. Matris ise, kandilin alt ve üst kısımlarını 

oluĢturacak Ģekilde, negatif olarak hazırlanmıĢ, piĢmiĢ toprak veya alçıdan yapılmıĢ 

kalıp olarak adlandırılmıĢtır.
169

 (Resim 38) 

 

 

Resim 38 Kandil Kalıpları 

Kaynak: Sedef Çokay, Antikçağda Aydınlatma Araçları, Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü                          

Yayınları, Ġstanbul 2000, 14 s.  

 

Resim 39 Kandil Kalıbını yüzeyden görünümü. 

Kaynak: http://www.ancientlamps.com/MOLD.GIF. 

EriĢim Tarihi: 12.11.09 

                                                           

168
y.a.g.e., 21 s. 

169
 Çokay, a.g.e., 13 s. 

http://www.ancientlamps.com/MOLD.GIF
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Kalıpla kandil üretiminde kullanılan iki farklı yöntem Ģu Ģekilde 

açıklanmıĢtır. Kil, henüz ıslakken matrislere elle yayılır ve iki parçanın birleĢtirilip 

kuruması beklenmiĢtir, kilin kuruma sonucu küçülmesinden, kandilleri kalıplardan 

çıkartmak kolaylaĢmıĢtır. Kalıp parçalarının birleĢme kısımlarındaki fazlalık veya 

eksiklikler, ıslak kil ve bir tahta alet ile düzeltilmiĢtir. Discus deliği, fitil deliği ve 

gerekli ise hava delikleri kesilerek ya da metal aletler yardımıyla açılmıĢtır. Eğer 

kandilin kulbu kalıpla yapılmamıĢsa, kulp daha sonra elle Ģekillendirilip 

eklenmiĢtir.
170

 (Resim 40)           

 

 

 

Resim 40 Kandille ilgili düzeltmeler ve kulp ekleme tekniği. 

Kaynak: Sedef Çokay, Antikçağda Aydınlatma Araçları, Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü                          

Yayınları, Ġstanbul 2000, 14 s.  

 

Kalıp kandil yapımında kullanılan diğer yöntem ise; iki ayrı kalıp içinde deri 

sertliğine kadar kuruyan kil kalıplardan çıkarılıp, parçalar birbirine eklenerek 

rötuĢları yapılmıĢtır. 

 

Kalıpla kandil üretiminin neredeyse bir endüstri haline gelmesinden sonra, 

atölyelerde çok sayıda kalıba ihtiyaç duyulmuĢ ve kil kalıpların yanında alçıdan 

yapılmıĢ kalıplar da kullanılmıĢtır. Ancak alçı kalıp parçaları, dayanıksız oldukları 

için, çok az sayıda ele geçmiĢtir.
171

 

  

   

                                                           

170
 Çokay, a.g.e., 14 s. 

171
 Wolfgang Radt, Lampen und Beleuchtung in der Antike,  Antike Welt, 1986, 17, 1, 47 s. 



 69 

Kandillerin birçoğunda rastlanan boya ve sır izleri, onların sıra veya boyaya 

daldırma, fırça veya elle sürme gibi yöntemlerle boyandıklarını veya sırlandıklarını 

göstermektedir.
172

Ġlk zamanlar çok kaliteli olan sırlar Roma Ġmparatorluk Dönemine 

gelindiğinde Seri üretimden kaynaklı bir bozulmaya uğramıĢtır. Helenistik dönemde 

kandiller daldırma yöntemleriyle sırlanmıĢlardır. Roma döneminde ise bu durum 

malzeme kaybı olarak görülmüĢ ve fırçayla sırlama yapılmıĢtır.
173

Bu kandiller 

sadece kandillerin piĢirildiği özel fırınlara yerleĢtirilerek piĢirilmiĢtir. (Resim 41) 

 

 

Resim 41 Kandillerin Fırında Ġstiflenme ġekli. 

Kaynak: Maria Ludwika, Berhard, Lampki Starozytne, Warszawa,1955, 148 s.  

 

3.2. Dönemlerine Göre Kandil Formları   

 

 Ġçine yağ konularak, bir fitil yardımıyla yakılan aydınlatma aracına kandil 

denir. Kandil, antik çağda en çok kullanılan aydınlatma araçlarından bir tanesi olup 

en erken dönemlerde taĢtan ya da deniz kabuğundan yapılmıĢtır. (Resim 42) Daha 

sonraları teknoloji ve ticaretin geliĢmesiyle beraber, özellikle Arkaik ve Klasik 

Dönemlerde çark yapımı, piĢmiĢ toprak kandiller; yine bunlarla beraber ve bunlardan 

sonra kalıp yapımı kandiller kullanılmıĢtır.
174

 

 

                                                           

172
 Oscar Broneer, Corinth, Volume IV, Part II: Terracotta Lamps, American School at Athens, 

Harvard University Press, Greece, 1930, 34 s. 
173

 Radt, a.g.e., 48 s. 
174

 Günsel Dağlı, “Hadrianoupolis Surları Kurtarma Kazısında Bulunan Roma ve Bizans Dönemi 

Kandilleri” (YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

2008), 11 s. 
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Resim 42 Deniz kabuğundan Kandiller. 

Kaynak: http://www.jewishmag.com/98mag/yavnehyam/oillamps.jpg EriĢim Tarihi: 12.11.09 

 

En erken kandil kullanımının, Paleolitik Çağ‟a kadar indiği bilinmektedir. 

Yapılan kazılar sonucu, Paleolitik Çağ‟a ait taĢ ve deniz kabuğundan yapılmıĢ 

kandiller bulunmuĢtur.
175

 Deniz kabuğu ve taĢ kandillerin ardından, çanak Ģekilli 

kandiller görülür. Örneğin Myken Saraylarının yıkılmasından sonra, Son Tunç 

Çağı‟nda çanak Ģekilli kandiller görülmüĢtür.
176

 Bu tip kâse kandillerde, fitil, 

yüzeyde yanar ve alevi kontrol edilemezdi, bununla beraber duman da oluĢtururdu; 

bunu önlemek için, kâse dudağının katlanmasıyla, fitilin geçebileceği delikler 

açılmıĢtır. Erken dönem kandilleri, burunları geniĢ tasarlanan kısa burunlu açık 

kâselerdir; bu kâseler, zamanla geliĢerek yağ haznesi daha muhafazalı, daha derin ve 

daha estetik uzun burunlu kandilleri oluĢturmuĢlardır. 

 

M.Ö. 7. yüzyıl‟da çanak Ģeklindeki kandillerle üretimde baĢarı gösteren 

Atina, M.Ö. 6. yüzyıl‟dan 5. yüzyıl‟a kadar Küçük Asya ile birlikte, çarkta üretime 

geçerek, yeni tipler üretip, kandil ticaretinde önemli bir yere sahip olmuĢtur. M.Ö. 3. 

yüzyıl‟da ise kalıplama yöntemi ile yapılan kandil üretimi baĢlamaktadır. Bu 

yöntemle üretim yapan, bu dönemin en önemli merkezleri Küçük Asya‟da yer alan 

Knidos ve Ephesos‟tur.
177

M.Ö. 1. yüzyıl ve M.S. 1. yüzyıl‟da Ġtalya‟da yeni formlar 

                                                           

175
 Donald M. Bailey, Greek and Roman Pottery Lamps, Great Britain at the University Press, 

London, 1972, s.17. 
176

 Dominique Kassab – Tezgör, T. Sezer, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Pişmiş Toprak Kandilleri 

1, Ġstanbul, 1995, s. 27. 
177

 Dağlı, a.g.e., 12 s. 
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 71 

üretilmiĢtir. Bunlar süsleme ve bezeme özellikleriyle antik dönem agoralarında 

oldukça rağbet görmüĢtür. M.S. 3. yüzyıl‟da yağın pahalanmasıyla Ġtalya‟daki üretim 

azalmıĢ yoğunluk Yunanistan, Küçük Asya, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika‟ya 

yönlenmiĢtir. Tanrı ve Tanrıça tapınımlarının olduğu bu dönemde ağırlıklı olarak 

pagan sembollü kandiller gözlemlenmiĢtir. M.S. 4. yüzyıla kadar kandiller hem 

görsel zevke hem de dini amaçlara uygun olarak özenli ve çok çeĢitli olarak 

yapılırken, bu yüzyılda geliĢen Hıristiyanlık inancı sonucu kandillerin sadeleĢmeye 

ve basitleĢmeye baĢladığı görülmüĢtür. Zamanla pagan inancının eskisi kadar baskın 

olmaması ve kullanımın ön plana çıkması sonucu, kandiller basit astarlı ve 

çoğunlukla seri üretim sonucu özensiz bir iĢçiliğe sahip olarak karĢımıza 

çıkmıĢlardır.
178

 M.S. 5. ve 6. yüzyıllarda Batı Anadolu'da, büyük kısmı baĢta 

Ephesos olmak üzere, Smyrna, Miletos ve Sardes'te üretilmiĢ kaliteli kandiller ortaya 

çıkmaya baĢlamıĢtır.179
 Hıristiyanlığın kabulü ile beraber Kutsal Monogram, azizler 

ve haç betimlemeli kandiller üretilmiĢtir. Bizans Dönemi‟nde kalıp yapımı 

bozulmaya ve yavaĢ yavaĢ terk edilmeye baĢlanmıĢtır. Bu dönemde kısmen çark 

tekniğinin kullanıldığı kandillerin ortaya çıktığı görülmüĢtür. 8. yüzyıl‟dan sonra 

kandillerin iyice seyrekleĢmeye baĢlar ve yapımı keĢfedilen mumların, kandillerin 

yerini almaya baĢladığı görülmüĢtür.
180

(Resim 43)  

 

                                                           

178
 Gürol Barın, “Aydın ve Milet Müzesi‟ndeki Üzeri Kabartmalı Hellenistik – Roma Dönemi 

Kandiller“, (YayınlanmıĢ Doktora Tezi), Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġzmir, 1995, 6 s. 

179
 Çokay, a.g.e., 10 s. 

180
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Resim 43 Erken Tunç Çağından Bizans Dönemine kadar Kandilin Evrimi. 

Kaynak: J. W. Hayes, Ancient Lamps in the Royal Ontario Museum I: Greek andRoman   

Clay Lamps A Catalogue, The Royal Ontario Museum, Toronto, 1980, 159 s. 

 

3.3. Kandillerin Kullanım Alanları 

 

 Kandiller toplumun her kesiminde farklı farklı amaçlarla kullanılmıĢtır. 

Evlerde niĢler içine yerleĢtirilerek, duvara çakılı askılara ya da tavandan sarkan 

zincirlere asılarak veya özel masalar üzerine konularak kullanılmıĢtır. 

 

 Tapınak ve kutsal mekânların aydınlatılmasında, ıĢığın olabildiğince 

fazlalaĢması istenmiĢ ve bu nedenle kandilin burun sayısı arttırılmıĢtır. Kaunos'da 

bulunmuĢ olan çok burunlu kandiller, bir çukur içinde topluca ele geçmiĢtir. Bu 

kandillerin tapınağa adandığı, tanrının malı olarak kutsal bir nitelik kazandıkları ve 

rahipler tarafından tapınak alanında açılan bir çukura dolduruldukları Ġleri sürülmüĢ 

tür.
181

 

PiĢmiĢ toprak kandiller Ġmparatorluğun bir ucundan diğerine, çok miktarda 

bulunmuĢtur.
182

Cadde ve sokakların aydınlatılması için, ev ve dükkânların dıĢ 

kısımlarında, gece düzenlenen Ģölenlerde, tiyatrolarda kandiller kullanılmıĢtır. 

                                                           

181
 Çokay, a.g.e., 24 s. 
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 Hilary j. Deighton, Eski Roma Yaşantısında Bir Gün, çev. Hande Kökten Ersoy, 2. Basım, 

Homer Kitabevi, Ġstanbul, 2002, 67 s. 
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Kandiller cadde ve evlerde aydınlatma aracı olarak kullanıldıkları gibi, zaman zaman 

eski bir geleneğin devamı olarak, evlerin temellerine de konulmuĢlardır.
183

 

 

 Maden iĢçilerinin, madende çalıĢırken, alınlarına kandil bağladıkları 

bilinmektedir. ĠĢçiler yanlarında piĢmiĢ toprak veya madenden, özellikle kurĢundan, 

çukur lambalar bulundurmuĢlardır. Galeriyi veya kuyuyu aydınlatmak için niĢler 

içine kandiller yerleĢtirilmiĢ veya tavandan aĢağıya sarkıtılmıĢtır. Romalılar ise yağla 

doldurulan ve bir fitili olan kurĢun kaĢıklardan da kandil olarak yararlanmıĢlardır.
184

 

 

 Roma geleneğinde, arkadaĢlar birbirlerine yeni yıl hediyesi olarak, üzerinde 

"mutlu bir yıl dileğini" ifade eden yazının bulunduğu özel bir kandil vermiĢlerdir. 

Yeni bir bebek doğduğunda, altlarında değiĢik isimler yazılı kandiller yakılır, 

bunların hangisi uzun süre yanarsa, bebeğe bu kandilde yazan isim verilmiĢtir.
185

 

 

Tüm bu bilinen ritüellere ek olarak, kandillerin kült törenlerinde, mezar ve 

sunaklarda yakıldıkları veya adak olarak sunuldukları bilinmektedir. Mezarlarda ölen 

kiĢinin yanına veya mezara kandil konulması, eski bir gelenektir. Ölen kiĢinin 

yaĢamı boyunca kullandığı kandili öbür dünyada da kullanacağı düĢünülerek 

konulmuĢtur. Paganizmdeki ölümden sonra yaĢam inancı ritüelide bu Ģekilde 

sürdürülmüĢtür. Mezarlarda bulunan kandillerin çoğu, ya bir kez yakılmıĢ veya hiç 

kullanılmamıĢtır. Bunlar tören sırasında çevreye ıĢık sağlamıĢ olabilecekleri gibi, 

ölümün karanlığına karĢı ıĢık verici olarak sembolik bir anlam da taĢıyor olabilirler. 

Bununla birlikte Roma geleneğinde, ölen kiĢinin evinin kapısına kandil konulması da 

oldukça yaygın bir ritüeldir.
186

 Kandil kullanımı, mumun yaygınlaĢmasıyla bağlantılı 

olarak, M.S. 7. yüzyıl‟dan sonra azalmıĢtır.
187
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4. BÖLÜM 

PAGAN SEMBOLLERİNİN KANDİLLERE YANSIMALARI 

 

4.1. Antik Pagan Sembolleri 

4.1.1. Temel Elementler 

 

 Antik çağlarda ateĢ, su, hava ve toprak dört temel element sayılmıĢtır. Bu 

elementlere saygı gösterilmiĢ ve kutsal gücün varlığının göstergesi olduğuna 

inanılmıĢ bu sebepten antik dinlerin birçoğunda önemli bir rol oynamıĢtır. Ruhun bu 

dört elementin birleĢiminden oluĢtuğuna ve birleĢtiklerinde ateĢ ya da alev formu 

aldıklarına inanılmıĢtır.
188

(Resim 44)  

 

 

Resim 44 Toprak ve Su sembollerinin birleĢimi olan kandilde semboller, kandilin gövdesini 

oluĢturmuĢtur. Q 1107 M.S. 1.yüzyıl, Kaynak: Bailey Donald M., .A Catalogue of Lamps in 

The British Museum II, Roman Lamps Made in Italy, London, 1980.  

 

 Bu sembollerde, toprak (kare), su (daire), ateĢ (üçgen) ile hava iç içe iki 

üçgen ya da hilal biçiminde tasvir edilmiĢ, gökyüzü hepsinin üzerinde olan bir taĢ 

                                                           

188
 Elizabeth Edwards Goldsmith, Ancient Pagan Symbols, The Knirkerborker Press, London, 1929,  

4 s. 
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Ģeklinde gösterilmiĢtir. Su ile toprak (madde) ve ateĢin (ruh) arasındaki iliĢki de 

burada ortaya konmuĢtur. (Resim 45) 

 

 Resim 45 Toprak, Su, AteĢ, Hava Sembolleri. 

Kaynak: Elizabeth Edwards Goldsmith, Ancient Pagan Symbols, The    

Knirkerborker Press, London, 1929, 4 s. 

 

Dört kolon ile desteklenen üçgen tapınaklar sembolize edilmiĢtir. (Resim 46) 

Tapınaktaki ilahi adanmıĢlık üçgen formla kaplanmıĢtır. Yeniden üretimin ve 

yaratımın temsilcisi olan dört elementin kontrolü ardındadır veya diğer bir deyiĢle 

dört yaratılmıĢ dünyayı ayakta tutmuĢtur. Bu Ģekilde Venüs her yerde üç dünyanın 

kraliçesi olmuĢtur, Cennet, Dünya, Cehennem ve dört element onun sıfatlarının 

üzerindedir ve üç, dört ve yedi sayıları Venüs‟e göre kutsal sayılar kabul edilmiĢtir
189

      

 

 Resim 46 Ġsis tapınağı kandil. Sembol kandilin gövdesinden oluĢturmaktadır. 

 Kaynak: Bailey Donald M., A Catalogue of the Lamps in the British Museum III,    

Roman Provincial Lamps, London, 1988. Q 1975, M.S. 1. yüzyıl. 
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Üçgen ve Yıldız 

 

 Üçgen, iki tanenin üstüne olan tekle birlikte üç Ģeyin geometrik amblemidir, 

alttaki iki düĢük seviyedeki üstteki yüksek olanı oluĢtururlar, ya da iki zıt kuvvetin 

birleĢerek üçüncüyü oluĢturması Ģeklinde de yorumlanmıĢtır. Diğer sembollere 

benzemeyen bir yapısı söz konusudur. 
190

 

 

 Ġlk çağlardan beri ilk insanlar üç bileĢenli doğanın evrenini dikkate aldığı 

görülmüĢtür: Ġnanç, insan ve doğa.  Ġnsanoğlu âlemin aynadaki yansıması olarak, üç 

bileĢenden oluĢmuĢtur; vücut, akıl ve ruh. Birin içindeki üç inancı geleneklerin bizi 

götürdüğü haliyle insanoğlunun bilincinin bir parçası olmuĢtur.
191

(Resim 47) 

 

 

Resim 47 Üçgen ve Yıldız sembollerinin birleĢik kullanıldığı bu kandillerde. Semboller, discus ve 

omuz bölgesinde yer almaktadır.  No: 136–138. Kaynak: Catherine Trost, Marie Christine Hellman, 

Lampes du department des Monnares, Medailles et Antiques III, Bibliotheque nationale de 

France, Paris 1996. 

 

Üç sayısı eski toplumlarda gök-yer-yeraltı üçlemesi ile kutsal kılınmıĢtır. 

Üçleme Mısır mitolojisinde Ġsis-Osiris-Horus Ģeklini almıĢtır. Yunan mitolojisinde 

                                                           

190
 Goldsmith, a.g.e., 144 s. 

191
 y .a.g.e., 144 s. 
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ise bu Zeus-Poseidon-Hades (Gök ve Yer-Deniz-Yer altı) Ģeklinde varolmuĢtur. 

Hıristiyan inancında ise Baba-Oğul-Kutsal Ruh üçlemesine dönüĢmüĢtür. (Bazı 

yerlerde Baba-Oğul-Meryem Ģeklinde) Bu üçleme Ġslam‟da bazı mezheplerde Allah-

Muhammet-Ali Ģeklinde görülmektedir.
192

 

 

Üçgen (Resim 48)  ilk baĢlarda aileyi sembolize etmek için kullanılmıĢtır. 

Anne, baba ve çocuk olarak tanımlanmıĢtır. Ailenin bu üçlü yapısından doğadaki 

üçlü yapıya dayanarak tanrıların üçlülüğü varsayılmıĢtır. Çoğu antik inanıĢlarda bu 

üçlü yapı belirgindir ve aile grupları için üçlemeler içermiĢtir. 
193

 

               

Resim 48 Pagan Sembollerinde Hava, Toprak, AteĢ ve Su. 

Kaynak: http://paganwiccan.about.com 

EriĢim Tarihi: 27.11.09 

 

Yıldız, ilahi rehberlik, koruyuculuk ve umudu simgeleyen özel bir semboldür. 

Bu sembol antik çağlarda sanatın, bilimin ve mitlerin geliĢmesinde çok önemli rol 

oynamıĢtır.  

 

 Pentagram (beĢ köĢeli yıldız), aĢağıya baktığında yüce amacı, ruhsal âlem ve 

eğitimi simgelemektedir. Hıristiyanlar buna “Alfa ve Omega” (Ġlk ve son) olarak 

Ġsa‟nın sembolü anlamında bakmıĢlardır.
194

Bazı inanıĢlarda bu yıldız ters 

çevrildiğinde Ģeytan anlamına gelmektedir. (Resim 49) 

                                                           

192
 http://www.hermetics.org/Sayilar.html (EriĢim tarihi:26.11.09) 

193
 Goldsmith, a.g.e., 144 s. 

194
 Kathryn Wilkinson, Semboller ve İşaretler, çev. Seda Toksoy,1. Basım,  Alfa Basım Yayın 

Dağıtım Ltd. ġti., Ġstanbul, 2010,  22 s. 
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Resim 49 Pentagram (BeĢ köĢeli yıldız) 

Kaynak: http://www.pagannews.com/images/pentagram.gif 

EriĢim Tarihi: 20.12.09 

 

 

 

Heksagram (altı köĢeli yıldız), iç içe geçmiĢ iki eĢ kenar üçgenden 

oluĢmuĢtur. (Resim 50) Bu Ģekilde hinduizm‟de  diĢi ve eril öğelerin simgesi olan iki 

üçgeni temsil eder. Cennet ve yeryüzü arasındaki bağın, zıtlıkların birleĢiminin ve 

yaradılıĢın sembolü olmuĢtur.
195

 

 

 
 
  

  
Resim 50 Heksagram (Altı köĢeli yıldız) 

Kaynak: http://www.turkcebilgi.com/images/imgk/hexagram.jpg 

EriĢim Tarihi: 23.12.09 
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Heptagram (Yedi köĢeli yıldız)(Resim 51), yedi sayısının sembolik anlamını 

taĢır ve Paganlar için büyü gücünün semboldür.(Resim 52) Hıristiyanlıkta yaradılıĢın 

yedi gününü, Budizm‟de ise aydınlanmanın yedi aĢamasını simgelemiĢtir.
196

 

 

 

 

                           

Resim 51 Heptagram (Yedi köĢeli yıldız) 

Kaynak: http://paganwiccaforum.com/pictures/symbols/Heptagram.jpg 

EriĢim Tarihi: 23.12.09 

 

 

                         

Resim 52 Sekiz ve altı köĢeli yıldız sembollü kandiller. Sembol discusta yer almaktadır.  

Kaynak: Bailey Donald M., A Catalogue of the Lamps in the British Museum III, Roman 

Provincial Lamps, London, 1988. (Ephesos). Q 3213,(Tunus) Q1788. 

 

4.1.2. Helezon (  Sonsuz spiral) 

YaĢam ritminin ve yeniden doğuĢun sembolü olmuĢtur.(Resim 53) Bazı 

kültürlerde ölümsüzlüğü temsil etmiĢtir.
197

  

                                                           

196
 Wilkinson, a.g.e., 288 s. 
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Resim 53 Sonsuz Spiral (Helezon) 

Kaynak: http://www.t0.or.at/spiral23/spiral1.gif 
EriĢim Tarihi: 06.04.10 

 

 

 

Resim 54 Helezon sembollü kandil, semboller omuz kısmında verilmiĢtir. Bu kandilin discus 

kısmıda, yıldız sembollülere örnektir. Kaynak: Catherine Trost, Marie Christine Hellman, 

Lampes du department des Monnares, Medailles   et Antiques III, Bibliotheque nationale 

de France, Paris 1996. No: 141. 

 

TaĢ devrinden kalma figürler üzerinde ay döngüleri ve sarmal biçimli (Resim 

54) boynuz gibi diğer bereket sembolleriyle iliĢkisi dolayısıyla doğurganlık simgesi 

de olmuĢtur.
198

 (Resim 55) Çift helezon ise (Resim 56); doğum ve ölüm, doğum ve 

yeniden doğuĢ, erkek ve diĢi gibi zıtlıkların bağımlılığını temsil etmiĢtir.(Resim 57) 

                                                                                                                                                                     

197
 Wilkinson, a.g.e., 285 s. 

198
 Wilkinson, a.g.e., 285 s. 
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Üçlü helezon, Hıristiyanların Teslis sembolü olarak aldığı eski bir güneĢ simgesidir. 

Paganizmde ise üçlü tanrıçayı temsil etmiĢtir.
199

 (Resim 58) 

 

Resim 55 Helezonlu Kadın Tanrıça (Toprak Ana,bereket sembolü) 

Kaynak:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/bb1/Spiral_Goddess_symbo

l_neo-pagan.svg/320px-Spiral_Goddess_symbol_neo-pagan.svg.png EriĢim Tarihi: 06.04.10 

 

Resim 56 Çift helezon  

Kaynak: http://www.wicca-spirituality.com/images/double-spiral_40.gif  

EriĢim Tarihi: 06.04.10 

 

 

 

 

Resim 57 Çift  helezon sembollü kandil, semboller omuz kısmında verilmiĢtir. Sembol, asma 

dallarının birbirine sarmal geçiĢi Ģeklinde verilmiĢ,  Discus‟ta ağaç üzerinde flüt çalan bir 

eros vardır. Kaynak: Catherine Trost, Marie Christine Hellman, Lampes du department des 

Monnares, Medailles   et Antiques III, Bibliotheque nationale de France, Paris 1996. No: 

45. 
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Resim 58 Üçlü helezon 
Kaynak: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Triple-Spiral-Symbol-4turns-

filled.png 

EriĢim Tarihi: 06.04.10 

 

 

4.1.3. Lotus (Palmet) 

 Dünya yaratıldığında ateĢ ve su elementlerinin kendi aralarındaki etkileĢim ile 

Lotus (Resim 59) hayat bulmuĢtur, suya ait elementin bir ürünü, “suların yüzü 

üzerinde yürüyen ruh” eĢi olmayanın sembolü GüneĢ‟in, ıĢınları tarafından 

beslenmiĢtir. Yaratımın veya hayatın baĢlangıcının bir sembolü olarak onun 

kullanımı zaman ölçümlerinin ötesine gitmiĢtir.  

 

Resim 59 Lotus ve Swastika, Metropolitan Müzesi. 

Kaynak: Elizabeth Edwards Goldsmith, Ancient Pagan Symbols, The    

Knirkerborker Press, London, 1929, 11s. 

 

Aynı zamanda onun güneĢ ile bağlantısı, Mısır ve Hindu mitolojilerinin en 

antik geleneklerindendir ve en kuvvetli Ģekilde bağlı kalınan ve korunan olmuĢtur. 

Bununla birlikte, güneĢ kökenli olması, bizzat güneĢin sembolü olmasından daha 

kayda değer görüĢmüĢtür. 
200

 (Resim 60) 

 

                                                           

200
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Resim 60 Lotus , GüneĢ Diskine destek gösterilmiĢ, Mithra ĠnanıĢı. 

Kaynak: Elizabeth Edwards Goldsmith, Ancient Pagan Symbols, The    

Knirkerborker Press, London, 1929, 7 s. 

 

Mısırlı Horusun efsanesinde, tarih öncesi karanlıkların göğsü üzerinde 

yapraklarını geniĢleten bir lotus çiçeğinden yükselen yeni doğan güneĢ olarak tasvir 

edilmiĢtir. (Resim 61) 

                    

Resim 61 Lotus sembol olarak kullanılmıĢtır, stilize edilerek tam bir çiçek formunda olduğu 

sembollerde mevcuttur. Denize yakın antik kentlerde Aphrodite tanrıçaya bir gönderme 

olarak istiridye kabuğu Ģeklinde de yorumlamak mümkündür. Sembol discusta yer 

almaktadır. Q 775. Tutamakta palmet sembolü Q 996.(M.S.1.yy) Kaynak: Bailey Donald M., 

.A Catalogue of Lamps in The British Museum II, Roman Lamps Made in Italy, 

London, 1980. 

 

 

 Lotus, güneĢsel yeniden doğumu simgelerken, aynı zamanda insanın yeniden 

doğuĢunun da bir sembolü olmuĢtur. (Pagan Ritüeli) Bu nedenle gelecek bir hayat 

doktrini ile bağlantısı ölümle ilgili bir yollun kullanılmasıyla açıklanmıĢtır.  
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Bu sembol, antik Yunan ve Romalıların mezar tabletlerinde görülmüĢtür ve 

bu nedenle ilk Hıristiyan sanatında ölümsüzlüğün amblemi olarak kullanılmıĢtır.
201

 

   

 Lotus yalnızca, hayat, ölümsüzlük, doğurganlık, kadınsı prensipleri 

simgelememiĢtir, bunlardan baĢka bokböceği (scarabe), yılan ve palmiye ağacı kendi 

kendine yaratımın çift cinsiyetli sembolleri olarak ibadet edilip, kabul görmüĢtür. 

 

 Lotus bazen üzerinde hilal Ģeklinde bir ay ile tarif edilir. Ġlk olarak 

elementlerin diyagramında görmüĢ olduğumuz hilal Ģeklindeki ayın merkezinden 

yükselen Alev sembolü ile birçok kez karĢılaĢılmıĢtır. ġekli az oranda değiĢmiĢtir, 

farklı isimler altında tanımlanmıĢtır, ama hilal Ģeklindeki ay veya lotus içindeki alev 

hayatı yaratan ikili kuvvetlerin birlikteliğini simgelemekte, “mücevher” erkeksi öze 

ve lotus veya hilal Ģeklindeki ay ise diĢi öze dikkat çekerken, fıĢkıran tohum zarfları 

doğurganlığı sembolize etmek amacıyla gösterilmiĢtir.
202

 

 

 Pagan dininde yeniden doğumun Mısırlı tanrısı veya gece GüneĢ‟i Osiris‟in 

bir özelliği olarak Lotus, GüneĢ‟i üç farklı anlamla sembolize etmiĢtir. Bunlar 

yeniden doğum, yaratıcı güç ve kudret olmuĢtur. Lotus Isis‟e doğurganlığın tanrıçası 

karakteri olarak verilmiĢtir. (Resim 62) 
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202
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Resim 62 Ġsis Tanrıça ve Mavi Lotus. 

Kaynak: http://mirrorofisis.freeyellow.com/id206.html 

EriĢim Tarihi: 27.11.09 

 

Hıristiyan dininde Lotus Bakirenin Zambağı halini almıĢ ve hayatlarının 

saflığına vurgu yapan belirli azizlere verilmiĢtir. Antik uygarlıklar ve onların bütün 

sanatsal ifadelerinde Lotus‟un yaprakları, goncaları ve çiçekleri dekoratif motifler 

Ģeklinde geniĢ olarak kullanmıĢtır. (Resim 63) Bunun temel sebebi, bu uygarlıkların 

hayata karĢı duydukları derin hayranlıklarını sembollerle gösterebilme isteği 

olmuĢtur.
203

   

                                    

Resim 63 Çiçek Ģeklinde Lotus (palmet)  sembolü, discus‟un içinde yer almaktadır. No: 428 

(M.S. 2.yüzyıl) Aleksandrea- 222 (M.S. 1.yüzyılın 2. yarısı) Roma. Kaynak: Hayes, John W., 

Ancient Lamps in the Royal Ontario Museum, Toronto,1980. 
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4.1.5. Ağaç Sembolleri (Hayat, Çam, Selvi, Meşe, İncir, Defne, Palmiye ve 

Hurma Ağaçları) 

 

 Hayatın gizemini doğada bulmaya çalıĢan antik uygarlıklara göre, hiçbir Ģey 

yaprakları, çiçekleri ve meyveleri ile ağaçtan daha mükemmel bir Ģekilde yeniden 

çoğalmayı sembolize etmemiĢtir. Ağaçların, sonbaharda yapraklarını baharda en 

körpe yeĢil yapraklarını doğurmak için dökmesi yenilenmenin ilahi güvencesini ifade 

etmektedir ve bu da “ölümden hayata” antik dinlerin çerçevesini oluĢturmuĢtur. 

Diğer taraftan, her zaman yeĢil kalan ağaçlar, hep yaĢayan ruhu sembolize ederler, 

yeĢil ebediyeti simgesi sayılmıĢtır. Bu nedenle Selvi Ağacı cennete doğru sivri uçlu 

bir alev gibi uzanır, Çam ve Köknar‟ın doğruluk ve dikeyliği ile devamlı yeĢil 

olmaları belki de yalnızca palmiye ağacı tarafından gölgede bırakılan en önemli 

sembolik figürler olmuĢtur.
204

 

 

 Çam kozalağı sembolü kullanımı Yunanlılara ve Romalılara kadar 

yayılmıĢtır. Ġtalya‟daki giriĢ kapılarında bereket, doğurganlık ve iyi Ģansın tılsımı 

olarak bu sembolü görebilmek mümkündür. Çam Kozalağı (Resim 64) 

gelenekselleĢtirilmiĢ ve yaygınlaĢtırılmıĢtır. Bununla birlikte bu sembolü Venüs ve 

Artemis‟inde kullandığı görülmüĢtür.
205
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205
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Resim 64 Çam ağaçının kozalak deseninden kandil tutamakları Q 2725.(Knidos)  Kaynak: 

Bailey Donald M., A Catalogue of the lamps in the British Museum III, Roman 

Provincial Lamps, London, 1988. 

 

 Hint Avrupalılar üreme ve gök gürültüsü tanrısı olarak meĢe ağacına (Resim 

65) tapmıĢlardır. Yunan ve Roma uygarlıklarında Zeus (Jüpiter) birer meĢe tanrısı 

olarak tanımlanmıĢlardır. Kutsal MeĢe ağacının sürekli ateĢi Diana (Artemis) 

inancına göre sürekli beslenip ve Vesta bakirelerince korunmuĢtur.
206

 

                       

Resim 65 MeĢe dalları burada bir sembol olarak kullanılmıĢtır. Q 1212 (M.S. 1.yy)- Q 1010 

(M.S. 40-80). Kaynak: Bailey Donald M., L A Catalogue of Lamps in The British 

Museum II, Roman Lamps Made in Italy, London, 1980. 

 

Tapınakların inĢa edilmesinden önce ilk insanlar tanrılarına tapınmak için 

açık arazileri, yüksek yerleri ve ormanları kullanmıĢlardır. MeĢe tanrıları olan tanrı 

Jupiter (Zeus) ve tanrıça Juno‟nun (Hera) evlenmesi ilk kez Romalılar tarafından 
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kutlanmıĢtır. Yunanistan‟ın belli bölgelerinde kutsal Zeus ve Hera‟nın evlenmeleri 

büyük dini gösteri ve Pagan ritüellerine uygun gerçekleĢmiĢtir.(Hieros Gamos: 

Kutsal Evlilik) Antikçağların ilerleyen zamanlarında tanrı ve tanrıçaların taçları meĢe 

yapraklarıyla süslenmiĢtir.
207

 

 

Ġncir ağacı, Akdeniz‟e kıyısı olan ülkelerin sembollerinden bir olarak 

kullanılmıĢtır. Bu ağaç din ilmini sembolize etmektedir, bununla birlikte, meyvesinin 

çekirdeklerinin çokluğu sebebiyle, bolluk ve bereketi de sembolize etmiĢtir.
208

(Resim 

66) 

 

Resim 66 kandilin tutamak yeri olarak yapılmıĢ bir incir yaprağı, Q 2702 (M.S. 70–100 

Knidos). Kaynak: Bailey Donald M., A Catalogue of the lamps in the British Museum III, 

Roman Provincial Lamps, London, 1988. 

 

Defne, Yunan ve Roma uygarlıklarında, zafer kazanarak ölümsüzlük katına 

ulaĢanlara özgü bir yücelik sembolü olarak, yaygın bir kullanım alanı bulmuĢtur. 

Krallar, Ġmparatorlar milli kahraman olarak seçilenler, ilim adamları, arenalarda 

baĢarı gösteren atletlerin taçları, özellikle defneyaprağı ile süslenmiĢtir. Öte yandan 

defne, diğer yaprağını dökmeyen ağaçlar gibi, sonsuz yaĢamın, enerjinin ve gençliğin 

de evrensel bir sembolü olmuĢtur.
209

Defne, tanrı Apollo‟nun kutsal ağacı (Resim 67) 

ve sembolü olmuĢtur. Bu sebepten tüm bilicilik merkezlerinde bir ritüel aracı olarak 

kullanılmıĢtır.  
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Resim 67 Defne yapraklarından taç sembolü, kandilin discus kısmına yerleĢtirilmiĢ. Q 2826 

(M.S.2. yy – Knidos). Kaynak: Bailey Donald M., A Catalogue of the lamps in the British 

Museum III, Roman Provincial Lamps, London, 1988. 

 

Palmiye ağacı (Resim 68) antik dönemlerde, yaratıcı kuvvetin, doğanın 

gücünün ve yaĢamın sembolü olmuĢtur.
210

Palmiye ağacı sembolünün kullanıldığı 

yerlerde, Hurma ağacı ile benzerlik gösterdiği ve stilize edildiği gözlemlenmiĢtir. 

Palmiye (Resim 69)  Hıristiyanlıkta sonsuz yaĢamın sembollerinden biri olarak 

kullanılmıĢtır.
211

 

 

Resim 68 Palmiye ağaçı sembolü kandilin diskus kısmında yer almakta. 

Kaynak: Catherine Trost, Marie Christine Hellman, Lampes du department des Monnares, 

Medailles   et Antiques III, Bibliotheque nationale de France, Paris 1996. No: 108. 

 

                                                           

210
 Goldsmith, a.g.e., 21 s. 

211
 Ersoy, a.g.e., 34 s. 



 90 

 

Resim 69 Palmiye dalları sembolü kandilin diskus kısmında yer almaktadır.  

Kaynak: Ponsich Micheal, Les Lampes Romaines en tere cuite de la Mauretanie 

Tingitane, Rabat, 1961. No: 255 

 

4.1.4. Haç ve Swastika 

 Haç çoğu Mısır hiyeroglifinde görülmüĢtür, Ank ( ) Ģeklindeki bu sembol, 

Nilin anahtarı, mısır haçı olarak tanımlanmıĢtır. Ank sembolünün kısa ve geleneksel 

anlamı “sonsuz hayattır” sayısız mısır yontusunda görülmüĢ olan ve genellikle 

tanrıların, firavunların ellerinde bulunup onların ölümsüzlüklerini simgelemiĢtir.
212

 

Paganlar arasında da popüler bir simge olarak kullanılmıĢtır. Antik dönemler 

boyunca dini bir sembol olmuĢtur. (Resim 70) 

 

                                   

Resim 70 Hıristiyanlık dönemi ve öncesine ait haç sembollü kandiller, sembol discus kısmındadır. 

Kaynak: Bailey Donald M., A Catalogue of the lamps in the British Museum III, Roman 

Provincial Lamps, London, 1988. Q 3138; Q 3123 ( M.S. 500-600 Ephesos), Q 3322 (M.S.6.yy 

Cyprus). 
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 Haç, merkez, daire ve kareden oluĢan temel dört sembol arasında yer almıĢtır. 

Bir dairenin içine çizildiğinde haçın iki kolu bu dairenin merkezinde kesiĢip onu 

dörde bölmüĢ olur, enine ve dikine doğruların uçları yer kürenin soyut bir simgesi 

olmanın yanı sıra, kolları onun ana yönlerini iĢaret etmesi nedeniyle, insan yaĢamının 

çeĢitli düzeylerine iliĢkin tüm uyumunun temeli sayılmıĢtır.
213

 Bununla birlikte 

Pagan inancında ise haç yeryüzünün sembolü olmuĢtur.(Resim 71) GüneĢ haçı 

sembolü olarak da bilinen dört kollu haçın bir türevi olmuĢtur. Bu sembol sadece 

güneĢi değil, mevsimlerin döngüsünü ve dört elementi de simgelemiĢtir. Tipik olarak 

haç kollarının ortasındaki çember ile resmedilmiĢtir. Dört kollu haç için değiĢik 

varyasyonlarda söz konusu olmuĢtur.( Resim 72) 

 

Resim 71 GüneĢ Çarkı. 

Kaynak: http://paganwiccan.about.com 

EriĢim Tarihi: 01.12.09 

 

 

Resim 72 Yunan haçı kandilin discus kısmında görülmektedir.  

Kaynak: Hayes, John W., Ancient Lamps in the Royal Ontario Museum, Toronto,1980. 

No:305 M.S.6.yy .  

 

 

                                                           

213
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Haçlar (Resim 73) kendi içlerinde çeĢitlilik göstermiĢtir. Yunan haçı, Latin 

haçı, malta haçı bunlardan bazıları olarak bilinmektedir. Haç tüm inanç sistemlerinde 

dünyanın dört köĢesi ve 4 temel noktası olarak tanımlanmıĢtır. Örneğin Yunan 

hacının rüzgârın yönlerini temsil ettiği görülmüĢtür.
214

 

 

 

Resim 73 Farklı Kültür ve inançlarda haçlar. 

Kaynak: Necmettin Ersoy, Semboller ve Yorumları, (Üçüncü basım), Dönence Basım ve 

Yayın Hizmetleri, Ġstanbul 2007, 215 s. 

 

Swastika haçın özel bir biçimidir. Swastika kelimesi Sanskritçedeki su (iyi) 

ve asti (olmak) kelimelerinin birleĢiminden oluĢmuĢtur. “Ġyi olmak, mutlu ve sağlıklı 

olmak” anlamlarına gelmiĢtir.
215

Swastika‟nın dört kolu, dört temel güçü (ateĢ, su, 

hava, toprak) simgelemiĢtir. Bununla birlikte, eski dönemlerde bu sembol sayesinde 

dört kozmik gücün etki altına alınıp, büyüde kullanıldığı belirtilmiĢtir.
216

  

 

Swastika‟ya, Hıristyanlıktan 3000 yıl önce Hindistan‟da saygı duyulmuĢ 

arkaik vazolar ve çömleklere mühürlenmiĢtir.
217

Ġlkel bir Hint sembolü olarak 

mutluluk, uzun ömür, baĢarı için kullanılmıĢ olan swastika, daha sonraları dünya 

çapında yaygınlaĢmıĢtır.
218

Örneklerine (Resim 74) Hindistan‟da, Ġran‟da, Çin‟de, 

Ġtalya‟da, Yunanistan‟da, Ġngiltere‟deki bronz takılarda, Fransa‟da, Etrurya‟da, 

Ġskandinav ve Almanya‟da silahlar ile takılarda, Meksika‟da, Peru‟da, Yukatan‟da, 

Paraguay‟da ve BirleĢmiĢ milletlerde rastlanmıĢtır.
219
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215
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216
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Tablo 4  Haç Sembolünün Farklı Yorumları 

 
 

 

Ġki kollu Grek haçı, 

Üzerinde Jesus Christ‟in ilk 

harfleri ve Nike yazılıdır. 

Haçın ayağında kanatları 

sarkık durumda bir Ģahin ve 

kartal görülmektedir. 

M.S. 1. yüzyıl. Ġncil yazarlarını 

sembolize eden bir mezar haçı. 

M. S. 1. yüzyıl. Lahit üstü Grek 

haçı. Alfa ve Omega Ġsa‟nın her 

Ģeyin baĢı ve sonu olduğunu 

ifade etmektedir.  

 

Altı kollu yıldız Ģeklinde 

Grek haçı M.S. 4. yüzyıl. 

 

Üzerinde 12 havariyi simgeleyen 

bir Grek haçı. 

 

M.S. 4. yüzyıl , eĢit olmayan altı 

kollu yıldız Ģeklinde Grek haçı. 

 

Christ adının Yunanca ilk harflerinden sembolize edilmiĢ bir haç örneği. 

M.S. I.yüzyıl lahitleri üzerine yapılan Grek haçları. Christos‟un ilk harfleri Yunan Harfleriyle X ve P 

olarak gösterilmiĢtir. 

 

 

Kaynak: Necmettin Ersoy, Semboller ve Yorumları, (Üçüncü basım), Dönence Basım ve Yayın 

Hizmetleri, Ġstanbul 2007, 216 s. 
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Fenikeliler, Babilliler, Asurlular ya da Mısırlılarca kullanılmamıĢtır. Mısır‟da 

bulunması ise Yunanistan‟dan taĢınmasına yorulmuĢtur. Yunan ve Roma mimari 

yapılarında görülen meander deseninde ise swastikadan( Resim 75) esinlenildiği 

saptanmıĢtır.
220

 

 

 

Resim 74 Medeniyetlere göre Swastika Sembolleri 

Kaynak: http://www.proswastika.org/e107_images/custom/swastika_overview_new.png 

EriĢim Tarihi: 20.12.09 

 

 

Resim 75 Stilize Swastika sembollü kandil, sembol discus kısmındadır. Kaynak: Bailey 

Donald M., A Catalogue of the lamps in the British Museum III, Roman Provincial 

Lamps, London, 1988. Q 3282 (M.S. 1.yüzyılın ilk yarısı- Atina). 
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4.1.5. Yılan 

 Yılan( Resim76) ,bilgelik tanrısının sembolü olmuĢtur. Apollo‟nun oğlu 

sağlık tanrısı Asklepios seramik ve mermer birçok parçada deyneğe sarılmıĢ bir 

yılana yaslanırken tasvir edilmektedir, bu da iyileĢmeyi ve hayatın yenilenen gücünü 

simgelemiĢtir. Ölümsüzlüğün ve yeniden doğuĢunda sembolü olmasının sebebi ise, 

deri değiĢtirerek hayatına devam etmesi olarak tanımlanmıĢtır. Yılan, tanrıça 

Athena‟nın da sembolüdür ve bilgeliği, gücü, yaratıcılığı simgelemektedir.
221

 

 

 

Resim 76 Yılan sembolü kandilin omuz kısmında betimlenmiĢtir. Kaynak: Miltner F., Das 

Cömetrium der Sieben Schlöfer…Forschungen in Ephesus, Cilt IV/2  Viyana 1937. 

 

 

 

 Pagan inanıĢı ve diğer ilkel dinlerde hayvanın kendisine tapınılmamıĢtır. 

Tanrının kutsal gücünde beliren bir görünüm ya da bedenleĢmesi sayılan bir 

hayvanda ortaya çıktığına inanılmıĢtır. Bu yüzden tanrı ve tanrıçalar çeĢitli 

sembolleriyle özdeĢleĢtirilmiĢlerdir. 222 

 

 Yılan (Resim 77) kültü, Eski Minos uygarlığında (M.Ö. 3000) ev 

tapınaklarında bulunmuĢtur. Burada tapınılan Ģey yılanlı bir tanrıça olmuĢtur. (Resim 

                                                           

221
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222
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78) Ġlk yılan kültünün bu çağlarda baĢladığı düĢünülmektedir. Bu çağlarda insanlar, 

yılanın ölen kiĢinin ruhunu temsil ettiği inancına sahip olmuĢlardır.
223

 Yunanistan‟da 

ve Anadolu‟da adak sunularındaki (sikke, kandil, seramik vazo) figürlerde 

kullanıldığı, yapılan kazı çalıĢmalarındaki bulgulara dayanmaktadır. 

 

 

Resim 77 Çift yılan sembollü çok burunlu kandille, sembol discus kısmında görülmektedir.. 

Kaynak: Bailey Donald M., A Catalogue of the lamps in the British Museum III, Roman 

Provincial Lamps, London, 1988. Q 1976 ( M.S. 1.yy- Egypt) 

 

 

Resim 78 Yılanlı Tanrıça 

Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Snake_Goddess_Crete_1600BC.jpg 

              EriĢim Tarihi: 23.12.09 
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 Yılan, Mısır mitolojisinde dünyanın koruyucusu, yer altı dünyasının ruhu, 

doğurganlık ruhu ve su tanrısı olarak pek çok biçim almıĢtır.
224

  

  

M.Ö. IV. Yüzyıl‟dan itibaren, Yunanistan adaları ve Bergama‟da yılanla 

özdeĢleĢmiĢ olan sağlık tanrısı Asklepios adına tapınaklar kurulmuĢtur. Bu 

merkezler, hem dinin hem de ilimin geliĢtirildiği rehabilitasyon alanları haline 

gelmiĢtir.
225

 

 

 Tanrıça Athena‟nın hıĢmına uğrayan Medusa‟nın saçlarıda yılana 

benzemiĢtir. Medusa figürü, bir pagan sembolü olarak kandillerde resmedilmiĢtir. 

 

 Ġsis, Mithra, Eleusis, Kybele gizem inanıĢlarında da yeniden doğumu 

simgeleyen yılan sembolü oldukça fazla kullanılmıĢtır. Roma‟nın pagan dinlerinde 

kabul gören yılan sembolü Hıristiyanlıkta nefret, büyük düĢmanlık ve Ģeytanla 

özdeĢleĢtirilmiĢtir. 

 

4.1.6. Güneş 

 Mitolojileri gök cisimlerinden kaynaklanan çok tanrılı uygarlıkların 

bazılarında baĢ tanrı, gökyüzünü baĢ tanrı kabul edenlerde ise ikinci derecede 

tapınılan gök cismi olmuĢtur; Ra, Osiris, Mithra, Helios, ġarruma, Apollon aynı 

zamanda güneĢ tanrısı olmuĢlardır.
226

 

 

 IĢık ve sıcaklığı sayesinde yaĢamın gerçek kaynağı olmasına karĢın, 

kuraklığın da baĢlıca etkeni sayıldığından, insanlar sürekli olarak tepelerden 

ayrılmayan bu cismi hem sevmiĢler, hem de ondan korkmuĢlardır. GüneĢ (Resim 79) 

için seçilen sembollerde, çiçek olarak daha çok, krizantem, lotus, ay çiçeği, hayvan 

                                                           

224
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olarak; kartal, geyik ve aslan olarak görülmüĢtür. GüneĢin yaratıcı gücü ile sıcaklığı 

ateĢ ile simgelenmiĢtir. Ölümün tersi bir inanıĢla insanoğlunun tanrıya yakarıĢında 

kıĢın güneĢin öldüğü ve baharda yeniden doğduğuna inanılmıĢtır.
227

 GüneĢin gücü 

baharda ortaya çıkmıĢtır.  

 

 

Resim 79 GüneĢ sembollü  kandilde, sembol discus kısmında görülmektedir. Kaynak: Bailey 

Donald M., A Catalogue of the lamps in the British Museum III, Roman Provincial 

Lamps, London, 1988. Q 2345 (M.S.6.yy- Mısır). 

 

Yunan mitolojisinin baĢ tanrısı Zeus bir gök tanrısıdır ve oğlu Apollon 

güneĢi, Kızı Artemis ayı temsil etmiĢtir. GüneĢ onlar tarafından göğün babası olarak 

görünüyorsa da bu inanıĢın Orta Asya göçebe toplumlarında tam tersi bir biçimde 

geliĢtiği saptanmıĢtır. Özellikle Türk-Moğul toplulukları gözünde güneĢ diĢi (güneĢ 

ana), ay ise erkek (ay baba) olarak ele alınmıĢtır.
228

(Resim 80) 
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Resim 80 Bereket tanrıçasıyla beraber GüneĢ  sembol olarak kullanılmıĢtır. Kandilin Discus 

bölümünde betimlenmiĢtir.  Kaynak: Bailey Donald M., L A Catalogue of Lamps in The 

British Museum II, Roman Lamps Made in Italy, London, 1980. Q 1100 ( M.S. 1.yy 

2.yarısı). 

 

 Hıristiyan düĢüncesinde ise Ġsa adaletin güneĢi, yaydığı 12 ıĢın ise onun 

havarileri olarak kabul edilmiĢtir. Hıristiyanlığın paganizmden ödünç aldığı mecazlar 

arasında altın saçları omzuna dökülen, tepe‟den tırnağa bembeyaz giysiler içinde 

kolunda tanrının kuzusunu taĢıyan mavi gözlü güneĢ tanrısı hikâyesi ilkbahar 

ekinoksunu sembolize etmiĢtir. Bu görüntünün Apollon, Osiris, Mithra ve Baküs‟ün 

bir birleĢiminden oluĢtuğu ve pagan tanrılarıyla birçok ortak yöne sahip olduğu 

görülmüĢtür. 
229

 

 

 GüneĢ sonsuz enerjinin ve yaĢamın kaynağı olarak tanımlanmıĢtır.
230

GüneĢ, 

Mısır‟da gökyüzünde uçan Ģahine benzetilmiĢ, Ģahinin etrafındaki güneĢ halkası ise 

genellikle Küçük Asya‟da hayatın güneĢsel amblemini ve görkemini sembolize 

etmiĢtir.
231

 

 

                                                           

229
 Mandly P. Hall, Tüm Çağların Gizli Öğretileri, çev. Murat Sağlam, Ela Gürdemir, 1. Basım, 

Mitra Yayınları, Ġstanbul, 2008, 134 s. 
230
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 Tüm Paganlar 25 Aralık tarihini güneĢ insanın doğum gününe ayırmıĢtır. Bu 

tarihte oruç tutup, alaylar halinde ilahiler söyleyerek tapınaklarına sunularda 

bulunmuĢlardır.
232

M.S. 354- 360 arasında kilise 25 Aralık tarihini (Mithra ve diğer 

çok doğumlu tanrıların doğum günü ) Ġsa‟nın doğum günü olarak kabul etmiĢtir.
233

 

 

 Hıristiyan halk da daha sonraları aynı geleneği sürdürmüĢtür. “Roma’da 

Görünmez güneş ( Natalis Solis İnvicti), Constantine ve Julian dönemlerinde 

yayınlanan Roma takvimlerinden de anlaşılacağı üzere aynı gün kutlanmıştır. 

İnvictus ünvanı aynı tanrıya Perslerin verdiği isim olarak bilinmektedir. Persler bu 

tanrıya Mithra ismini vermişlerdir ve o bir mağrada doğmuştur, tıpkı Hıristiyanların 

onu İsa ismiyle bir ahırda doğurmuş olmasıyla bütünleşmiştir.”
234

 

 

Mithra Ġnancının Hıristiyanlıkla rekabet içinde olduğu dönemlerde 4. 

yüzyıldaki son pagan savunucularının güneĢ inancı da J.Sezar tarafından 

baltalanmıĢtır.
235

 

GüneĢ tüm uygarlıklarda güçün ve enerjinin sembolü olmuĢ, pek çok figürde 

ay ve yıldızla birlikte betimlenmiĢtir. (Resim 81) 

 

Resim 81 Hitit GüneĢ Kursu 

Kaynak: http://arsiv.ankara.edu.tr/gorsel/dosya/1023652467guneskursu.jpg 

              EriĢim Tarihi: 25.12.09 
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4.1.7. Ay (Hilal) 

 Ay sembolizmi, güneĢe göre daha eski bir inanıĢ olarak bilinmektedir. Antik 

inanıĢlarda ay maskülen, güneĢ ise feminen kabul edilmiĢtir.
236

 

 

 Sin, Asurluların ay ve bilgelik tanrısıdır. Mısırın öğrenme tanrısı olan 

Thoth‟ta bir ay tanrısıdır.
237

Yunan Artemis‟i ve Roma Dianası çoğu kez elinde veya 

saçlarının arasında bir hilal taĢır Ģekilde görülmüĢtür.  Artemis analığın belirgin vasfı 

olan koruyuculuk ve Ģefkatle özdeĢleĢmiĢtir. Ormanların, Ģehirlerin, doğum yapan 

kadınların ve avcıların koruyucusu olmuĢtur.
238

(Resim 82, 83)  

 

                              

Resim 82- Q 1002 Ay ve Hilal den oluĢan kandil gövdesi pagan tanrı sembolüdür. ( M.S. 

1.yy) 

Resim 83- Q 1240 Ay ve Hilal den oluĢan kandil gövdesinsi pagan tanrı sembolüdür ve 

Discusta  tanrıça Kybele aslanları ve sağ yanında Attis ile birlikte betimlenmiĢtir. ( M.S. geç 

1.yy.) 

Kaynak: Bailey Donald M., L A Catalogue of Lamps in The British Museum II, Roman 

Lamps Made in Italy, London, 1980.  
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 Ay ve Hilal ikilemesine tüm antik kaynaklar ile figürlerde rastlanmıĢtır. Bir 

pagan sembolü olan hilal‟e dayanmıĢ güneĢ diski ise kutsal birleĢmeyi simgelemiĢtir. 

Ay kutsal anayı, hilal ise bereketi sembolize etmiĢtir. Tanrı sembolü olarak 

tanımlanan bu sembol Dianayı temsil etmiĢtir. (Resim 84) 

 

 

Resim 84 Roma Dianası, Yunan Artemisi. 

Kaynak: http://www.theoi.com/image/S6.6Artemis.jpg 

              EriĢim Tarihi: 20.01.10  

 

Antik Çağlarda ay, yıldızların uyandırıcısı ve derleyicisi olarak da 

görülmüĢtür. Ayla ilgili kültlerin etkisi ile boynuzlar inanç sembolü olmuĢtur. Bu 

sebeplerden hilal, boynuzlu ay olarak tanımlanmıĢtır.
239

(Resim 85) 

 

Resim 85 Antik Pagan Tanrı Sembolü 

Kaynak: http://www.ancient-symbols.com/pagan_symbols.html 

              EriĢim Tarihi: 20.01.10  
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 Tanrıçaların birçoğu ay sembolü ile bütünleĢmiĢtir. Tam dolunay ve iki 

yanında çift hilal ile gösterilmiĢ olan pagan sembolünün anlamı ise üçlü tanrıça 

(Resim 86) olarak tanımlanmıĢtır. Bu sembolde ayın üç hali ile bakirelik, annelik ve 

yaĢlılık anlatılmıĢtır. Tanrıçalara adanmıĢ olan bu sembol özellikle (Resim 87) 

Artemis (Diana), Kybele ve Ġsis ile bütünleĢmiĢtir. Bu tanrıçaların bayramları 

sırasında ayın Ģekillenmesinin semboldeki değiĢimle aynı olduğu gözlemlenmiĢtir. 

 

 

Resim 86 Antik Pagan Üçlü Tanrıça Sembolü 

Kaynak: http://www.ancient-symbols.com/pagan_symbols.html 

              EriĢim Tarihi: 20.01.10  

 

Resim 87 Artemis tanrıça, baĢının üstünde hilal sembolüyle, kandilin discus kısmında 

betimlenmiĢtir.  

Kaynak: Ponsich Micheal, Les Lampes Romaines en tere cuite de la Mauretanie, 

Tingitane, Rabat, 1961. No: 252 
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Hititler, Frigler, Babiller, Mısırlılar, Yunanlılar gibi pek çok toplumda ay 

sembolizmi görülmüĢtür. Ay bu toplumlarda, zamanın ve bereketin sembolü olarak 

kullanılmıĢtır.
240

(Resim 88- 89) 

                 

Resim 88 Ay tanrıçası Luna, baĢının üstünde hilal sembolüyle kandilin discus kısmında 

betimlenmiĢtir. 

Kaynak1: Bailey Donald M., A Catalogue of the lamps in the British Museum III, Roman 

Provincial Lamps, London, 1988. Q 1672. (M.S. 2.yy‟ın ilk yarısı- Tunus). 

Kaynak 2: Johanna Brants, Antieke Terra-cotta Lampen uit het Rijksmuseum van 

Oudheden te Lei- den, beschreven door, Switzerland,  1913.   

 

 

Resim 89 kandilin discus kısmının tam ortasında hilal sembolü görülmektedir. 

Kaynak: Waldhauer, Oscar, Die Antiken Tonlampen, St- Petersburg, 1914. 
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4.1.8. Çark 

 GüneĢin, antik çağlara dayanan sembollerinden biri olmuĢtur. Bu sembol, 

güneĢ diskini çevreleyen dört ana kola sahip bir çark olarak gösterilmiĢtir.(Resim 90) 

 

Resim 90 Antik Pagan Çarkı (döngü sembolü) 

Kaynak: http://paganwiccan.about.com/od/godsandgoddesses 

              EriĢim Tarihi: 20.01.10 

 

 Pagan Ġnancındaki çark sembolü varoluĢun, devinimini göstermiĢtir. Asur‟da 

hayatın sembolü olarak bilinen çark, aynı zamanda kader ve gelecek anlamlarına da 

gelmiĢtir. Bu sembol batı Anadoluda pek çok antik kentte görülmüĢtür. Bunlardan en 

önemlisi Lagina‟daki Hecate tapınağıdır. (Resim 91).  

  

Resim 91 Lagina – Pagan Tanrıça Hekate Tapınağı Çark Örneği  

Fotoğraf: Begüm Durutürk 

              Tarihi: 23.04.2010 

 

 GüneĢle bütünleĢmiĢ olan lotus çiçeği, sekiz taç yaprak ile çevrelenmiĢtir. 

Sekiz sayısı aynı zamanda, sekizli çarkında sembolü olmuĢtur. (Resim 92) 
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Resim 92 Her iki kandilde de çark sembolü gövdede yer almaktadır.  

Kaynak: Bailey Donald M., A Catalogue of the lamps in the British Museum III, Roman 

Provincial Lamps, London, 1988. Q 2614 (M.S. 5-6. yy- Cyprus), Q 2347 (M.S.5-6. yy-

Tunus). 

 

4.1.9. Balık 

 Ġlk filozoflar ve bilim adamları hayatın kökeninin suda olduğunu fark etmiĢler 

ve balığı hayat tohumunun sembolü olarak görmüĢlerdir. Balıkların (Resim93) çok 

sayıda üremesi bu analojiyi daha da güçlendirmiĢtir.
241

 

 

 

Resim 93 Balık sembolü  

Kaynak: http://mastersappliancehvac.com/ChristianFish.gif 

              EriĢim Tarihi: 20.01.10 

 

 Balıkların, Afrodit (Venüs) tapınmasıyla da iliĢkili olduğu görülmüĢ, Yunan 

ve Roma uygarlıkları için kutsal kabul edilmiĢtir. Bununla birlikte, Cuma günleri 

balık yeme alıĢkanlığı bir pagan ritüeli olduğu ele geçirilen kalıntılardan 

bilinmektedir.
242
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 Hall, a.g.e., 251 s. 

242
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 Balık  (Resim 94) yüce Buda‟nın sekiz kutsal sembolünden biri olmuĢtur. 

Yunus balığı ise Apollon (güneĢ kurtarıcısı) ve Neptün için kutsal sayılmıĢ, yunan 

uygarlığında kurtarıcı anlamına gelmiĢtir.
243

 

 

 

Resim 94 Kandilin discusunda iki balık denge Ģeklinde sembolize edilmiĢtir. 

Kaynak: Waldhauer, Oscar, Die Antiken Tonlampen, St- Petersburg, 1914. No:492 

 

Antik çağlarda gemi kazalarında ölen denizcilerin gökyüzüne yunusların 

sırtında taĢındığına inanılmıĢtır. Yunus, (Resim 95) ilk Hıristiyanlar tarafından 

Mesih‟in amblemi olarak kabul edilmiĢtir; çünkü antik paganlar bu yaratığın, insan 

yararına çalıĢan bir dost olduğuna inanmıĢlardır. Paganlar için balık (Resim 96), 

kutsal koruyucu güç anlamına gelmektedir.
244

 

 

 

                                                           

243
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244
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Resim 95 kandilin discusunda bir balık sembolü ve omuz kısmında spiraller görülmektedir. 

Kaynak:Cahn-Klaiber, E.-M., Tubinger Studien zur Archaologie und Kunstgeschichte 

Band 2: Die antiken Tonlampen des Archaologischen Instituts der Universitat 

Tubingen, Ernst Wasmuth Tubingen, 1977.(No:367, M.S. 5.yy-Atina) 

 

 

Resim 96 kandilde discus‟ta bir sembol olarak yunus görünmekte. 

Kaynak: Bailey Donald M., L A Catalogue of Lamps in The British Museum II, Roman 

Lamps Made in Italy, London, 1980.( Q 972 M.S. 50-75 Ephesos) 

 

Ġlk Hıristiyanlar Teslis (Kutsal üçleme) sembolize etmek için üç balık 

kullanmıĢtır. Balık (Resim 97), Hıristiyanlıkta hem Ġsa‟nın hemde ona inananların 

önemli bir sembolü olmuĢtur. Yunanca „ICHTHS‟ balık anlamına gelmektedir. Bu 

sözcük aslında (I)esus, (CH)ristes, (TH)eu ve (S)oter‟in parantez içindeki ilk 

harflerinin birleĢmesiyle oluĢmuĢtur. Bu sözcükler tanrı, oğul, kutsal ruh ve kurtarıcı 

anlamlarına gelmekte olup, bu vasıflara sahip olan Ġsa‟ya adanmıĢtır.
245

 

 

                                                           

245
 Ersoy, a.g.e., 298 s. 
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“Erken Hıristiyanlık döneminde, bu dini benimseyenler ibadetlerini tam bir 

gizlilik içinde yerine getirmek zorunda kalmışlardır. Bu dine bağlı olan kimseler aynı 

tarikattan olduklarını birbirlerine anlatabilmek ve sınamak için, konuşmak yerine 

ellerine bir sopa alarak, yere bir yarım daire yayı çiziyor, eğer diğer kişide 

Hıristiyan ise, bu yayın üstüne aynısından çizerek balık figürünü tamamlamış 

oluyordu.”
246

 

 

 

 Resim 97 Balığa övgünün yapıldığı mezar Steli-Vatikan Nekropolü 

              Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Stele_Licinia_Amias_Terme_67646.jpg 

                            EriĢim Tarihi: 15.02.10 

 

 Ġonia „nın önemli kentlerinden biri olan Efes‟in kuruluĢunda da balık önemli 

rol oynamıĢtır. Kentin kuruluĢunun, balık ile erkek domuzun buluĢtuğu yere 

yapılması, biliciler tarafından istenmiĢtir. Antik pagan inançlarına göre bu tanrıça ve 

tanrının birleĢimi (Hierosgamos) olarak kabul edilmiĢtir.
247

 

 

4.1.10. Kutsal Hayvanlar 

 

 KuĢ, havanın ruhu, yaĢamın ruhu olarak sembolize edilmiĢtir. KuĢun kanadı 

rüzgârı simgelemektedir. Ġnsan ölürken ruhu nefesle birlikte insanın ağzından çıkan 

can, genellikle kuĢ olarak resmedilmiĢtir. Roma imparatorluğunda ölülerin ölüm 

                                                           

246
 Ersoy, a.g.e., 299 s. 

247
 y. a.g.e., 300 s. 
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ateĢine atıldığını gösteren mumlu resimlerden gözlemlenmiĢtir. Alevlerin artması ile 

resimdeki kartal kaybolur, yani ruhun cennete uçması sembolize edilmiĢ olur.
248

 

 

 ġahin, Sungur, Akbaba, Anka ve kartal sırasıyla güneĢin, ateĢin, rüzgârın ve 

ölümsüzlüğün kuĢları olarak tanımlanmıĢtır. ġahin hızı ile bütün tanrıları aydınlatma 

gücündeki güneĢe benzetilmiĢ ve bu simgeyi kazanmıĢ Mısırlılardan büyük saygı 

görmüĢtür. Akbaba yine Mısırlılarca, bileĢimdeki saflığın temizliğin simgesi olmuĢ; 

büyük ana tanrıçalar genellikle akbaba ile ya da kafalarında akbaba figürü bulunan 

taçlarla resmedilmiĢlerdir. Anka kuĢu erken antik zamanlardan beri yaĢamı ve 

ölümsüzlüğü simgelerinden olmuĢtur. Arabistan‟da bu kuĢa büyük saygı 

duyulmuĢtur. GüneĢ gibi sıcak oluĢu, genç kalması nedeniyle asla ölmeden sürekli 

yeniden doğduğuna inanılmıĢtır.
249

Mısır inancında Anka kuĢu Ra‟nın bedeninde 

vücutlaĢmıĢtır. Ceset yakma sırasında Romalılar arasında Anka yeniden doğuĢun ve 

ölümsüzlüğün sembolü olmuĢtur. Hıristiyanlar, bu sembolü paganlardan almıĢlardır 

ve ölümsüzlüğün sembolü olarak kullanmıĢlardır. 

 

 Kartal (Resim 98), otoritenin, kraliyetin, gücün, zaferin sembolü olmuĢtur. 

Yunanlılar arasında en üstün ruhani güç olarak sembolize edilmiĢtir. Çift baĢlı 

kartala Hititlerce bilgeliğin simgesi olarak tapınılmıĢtır. Kartal aynı zamanda, 

Ġsa‟nın, Roma hükümdarlarından J. Sezar‟ın, baĢ tanrı Zeus‟un kullandıkları bir 

sembol olmuĢtur.
250

 

                                                           

248
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Resim 98 Ġlk kandilde discus‟ta bir sembol olarak Kartal görünmektedir. Diğerinde ise 

Kartal, BaĢ tanrı Zeusla beraber discusta yer almıĢtır. 

Kaynak: Bailey Donald M., L A Catalogue of Lamps in The British Museum II, Roman 

Lamps Made in Italy, London, 1980. Q 1030 (M.S.1-2. yy), Q 1026 (M.S. 2. yy). 
 

Antik çağlardaki Kaz (Resim 99), ıslığa benzer bir ses çıkarması nedeniyle, 

rüzgârın sesi ile iliĢkilendirilmiĢtir. Hintliler yaratıcı Brahmayı bir kazın üzerinde 

resmetmiĢlerdir. Kaz ya da nefes kuĢu, Juno‟ya yani cennetin kraliçesine (Roma 

evlilik tanrıçası) adanmıĢtır. YaratılıĢ mitinde geçen karıĢık cinsiyetli Seb‟e de 

atfedilmiĢtir.  

  

 

Resim 99 kandilin gövdesini ve omuz kısmını kaplayan 3 adet Kaz betimlenmiĢ. 

Kaynak:Cahn-Klaiber, E.-M., Tubinger Studien zur Archaologie und Kunstgeschichte 

Band 2: Die antiken Tonlampen des Archaologischen Instituts der Universitat 

Tubingen, Ernst Wasmuth Tubingen, 1977.( M.S.2.yy- Ephesos) 

 

 

http://www.andromedabooks.gr/author.asp?catid=Cahn-Klaiber,%20E.-M.
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Hindistan, Mısır, Yunanistan‟da kaz, Osirise, Horusa ve Ġsise verilmiĢ bir 

güneĢ kuĢu olarak iliĢkilendirilmiĢtir. Aynı zamanda Apollon‟a, Dioniysos‟a, 

Hermes‟e, Roma Marsına ve Erosa da adanmıĢtır. KutsanmıĢ kümes hayvanı olarak 

bilinmektedir. Ağzından alev çıkaran kaz; kutsal ruhu, yaĢamı ve yeniden üremeyi de 

sembolize etmiĢtir.
251

  

 

 Horoz (Resim 100), gök, güneĢ ve ay‟la ilintili bulunmuĢ ve mitolojide, baĢta 

Zeus olmak üzere Apollon, Artemis ve sağlık tanrısı Asklepios‟un da atribülerinden 

biri olmuĢtur.  

 

 

Resim 100 Kandilin discus kısmının tamamını kaplayacak Ģekilde horoz sembolü 

görülmektedir. Kaynak: Bailey Donald M., A Catalogue of the lamps in the British 

Museum III, Roman Provincial Lamps, London, 1988. Q 2614 (M.S. 5-6.yy- Cyprus) 

 

 Horoz evrensel olarak bir güneĢ sembolü olmuĢtur. Çünkü onun ötüĢü her 

zaman güneĢin doğuĢunu haber vermiĢtir. Yunan geleneklerine göre horoz Zeus‟la 

özdeĢleĢmiĢtir. Mitolojiye göre Zeus‟tan hamile kalan Leto, Apollon ve Artemisi 

doğururken yanında horoz bulunmuĢtur. Bu bakımdan horoz ay tanrıçalarına ve 

güneĢ tanrılarına da adanmıĢ bir hayvan olarak dikkatleri üzerine çekmiĢtir.
252

 

 

                                                           

251
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252
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BaykuĢ (Resim 101), bilgelik tanrıçası olan Athena‟ya (Minerva) adanmıĢtır. 

Arkaik dönem kutsal vazoları Athena adına düzenlenen bayramlarda ve tapınımlarda 

kullanılmıĢtır. (Resim 102) Bu vazoların bazılarında kutsal özelliklerini belirten 

kanatlar da bulunmuĢtur.
253

BaykuĢ aynı zamanda bir haberci ve gözcü olarak 

bilinmiĢtir. Antik çağlarda sanatın da sembolü olmuĢtur.  

 

Resim 101Kandilin Discus kısmında tek bir baykuĢ betimlenmiĢtir. 

Kaynak: Bailey Donald M., L A Catalogue of Lamps in The British Museum II, 

Roman Lamps Made in Italy, London, 1980. Q 891 (M.S.40-80 Corfu). 

 

 

 
 

Resim 102 Panathenaia Amphorası   

Kaynak:http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wi

kipedia/commons/thumb/e/ea/Panathenaic_amphora_BM_B130.jpg 

                            EriĢim Tarihi: 17.02.10 

                                                           

253
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GüneĢin kavurucu sıcaklığını simgeleyen, imparatorluk sembollerinde en çok 

kullanılan hayvanlardan biri aslan olmuĢtur. Antik kentlerin çoğunda giriĢlerde, 

tapınak kapılarında, kutsal yaĢam ağacında ve halen günümüzde devlet binalarında, 

anıtlarda cesaretin simgesi olan aslanlar koruyucu olarak resmedilmiĢlerdir.  

 

Bütünüyle sergilenen, oturan aslan (Resim 103) cesaretin sembolü olmuĢtur. 

Sadece baĢ ve omuzların gösterildiği durumlarda ise kuvveti simgelemektedir, 

sadece baĢın bulunduğu açıkgözlü tasvirlerde ise tetikte ve hazır olmayı 

simgelemiĢtir. Aslanlar kurban yerlerinin temellerinde ya da kolonlarında 

resmedilmiĢlerdir. Mısırın dini sanatında ufuktaki güneĢin destekçileri olarak tasvir 

edilmiĢlerdir. 
254

 

 

 

 

Resim 103 Kandilde Discus kısmında oturur biçimde bir aslan sembolü görünmektedir. 

Kaynak: Bailey Donald M., A Catalogue of the lamps in the British Museum III, Roman 

Provincial Lamps, London, 1988. Q 3107 (M.S. 500-600 Ephesos). 

 

Kapıların ve giriĢlerin iki tarafına konan aslan figürleri ilahi korumanın 

amblemi olmuĢtur. 
255

 Mısırda tüm sfenkslerin (Resim 104) gövdeleri aslan olarak 

görülmüĢtür. Yunan mitolojindeki kanatlı aslan olan griphonların kafaları kartal ya 

da akbaba olmuĢtur.
256

Anadolu‟daki yerleĢim ve kalıntılarda yontu ve seramik 

                                                           

254
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sanatında rastlanan aslan tiplerini 5 grupta toplarsak; bunlar Asur, Hitit, Frig, Pers ve 

Selçuklu olmuĢtur.
257

  

 

Resim 104 Sfenks, Mısır. 

Kaynak: http://nd01.blog.cz/359/530/8414e2e786_6784202_o2.jpg 

EriĢim Tarihi: 21.02.10 

 

Boğa, güneĢin gücünü ve doğanın nemli yapısının simgelemiĢtir. Bu yüzden 

bir güneĢ tanrısı ve rutubetli olan her Ģeyin tanrısı, doğada üretici, tanrı Osiris‟e 

adanmıĢtır. Bununla birlikte, Mısır uygarlığındaki ay tanrısı yıldızların boğası 

(Resim 105) olarak tanımlanmıĢtır.  Simgesel olarak boğa, yaratıcı güç ve bereket 

anlamına gelmiĢtir. Dünyadaki pek çok ulus bu sembolü kullanmıĢtır. 

 

 

              Resim 105 Mısır Apis Boğası. 

              Kaynak: http://mythagora.com/encyctxt/images/apis300.jpg 

                            EriĢim Tarihi: 21.02.10 

 

                                                           

257
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 Anadolu‟da M.Ö. 3000‟den itibaren dinsel bir sembol olarak kullanılmıĢtır. 

Ölülerin mezarları, evde tapınım yapılan tek oda da hep boğa (Resim 106) figürüne 

rastlanmıĢtır.
258

 

 

Resim 106 Kandilin tüm gövdesi adaklık bir boğa baĢından meydana gelmiĢtir. 
Kaynak: Hubbard Howland Richard, The Athenian Agora Vol. IV Greek Lamps and 

Their Survivals, Princeton, New Jersey, 1958. No: 612 Erken Roma Dönemi. 

 

 

Boğa boynuzu ay ile iliĢkilendirilmiĢ ve Kybele ile ay tanrıçası Artemis‟e 

dönüĢmüĢtür. Artemis Ģenliklerinin boğa güreĢi ile baĢladığı bilinmektedir. Küçük 

Asya‟nın Kybele kültü M.S. II. yüzyılda Roma‟ya gitmiĢ ve orada boğa kanıyla 

vaftiz olma geleneğinin yerleĢmesinde etkili olmuĢtur.
259

Roma‟nın gizem 

dinlerinden Mithra Ġnancına ait heykellerde tanrıça, boğayı yere yatırıp bıçakla 

kurban eder Ģekilde tasvir edilmiĢtir. Bu inanca göre akan kurban kanı yaĢamın 

kaynağı olarak benimsenmiĢtir.
260

 

 

Persler ve Musevilerde boğayı önemli bir dini sembol kabul etmiĢlerdir. 

Asurlular, Fenikeliler ve Yunanlılar bu hayvana saygı duymuĢlardır. 

Mezopotamya‟da ay tanrısı Sin‟e boğa biçimi verilmiĢtir.
261

 Boğa figürü 

sembolleĢtirilerek pek çok mitte ve antik öyküde kullanılmıĢtır. (Resim 107) 

                                                           

258
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Resim 107 Her iki kandil de  Boğa baĢı gövdeden oluĢmuĢtur (Plastic lamp), ilk 

kandilde lotus tutamaklı, ikinci kandilde hilal   tutamakla ĢekillendirilmiĢtir. 

Kaynak: Bailey Donald M., L A Catalogue of Lamps in The British Museum II, 

Roman Lamps Made in Italy, London, 1980. Q 1140 (M.S. 1.yy),Q 1141(M.S. 

1.yy‟ın 2. yarısı). 

 

 

4.1.13 Tanrı ve Tanrıçalar 

 

Tanrı ve tanrıçaların, pagan Ġnancı ve ritüellerindeki yerinden tezimin 

ikinci bölümünde bahsedilmiĢtir. Burada tanrı ve tanrıçaların, kendi 

yaĢadıkları coğrafyada ve Batı Anadolu coğrafyasındaki kandillerde ne 

Ģekilde sembolize olarak göründüğü katalog örneklerine dayanarak 

incelenmiĢtir. (Resim 108) 
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İsis (Mısır) 

 

 

Q 1337 (M.S. 175–225) 

(a)  

 

Q 968 (M.S. 1.yy‟ın 2. yarısı) 

(b) 

 

Q 1136 (M.S. 1. yy‟ın 2. yarısı) 

(c) 

 

                           Q 862 (M.S. 30–70) 

(d) 

Resim 108 (a) Elinde sistrum ve patera ile ayakta Ġsis.(b) Kandilin diskus 

kısmında, ayakta Ġsis, Anubis ve Harpokrates.  (c) kandilin tutamak kısmında 

kanatlarını açmıĢ Sphinx. (d)  Kandilin diskus kısmında elinde sistirumuyla Ġsis 

Anubis ve Harpokrates resmedilmiĢtir. 

Kaynak: Bailey, Donald M., A catalogue of the Lamps in the British Museum II 

Roman Lamps Made in Italy, London, 1980 

 

 

 

http://mythagora.com/encyctxt/images/apis300.jpg
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Nike (Yunan) 

 

              

Resim 109 Her iki kandilin de discus kısmında  zafer tanrıçası Nike, elinde buğdayı 

çiçekten çelengi ile tasvir edilmiĢtir. Kaynak: Bailey, Donald M., A catalogue of the 

Lamps in the British Museum II Roman Lamps Made in Italy, London, 1980. Q 870 

( M.S. 40- 70), Q 957 (M.S. 1.yy‟ın 2. yarısı) Bu kandil yılbaĢı hediyesi olarak 

sunulmuĢtur. 

 

Athena (Yunan) 

 

 

Resim 110 Kandilin discus kısmında duran Tanrıça Athena elinde kalkanıyla 

gösterilmiĢtir. Kaynak: Bailey, Donald M., A Catalogue of the Lamps in the British 

Museum II Roman Lamps Made in Italy, London, 1980. Q 962 (M.S. 1.yy‟ın 2. 

yarısı). 

  

http://mythagora.com/encyctxt/images/apis300.jpg
http://mythagora.com/encyctxt/images/apis300.jpg
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Resim 111 Kandilin discus kısmında duran Tanrıça Athena, Oturur biçinde betimlenmiĢ 

ve etrafında çeĢitli bitki ve hayvanlar görülüyor.  Kaynak: Bailey Donald M., A 

Catalogue of the lamps in the British Museum III, Roman Provincial Lamps, 

London, 1988. Q 920 bis Tunus. 

 

Hellios (Yunan) 

 

 

Resim 112 Kandilin discus kısmında GüneĢ tanrısı Hellios‟un büstü var. Saçlarından güneĢ 

taçının ıĢınları görünür biçimde verilmiĢtir. Kaynak: Bailey, Donald M., A Catalogue of 

the Lamps in the British Museum II Roman Lamps Made in Italy, London, 1980.  

Q 1009 (M.S. 40-80) . 

 

http://mythagora.com/encyctxt/images/apis300.jpg
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Q 1232 (M.S. Geç 1.yy)  

(a) 

 

Q766 (M.S. Erken 1.yy) 

(b) 

 

Q1014 (M.S. 40- 80) 

(c ) 

 

Q 1058 (M.S.1.yy) 

(d) 

 

Resim 113 Tüm kandillerin sembolleri discus ta bulunmaktadır. Sırasıyla (a) Zeus 

(Jupiter), (b) Dionysos (Baccus), (c) Artemis (Diana) ve (d) Aphrodite (Venüs) tür. 

Yukarda açıklandığı gibi tüm bu Tanrı ve Tanrıçalar Roma Döneminde yeni isimlere ve 

yeni kimliklere bürünmüĢlerdir. Kaynak: Bailey, Donald M., A Catalogue of the Lamps 

in the British Museum II Roman Lamps Made in Italy, London, 1980.  

 

  

http://mythagora.com/encyctxt/images/apis300.jpg
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Q 1525 (M.S. 45)  

(a) 

 

Q 1693 (M.S. 2.yy‟ın ilk yarısı) 

(b) 

 

Q 3042 ( M.S. 98- 117) 

(c)  

 

Q 3273 (M.S. 3.yy‟ın ikinci 

yarısı)  (d) 

 

Q 3053(M.S. 69 -120) 

 (e)  

 

Q 2036 (M.S. 150- 250)  

(f)  

 

Resim 114 Tüm kandillerin sembolleri discuslarında bulunmaktadır. Sırasıyla (a) Ceres 

(Yunan), (b) Serapis (Mısır), (c) Bacchus (Yunan), (d) Askylepios (Yunan), (e) Efesli Serapis 

ve (f) Europa dir. Kaynak: Bailey Donald M., A Catalogue of the lamps in the British 

Museum III, Roman Provincial Lamps, London, 1988. 
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SONUÇ 

 

Roma Dönemi, sanatta, mimaride, mühendislikte ve pozitif bilimlerde büyük 

yükseliĢin olduğu, Etrüsk ve Yunan uygarlıkları temellerinin üzerine kurulup, 

Helenistik dünyayı esin kaynağı  almıĢ bir dönemdir.  

 

 Din, siyaset, ticaret, hukuk, ordu ve devlet yönetimi konularında tam 

anlamıyla düzenin sağlandığı ve geliĢtirildiği Roma döneminde, bilim ve sanatla 

ilgili geliĢmeler Akdeniz bölgesinin ele geçirilmesinden sonra Hellen kültürünün 

etkisi altında olmuĢtur. 

 

 Büyük Ġskender döneminden itibaren, site devletlerinin bir kısmı önce Yunan 

krallıklara, sonrada Roma‟ya bağlanmaya baĢlamıĢtır. Ġlk imparator Agustus‟un 

saltanatı Roma iktidarında bir dönüm noktası olmuĢtur. Küçük Asya (Anadolu) ise 

tümü Roma‟dan gönderilen valiler tarafından yönetilen birkaç eyaletten oluĢmuĢtur. 

Pergamon krallığının verasetle Roma‟ya devredildiği M. Ö. 133 yılı 

itibariyle
262

Anadolu‟da Roma dönemi baĢlamıĢtır. 

 

 Helenistik dönemin baĢlangıcında, kültürel bir merkez haline gelen Batı 

Anadolu‟daki Ġon kentleri, bu dönemde Roma eyaletleri olarak popülerliklerini 

devam ettirmiĢtir. Bununla birlikte Helenistik dönemde ticaret merkezi olan ve 

seramik üretimi yapılan bu kentlerde, Roma döneminde seri üretime geçilmiĢ ve 

kalıp yapımına yönelinmiĢtir. Bu kentler arasında Ephesos, Knidos, Smyrna ve daha 

birçoklarını saymak mümkündür. (3. bölümde incelenmiĢtir) 

 

                                                           

262
 Bülent Ġplikçioğlu, Hellen ve Roma Tarihinin Anahatları, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Ġstanbul 

2007, 101 s. 
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 Bu dönem içerisinde, Roma‟nın hüküm sürdüğü tüm topraklarda dini, siyasi 

ve ekonomik anlamda pek çok değiĢim meydana gelmiĢtir. Etrüsk ve Yunan 

kökenlerine dayanan Roma dini, fetihler ve seferler sayesinde bünyesini geliĢtirmiĢ 

ve farklı bir Ģekil almıĢtır. Yunan kökenli tanrı ve tanrıçaların isimleri değiĢtirilerek, 

eve ve ocağa ait tanrılarla birleĢtirilerek, Mısır‟ın Ġsis‟i, Anadolu‟un Kybelesi, 

Perslerin Mithra‟sı, Yunan kolonilerinin Bacchus ve Ceres‟i alınarak, Roma‟nın 

gizem dinleri, çok tanrılı pagan inanıĢı ortaya çıkmıĢtır. Pagan kelimesi, 

Hıristiyanlıkta öteki anlamına gelmektedir. Kökenleri ġamanizm ve Budizm‟e kadar 

dayamaktadır. Paganizm, çok tanrılı, putperest, sembolcü bir ritüeller inancıdır. 

Ġçeriğinde kral-tanrı kültü, gökyüzü-gezegenler, ata kültü, tapınak, idoller gibi 

kavramları barındırmaktadır. Roma döneminde Hıristiyanlığın kabulüne kadar 

hüküm sürmüĢtür.  

 

Bu inanç, ibadet yeri olarak tanrı ve tanrıçalar adına inĢa edilmiĢ tapınakları 

kullanılmıĢtır. Paganizmdeki ritüellerde kullanılan araçlardan bahsedecek olursak, 

bunların baĢında antik çağın temel aydınlatma araçlarından biri olan dini sembolleri, 

tanrı ve tanrıça kabartmalarını taĢıyan kandillerden söz etmek gerekecektir. 

Kullanımı erken Paleolitik çağlara kadar inen bu aydınlatma aracı, topraktan 

Ģekillendirilmeye baĢlaması itibariyle, elle, çarkta ve kalıpta Ģekillendirilerek 

kullanılmıĢtır. 

 

 Roma döneminde, dinin ve siyasetin birbirinden ayrılmadığını, mimari, 

seramik ve sikkelerin birer ritüel ve iktidar aracı olarak sembollerle kullanıldığını 

görüyoruz. Pagan inancına sıkı sıkıya bağlı askerlerin ve halkın, devlete ve yönetime 

olan inancını yükseltmek için bu dini semboller kullanılmıĢtır. Okuma ve yazması 

olmayan cahil halka semboller yoluyla ulaĢmak hedeflenmiĢtir. Mimaride; 

tapınaklarda, kütüphanelerde, forumlarda, cadde ve sokaklarda çeĢitli renkler, tanrı, 

tanrıça heykelleri, imparator büstleri, yazıtlar kullanılmıĢtır. Seramikte ise; 

kandillerde, terracotta figürinlerde ve bazı günlük kullanım kaplarında bu semboller 

etkin olmuĢtur. AlıĢ veriĢlerde kullanılan sikkelerin arka yüzlerinde; kurban 
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sahneleri, tapınak figürleri, tanrı ve tanrıça figürleri olarak pagan sembolleri 

kullanılmıĢ ve bu Ģekilde inanç sistemi desteklenmiĢ ve güçlendirilmiĢtir. 

 Bu çalıĢmada, Roma dönemi Ġonia çoğrafyası kentleri göz önünde 

bulundurularak, Roma dini ve pagan inancı incelemiĢtir. Pagan ritüelleri ve 

sembolleri üzerine yapılmıĢ olan çalıĢmalar sonuçunda ise Antik çağın önemli 

aydınlatma araçlarından biri olan kandiller üzerindeki pagan semboller ele alınmıĢtır. 

Bu iĢlem 15 katalog ve internet kataloglarından tarama yöntemi ile Roma dönemi 

kandilerinin; Margo (omuz), Discus ( ayna), Infundibulum (gövde) bölümde 

yapılmıĢtır. Sonuç olarak, kandiller üzerindeki pagan sembolleri gün ıĢığına 

çıkarılmıĢtır.  
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