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\rçok uygarlığın beşiği olan Anadolu'da 

cam yapımı erken tar ihlerde baş lamış 

ve gerek yapımda gerekse tekn ik te 

önemli aşamalar ı geçerek günümüz . 

teknoloj is ine u laşmışt ı r . İlk 

bu lunuşundan bu yana geçirdiği 

a ş a m a l a r s ı ras ında yapılan ve 

günümüze kadar gelen örnekler cam 

sanat ın ın gelişimini göz ler önünü 

sermektedir. 

Cam eserlerin üretiminde doğal 

kaynakların enerji ile 

biçimlendirilmesinin yanında yapımcının 

s a n a t g ö r ü ş ü ve yorumu da büyük 

Ölçüde rol oynamışt ı r . 

Günümüzde de kullanılan yap ım t a r z ı 

olan "üfleme tekniği" keşfedilene kadar 

değerli madenlerle bir t u t u l a n ve insan 

yaşamında dinsel, süsleme ve işlevsel 

aç ıdan önemli yeri olan cam yapı t lar ın 

bir kısmı da Bodrum Sua l t ı Arkeoloji 

Müzes in in sergi ve depolarında 

bulunmaktadır . 

k i tap ta top lanması ve bilim dünyas ına 

sunulması Cumhuriyetimizin 75.yılında 

kıvanç verici bir etkinlik o lmuştu r . 

Böylesine değerli bir eserin kü l tür 

tar ih imize kazandır ı lmasına katkıda 

bulunan herkesi kut luyorum. 

M. İs temihan TALAY 

K ü l t ü r Bakanı 

Bodrum Sua l t ı Arkeoloji Müzesinde 

bulunan çam koleksiyonunun bir 
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5 u n u ş 

EL 
'odrum (antik Halikarnassos) her zaman 
ilginç cam ürünlerinin bulunabildiği bir yer 
olmuştur. Bunda yörenin 
Antik Çağ'dari bu yana faal bir ticari 
Umana sahip olmasının ve 
çevresinde önemli yerleşim 
yerlerinin bulunmasının etkisi çoktur. Antik 
dünyada Doğu'dan, Mısır ve Suriye 
kıyılanndan, adalardan ve Yunanistan'dan 
gelen ithal malzeme Halikarnassos 
Limanı'ndan Anadolu'ya çıkarılmış ve iç 
kısımlarda yer alan antik kentlere 
götürülmüştür. Ayrıca henüz açığa 
çıkarılmamasına karşın yerel cam 
atölyelerinin de buluntular açısından 
önemli olduğu bilinmektedir, don 5-10 yıl 
öncesine kadar cam boncuk imal eden 
cam atölyelerinin Bodrum'da çalışıyor 
olması da bu kanıyı güçlendirmektedir. 

Bu katalogda, Serçe Limanı Kazısında 
bulunan ve daha önce çeşitli yayınlarda . 
tanıtılmış olan yapıtlarla Halikarnassos 
ve çevre yerleşmelerinden müzeye gelen 
yapıtlar ayrıntılı olarak yer almaktadır. 

Ben öncelikle, bu katalogun yayımlanması 
için değerli yardımlarını esirgemeyen 
Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü'ne minnetlerimi ifade 
ediyorum. Ayrıca bu katalogu büyük 
emeklerle hazırlayan Müzemiz Arkeologu 
A.Aynur ÖZETe, fotoğrafları çeken Koray 
OLŞEN, Gordiası WURST, Donaid FREVe, 
Ünal ÖZFUÇüCUya ve yardımlarını 
esirgemeyen Gürşans UZALAya teşekkür 
ederim. 

İki ayrı salonda cam eserlerin sergilendiği 
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinde kazı, 
buluntu, satın alma ve bağış yoluyla 
müzeye kazandırılan birçok cam eser 
bulunmaktadır. Kuşkusuz bu eserlerin 
arasında, Serçe Limanı Cam Batığı 
Kazısında bulunan dünyanın en büyük 
İslâm Cam Koleksiyonu en Önemli yeri 
tutmaktadır. Bu batık kazısına ilişkin 
yayın hazırlıkları son aşamasına 
ulaşmıştır. Çok yakında Serçe Limanı Cam 
Batığı bilim dünyasına ayrıntılı bir yayınla 
tanıtılacaktır. 

T.0ğuz ALPÖZEN 
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü 



P***!^ ***** 

- Haluk Elbe Sanat Galerisi 
2 - Türk Hamamı 
3 - Şapel; 7. yüzyıl Doğu Roma Batığı Salonu 
4 - Amphora Sergisi 
5 - Cam Salonu 
6 - Cam Batığı Salonu 
7 - İtalya Kulesi Sikke ve Mücevherat Salonu 

Klasik Salon 
Hellenistik.Salon 

S - Fransız Kulesi 
9 - Karyalı Prenses Salonu 
10 - İngiliz Kulesi 
11 - Kas-Ulüburun Batığı Salonu 
12 - Zindan V 
13 - Alman Kulesi 
14 - Yılanlı Kule 
15 - WC 

: • / - • 
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I ,1 'odrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde bulunan 
cam eserler katalogunun hazırlanmasıyla, 
Antik Çağ'da Karia diye adlandırılmış 
Güneybatı Anadolu'daki bir bölgenin cam 
yapıtlarının incelenmesi amaçlanmıştır. 

Türkiye'deki bütün müzelerde ve bazı özel 
koleksiyonlarda pek çok cam eser 
bulunmakta, bunların büyük bir kısmı 
depolarda korunmakta ve bilimsel çalışma 
yapmak isteyenler ne yazık ki bunlardan 
yararlanamamaktadırlar. Bugüne kadar 
ancak Afyon Müzesi Katalogu (Lightfoot 
C.S., A Catalogue of glass vessels in Afyon 
Museum / Afyon Müzesindeki Cam Eserler 
Katalogu. British Institute of Archaeology 
at Ankara. Monograph No. 10.0xford 1989) 
ile Ankara, Adana ve Antakya Müzeleri cam 
buluntuları ile ilgili makaleler yayımlanmıştır. 
Özel koleksiyonlara ait yayınlar ise 
Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikaları Cam 
Eserler Katalogu ve Hüseyin Kocabaş 
Koleksiyonu Cam Eserler Katalogu ile Yüksel 
Erimtan Koleksiyonu Katalogundan 
oluşmaktadır. Kazı buluntularına dayanan 
bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışma 
Sardis Kazısı cam buluntuları yayınıdır. 
Kimrzaman kazılarda ele geçen cam 
eserlerden bazıları da kazı raporlarında söz 
konusu edilmiştir. Ancak bugün için 
yukarıda saydıklarımızın dışında, ülkemizde 
geniş kapsamlı, gerek kazı gerekse müze 
eserleri ile ilgili hazırlanmış kitaplara 
rastlanmamaktadır. Bu boşluğun ancak 
küçük bir kısmını doldurmak amacıyla 
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde 
bulunan cam eserlerin incelenmesi ve 
bunların bir katalog haline getirilmesi 
düşünülmüştür. 

Halen Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde 
korunmakta olan Kaunos, Stratonikeia, 
Euromos, Müskebi, Kaş kazısı 
buluntularının yanı sıra Marmaris, Milas, 
Muğla, özellikle Muğla'nın Yerkesik köyü ile 
Bodrum Yarımadası Kızılağaç Köyü Kayırlı 
yöresi gibi örenyeıierinden müzeye getirilen 
eserler ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu 
durumda Yerkesik köyü ile Kızılağaç 
yakınlarında birer antik yerleşme ve 
çevrelerinde nekropol alanları olması 
gerekmektedir. Müzeye çeşitli tarihlerde 
gelmiş cam eserler için envanter ."S. 
kayıtlarında Milas, Marmaris vb. ilçe adları 
bulunmaktadır. Buluntuların hangi • 
örenyerine a i t olduğu belirtilmemektedir. 
Bu konu çalışmalarda büyük eksiklik 
yaratmaktadır. Ancak kazı buluntuları kesin 
sonuçlar vermekte, bazı bilgiler edinmemizi 
sağlamaktadır. Örneğin Kaunos cam 
buluntuları üzerinde yapılan çalışmalar, 
Geç Hellenistik Çağ'da Kaunos'a cam ithal 
edildiğini kesinleştirmektedir. Roma 
Çağında Karia Bölgesi'ne Ege'den yerel cam 
ürünlerin getirildiği tezi güçlenmiştir. 

Bu çalışmalar sırasında her türlü kolaylığı 
gösteren Müze Müdürü T.Oğuz Alpözeh'e 
ve Müdür Yardımcısı M.Aykut Özet'e, 
slaytları çeken Koray Olşen'e, Gordian 
VVurst'a ve Serçe Batığı cam eser 
fotoğraflarını çeken Donald Frey'e teşekkür 
etmek isterim. 

A.Aynur ÖZET 
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Arkeologu 



Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ndeki Cam Eserlerin Buluntu Yerleri 
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•|" Jodrum Sualtı ÂrkeolojiMüzesi 1964 
yılında Bodrum Kalesinde kurulmuştur. 
Aradan geçen zaman İçinde ilk 

. Bodrum Kalesi'nin restorasyonu ' 
. sürdürülmüş, daha sonraları kaledeki 
mekinlar değerlendirilerek sergileme 
salonları oluşturulmuştur. Halen Bodriırtv 
Müzesi'nde 14 sergileme salonu 
bulunmaktadır. Adından da anlaşılacağı 
gibi sergilemelerde ağırlıkla sual t ı 
eserlerine yer verilmektedir 

Müzede cam eserlerin kronolojik olarak 
sergilendiği Cam Salonu Raşabahçe Şişe 
ve Cam Fabrikalarının katkılarıyla 1986 
yılında açılmıştır. Bodrum Müzesi cam 
koleksiyonu ile ilgili" genel, bir bilgi verilen 
bu salonda yapıtlar karanlık bir mekânda 
a l t t a n verilen ışıklarla-aydınlatılarak 
sergilenmiştir. Bu sergileme yöntemiyle 
camlar üzerindeki tüm. izleri ve renkleri 
rahatlıkla görmek olasıdır; M.Ö. 14. 
yüzyıldan M-S..11. yy.a kadar cam örnekler 
bir sıra içinde sergilenmiştir. A y ı c a bu-

. salonda duvar içindeki bir oyuğa monte 
edilmiş bir akvaryum bulunmaktadır. Bu 
akvaryum içinde bir sualtı kazısının nasıl 
yapıldığım gösteren, küçük boyutta 
olmasına karşın, tüm ayrıntıların 
seçilebildiği bir maket bulunmaktadır. 

1999 yılında açılması planlanan Ülubururi 
Batığı. Salonunda sergilenecektir. Texas 
A.M. Üniversitesi ye Sualt ı Arkeoloji 
Ens t i tüsü adına önce rVofDr. Georğe-
F.Bass başkanlığında, daha sonra 
Dr.Cemal Pulak başkanlığında yapılan 
kazılarda M.Ö. 14. yüzyıla tarihtenen %t 
dünyanın en eski batığı araştırılmıştır. Bu 
batık 1952 yılında Bodrum Sualtı Arkeoloji 
Müzesi Müdürü T.öğuz Alpözen 
başkanlığındaki bir ekip taraf ından 
bulunmuş ve tarihlenmiştir. Geminin yükü 
daha çok bakır külçelerden oluşmuştur. 
Bunun yam-stra saf kalay, reçine ve 150 yi 
aşkın kobalt mavisi, turkuvaz ve lavanta 
renkli yuvarlak yassı cam külçeler de vardır. 
Bodrum Sualt ı Arkeoloji Müzesi'nin en 
eski cam buluntusu da bu çam külçelerdir. 

BodrumjYarımadası'nın en batı u c ü n J & 
îurgutreis Beldesi açıklarındaki 
Yassıada'da 1967-1969 yılları arasında 
Pennsylvania Üniversitesi adına 
Prof.Dr.George F.Bass başkanlığında 3 6 -
42 m. derinlikte M.S. 4 - 5 . yy. başlarına 
a i t Geç Roma Batığında kazılar 
yapı lmışt ır Bu kazıda çok sayıda 
amphoranın yanı sıra sağlam olarak tek 
bir cam sürahi ele geçmiştir. Bu sürahi 
halen Cam Salonunda sergilenmektedir. 

Ülubururi Kazısında 1984-1995 yılları 
arasında bulunmuş olan tüm yapıt lar 

1961*1964 yılları arasında Prof.Dr.George 
F.Bass başkanlığında bir kurul tarafından 



arkeolojik kazısı yapılan M.&.7. yy. Doğu 
Roma Gemisi, 1997yılında, önceden sergi 
salonu olarak kullanılan eski bir şapelde, 

. 1/1 ölçeğinde yeniden kurulmuştur. Gemi 
yeniden kurulurken, kazı sırasında 
uzmanlar tarafından saptanan Ölçüler 
kullanılmıştır. Bu salonda gemide bulunan 
orijinal eserlerin yanı sıra, bu eserler örnek 
alınarak yapılan düzenlemeler de ; 
sergilenmektedir. Bu geminin İmparator 
Herakiius'un Perslerle yaptığı savaşa 
ordunun gereksinim! olan erzakı taşıdığı , 
ancak geminin Yass.ada açıklarında 
bulunan bir sığlığa çarparak batt ığı 
belirlenmiştir. M.S. 7. yy. Doğu Roma 
Gemisi kazısında tek bir kırık cam şişe 
bulunmuş olup salonda sergilenmektedir. 

:;• > ; ; r-7f; x ıLjn arasında ftvESto Geonje 
E 0 a s s başkınhgında Marmaris'in 24 inil 
batısındaki Serçe Limanında 32 m. 
derinlikte bir bafck geminin bilimsel 

ü-, ;ç..ft: H U v s k p y ' i',';,< 

kaşlar sonucunda MS. 1025 tarihinde 

batan geminin iki Latin yelkenli, 16 m. 

^yj^^jl^Ti^i ;h .Cr-i-ilv̂ - n .-.•'V '.:; •!?£:!. :..vv 

'• füvv* :üK.:=. r.ıif <•'•* ?r. c^fr [•:'.) w.::.''.;• 

ve kırık camlar bu geminin bir ticaret 
gemisi olduğunu, kırık camların yanı sıra, 
amphoralaria mal olarak kuru üzüm ve 
sumak taşıdığını göstermiştir. Gemi bakır 
sikkeler, altın Fatımi sikkeleri ve üzerlerinde 
Fatımi Halifelerinin adları yazılı cam 
sencelerin incelenmesi sonucunda 
tarihlenebiimiştir. Yukarıda sözü edilen 
salon, Serçe Limanı Cam Batığına ait 
ahşap kalıntılar, cam malzeme ve geminin 
diğer buluntularının sergilenebilmesi için, 
T.C. Kültür Bakanlığı tarafından özel olarak 
yaptırılmıştır. 

e 







Cam Yapımı 

m arkeolojik buluntular, bazı cam boncukların, 
M.Ö. 3.bin sonlarına doğru Erken Bronz 
Çağında tarih sahnesine çıktığını belgeler. 
Bazı glazürlü seramikler de bu üretimin 
gelişmesinde önemli rol oynamıştır. İlk 
cam kaplara Hurri-Mitanni bölgesinde 
yapılan kazılarda rastlanmaktadır. M.Ö. 
2.bin ortalarına tarihlenen bu preform 
yapıtlar, sıcak camın iç kalıplama 
yöntemiyle biçimlendirilmesi sonucu elde 
edilmiştir. Bu çağda kalıplama ve soğuk 
camın kesilerek biçimlendirilmesiyle 
oluşturulmuş özel cam kaplar, en önemli 
yapıtlar arasındaydı. Kuzey Suriye'de 
bulunmuş, kalıpta yapılmış M.Ö. 16-13. 
yy.lara tarihlenen Astarte figürinlerinden 
de anlaşıldığı gibi, bunlar o çağlarda dinsel 
amaçlarla da üretiliyordu. Geç Bronz 
Çağında cam buluntusu veren ikinci bölge 
Mısır'dır. Mısır'da M.Ö. 14.yy.dan itibaren 
üretim yapılmış, tütsü kapları ve merhem 
kapları Yeni Krallık Çağı firavunlarının 
mezarlarını süslemiştir. Mısır cam 
endüstrisinde, kaplar dışında, boncuklar, 
pendant ve bezeme amaçlı kakmalar da 
üretilmiştir. M.Ö. 2.binin ikinci yarısına 
tarihlenen Kaş Uluburun Batığı cam 
külçeleri ve Miken boncukları, o çağın 
hammaddesi ve işlenmiş camı olarak 
üretimin ve ticarî ilişkilerin gözler önüne 
serilmesinde büyük rol oynamıştır. 

M.Ö.I.bin başlarında cam üretimi durmuş 
gibi görünmektedir. Bu karanlık dönemin 
ardından Suriye-Filistin yöresinde az da 
olsa üretim başlar, Assurbanipal'ın 
sarayında cam yapım reçeteleri içeren 

tabletler ele geçmiştir (Leo Oppenheim : 
1973, 2 5 9 - 2 6 6 ) . Fenike'de camın M.Ö. 
ö.yy.da fildişi üzerine kakma olarak 
kullanıldığı bilinmektedir (C.Lightfoot: 
1992, 2). M.Ö. S-7. yy.larda iç kalıp ve 
kesme yapıtlar ortaya çıkar. Bunlardan 
tören kapları olan ve saraylarda bulunan 
dinoslar ve bazı özel yapımlar Nim r u f t a 
Asurluların cam üretimi yaptıklarını 
gösterir. Bu grup içinde yer alan Sargon 
vazosu o devrin ünlü yapıtlarından biridir. 
Gordion'da P Tümülüsü'nde bulunmuş, 
kalıpta yapılmış, kesme bezemeli kâse 
Anadolu'ya ithal edilmiş önemli ve nadir 
yapıtlardandır (A.von Saldern "Glass 
finds at Gordion", JGS 11959,24). Kuzey 
Mezopotamya'da Assur, Megiddo, Mari 
ve Nimrut kentlerindeki cam buluntular, 
kaya kristali ve değerli taşlar takl i t 
edilerek yapılmıştır. Ayrıca iç kalıplama 
tekniği kullanılarak eski geleneğe dayalı 
bir üretim biçiminin tekrar ortaya çıktığı 
görülmektedir. 

M.Ö. 5 ve 4. yy.larda alabastron ve 
amphoriskos biçimli kapların yanı sıra 
çeşitli sürmedanlar da yapılmıştır. Arapça 
sürme demek olan, kohl-tube olarak da 
adlandırılan bu şişelere daha çok, Suriye 
ve Kuzeybatı İran'da rastlanmaktadır. 
Cam eserlerin hâlâ çok nadir olduğu bu 
döneme özgü iç kalıp tekniğinde yapılmış 
grotesk pendantlar dinsel amaçlı olmalıdır 
Bunların daha çok Kuzey Afrika'daki 
Kartaca'da ve Suriye-Filistin çevresinde 
yapıldığı bilinmektedir. 
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Arkaik-Klasik Çağda Persepoiis'teki oluştuğu bilinmektedir. Geç Hellenistik 
Achaemenid saraylarında kurulmuş Çağın en önemli buluşu olan üfleme tekniği 
atölyelerde yapılmış birçok cam eşya ilk olarak M.Ö. 1. yy.ın ikinci yarısında 
vardır. Bu da Kuzey Mezopotamya'da Suriye-Filistin yöresinde kullanılmaya 
olduğu gibi cam işleyicilerinin saray başlanmıştır. Bu yöntem uygulanarak, 
himayesinde çalıştığını gösterir. Renksiz üfleme çubuğunun ucuna alınan cam 
camdan yapılmış, döküm ve kesme kâse topağı, kalıp içine ya da serbest olarak 
ile vazoların, gümüş eserlerin taklidi olarak üflenmiş, cam üretiminde büyük aşama 
Pers atölyelerinde yapıldığı sanılmaktadır, kaydedilmiştir. Bu çağdan sonra cam 
Arkaik ve Klasik Çağlardaki keramik kaplar daha kolay ve çabuk yapılmıştır, 
kapların taklidi olarak iç kalıp tekniğiyle Bu nedenle birçok ürünün daha ucuza mal 
küçük kaplar yapılmıştır. Bunlar yarı opak edijdiği gözlenmektedir. 

„ r ve çpk. renkli cam lifleri İle süslü parfüm , 
• ve merhem şişeleridir. Çok yaygın olarak Antik yazarlardan Strabon (M.Ö. 63-M.S. 

, Akdeniz çevresinden tüm Karadeniz'e 22), iskenderiye ve Bidon dışında Roma 
kadar uzanan bir alanda ele geçen bu ve Campania'da üretim yapıldığını belirtir, 
yapıtların, Doğu Akdeniz ve Rodos'ta imal Plinius (M.S. 23-79) ise Campania'nın 

,/ edildiği ileri sürülmektedir. Bunlar yanı sıra Suriye'de de önemli bir üretim 
mezarlara gömü armağanı olarak merkezinin varlığından söz etmiştir, 
bırakılmıştır. 

Cam üfleme tekniğinin başlangıcı ile ilgili 
.Anadolu için üretimle ilgili en önemli buluş, bilgiler arkeolojik verilerden elde 
kuşkusuz, Sardis'te bir Lidya evinde edilmektedir. 1961 yılında İsrail'de Ölü 

ı ortaya çıkmış M.Ö. 6.yy.a ai t bir cam Peniz'in batı kıyısında yapılan kazılarda 
üretimatöryesidir(bkz.C.Lightfoot: 1992, ortaya çıkarılan bir.mezarda, M.Ö. 1. yy.a 
8 - 9 . C.Lightfoot Anadolu'da ilk cam ait üfleme bir cam şişe ele geçmiştir. Bu 
üretiminin Sardis'te başlamasını inandıncı yapıt üfleme tekniğiyle yapılan en eski 
bulmaktadır). yapıtlardan biri ve ilki olarak kabul 

edilmektedir. 1971 yılında ise Kudüs'ün 
Hellenistik Çağda cam yapıtlar gene çok eski bir mahallesinde bir sarnıçta bulunan 
nadir ve değerli olmakla beraber, bunların üfleme camlar, birlikte,bulundukları 
üretim yöntemleri gelişmiş, t icaret ve Alexander Jannaios sikkeleri ile M.Ö. 1. 
pazar ilişkileri nedeniyle cam malzemenin yy.ın ikinci yarısı başlarına tarihlenmiştir 
yaygın bir alana dağılması sonucu, talep (D.B.Harden : 1988, 87-91). 0 çağın 
artmıştır . Bu çağda gene iç kalıplama Kudüs dışında bilinen önemli üretim 
tekniğiyle küçük şişelerin yapımına devam merkezleri, Suriye'de Sidon ve Tyrçs, 
edilmiş, kalıplama tekniğiyle kâseler Mısır'da ise İskenderiye'dir. Üretim bu 
yapılmıştır. Özellikle mozaik cam tekniği dönemde çam ustaları tarafından batıya 
ve altın bantlı yapımlar beğeni ile götürülmüş ve İtalya'da, özellikle Roma 
uygulanmıştır. Bu çağda Suriye-Filistin ve Campania'da cam atölyeleri ,• 
ve Mısır-İskenderîye'de çok faal cam kurulmuştur. Şuradan Kuzey İtalya'ya ve 
işleme atölyeleri olduğu, ürünlerin Poğu oradan da Orta Avrupa'ya yayılan cam 
Akdeniz ve Mısır'dan batıya götürüldüğü işleme merkezleri,.Roma İmparatorluk 
ve italya'da bazı üretim merkezlerinin , Çağında Ren bölgesindeki atölyelerin 
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faaliyete geçmesi sonucu pek çok özel 
yapımın ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. 

Roma imparatorluk Çağında, üfleme 
çubuğu kullanılarak, kimi zaman da 
kalıplama yöntemiyle, cam sofra takımları, 
hediyelik eşyalar, kozmetik kapları, ilaç 
şişeleri, takılar, iç mekânlarda dekoratif 
amaçlı panolar, mozaik kaplamalar, bazı 
küçük heykel ve madalyonlar, ayna ve 
pencere camlan gibi pek çok gereksinime 
cevap verebilecek ürünler zaman içinde 
imal edilmiştir. Tüm bu yapımlar arasında 
özellikle kapların ayrı bir yeri vardır. Roma 
Çağı üfleme kaplan çeşitli yöntemlerle 
bezenmiştir. Kalıba üfleme yapıtlarda, 
kabartma sahnelerin bulunduğu, 
gladyatör döğüşleri veya sirk sahnelerinin 
yer aldığı ya da kabartma yüzler ve 
sembolik anlatımların olduğu şişe ve 
bardaklar imal edilmiştir. Buna karşın 
serbest üfleme yöntemiyle yapılmış 
kaplarda önceleri sade bir bezeme türü 
kendini gösterir. Bunlarda lif sarma, 
serpme, damga basma ve sıkıştırma 
türünden süsleme yöntemlerinin yanı sıra 
çark kesme yöntemiyle de bezeme 
yapılmıştır. Kesme yöntemiyle yüzük , 
kaş lan işlenmiş, cameo eserler 
yaratılmıştır. Doğaldır ki bu camlar çeşitli 
sınıftan insanların isteklerine yanıt vermek 
amacıyla ve sürekli olarak çalışan fabrika 
ve atölyelerin ürünleriydi ve buradan çeşitli 

M.S. 2. yy.da özellikle Ren bölgesi camlan 
ve Köln atölyeleri ün kazandı ve bu M.S. 
4 -5 . yy.lara kadar sürdü. Köln atölyeleri 
yılan lifi ve diatreta denilen kesme-oyma 
camlanyia ün kazandı. Roma koloni şehri 
Augusta Rauricorum'da yerel cam 
atölyeleri olduğu burada yapılan 
kazılardan anlaşılmıştır. Günlük kullanım 

camlan bu kentte küçük ahşap kulübelerde 
imal edilmiş, lüks yapımlar ise ithal 
edilmiştir. Kazılar sonucu elde edilen 
camlardan, burada orta tabakanın bile 
cam sofra takımları kullanıldığını, atölye 
pencerelerinde bile cam kullanıldığını 
öğreniyoruz (bkz. Beat Rutti: 1991, 324-
325) . 

Roma imparatorluk Çağında çok renkli 
mozaik yapıtlann yanı sıra çok sayıda tek 
renkli kap da imal edilmiştir, özellikle açık 
mavi, yeşil renkli yapıtlar çoğunluktadır. 
Aynca mavi, parlak yeşil, san renkler de 
sık sık kullanılmıştır. Sıcakken kolay biçim 
verilen cam hamurunun işlenmesi 
sırasında dikkat edilmesi gereken bazı 
hususlar bulunmaktadır. Bu ayrıntılara 
önem verilmemesi halinde camın çabuk 
soğuması ve çatlaması gibi sorunlar 
ortaya çıkar. Cam kap üretiminde üfleme 
yapıldıktan sonra işlenen cam, nobieye 
bağlanmakta ve kabın ağız ve kulpu ile 
birlikte bezemesi yapılmaktaydı. En son 
af amada da rötuşlar yapılarak kap 
temizlenirdi. 

Cam İşleme sanatında her zaman 
geleneklere bağlı kalınmıştır. Zaman içinde 
eski yapıtlann taklitleri ortaya çıkmıştır. 
Bu üretim o çağda bir sır gibi saklanır ve 
yapım teknikleri gizli tutulurdu. Roma 
İmparatorluk Çağında yerleşik fabrika ve 
atölyelerdeki üretimin yanı sıra gündelik 
eşyaların büyük çoğunluğunun da gezginci 
ustalar tarafından üretildiği ileri 
sürülmektedir (C.Lightfoot: 1992,6). 

Tüm Roma imparatorluk Çağında Mısır, 
Suriye ve Kıbrıs'ta üretim yapıldığına göre 
Anadolu'da da çeşitli yapım yerleri olması 
gerekmektedir. Ancak bunlar Sardis 
dışında arkeolojik olarak belirlenememiştir. 
Bunun nedeni belki de cam üretiminin 



ahşap kulübelerde, kalıcı olmayan 
yapılarda sürdürülmüş olmasıdır. Bu 
arada gezginci ustaların da üretim 
yaptıkları bilinmektedir. 

Anadolu'da yerel cam üretimi Erken Roma 
İmparatorluk Çağından itibaren yapılmış 
olsa gerektir. Ege'de özellikle Sardis ve 
Pergamon gibi antik kentlerde cam üretim 
merkezleri olduğu sanılmaktadır. Ancak 
Karia bölgesinde lassos dışında (Levi, D., 
1986, 87 -93) bugün için bir cam yapım 
merkezi gösterilmesi olanaksızdır. 

Erken Roma İmparatorluk Çağında cam 
ithalatı yapılmış olmasına karşın, Orta 
İmparatorluk Çağında (M.S. 2-3. yy.) yerel 
üretimin daha yaygın olduğu söylenebilir. 

Diocletianus'un imparator olduğu 
çağda (M.S. 4. yy.) Afyon ve 
Aphrodisias'ta bulunan yazıtlardan 
Anadolu'ya ham cam ithal edildiğini 
öğreniyoruz. Diocletianus Fiat Tarifesi 
olarak bilinen bu yazıtlarda camlar 
İskenderiye ve Judea kökenli olarak İki ayrı 
grupta fiyatlandırılmıştır (C.Lightfoot: 
1989, 8 9 ) . Roma İmparatorluk Çağında 
imal edilen camların yerel olarak 
nitelendirilmesi zor olmakla birlikte 
olanaksız değildir. Örneğin, genelde üzerleri 
yazılı Dinar kâselerinin Anadolu 
atölyelerinde yapıldığı kabul edilmektedir 
(D.B. Harden : 1988, 203 -204) . 
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Karia bö\qee\ Camlan 

A 
§ Anadolu'nun Güneybatı kıyısında yer alan 

Karia Bölgesi, Kar ve Leleg halklarının 
yaşadıkları dağlık bir bölgedir. 

Tarihin babası olarak tanınan 
Halikarnassos'lu Herodotos (M.Ö. 4 6 4 -
425), "Karyalılar anakaraya adalardan 
gelmişlerdir. Bakiden Leleg adı altında 
adalarda otururlardı ve Minos 
uyruğ undaydılar" demektedir. Ancak 
Kanalıların bunu kabul etmeyerek "Biz 
anakaranın yerllsiyiz" dediklerini de 
eklemektedir. Bu bölge İonia, Phrygia ve 
Lykia tarafından çevrilmekte, kuzeyde 
Büyük Menderes (Maiandros), güneyde 
de günümüzde adı Köyceğiz olan göl ile 
sınırlandırılmaktadır (Ord.Prof.Dr.Ekrem 
Akurgal, Anadolu Uygarlıkları. İstanbul, 
1966, s.474; George E.Bean, Karia. 
İstanbul 1967; Oğuz Alpözen, Bodrum, 
Antik Halikarnassos. Ankara 1995). 

M.Ö. 7. ve 6. yy.ın ilk yarısında Karia'nın 
Lydia Krallığı topraklarına katılmış olduğu 
anlaşılmaktadır. Kyros M.Ö. 546'da 
Lydia'yı egemenliği altına alınca, Karia da 
Pers yönetimine girmiştir. Persler 
egemenlikleri altına aldıkları şehirlerde 
kendilerine bağlı sülaleleri iktidara 
getirmişlerdir. 

Strabon'un bildirdiğine göre (XIV, 659) 
Hekatomnos, Persler tarafından iktidara 
getirilmiş Karia kralıydı (ölümü M.Ö. 377). 
Mausolos, İdrieus ve Piksodaros adında 
üç oğlu, Artemisia ye Ada adında iki kızı 
vardı. Kızkardeşi Artemisia ile evlenen 
Mausolos'un, satrap olmasına karşın, 

gerçek bir krala has yetkileri bulunuyordu. 
İI.Artakserkses Mnemon yönetimine karşı 
yapılan ayaklanmaya katılmış ve bazı 
adalarla Lydia ve İonia'nın önemli 
bölümlerini ele geçirmiştir. Karia 
başkentini Mylasa'dan Halikarnassos'a 
taşımış, Dünyanın Yedi Harikasından biri 
olan Halikarnassos Mausoleion'u adlı 
anıtsal mezar onun için yaptırılmıştır. 
Mausoleum sözcüğü Roma Çağı ve daha 
sonraları en gözde mezar.anıtları için 
kullanılmıştır. 

Mausolos'un ardından Karia yönetimini 
üstlenen karısı ve kızkardeşi Artemisia 
da birkaç yıl içinde ölünce kardeşlerden 
İdrieus başa geçmiştir. Küçük kızkardeşi 
Ada ile evlenen İdrieus'un da zamansız 
ölümü üzerine yönetim en küçük kardeş 
olan Piksodaros'un eline geçmiştir. 
Piksodaros başa geçer geçmez kızkardeşi 
Ada'yı hemen Alinda'ya sürmüştür. 

Büyük İskender M.Ö. 334'te Pers seferi 
sırasında büyük bir hızla Karia bölgesini 
ele geçirmiş, Halikarnassos İskender'in 
Asia'da direnç gördüğü sayılı yerlerden 
biri olmuştur. İskender kenti ele 
geçirdikten sonra, dostça ilişkiler kurmuş 
olduğu Ada'yı sürgünden getirtmiş, tüm 
Karia'yı onun yönetimine bırakmıştır. 
Büyük İskender'in ölümü üzerine Karia, 
önce Seleukos Krallığı'na arkasından 
Bergama Krallığı'na (M-Ö. 160) katılmıştır. 
Karia Bölgesi M.Ö. 133'te Roma'nın Asia 
Eyaleti'nin bir parçası olmuş, Roma 
yönetimi sırasında 2 yüzyıl boyunca genel 
bir bolluk ve mutluluk yaşanmıştır. Üçüncü 
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yüzyılla birlikte düşüş bas göstermiştir . 
Yüzyıl sonlarına doğru Diocletianus'un 
yeni bir eyalet düzeni benimsemesi 
sonucunda, Karla ilk kez ayrı bir eyalet 
durumuna gelmiştir, imparator 
Constantlnus zamanında Hıristiyanlık 
resmen benimsenmiştir. 

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde, 
çeşitli üniversite ve bilim kuruluşlarının 
yaptığı arkeolojik kazılarda bulunmuş, 
önemli cam eserler yer almaktadır. 
Bunların yanı sıra az miktarda satın alma 
yoluyla müzeye kazandırılmış cam 
buluntular vardır. 

Kazı buluntu lan arasında en erken yapıtlar, 
Texas Üniversitesi adına Sualtı Arkeoloji 
Enst i tüsü tarafından Prof. Dr. George F. 
Bass ve daha sonra Dr. Cemal Pulak 
başkanlığında yapılan, Kaş-Uluburun 
Batığı kazısında bulunmuş cam külçelerdir. 
Bu külçeler bilinen en eski hammadde 
kaynaklandır. 1964 yılında başlayıp 1995 
yılında biten kazılarda bulunmuş ve Geç 
Bronz Çağı'na -M.Ö. H.yüzyılın ilk yansına-
tarihlenen ve sayılan 150*yi aşan, kobalt 
mavisi, turkuvaz ve lavanta renklerindeki 
yuvarlak, yassı ham cam külçeler o çağda 
Suriye'den Ege'ye cam ticareti yapıldığını 
ispatlamıştır. 

Uluburun kazısında 150'den fazla cam 
külçe ve külçe parçası bulunması, bunlann 
Teli el Amarna kazısında bulunmuş 
tabletlerde geçen mekku ve ehlipakku 
taşlan olabileceği savının ileri sürülmesine 
neden olmuştur. 

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde, 2 
tanesi halen müze Çam Salonunda 
sergilenen, diğerleri depo ve laboratuvarda 
korunan bu külçeler, Türkiye müzelerindeki 
bilinen en eski cam buluntu olmalannın 

yanı sıra M.Ö. 2.bin ticareti, taşımacılığı 
ve doğu-batı ilişkileri açısından da büyük 
öneme sahiptir (G.F.Bass, 1 9 9 6 : 67; 
G.F.Bass 1 9 6 5 : 6 1 9 - 6 3 5 ; LOppenheim 
1 9 7 3 : 2 5 9 - 2 6 6 ; Cemal Pulak 1 9 6 6 : 1 -
37). 

Uluburun sualtı kazısı'nda bulunmuş cam 
külçeler dışında M.Ö. 2.bine tarihlenen 
önemli bir buluntu da Bodrum Müzesi'ne 
bir kara kazısından gelmiştir. 1963 yılında 
Bodrum yakınlarındaki MüskebPde, Ankara 
Üniversitesi DTCF Arkeoloji Bölümü adına 
Prof.Dr.Yusuf Boysal başkanlığında kazılan 
Miken mezarlığında, C mezarlığı 22 nolu 
mezarda, bazı boyalı Miken çömlekleri ile 
beraber 33 adet cam boncuk 
bulunmuştur. Olasılıkla bir kadın mezarına 
gömü armağanı olarak bırakılan bu 
boncuklann her biri, ü s t kısmı ip delikli 
yatay çubuk biçimli, art kısmı kabartma 
yivli spiral biçimli, kıvrımlı ve ucu deniz 
kabuğu görünümlüdür. Kalıp baskı 
tekniğinde yapılan bu boncuklann 
benzelerine Mikenai ve Thebai'de, 
Yunanistan dışında da Girit ve Rodos'taki 
çeşitli merkezlerde rastlanmaktadır. 
Müskebi boncuklan M.Ö. 1400-1250 yıllan 
arasına tarihlenmiştir (Y. Boysal, 1 9 6 4 : 
61-63) . 

Robert H.Brill'in cam külçelerden aldığı 
örneklerin analizleri sonucunda Mısır 
şişeleri ile Miken boncuklannın aynı 
özellikleri taşıdığı konusunda fikir birliğine 
varilmıştır (G.F.Bass 1 9 9 6 : 6 7 ; G.F.Bass 
1 9 6 7 : 6 9 3 - 7 3 2 ) . 

Bodrum Müzesi'ndeki M.Ö. 2.bin 
buluntuları, Geç Bronz Çağı üretim 
merkezleri, ticareti, camın işlenişi gibi 
bilgilerin yanı sıra mezar hediyesi olarak 
da kullanıldıklarını belgelemektedir. 

Kronolojik olarak değerlendirildiğinde, 
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Bodrum Müzesi'nde M.Ö. 2.bin ile Arkaik 
Çağ arasındaki döneme ait herhangi bir 
eser bulunmamaktadır. Koleksiyonlar 
arasında Arkaik-Klasik Çağa tarihlenen 
kum kalıp tekniğinde yapılmış küçük 
amphoriskos ve alabastroniar yer 
almaktadır. Bu yapıtlar M.Ö. 6 -5 . 
yüzyıllara tarihlenen, Milas'ta bulunmuş 
bir alabastron İle bir amphoriskos ve 
buluntu yeri bilinmeyen başka bir kırık 
amphoriskostur. Bu eserlerin bulunuş 
biçimleri ile ilgili hiçbir bilgi yoktur. Ancak 
çok kıymetli olan altın kaplardan sonra 
camdan yapılanların en değerli olarak 
kabul edildiği o çağda bunlar, büyük bir 
olasılıkla mezar armağanı şeklinde 
kullanılmış olmalıdırlar (Aristophanes, 
Akherneis 74). 

Klasik Çağ buluntularının kazı sonucu 
müzeye kazandırılmış olanları hiç 
kuşkusuz tarihleme ve belgeleme 
açısından büyük öneme sahiptir, örneğin 
Danimarka Aarhus Üniversitesi adına 
Prof.Dr.Kristiân Jeppesen başkanlığında 
gerçekleştirilen 1973 yılı Mausoleum 
kazılarında ele geçen grotesk kuşbaşları 
ile boncuklar, ilginç sonuçlara ulaşılmasını 
sağlamıştır. Mausoleum'da güney 

ı iHsJrçöpj 'f u 'ı 
bulunmuş, kum kalıp tekniğiyle yapılmış 
kuş başlı pendantlar, Fenike-Kartaca 
kökenli yapımlardandır. Klasik Çağa 
tarihlenen bu pendant ve boncuklar Kuzey 
Afrika ve Suriye'den Halikarnassos'a ithal 
edilmiş olmalıdır (S.Goldetein 1979 :3B 
fig.12; Monique Seefried'in yaptığı 
çahf mada bu törlö eserlerin Kartaca 
yapımlı olduğu belirtilmiştir). 

Bodrum Müzesi'ndeki Klasik Çağa 
tarihlenen yapıtlar arasında, Karyalı 
Prenses mezarında bulunmuş küçük cam 
boncuklar o çağın nadir örnekleri arasında 
yer alır. 

19B9 yılında Bodrum'un kuzeydoğusunda, 
antik Halikarnassos kentinin dış ve iç sür 
duvarlan arasında, Milas kapısı yakınında, 
bir mezar bulunmuştur. Lahit içinde, 
çeşitli takılar, yüzükler ve başında bir 
taçla gömülmüş, 40 yaşlarında ölmüş bir 
kadın iskeleti açığa çıkarılmıştır. Bu kadın 
olasılıkla Mausolos sülalesinden bir 
prenses ya da saraya mensup soylu bir 
kadındı. Çeşitli artın buluntuların yanı sıra 
bazı cam boncuklar da bu kazıda ele 
geçmiştir. Halen Bodrum Sualtı Arkeoloji 
Müzesinde özel bir salonda sergilenen, 
İngiltere Manchester Üniversitesinde 
rekonstrüksiyonu yapılmış mankenin, bel 
kısmında bu camları görmek olasıdır. 
Bunlar mavi opak cam hamurlu, ip delikli 
olup kalıba döküm tekniğiyle yapılmıştır. 
Bunlann bir kısmı arpa biçimli, çoğunluğu 
aşık ya da çift yüzlü balta biçimlidir. 
Kazıda cam boncuklarla birlikte artın 
boncuklar da bulunmuştur. Bu altın ve 
cam boncukların birlikte bir dizi 
oluşturdukları düşünülebilir. Burada çift 
yüzlü balta ya da astragal ile arpa 
tanecikli amuletlerin dinsel bir amaca 
hizmet etmek üzere kullanıldığı 
varsayılabiKr. Çift yüzlü baltanın Mausolos 
ailesi için önemi büyüktür, örneğin 
Piksodaros sikkelerinde ayakta Zeus 
Labrandeus, çift yüzlü balta taşımaktadır 
(bkz. Sylloge Nummorum Graecorum, 
Carla 1947: Lev.14 fig.595-599). 

Karyalı Prenses mezarında bulunan 
camlar M.Ö. 4.yüzyılın ortasına 
tarihlenmiştir (Aykut özet 1992 :101-
113). Bu boncukların antik 
Halikarnassos'tan pek de uzak olmayan 
bir merkezden getirildiği düşünülmektedir. 
M.Ö. ©.yüzyılda Anadolu'da Sardis'te bir 
Lydia evinde küçük bir atölye bulunmuş 
olması, o çağda Anadolu'da cam 
üretimine başlandığını kanıtlamaktadır 
(bkz. C.Lightfoot 1 9 9 2 : 8 - 9 ) . Ayrıca 
Arkaik ve Klasik Çağlarda Rodos'ta önemli 
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cam atölyelerinin olması Karyalı Prenses 
boncuklarının burada imal edilmiş olmasını 
da akla getirmektedir. 

Bodrum Müzesi cam koleksiyonlarında 
Hellenistik Çağa tarihlenen camların azlığı 
da göze çarpmaktadır. Stratonikeia'da 
1986 yılında rastlantı sonucu bir yol kazısı 
sırasında açılan bir mezarda bulunan 
amphoriskos, Doğu Akdeniz ürünü olup 
M.O. 2 -1. yüzyıllarda Anadolu'nun güney 
kıyılarına getirilmiş ve büyük bir olasılıkla 
Halikarnassos Limanında bir soylu 
tarafından satın alınmış olmalıdır. Siyah 
cam hamurlu bu merhem şişesi kum kalıp 
tekniğiyle biçimlendirilmiş ve üzerine beyaz 
ve sarı cam lifleri sarılarak t ü y motif i 
biçiminde aletle şekillendirilmiştir. 

Köyceğiz'de bulunmuş,, iç kalıp tekniğiyle 
yapılmış bir aryballoş'un t a m benzeri 
bulunamadığı için tarihlenmesi açısından 
kesin bir sonuca ulaşılmasında 
zorlanılmıştır. Ancak büyük bir olasılıkla 
Hellenistik Çağa tarihlenebilir. 

Geç Hellenistik Çağa tarihlenen sonuncu 
yapıt Prof.Dr.8aki Öğün tarafından Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 
adına Kaunos'tayürütülen kazılarda 1974 
yılında 3 no'lu mezarda bulunmuş, kalıba 
döküm tekniğiyle yapılmış yeşil renkli bir 
kâsedir. Hellenistik Çağda çok değerli olan 
bu kâseler, bronz Frig kâselerinin bir 
devamı olarak yapılmıştır. 8u kâselerin 
ölülerin susuzluğunu gidermek amacıyla 
mezarlara konulduğu bilinmektedir. O 
çağda bunların kendiliğinden suyla 
dolacağına dönük bir inanç vardı. 

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ndeki 
Klasik ve Hellenistik yapıtların incelenmesi 
sonucunda, bunların bir kısmının Doğu 
Akdeniz'den ithal edildiği bir kısmının da 
yakın merkezlerden getirildiği anlaşılmıştır. 

Y ' ' 
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%^roârum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ride Geç yukarı doğru Aias ismi Grekçe harflerle 

Hellenistik - Erken Roma İmparatorluk yazılıdır. Gemi Troia savaşına" katılan 
Çağına tarihlenen tek bir poİykrom Salamis'li Aras'ın gemisidir. Şişenin arka 
alabastron vardır. Bu yapıt 1976 yılında yüzünde büyük bir zeytin ağacı altında 
Yatağan Yumurtalık yöresinde bir yol oturan, sırt ında hayvan postuyla, çıplak 
hafriyatında ortaya çıkartılan mezarda bir f igür vardır. Ellerini önündeki hayvana 
altın bir diademle birlikte bulunmuştur. doğru uzatmış olan bu figür deyine Aias 
Bu alabastron, altın varak ve renkli olmalıdır. v * 
şeritlerin renksiz cam hamuruna katılması , , 
ve bununla kaynaştırılması sonucu Stratonikeia şişesi gibi kalıba üfleme 
yapılmıştır. O çağda çok değerli olan altın yöntemiyle yapılmış şişelerin Yunanca 
bantlı mozaik cam teknikli yapıtları az yazıtl ı olanları, Doğu Akdeniz ürünüdür, 
sayıdaki atölyeler imal edebiliyordu. Bunlar Sidonve Kudüs atölyeleri işi olabilir. .•' 
Özellikle İskenderiye'deki cam ustaları iki Bir kahramanlık öyküsünün canlandırıldığı 
renksiz cam tabaka arasına aJtınşvarak Aias şişesi M.S. I.yüzyılda Doğu 
ve renkli şeritler yerleştirerek ancak bir Akdeniz'den gemi ile Karia bölgesine ihraç 
soylunun satın alabileceği bu değerli edilmiş ve Stratonikeialı soylu bir kişinin 
yapıtları yaratıyorlardı. Bodrum r mezarına, içindeki pahalı parfüm ya da . 
Müzesindeki alabastron da olasılıkla merhem ile birlikte-konulmuştur. 
İskenderiye'den gemi ile Karia bölgesine, G.Mafiacher ve S.Matheson yazdıkları,*; 
belki de Halikamassos Limanına getirilmiş makalelerde, şişe üzerindeki geminin 
ve Stratonikeialı bir soylu tarafından satıh Argonautlara a i t olduğunu ve 
alınarak ölümünden sonra mezarına kahramanların da İason ve Phrbaıs 
bırakılmıştır. olduğunu ileri sürmüşlerdir (G.Mariacher, 

1970 : 1 8 % 4 * S.Matheson, 1980 : 4 9 -
Kuşkusuz Bodrum MüzeSi'nin en değerli 50 fig.127). Ancak bu şişe üzerinde 
eseri 1966 yılında Stratonlkeiada Türkiye canlandırılan kahraman Aias't ır (A.Özet , ' 
Kömür İşletmeleri'nin yaptığı bir yol 1993, JGS, 142-145). 
hafriyatında ortaya çıkan mezarda 
bulunmuş ve 1991 yılında Eskihisar kazı Yukarıda özeljiklerine değindiğimiz M.S. 
evi deposundan Bodrum Müzesi'ne Lyüzyıİa tarihlenen kalıplama yöntemiyle 
getirilmiş kabartma bezemeli, mor renkli, yapılmış çok önemli lüks malların yanı şıra 
kalıba üfleme tekniğiyle yapılmış bir, şişedir. . Bodrum Müzesi'nde b i rde dilimli kâse 
Şişenin iki yüzünde de kabartma iki öykü bulunmaktadır. Bü kâse, benzerlerine: 
yer alır. Ön yüzde yelkenli ve kürekll bir bütün Akdeniz çevresinde ve Avrupa'da 
gemi, geminin baş tarafında zırhlı, miğferli, rastladığımız, M.S. I.yüzyıl başından. 
elinde kalkan ve kıliç bulunan bir savaşçı üçüncü çeyreğine kadar yapımına devam 
figürü vardır. Bu olağanüstü boyutlardaki edilmiş türün bilinen t ipik örneğidir. Yine 
savaşçının yanında aşağıdan de dilimli kâseler donemin lüks malları 
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arasına giren yapıtlardandır. Halen Cam 
Salonunda sergilenmekte olan bu sarı 
amber renkli, kalın çeperli, kalıptan çıkma, 
perdahlı, dilimli kâsenin nereden 
bulunduğu bilinmemektedir. Bu kâseler 
önceleri Doğu Akdeniz'de imal edilmiş ve 
buradan dağıtımı yapılmış, daha sonra 
italya ve Gallia atölyelerinde de yerel 
olarak imal edilmiştir. Ancak Antalya 
Müzesinde, Anamur'da ve Ankara Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi'nde bulunan yapıtlar 
bize yerel ürün ile ilgili kesin ipuçları 
vermemektedir (C.Lightfoot, 1 9 9 3 : 3 5 , 
22-37; M.Stern. 1 9 6 9 : 5 3 . 2 0 7 - 2 0 6 ; 
A.Özet, 1 9 6 7 : 5 9 3 , 6 0 3 fig.7). Büyük bir 
olasılıkla Bodrum Müzesi'ndeki amber 
renkli kâse Suriye-Filistin atölyelerinde 
yapılıp Karia bölgesine ihraç edilmiştir. 

Bu tören kabı dışında Bodrum Müzesinde 
yer alan Köyceğiz'de bulunmuş yeşil cam 
hamurlu, kesme bezemeli bir kâse ile 
Kaunos kazısı nekropol alanında 
mezarlarda bulunmuş mor ve mavi 
renklerde perdahsız kâse bardaklar, M.S. 
Lyüzyılın çok sevilen içki kaplarındandır. 
M.S. 1 .yüzyılda pek çok yeşil mavi renkli 
yapıt arasında, Kaunos bardağında 
olduğu gibi kimi zaman şarap rengi de 
kullanılmıştır (Beat Rutti, 1991:325). 

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde M.S. 
Lyüzyıla tarihlenen diğer yapıtlar, 
sürahiler, küresel gövdeli küçük şişeler, 
tüp unguentariumlar, şamdan tip' 
unguentariumiarın armudî ve soğan 
gövdeli olanlarının hepsi serbest üfleme 
yöntemiyle yapılmış ve halkın günlük 
kullandığı kaplar oluşmuştur. Bunların 
özensiz yapılmış ve ucuz kaplar olması ilk 
yerel ürünler olduklarını gösterir. Üfleme 
çubuğunun keşfinden sonra, artan talebi 
karşılamak için Ege Bölgesı'nde basit 
yapım atölyeleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca 
büyük bir olasılıkla gezginci imalatçılar da 
bu dönemde çalışmalarını 
sürdürmüşlerdir. 

Karia Bölgesi'nde ise yerel cam üretimi 
ile ilgili bir veri henüz bulunamamıştır. 
Ancak Erken Roma İmparatorluk Çağında 
basit anlamda yerel sanayi olduğu 
sanılmaktadır. 

Erken imparatorluk Çağında parfüm 
şişelerinin özellikle tüp biçimli olanlarının 
çok yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. 
Bunların ağız kenarları içe doğru 
katlanarak yapılanlarının Poğu Roma 
ürünü olduğu ileri sürülmüştür (M.Stern, 
1977:35-36) . Bodrum Müzesi'ndeki pek 
çok silindir gövdeli, uzun boyunlu, gövdesi 
damla biçimli tüp şişeler arasında iğ 
biçimli bir unguentarium, özel bir forma 
sahip tek örnektir. Bu iğ biçimli parfüm 
şişesi, benzerleri Anadolu'da olan, ancak 
Suriye ve Filistin'de görülmeyen, daha çok 
Ege ve Yunanistan'daki kazılarda ele 
geçmiş yapıtlardandır (bkz. Emel Erten 
Yağcı, 1 9 9 0 : 3 2 - 3 3 ) . Bodrum 
Müzesi'ndeki bu iğ biçimli unguentarium 
da Karia Bölgesfne batıdan ithal edilmiş 
olmalıdır. 

Bodrum Müzesi'ndeki Erken imparatorluk 
Çağına tarihlenen diğer yapıtlar arasında, 
kozmetik ya da ilâç karıştırmak için 
yapılmış bir burmalı çubuk da 
bulunmaktadır. Başka bir düz çubuk ise 
bir sürmedanın üs t kısmına ait olmalıdır. 
Ayrıca pek çok küçük yuvarlak, oval boncuk, 
kakma bezeme ya da oyun taş ı olmak 
üzere imal edilmiş zarlar vb. üretim 
elemanları da yine Erken imparatorluk 
Çağına tarihlenebilmektedir. Bu gruba 
giren sonuncu eser, bir kavanoz ya da 
kâse kapağı, türünün Bodrum 
Müzesi'ndeki tek örneğidir. 

Yukarıda özelliklerine genel olarak 
değindiğimiz yapıtlar armağan olarak 
mezarlara bırakılmışlardır. Bunlar tören 
kaplan, içki kaplan, koku şişeleri gibi 
eşyalardır. 



Orta Roma İmparatorluk Çağı (M.S .2. v e 3 . Y ü z y i i ) 

B odrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ndeki Orta 
Roma İmparatoluk Çağma tarihlenen. 
eserler M.S. Lyüzyiİ sonundan başlayarak 
tüm M.S. 2.yüzyılı kapsayan ve M.S. 
3.yüzyıla kadar süren evrede 
yapılmışlardır. Kazı dışı yollarla müzeye 
gelen eserleri tarlhlemekte çok zorluk ; -
çekilmektedir. Cam yapıtların bazı tipleri 
çok sevilerek tüm Roma İmparatorluk 
Çağında kullanılmış, bazı tipleri de bir süre 
sonra imalattan kaldırılmıştır. Bodrum 
Müzesi'nde Orta Roma İmparatorluk 
Çağına tarihlenen içki kapları 
bulunmaktadır Ayrıca müze 
koleksiyonunda yer alan kaideli ve kaidesiz 
kaşeler günlük olarak kullanılan eşyalardır. 
Bodrum Müzesindeki bezemeli sürahi o 
çağın kullanılan lüks malları arasına 
girmekteydi. , 

Müze koleksiyonunda tek bir minyatür 
küp bulunmaktadır. Bu minyatür küplere 
Anavarza kazılarında da rastlanmıştır. 
Bünlarm, içindeki parfümlerle birlikte 
armağan olarak mezarlara bırakıldıkları 
bilinmektedir (M.Stern, 1 9 0 9 : 6 0 2 res.11). 

Bunlar arasında küresel gövdeli, yaka 
ağızlı tek bir şişe; Karia Bölgesi çevresinde 
bir atölyede İmal edilmiş olmalıdır. Bir 
başka .silindir gövdeli küçük Şişe Kaünos 
kazısında bir mezarda bulunmuştur. Bu 
t ip şişelerin büyük olanları ilaç depolamak, 

. küçük olanları parfüm koymak için 
yapılmıştır. Suriye'de bir eczacıya a i t 
mezarda benzer şişeler bulunmuştur (bkz. 
M.Stern, 19B9: 6 0 3 - 6 0 4 ) . Marmaris'te 
bir grup eserle birlikte bulunan silindir 
gövdeli büyük şişe, lüks yapıtlara bir 
örnektir. Silindir gövdeli bu şişe ile birlikte 
M.S. I.yüzyıla tarihlenen dilimli bir kâse 
de ele geçmiştir. Poğaldir ki bu eserler 
toplama olup ayn yerlerde bulunmuşlardır. 
Bu kulplu, silindir gövdeli şişe ya da sürahi, 
o çağda sofra eşyası olarak günlük 
yaşamda kullanılan kaplardandır. Bu tü r 
bazı yapıtla!*, kremasyon sonucu oluşan 
küllerin korunması için kullanılan urna'lar 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bû urna'lara 
daha çok Orta Avrupa'da rastlanmaktadır 
(P.B. Harden, 19ÖB i 9 6 - 9 7 fig.30-39). 
Bu yapıt Bodrum Müzesi'nin güzel eserleri 
arasında yer almaktadır. 

Günlük yaşamda sofra eşyası Olarak 
kullanılan küresel ve silindir gövdeli 
şişelerle, malzeme depolamak için 
kullanılan kare şişelerden Bodrum 
Müzesi'nde birer örnek bulunmaktadır. 

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde tek 
bir kare şişe bulunmaktadır. Kare şişeler 
M.S. 2.yüzyılda malzeme depolamak için 
kullanılan çok yaygın bir t ipin bilinen 
örneğidir. Müzedeki bu kare şişe, yarım 
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kalıba üfleme yöntemi ile yapılmıştır. Taban 

kısmında ortada yer alan kabartma 

yivlerin çevresinde d ö r t adet kabara 

bulunmaktadır. 

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinde yer 

alan Orta İmparatorluk Çağı yapıtları 

arasında parrum şişeleri diğer şişelere 

oranla daha çoktur. Bunlar kendi başına 

ayakta durabilecek formda yapılmış, 

şamdan t ipi unguentariumlardır.Özellikle 

çok yaygın bir tip olan konik biçimli yapıtlar 

ile çan biçimli, üçgen ve yassı üçgen gövdeli 

parfüm şişeleri vardır. Hepsi serbest 

üfleme yöntemiyle yapılmış ve açik mavi-

yeşil renklidir. Bunlar antik kentlerdeki 

pazar yerlerinde, dükkânlarda, içlerindeki 

ürünle birlikte pazarlanan ve günlük 

yaşamda kullanıldığı kadar mezarlara 

armağan olarak konmak üzere Satılmış 

yapıtlardır. Hepsi kısa zamanda yapılmış, 

çok pahalı olmayan basit yerel üretim 

eşyalarıdır. 

Bodrum Müzesindeki M.S. 2.yüzyıl 

yapıtları, genel olarak sofra eşyası ya da 

malzen/ıe depolamak için yapılmış; Karia 

Bölgesinde veya yakın çevrede, -örneğin 

Ege Bölgesinde- imal edilmiş günlük 

kullanıma dönük kaplardır. 
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Geç Roma imparatorluk Çağı (M.S. 3. v e 4 . Y ü z y ı l ) 

r o d r u m Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde Geç 

Roma İmparatorluk Çağma, M.S. 3-

4.yüzyıllara tarihlenen camlar sayıca 

azdır. Bunların, bir kısmı kesme bezemeli 

ya da lif sarılı şişe ve Sürahilerdir. Huni 

ağızlı uzun oval gövdeli, lif bezemeli, 

boyundan tutularak kullanıldığı düşünülen 

kulpsuz sürahilerin yanı sıra küresel 

gövdeli, üzeri paralel çizgilerle çark kesme 

yöntemiyle bezenmiş şişeler de bu geç 

dönemin özenli yapıtlarındandır. Bu gruba 

giren özel bir şişe daha vardır. Su bir 

gutturniumdur. Gutturniumun küresel 

gövdesi üzerinde paralel çizgilerle ç a r k , 

kesme süsleme yapılmıştır. Su t ü r 

şişelerin içlerindeki malzemenin az 

akmasını sağlamak için, boyun ve gövde 

arasında iç kısanda bir perde bulunur. Bu 

t ü r ürünler Suriye ve çevresinde M.S. 

3.yüzyılda imal edilmişlerdir. Nerede 

bulunduğunu bilmediğimiz bu gutturnium 

Bodrum Müzesi'ndeki tek örnektir. 

Bodrum Müzesi'ndeki Geç İmparatorluk 

Çağına tarihlenen kâselerden silindir 

gövdeli kaidesiz bir yapıt da Milas'ta 

bulunmuştur. Bu t ip kaplar sofra eşyaları 

arasında yer alan göster işs iz kaplardır. 

Büyük bir olasılıkla yerel yapımdırlar. Geç 

İmparatorluk Çağında bazı kâseler sadece 

içki kabı olarak kullanılmıştır. Bunların 

kandil işlevi gören aydınlatma amacıyla 

yapılmış benzerleri de vardır. Özellikle mavi 

benek bezemeli.olanlar ünlüdür (bkz. 

M.Stern, ' l977:127 No. 41, lev. 4 ) . Geç 

İmparatorluk Çağına tarihlenen bir başka 

kâsede gene Milas'ta bulunmuştur. 

Kaideli ve ağız kenarı katlanmış olan bu 

kâse, form olarak Mısır'da Karanis'te 

bulunmuş olan kâselere benzer, ancak 

onların san ve eflatun renkli çizgileri vardır 

(D.B. Harden, 19B0 : 9 9 , fig.41). Bodrum 

Müzesi'ndeki bu Milas kâsesi günlük 

kullanım kabı olarak yakın bir çevrede 

üretilmiş olmalıdır. 

Baskı bezemeli yapıtlardan halen Bodrum 

Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde iki örnek 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisinin 

buluntu yeri belli değildir. İkincisi fog¿".--;. 

Marmaris'te bulunmuştur. Bu iki sürahinin 

d ö r t yüzünde de sıcak baskı ile çökertme 

bezeme yapılmıştır. Ancak bu çökertmenin 

bezeme amaçlı olmayıp kabın parmaklar 

arasında sağlam tutulması için yapıldığı 

ileri sürülmektedir (C.Lightfoot, 1992 : 

9 9 , f i g . 5 2 ) . 

1969 yılında Yassıada Geç Roma Batığı 

kazısında bazı kırık camlarla birlikte bir 

de t a m şişe ele geçmiştir. Bu sarı renkte, 

kalıba üfleme şişe, kazı malzemesi olduğu 

için kesin tarihlenmiştir. M.S. 4.yûzyılın 

sonu. ve S.yüzyılın başına tarihlenen bu 
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sürahi sağlam olarak ele geçmiş bir yapıt 

olup Geç Roma İmparatorluk Çağı 

özelliklerini yansıtmaktadır (bkz. George 

F. Bass ve F.van Poorninck, 1976 : 37, 

fig.37). 

Yassıada Roma Batığı kazısında 

bulunmuş bu küçük sürahinin de sofra 

eşyası olması gerekir. Yassıada sürahisi 

ön kalıba üfleme yöntemiyle yapılmıştır 

ve gövde üzerinde dikey kaburga izleri 

bulunmaktadır. Sürahinin boynuna 

sağlamlaştırma amacıyla cam lifi 

sarılmıştır. 

1961-1964 yıllarında Yassıada'da kazısı 

yapılmış olan M.S. 7.yüzyıla tarihlenen 

Doğu Roma Batığında renksiz bir şişeye 

a i t boyun Ve dip parçası ele geçmiştir. 

Halen Poğu Roma Gemisi Salonunda 

sergilenmekte olan bu şişenin boynunun 

a l t kısmında kabartma bezemelerin 

başlangıcı görülebilmektedir. 

bulunmuş huni ağızlı bir şişe ve özensiz 

yapılmış bazı küçük şişeler Geç Roma 

İmparatorluk Çağı eserlerini 

oluşturmaktadır. Bunlar dışında satın 

alma yoluyla müze koleksiyonlarına katılan 

İslam dönemine a i t tek bir yapıt 

bulunmaktadır. Bu eser üzerinde 

kabartma bezemeler vardır. 

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde 

koleksiyonu tamamlayan bir grup cam 

bilezik de vardır. Kazı dışı buluntular 

oldukları için bunları tarihlemek çok güç 

olmaktadır. Benzer bileziklerin Geç Roma 

Dönemi kaplarıyla aynı tarihe a i t • 

olabilecekleri belirtilmiştir (bkz. 

Ç.Lightfoot 1992 : 10, fig.159-160). Bu 

t i p bileziklerin bir kısmının da Bizans 

Çağına a i t oldukları ileri sürülmektedir. 

Geç Roma İmparatorluk Çağına tarihlenen 

ikj ungüentarium'dan ilki 1903 yılında 

Stratonikeia'da kazı sonucu 

bulunmuş, ağzı akıtmalı, » B M ^ İ 

özel formlu bir yapıttır. /gmr 

İkinci şişe ise 1972 . j S j 

Euromps kazısında ele Wk 

geçmiş silindirik gövdeli bir ^ İ B f e a J 

unguentariumdur. Bunlar Geç V İ 

İmparatorluk Çağında nadir de 

o|sa hâlâ koku şişelerinin imal 1 

edildiğini göstermektedir. Marmaris'te 



"odrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde, özel Çoğu ince çeperii olarak imal edilmiş olan 
bir salonda, Marmaris Serçe Limanı bu cam kaplar, renksiz, açık ve koyu yeşil, 
Batığında bulunmuş, halen bilinen en sarı , bordo ya da pembe-bej tonlarda, 
önemli İslâm cam koleksiyonu serbest üfleme ve kalıba üfleme 
sergilenmektedir. 1977-1979 yıllarında teknikleriyle yapılmışlardır. Kalıba üfleme 
sürdürülen kazıda ele geçen' buluntular teknikli yapıtlar, baklava desenli, o r tas ı 
geminin M.S. 1025 tarihinde Karadeniz'e yıldızlı motif l i tabaklar, kâse ve 
ulaşmak amacıyla Suriye'deki bir limandan kavanozlardır. Serbest üfleme tekniğiyle 
yola çıktığını, ancak bilinmeyen bir nedenle yapılmış birçok yapı t arasında.kesme.. 
Serçe Limanında battığını göstermektedir. bezemeli olanları, lüks ürün olup özel olarak 

imal edilmişlerdir. Su çağda cam 
Geminin t i car i nitelikteki 3 tonluk yükü, yapımında yeni bir yöntem uygulanmaya 
cam külçeler, kırık parçalar ve çeşitli başlanmıştır. Su yöntemde cam yapı t 
kaplardan oluşmaktaydı. Bu koleksiyonu daha sıcakken yüzeyinde kesme yapılarak 
oluşturan cam yapıtların birbirinden farklı bezemeler oluşturulmaktaydı. Sıcak 
yaklaşık ikiyüz..tipe ayrıldığı görülmektedir. kesme adı verilen bu yöntemle kabartma 
Buluntular arasında yer alan Fatımî çizgili resimler elde edilmekteydi. Bu 
Halifelerinin adı yazılı kalıp baskı cam teknikle bezemeler daha keskin hatlara 
senceler (ağırlıklar) geminin M.S. H.yüzyılın kavuşmaktaydı. Burada kullanılmış aslan, 
ilk yarısında yola çıktığını belgelemiştir. balık kılçığı gibi figürlerin yani sıra kimi 

başka desenler doğu etkisini ve İslâm 
Serçe Batığı camları dö r t ana gruba ayrılır. özelliklerini yansıtmaktadır. Sürahi ve 
Birinci grup sofra eşyalarıdır. Bunlar büyük • bârdakİardaki kesme doğu motifleri ve 
servis tabakları, sürahiler, meyvelik ve sütunlu yapı bezemeleri doğu • .'_ 
kâseler ile bardak ve fincanlardan oluşur. mimarisindeki atmosferi -binbir gece 
İkinci grup, kavanozlar, şişeler ve masallarının büyülü atmosfer ini - akla 
damacanalar gibi çeşitli sıvıları depolamak getirmektedir. 
amacıyla kullanılan kaplardır. Üçüncü . 
guruptaki kandiller aydınlatma amacıyla 0 çağda pazar isteklerini karşılamak 
yapılmışlardır. Dördüncü grupta bulunan amacıyla üretilen camlar, sofra eşyaları, 
koku şişeleri, mürekkep hokkaları, hacı kandiller ve hediyelik şişeler Karadeniz 
şişeleri anı eşyası olarak imal edilmişlerdir. kıyılarında, kentlerdeki ya da nehir 

kıyılarındaki atölye ve dükkânlarda hurda < 
olarak pazarlanmak amacıyla taşınıyordu. ; 
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1. Cam Külçe / Tip I 
231.04 • . :•: 
Yük. 5,7 cm.; alt yüzey çapı 15.4 cm. ; Ü s t yüzey çapı 12,5 cm. 
Buluntu yeri Kaş Ulu burun Bronz Çağ Batığı 1904 kazısı, kazı no KVV 3. 
Koyu mavi kobalt renkli, kalıba dökme yöntemi ile 
biçimlendirilmiş, üs tü alt ı düz,bir yüzü ^ ^ ^ ^ ^ m m ^ ^ m 

dana geniş, kesik koni biçimli, ü s t ~" . 
yüzey kenarları yuvarlatılmış, 
yan yüzde bir tarafta siyah , 
lekeli, pürtüktü yüzeylidir. 
Yüzeyde dökülmeler, 
kenarlarda çentik şeklinde 
kırıklar vardır. I ^ ^ ^ ^ H h 
Tarihi: M.Ö. 14.yüzyıi 
Y a y ı n : G.F. Bass . (1905) 
619-635 fig.5; G.F. Bass , .!' V 
(1907) 693-732; G.F.Bass % 
(1996) 6 0 - 7 9 ; Cemal Pulak 

2. Cam Külçe / Tip I 
3.31.04 ••• 
Yük.6,7 cm. ; alt yüzey çapı 15,6 cm. ; ü s t yüzey çapı 14 cm. 
Buluntu yeri Kaş Uluburun Bronz Çağ Batığı 1904 kazısı, kazı no KVV 4. 
Koyu mavi kobalt renkli, yuvarlak alt ve ü s t yüzeyli, 
kesik koni biçimli, art yüzey üste göre ^-<*^77l^s^~z~^~~--~- -
daha geniş, üs t yüzey kenarları ^^-^^şK^ •. ' 
yuvarlatılmış, pürüzlü yüzeylidir. ^ jûft jy ; 

Yan yüzde dış etkenlerle <âm* ' » l ^ f i 1 ^ 
oluşmuş gri, beyaz ve 
pas rengi lekeler vardır. 
Tarihi: M.Ö. 14.yüzyıl 
Y a y ı n : G.F. Bass , (1905) 
619-635 f ig .5 ; 
G.F. Bass,(1907)693-732; 
G.F, Bass , (1996)60-79; 
Cemal Pulak, (1900) 1-37 



3. Cam Boncuklar / Tip I 
711 (33 adet boncuk ya da aplik) 
Uz. 2.6 c m . ; gen. 1,3 cm. 
Buluntu yeri Bodrum Müskebi 1963 kazısı, kazı env. 
no. 72 C mezar 22. 
Koyu mavi cam hamurlu, kalıba baskı yöntemiyle 
yapılmış, her bir boncuğun ü s t kısmı kabartma dikey 
yivli, or tas ı uzun ip delikli, yatay makara biçimlidir. 
Alt kısmı spiral şekilli, dikey kabartma yivli bir 
çubuktur. Ü s t kısmı deniz kabuğunu andırır biçimde 
kıvrımlıdır. Üzeri d ıs etkenler nedenivle bevaz. kimi 
yerlerde koyu renkli bir tabakayla kaplanmıştır. 
Tarihi: Geç Minos Miken Çağı M.Ö. 1400-1250. 
Yayın: Prof.Dr.Y.Boysal,(1964) 61 -63 ; 
A.Özet. (1992) 115-133. 
Benzerleri -.S.Goldstein, (1979) 1-96 fig.177-176; 
R.A.Higgins, (1961) 41-44. 







4.Amphoriskos / Tip II 
Etütlük 
Yük. 7,2 cm., gövde çapı 5,6 cm. 
Buluntu yeri bilinmiyor. 
Yan saydam, lacivert cam zemin üzerine, san ve acık mavi opak cam ile sarmal çizgi ve 
zikzak bezeme yapılmıştır. İç kalıp tekniğiyle hazırlanmış, geniş yuvarlak omuzlu, dibe 
doğru daralan topaç gövdelidir. Boyun ve gövdenin bir kısmı ile dip kırıktır. 
Tarihi : Klasik Çağ, M.Ö. 5.-4.yüzyıl 
benzerleri :Ş.Atik 1990:16, res.12; Anadolu Medeniyetleri Sergi katalogu , 
1 9 5 3 : 3 5 B 6 7 ; B. Freyer Schauenburg. 1973:145. Iev.15 b; G. Platz Horster, 
1976:13 Nr .9 ;A .Özet , 1 9 6 7 : 5 9 0 "7' 
fig.1 ;Y.Akat - N.Fıratlı, 1954:19 Nr.4 |j 
res.17: P.Fossing. 1940: 71 fig.47. >i 



5. Amphoriskos / Tip II 
17.3.91 
Yük. 6 ,4 cm., ç a p : 4,3 cm. 
Buluntu Yeri Milas'tır. 
Yarı saydam, cam göbeği mavisi cam hamurundan^ kum kalıp tekniğiyle yapılmış, sarı ve 
turkuvazcam ipliği sarılarak çizgi ve zikzak biçimde taranmışt ır . Etrafına sarı bir lif bantı 
sarılmış yuvarlak ağızlı, kısa boyunlu, iki küçük kulpludur. Gövde aşağı doğru daralan eğimli 
topaç şekillidir. Kap yüzeyi iyi bir biçimde perdahlanmıştır. Topuz dip ve gövdeden bazı 
parçalar kırıktır. 
Tarihi : Klasik Çağ, M.Ö. 5.-4.yüzyıl 
Benzerleri: Ş.Atik, 1990 : 1 6 res.12. 



6. Amphoriskos / Tip li 
1.17.91 
Yük. 15,5 cm., Gövde çapı 5,2 cm. 
Buluntu yeri Stratonikeia'dır, 1986. 
Siyah cam hamurlu, kum kalıp tekniğiyle 
yapılmış, yuvarlak, dışa çekik ağızlı, uzun 
boyunlu ve belirgin omuzlu olup uzun oval 
gövdeli, topuz dipli, çift kulpludur, Ağız, kulplar 
ve topuz biçimli dip, cam göbeği mavi renklidir 

y y -

v s 
'üzerine beyaz, sarı cam lifler sarılmış, boyun 
ve omuzda diyagonal olan sarma, gövde 
üzerinde saçak püskül şeklinde taranmıştır . 
Gövdenin a l t kısmında sadece beyaz lif 
sarılmış, dalgalı saçak a l t ta paralel çizgi 
biçimine dönüşmüştür . Gövde üzerinde bir 
kabarıklık bulunmaktadır. 

Tarihi : Hellenistik Çağ, M.Ö. 2.-1.yüzyıl 
Yayın : A.Özet, 1992:114-133,.fig.2/ 
Benzerleri: P.Fossing, 1940 :121, f i g . 9 4 ; S.Goldstein, 1979: 
129 Fig .268;Ş.At ik , 1990 : 28 res.24; Chloe Zenvick, 1980:15 fig.5. 

- s / 

3 8 



7. Alabastron / Tip II 
4492 
Yük, 9,5 cm., gövde çapı 2,7 cm. 
9)117 /tanı ^ ^ /-m 

Buluntu yeri Milas'tır. 1970 
Cam göbeği mavi-yeşil renkli yarı şeffaf cam 
zemin üzerine sarı ve mavi opak cam iplikleri 
sarılarak halka ve zikzak bezeme yapılmıştır. 
Dışa çekik huni ağızlı, çok kısa boyunlu, uzun 
silindirik gövdeli, yuvarlak djplidir. Gövdenin 
ü s t kısmında kulakçığa benzer küçük halka kulplar 
bulunmaktadır. Ağız kenarına sarı lif sarı lmıştır . C< 
Mı^y ı\i£/ııııı IMCI ı \ u ı c « ı \ y i g c ı ı^&ı •<£•&• ı \ u y u r \ ı ı e ı m c * I\UIJ/IMI 

bulunmaktadır. Ağız kenarına sarı lif sarılmıştır. Cam 
iplikleri tüm gövdeyi kaplar şekilde şişe etrafında 
dolanmıştır. Lifler dipte kivrık olarak sonuçlanır. 
Şişe üzerinde belli belirsiz kaburga izi bulunur. 
Ağız kenarı ve kulplardan biri kırıktır. 
Tarihi :Klasik Çağ, M.Ö. 5.-4.yüzyıl 
Benzerleri: Ş. Atik, 1 9 9 0 : 1 6 - 2 9 res.17; S.Goldsteln, 1979:127 Nr .263; P.Fossing, 
1940: 67 fig.41; A.Topbaş, 1992: III Müze.1-30 res.33. 

3 9 



Ö.Pendant/T ip l I ™ l a S a _ W 
6 9 3 0 
Yük. 1,5 cm. gen.1,3 cm. 
Buluntu yeri Mausoleion kazısı 1973'tür. Kazı no 2. 
Açık yeşil geçirgen cam hamurlu kum kalıp tekniğiyle yapılmış iki adet stilize kuş başıdır. 
Göz çeperi belirtilmiştir. Bir tarafında halka biçimli kulp vardır. A l t kısmına opak beyaz lif 
sarılmıştır. İçte geçme yuvası ü s t kısma kadar çıkar. Gaga ve gaganın arka taraf ı kırıktır. 
Tarihi : Klasik Çağ, M.Ö. 4.yüzyıl 
Benzerleri: Ş.Goldstein, 1979 : 36 fig.12. 

9. Boncuk / Tip II 
6 9 2 9 •• * •'• < ; " 
Uz. 2,5 emi, gen. 1,4 cm., kal. 0 , 6 cm. 
Mausoleion Kazısı 1973'te bulunmuştur. Kazı no T. Koyu mavi opak Cam hamurlu, üzeri opak 
beyaz cam ipliğiyle bezeli, mekik biçimli, ortası delik, kum kalıp tekniğiyle yapılmıştır. Ortadan 
kırık iki parçadır. 
Tarihi : Klasik Çağ, M.Ö. 4.yüzyıl V '* 

10. Boncuk 
6931 _ J ; ' . ' ; . ; 
Çap: 1,2-1,1 cm. 
Buluntu yeri Mausoleion kazısı 1973. Kazı no 3. 
Parlak yeşil geçirgen cam hamurlu, ortası delik, oval döküm 

olarak yapılmıştır. Bir ucu aşınmıştır . 
Tarihi : Klasik Çağ, M.Ö. 4.yüzyıl 

• 3 

4 0 



Boncuklar / Tip II , 
20 ,9 .89 
Yük. : 0,7 cm. (aşık biçimli), çap : 0,4 cm; 
yük.: 0 ,6 cm. (arpa biçimli) çap :0,3 cm. 
Buluntu yeri Karyalı Prenses mezarı 1989. 
Kazı no: A.B. 20/89 
Bodrum Yokuşbaşı'nda ortaya çıkarılan 
Karyalı Prenses mezarında bulunan 22 
adet aşık biçimli, 8 âdet arpa tanesi 
biçimli, mavi cam hamurlu, ortalarında ip 
deliği bulunan boncuklar, kalıba döküm 
olarak yapılmışlardır. Aşık biçimi olan 
boncukların iki ön ve arka yüz arasında iki 
dar yan yüz bulunmaktadır. Arpa tanesi 
boncuklar ise bikonik biçimlidir. Bikonik 
biçimli boncuklar yatay, aşık biçimli 
boncuklar ise dikey olarak sıralanmış 
olmalıdır. Karyalı Prenses mezarında aynı 
formda altın boncuklar da bulunmuştur. 
Piş yüzde aşınmalar vardır. 
Tarihi: Klasik Çağ, M.Ö. 4.yüzyılın ortası 
Yayın: M.A.Özet, 1992:101-112; 
M.A. Özet, 1994 : &Ö-96 
Benzerleri: A.von Saldern, 
1980:107-109 % 8 4 1 - 8 4 2 - 8 4 5 . 



12. Aryballos / Tip II 
2229 
Yük. : 9,7cm., ağız çapı: 4,7 cm. 
Buluntu yeri Köyceğiz. 
Yeşil-camgöbeği mavisi, yan geçirgen cam hamurlu, opak beyaz cam ipliği sanlarak bezenmiş, 
kum kalıp tekniğiyle yapılmıştır. Ağız dışa çekilmiş huni biçimli, kısa boyunlu, soğan gövdelidir. 
Ağız kenannda alet izi vardır. Ağız ve boyun daha kalın çeperli, gövde biraz daha ince çeperli 
yapılmıştır. Şişe etrafına sarılan cam iplikler saçak püskül biçiminde taranmıştır . Boyunda 
cam ipliğin ucu fiyonk şeklinde sarılmıştır. Dipte cam hamuru bastırılarak bir tarafta 
yoğunlaştırılmıştır. Dış yüzeyinde ve liflerde dökülmeler vardır. 
Tarihi: Hellenistik Çağ, M.Ö. 3.-2.yüzyıl 
Benzerleri: P.Fossing, 1940:124-126 fig.99,103. 



• 
13. Kâse /Tip II 

7760 

Yük.: 7 cm., ağız ç a p ı : 12,9 cm. 

Buluntu yeri Kaunos 1974 kazısı. Kazı no.68/172. 

Parlak yeşil yarı geçirgen cam hamurludur. Hamuru içinde hava kabarcıkları vardır. Kâse 

kalıba döküm olarak yapılmış ve perdahlanmıştır. Yarım küre formlu, katlanmış ağız kenarlı, 

ağız altında çark kesme bezemelidir. Kaide etrafında içice birkaç çark kesme izi bulunmaktadır. 

Torna ile perdahlanmıştır. Ağız kenarında kırık ve eksiklikler bulunmaktadır. Çatlak 

yapıştırılmıştır. 

Tarihi : Geç Hellenistik Çağ, M.Ö. 2.-1.yüzyıl 

Benzerleri: S.Goldstein, 1979 :138 f ig.282; A.von Saldern. 1 9 8 0 : 6 ; YAkat - N.Fıratlı, 

1984: 22 fig.81 res.31; M.Stern, 1989 : 597; M.De Juliis Ettore, 1989 : 249 fig.48. 

mm 







14. Alabastron / Tip III A 
4.4.76 
Yük.: 11 cm., çapı: 2 cm. 
Buluntu yeri Yatağan, Yumurtalık. 
Türkiye Kömür İşletmeleri yol kazısında ortaya çıkan mezarda altın diadem parçaları ile 
birlikte bulunmuştur. Açık ve koyu tonda mavi-yeşil yarı geçirgen cam şeritler ile opak beyaz 
şeritler ve altın varak kullanılarak mozaik ya da altın bantlı cam tekniğiyle imal edilmiştir. 
Bu yapım yöntemi ya kalıpta ısıtılarak kaynaştırma şeklinde ya da üfleme ve bastırma 
biçiminde yapılmaktadır. Form olarak ü s t kısmı düz, gövde uzun silindirik, yuvarlatılmış 
tabanlıdır. Renkli şeritler spiraller şeklinde kabın yüzeyini çevreler. Bu tip kaplar örnekleri 
az görülen eserlerden oldukları ve pahalıya mal oldukları için belli sayıdaki üretim merkezlerinde, 
örneğin İskenderiye'deki cam atölyelerde imal ediliyordu. Dış yüzeyinde yer yer dökülmeler* 
görülmektedir. 
Tarihi: Geç Hellenistik-Erken Roma İmparatorluk Çağı, M.Ö.1.-M.5.1.yüzyıl 
Benzerleri: P.Fossing, 1940:114-115 fig.B7; S.Goldstein, 1976: 207 f ig.564; 

1 §G.PIatz -Hörster , 1 9 7 6 : 2 6 fig.27; Y.Akat-N.Fıratl ı , 1 9 6 4 : 1 6 fig.19, res.8, 

4 6 



15. Amphorlskos / Tip III A 
2.17.91 
Yük.: 0 cm, gövde çapı: 4 cm. 
Buluntuı yeri Stratonikeia, 1906. 
Mor saydam cam hamurlu, ç i f t 
taraflı kalıba üfleme, yuvarlak 
ağız içe ince kıvrılmış, kısa 

f boyunlu, ç i ft kulplu, yuvarlık 
omuzlu, aşağı doğru daralan 
uzun sillndirik gövdeli, düz 
diplidir. İki yanda boydan boya 
kalıp izi vardır. Kalıba üfleme 
sırasında kalıp içinde bulunan 
negatif resimler şişe yüzüne 
kabartma olarak çıkmıştır. Ön 
yüzdeki kabartma sahnede 
ortada bir yelkenli enine olarak 
tüm alanı kaplamaktadır. 
Yelkenlinin ana direği ve onu 
dikey kesen yelkenlerin sarılı 
olduğu seren direği vardır. 
Ana direğin üstünde yelkenleri i 
toplamaya yarayan bir 1 
mekanizma bulunmaktadır. 
Çapraz olarak birbirini kesen 
halatların bir ucu yelkene diğer 
ucu ana direğe bağlıdır. Baş ve 
kıç uzantıları belirtilmiş, kürekleri 
suya sarkıtılmış gemide 2 figür 
bulunmaktadır. Yelkenlinin bir 
ucunda dümen kullanan gemici 
sırttan gösterilmiştir. Geminin 
baş tarafından olağanüstü 
boyutlarda yapılmış, miğferli, 
zırhlı, bir elinde kalkan ve bir 
elinde kılıç t u t a n bir savaşçı 
vardır. Sol ayağı yanında 
aşağıdan yukarı doğru "Âias" 
yazılıdır. Yunan abecesiyle 
yazılmıştır. Aias, Homeros'un 
İlyada adlı eserinde adı geçen, 
Troia savaşına katılan, Salamis 
adası kralı Telamon'un oğludur. 
Bu öykünün yer aldığı alan 
şişenin ön yüzünde ve omuz 
altından başlamak üzere tabana 
kadar devam etmektedir. 

V 





16. Kaburgalı Kâse (Dilimli) / Tip i l i B 
• • 4.22.91 ' ; -: y / ' ' ;- . \ • • 

Yük.: 6,4em., ağ ızçapı : 14,7em. 7 > 
Buluntu yeri Marmaris'tir . 
Amber renkli geçirgen cam hamurlu, kalıba baskı, çark kesme ve perdahlıdır. Hamuru 
içinde hava kabarcıkları vardır. Yuvarlak basit ağız kenarlı, gövde çeperi konveks profilli 
ve bastırı lmış tabanlıdır. Diş yüzde 16 adet kaburga (dilim) bulunmaktadır. Düz dudak 
alt ından başlayan dilimler kalın yaptmlıdır. Bunlar dibe doğru incelerek ineli* ve a l t sivri ' 
uçları radyal bir şekilde sona erer. Kâse içi çark kesme çizgilerle bezenmiştir. Biçim olarak 
yayvan ve derin kaseler arasına giren bu yapıt , kalın ve uzun kaburgalılar sınıfındandır. 
Kalıptan çıkarıldıktan sonra perdahlanmıştır. Dış yüzde bozulmalar görülmektedir. 

.Tarihi : Erken İmparatorluk Çağı, M.S. 1.yüzyı| ı . 

Y a y ı n : A .Özet , 1992:115-133 fiğ.3. ' > . ,. . 
Benzerleri: S.Goldsteiri, İ979 :153 fig^327 p l . 2 0 ; G.Platz 

•>rster, 1976 : 22 f i g . 2 0 ; Clsings, 1957:10 f o r m . 3 ; 
Norbert Kunisch, 1 9 6 7 : 1 0 2 , 4 R 4 ; Ü.Canay, 1905 : 0 5 f ig.137; 
M.Stern, 1909 : 5 9 7 ; C.Lightfoot, 1 9 9 2 : 3 5 » f i g . 4 ; B e a t R u t t i , 1991:20.105 lev?10 



17. Kâse / Tip III B 
2226 
Yük.5.7 cm., Ağız çapı: 7,5 cm., karın çapı: 6 cm. 
Buluntu yeri Köyceğiz'dir. 
Yeşil geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme tekniğiyle yapılmış, torna İle kesilmiş ve 
perdahlanmıştır. Kesilmiş yuvarlak ağızlı, silindirik gövdeli, ortası bastırılmış yuvarlak 
diplidir. Ağız kenarının altında ve gövdenin aşağı kısmında iki yatay oluk torna ile 
yapılmıştır. Bu olukların arasında kalan boşlukta iki çarkta yapılmış çizgi kesme bezeme 
vardır. Hamurunda hava kabarcıkları bulunmaktadır. 
Tarihi :Erken Roma İmparatorluk Çağı, M.6. l.yüzyıldır. 
Benzerleri: Ş.Atik, 1960 :17 res .5 ; C.Lightfoot, 1 9 6 9 : 7 7 fig.il şek.1-2, res.2-2 ve 73-77 
fig.12; C.Lightfoot, 1991: 93 fig.1/8 ; Vanderhoeven, 1961:16 fig,14-15; 
A.von Saldern,190O : 13 pl.2-57: C.isings, 1957: 27form.12; 
Beat Rutti.1991:51.1047 lev.47-46 form AR 34 

5 0 
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10. Mor Kâse /Tip III 0 
7007 
Yük. 6 ,9 em., Ağız çapı: 0 cm. 
Buluntu yeri Kaunos'tur. 
1974 yılında bulunmuştur. Kazı no.70-54. 
Mor, yarı geçirgen cam hamurlu, perdahsız ve serbest üfleme tekniğiyle yapılmıştır. Hafif 
dışa dönük düz ağızlı, bikonik gövdeli, bastırılmış düz diplidir. Ağız altında kâsenin etrafını 
çevreleyen çok ince çark kesme yivler vardır. Ağız kenarı aleve tutularak yuvarlatılmışlar. Piş 
yüzü pütürlü görünümlüdür. Ayrıca bozulmalar vardır. 
Tarihi: Erken Roma imparatorluk Çağı, M.S. Lyüzyıl 

Benzerleri: C.Lightfoot, 1992 : 67f ig .26 ; G.Platz Horster, 1976 : 2 9 ; M.Eskioğlu, 
1969 :109; Beat Rutti, 1991: 35 lev.32 750 form AR 9 . 2 ; Plinius, Naturalis Historia 
136'da kırmızı ve mat camı, kan camı olarak tanımlamaktadır. 1044'te Pompeii'de bulunmuş 
bir camda çok miktarda bakır ve,kurşuna rastlanmıştır. Sofra, mutfak eşyası, gömü armağanı 
ve lamba olarak kullanılan bu tip kaplar tüm Roma İmparatorluk Çağında sürekli olarak imal 
edilmişlerdir. 



19. Kâse /TiplH B 
7707 
Yük.: 7,9 cm., Ağız çapı: 0 cm. 
Buluntu yeri Kaunos kazısıdır. 
1974 yılında bulunmuştur. Kazı no 69/1. 
Mavi yan geçirgen cam hamurlu, perdahsız, serbest üfleme tekniğiyle yapılmıştır. Biraz 
dışa dönük ağızlıdır. Bikonik gövdeli bastırılmış diplidir. Ağız çapı ile yüksekliği birbirine 
yakın ölçülerdedir. Püz kesme ağız kenarlıdır. Piş yüzü pütürlü görünümlü ve 
perdahsızdır. Piş yüzde bozulmalar vardır ve kırık yapıştırı lmıştır. 
Tar ihi : Erken Roma İmparatorluk Çağı, M.S. 1.-2.yüzyıl 

Benzerleri :Y.Akat - N.Fırath, 19B4: 30 nr,310, res. löO; M.Stern, 1903 : 6 

1 
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20.Kaideli Kâse I Tip III B 
4303 
Yük.: 5 em.. Ağız çapı: 15.5 cm. 
Buluntu yeri Marmaris'tir. 
Renksize yakın, açık yeşil-mavi, geçirgen cam hamurlu. serbest üfleme, kesme tekniğiyle 
yapılmış, hamuru içinde hava kabarcıkları olan bir kâsedir. Pışa dönük ağız kenarı kesildikten 
sonra kıvrılmıştır. Geniş dudak ü s t kısmı boru şeklinde kıvrıktır. Geniş ağız artında daha dar 
"5" profilli gövde ve çökertilmiş taban halkası vardır. Ağız kenarı kırıktır. Kabın dış yüzünde 

i bozulmalar vardır. 
I' Tarihi :Erken Roma İmparatorluk Çağı. M.5. Lyüzyıl 
1 Benzerleri: C.Isings, 1957: 09 form 6 9 / 6 9 a; P.Harden, 1 9 3 6 : 9 5 fig.228; 
i YAkat - N.Fıratlı. 1 9 0 4 : 3 0 . 3 1 2 res.152; Ö.Özyiğit. 1990:127. çizim 5. 
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21. Lif bezemeli Küresel Gövdeli Sürahi / Tip III C 
' 2353 

Yük.:9,7 cm, çap: 7cm., ağız çap ı : 2,4 cm. 
Buluntu yeri bilinmiyor. 
Açık yeşil, geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme tekniğiyle yapılmış, kulpu sonradan 
eklenmiştir. Yuvarlak ağız dışarı çekilerek içe katlanmıştır. Kalınca boyunlu, küresel gövdelidir. 
Pip bastırılmış hafif konkavdır. Pik olarak ayakta durabilmektedir. Omuz üzerine yatay 
halka bezeme sarılmıştır. Sıcak cam hamurundan yapılan halka iki sıra olarak birbiriyle 
kaynaşmıştır. İki çatal uçlu kulp 
yukarı çekilmiş, yuvarlak •^••MfTtllp—fc 
olarak döndürüldükten sonra J ^ ^ B B J R ^ ^ ; 
mahmuz şeklinde bastırılmış "' ,..c>" ^ . 
ve boynun ortasına kıvrılarak • £ & f | l | 
birleştirilmiştir. Piş yüzünde I v | H I Fflİ I 
»ozulmalar ve matlaşma vardır. P Myll a B / ^ ' J ts*^^ 
Tarihi :Erken Roma İmparatorluk Çağı, H^"^^^fc3 

Benzerleri :C.lsings, 1957:71 form 53; IHi I* 

5 4 
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LvBVa ̂  I • 22. Kulplu Sürahi/Tip III C 
7791 
Yük.: 12,2 cm., çap: 12 cm. 
Bulunty yeri Kaunos 1974 kazısı.Kazı no.69/12. 
Açık mavi, geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme tekniğiyle yapılmış, ağız kenarı dışa ve 
içe katlanmış ve üst kısmı düzleştirilmiştlr. Aşağı doğru genişleyen kalın boyunludur. 
Yatay omuzlu, oval gövdelidir. Bastırılmış diplidir. Kulp omuza damlatılan cam 
hamurunun kavis yaptıktan sonra zarif bir ilmekle yukarı çekilerek boyun ve ağız kenarına 
bitişmesi ile son bulur. Cam hamurunda hava kabarcıkları, 
dış yüzeyde dökülmeler ve irrizasyon vardır. 
Tarihi: Erken Roma İmparatorluk Çağı 
M.S. 1.-2.yüzyıl 

Benzerleri : C.lsings, 1957: 30 
form.13; Ü.Canav, 19S5: 72 
fig.109; O.Vessberg, 1956:131 PI.V-6; 

{t CLightfoöt, 1992 : 91 fig.47; 
CAyabakan, 1991:49 res.6-7 



23. Mavi Şişecik /Tip İli D 
3 9 6 0 
Yük.: 5,3 cm., karın çapı: 4,4 cm. 
Buluntu yeri Latmos Herakleiası'dır. 
Kobalt mavisi renginde, yan geçirgen cam hamuıiu, serbest üfleme tekniğiyle yapılmış bir; 
parfüm şişesidir. Ağız kenan dışa ve içe katlanmış, kısa kalın boyunlu, asimetrik küresel 1 
gövdeli ve bastırılmış tabanlıdır. Dış yüzde bozulmalar ve irrizasyon vardır. 
Tarihi :Erken Roma İmparatorluk Çağı, M.S. I.yuzyıt 
Benzerleri :M.V*anderhoeven, 1961:21 fig.17; Clsings, 1957: 
40 form 26 ; Beat Rutti, 1992:116,2340 form AR 132. I 



Küresel Gövdeli Şişecik / Tip III P 
3424 
Yük.:4,2cm. 
Buluntu yeri Muğla Yerkesik Köyü.1969 mezar buluntusu. 
Çok açık, renksize yakın, yeşilimsi geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme tekniğiyle yapılmış, 
ağız kenarı dışa ve içe 
katlanmış,silindirik 
boyunlu, küresel gövdeli 
ve hafif bastırılmış diplidir. 
Piş yüzde bozulmalar vardır. 
Tarihi :Erken Roma İmparatorluk 
Çağı, M.S. 1.-2.yy 
Benzerleri : Clsings, 1 9 5 7 : 2 2 
form 6; CLightfoot, 1992:40 -41 
fig.7-0; Ü.Canav, 1 9 0 5 : 4 3 
fig.34; A.von Saldern, 1900 : 23 
lev.6/119. 

•<••• 
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25. Mavi Şişecik / Tip III D 
4412 
Yük.: 5,3 cm. 
Buluntu yeri bilinmiyor. 
Mavi, geçirgen cam hamurlu, 
serbest üfleme tekniğiyle 
yapılmış, ağız kenarı dışa ve içe 
katlanmış, hafif konik boyunlu, 
küresel gövdeli, bastırılmış 
diplidir. Piş yüzde bozulmalar, 
aşınma tabakası altında irrizeli 
yüzey vardır. 
Tarihi :Erken Roma 
İmparatorluk Çağı, M.5.1 .yüzyıl 
Benzerleri : Clsings, 1957: 22 
form 6; C.Lightfoot, 1992:41, 
f ig .0 ; Beat Rutt i , 1991:125 
f ig.2453, form AR 140. 
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• f 



26. Yeşil Şişecik / Tip III P 
4 3 6 4 
Yük.: 6 ,3 cm. 
Buluntu yeri Marmaris'tir . 
Parlak yeşil, geçirgen cam hamurlu, serbest 
üfleme tekniğiyle yapılmış, ağız kenarı dışa ve 
içe katlanıp tepesi düzleştirilmiş, uzun boyunlu, 
küresel gövdeli, bastırılmış diplidir. Piş yüzde 
bozulmalar vardır. 
Tarihi :Erken Roma İmparatorluk Çağı, 
M.S. 1.-2.yüzyıl 
Benzerleri : M.Vanderhoeven,1961: 26 f ig .20; 
M.Stern, 1969: 5 9 8 res.3/3 



27. Şişecik / Tip İÜ P 
3222 
Y ü k : 6 ,5 cm., karın ç a p ı : 3 ,6 cm. 
Buluntu yeri belli değildir. 
Açık mavi, geçirgen cam 
hamurlu, serbest üfleme 
tekniğiyle yapılmış, dışa ve içe 
katlanıp tepesi düzleştirilmiş 
ağızlı, silindirik boyunlu, 
küresel gövdeli, bastırılmış diplidir. 
Şişecik ince çeperli olup hamurunda 
hava kabarcıkları bulunmaktadır. 
Piş yüzde bozulmalar vardır. 
Tarihi: Erken Roma İmparatorluk Çağı, 
M.5. i.yüzyıl 

£enzerieri:M.5tern,19&9:596 fig.3/3; 
Beat Rutti,1991:114 fig.2250 form AR 125 









3 0 . Tüp Unguentarium / Tip III E-a 
4301 
Yük. & cm. 

. Buluntu yeri Marmaris'tir. 
Acık mavi, geçirgen cam ha m urlu, 
serbest üfleme tekniğiyle yapılmış, ağız 
kenarı kesilmiş huni biçimli, boynu 
belirsiz, ağızdan gövdeye geçişli, 
silindirik, simetrik olmayan gövdeli, düz 
bastırılmış tabanlıdır. Dış yüzde 
bozulmalar bulunmaktadır. 
Tarihi :Erken Roma İmparatorluk Çağı, 
M.5. Lyüzyıldan M.SAyüzyı la kadar 
t i p olarak yapımı sürdürülmüştür. 
Benzerleri :C.lsgins, 1957:41 form 27; 
Emel Erten Yağcı, 1 9 9 0 : 3 0 - 3 5 res.29 
Beat Rutt i , 1991:120 fig.2381 lev.102. 
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Tüp Unguentarium / Tip III E-a 
7014 
Yük.:11 cm., çap: 2,9 cm. 
Buluntu yeri Kaunos 1974 kazısıdır.Kazı env.no.69/4. 
Açık mavi, geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme 
tekniğiyle yapılmış, ağız kenarı dışa ve içe katlanarak 
düzleştirilmiş.kalın boyunlu, silindirik gövdeli ve bastırılmış 
tabanlıdır.Dış yüzeyi irrize olmuştur. 
Tarihi :Erken Roma İmparatorluk Çağı,M.S. 1 .yüzyıl 
Benzerleri :O.Vessberg, 1952:140 lev.lX 27; 
M.Vanderhoeven, 1961:11 fig.5. 



32. Tüp Unguentarium / Tip III E-b ^ 
6 6 Ö 9 
Yük.: 10,5 cm., gövde çapı:2,5 cm. 
Buluntu yeri Milas'tır. 
Açık mavi-yeşil, geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme 
tekniğiyle yapılmış, ağız kenarı kesilmiş, uzun boyun ve 
gövdeli, bastırılmış tabanlıdır. Piş yüzeyi yer yer irrize olmuş, 
dökülmeler vardır. 
Tarihi :Erken Roma İmparatorluk Çağı, M.5. lyüzyılın sonu. 
Aynı t i p yapıtlar M.5 .2 . ve 3.yüzyılda da görülmektedir. 
Benzerleri :C.lsings, 1957:41 form 27; M.Vanderhoeven, 
1961:16 f ig .9; Nezih Fırath, 1 9 5 9 : 6 6 lev.XLV 
fig.14-13; A.von Saldern. 1 9 0 0 : 2 5 fig.112. 



33.Tüp Unguentarium /Tip III E-b 
17.3.65 
Yük.: 3 cm., ağız çapı: 1,5 cm. 
Buluntu yeri Antalya Elmalı çevresidir.. 
Çok açık mavi-yeşil, geçirgen cam hamurlu, serbest 
üfleme tekniğiyle yapılmış, dışa ve içe katlanmış 
ağızlı, boyun belirsiz, ağızdan gövdeye geçişli, gövde 
damla biçimli, dibi bastırılmış, orta kısmı içbükey 
olup biraz dengesiz şekilde ayakta durabilmektedir. 
Piş yüzey bozulmuş, yer yer dökülmeler vardır. 
Tarihi :Erken Roma İmparatorluk Çağı, M.S. 1.-2.yüz; 
Benzerleri :M.Vanderhoeven, 1961:13 fig.6; 
Emel Erten Yağcı , 1 9 9 0 : 3 0 res.29; Beat Rutti, 
991:120 form AR 136 lev.102. 



3 4 2 6 
Yük.:9,5 cm. 
Buluntu yeri Muğla Yerkesik Köyü'dür. 
Açık mavi-yeşil, geçirgen cam hamurlu, serbest 
üfleme tekniğiyle yapılmış, ağız kenarı dışa ye içe 
katlanarak düzleştirilmiş, kısa boyunlu, boyundan 
hafifçe aşağı çekilerek boğum oluşturulmuş, damla 
biçimli gövde biraz uzatılmış, yuvarlak tabanı hafifçe 
bastırılmış, dengesiz bir biçimde ayakta 
durabilmektedir. Piş yüzeyde bozulmalar vardır. 
Tarihi : Erken Roma İmparatorluk Çağı, M.S.1.-2.yüzyıl. 
Benzerleri :Y.Akat-N.Fıratl ı , 1904: 29 fig.172-173 
res.71; C.Lightfoot, 1992: 44 fig.11. 

http://fig.11


. Uzun Unguentarium / Tip İli E-c 
3427 
Uz.: 20 cm. 
Buluntu yeri Muğla Yerkesik Köyü'dür. 
Renksize yakın, çok açık yeşil-mavi geçirgen cam 
hamurlu, serbest üfleme tekniğiyle yapılmış, ağız kenarı 
kesilmiş huni biçimli, ince uzun boyunlu, boynun devamı 
gövde şişkin olup dip uzatılmıştır. Şişe desteksiz 
ayakta durabilecek formda değildir. Dış yüzde yer yer 
bozulmalar vardır. 
Tarihi :Erken Roma İmparatorluk Çağı, M.5.1.-2.yüzyıl. 
Yayın : Aynur Özet, 1992:115-132 fig.9. 
Benzerleri :Ü.Canav, 1 9 6 5 : 4 4 fig.30-39.; 
Y.Akat-N.Fıratl ı , 1 9 5 4 : 2 9 f ig .165-166 res .66-67; 
M.Stern, 1 9 5 9 : 6 0 2 res.10/5-8; 
Emel Erten Yağcı,1990:32 res.32; 
LZoroğlu, 1990: 301-322. 



3 6 a . Eğik Ağızlı Unguentarium /Tip İli E-d 
6690 
Yük.: 5,3 em., gövde çapı: 2,3 em. 
Buluntu yeri Milas'tır. 
Açık mavi-yeşil, geçirgen cam 
hamuriu, serbest üfleme tekniğiyle 
yapılmış, ağız kenarı dışa ve içe katlaı 
düzleştiriimiş, silindirik boyun ve gövt 
bastırılmış tabanlıdır. Dış yüzeyi 
bozulmuştur. 
Tarihi: Erken Roma imparatorluk Çağ 
M.S.1.-2.yüzyıi 
Benzerleri :O.Vessberg, 1952:140 
pl.lX-29; CLightfoot, 1 9 9 2 : 3 9 % 6 . 



. Küçük Unguentarium /Tip III E-d 
4 3 6 5 
Yük.:6 cm. 
Buluntu yeri Marmaris'tir. 
Sualtında bulunmuştur. 
Mavi, geçirgen cam hamurlu, 
serbest üfleme tekniğiyle 
yapılmış, ağız kenarı dışa ve içe 
katlanıp düzleştirilmiş. kısa 
boyunlu, şişkin asimetrik 
gövdeli, bastırılmış diplidir. 
Piş yüzeyde bozulmalar vardır. 
Tarihi : Erken Roma 
imparatorluk Çağı, M.S.1.-2.yüzyıl 
Benzerleri -Clsings, 1 9 5 7 : 4 2 
form 26 b; Ü.Canav, 1965: fig.46. 



37. Parfüm Şişesi /Tip III E-e 
7731 
Yük.: 9,2 cm., ağız çapı: 1,5 cm. 
Buluntu yeri Marmaris'tir. 
Mavi, geçirgen cam hamuriu, serbest üfleme tekniğiyle 
yapılmış, boru şeklinde ağız kenarı dışa ve içe katlanarak düzleştiriimiş, 
uzun boyunlu, boyun aletle hafifçe aşağı çekilerek alt kısımda boğum 
yapılmıştır. Gövde ince uzun oval biçimli, kalın hafif konkav diplidir. 
Gövde tüm yüksekliğin yarısı kadar olup dengesiz olarak ayakta 
durabilmektedir. Dış yüzünde yer yer bozulmalar vardır. 
Tarihi: Erken Roma İmparatorluk Çağı, M.S.I.yüzyıl 
Benzerleri : Clsings, 1957:24 form S; C.Lightfoot,1992:44 fig.11. 

3 8 . Parfüm Şişesi /Tip III E-e • 
12.3.85 M W 
Yük.:12,4 cm., ağız çapı: 2,1 cm. 
Buluntu yeri belli değildir. 
Yeşil mavi, geçirgen cam hamuriu, serbest üfleme 
tekniğiyle yapılmış, ağız kenarı dışa ve içe katlanarak 
düzleştirilmiştir. Uzun boyunlu, boyunun alt kısmı hafifçe aşağı 
çekilerek boğum yapılmış, ince uzun oval gövdeli, düzleştiriimiş 
diplidir. Gövde yüksekliği tüm yüksekliğin yarısıdır. Şişe dengesiz 
bir şekilde ayakta durmaktadır. Yüzeyi bozulmuş, yer yer 
kabuklaşmalar görülmektedir. 
Tarihi: Erken Roma İmparatorluk Çağı, M.S.I.yüzyıl. 
Benzerleri :C.lsings, 1957:24 form 8. 
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39b. Konik Gövdeli Unguentarium /Tip İli E-f 
9 .3 .35 
Yük.: 12,4 cm., ağız çapı:2,6 cm., kaide çapı :3,2 cm. 
Buluntu yeri Antalya Elmalı çevresidir. 
Parlak yeşil kalın çeperli olup serbest üfleme tekniğiyle 
yapılmıştır. Ağız kenarı dışa ve içe katlanmış ve üzeri 
düzleştiriimiştir. Uzun boyunlu konik gövdelidir. Boynun 
art kısmı aletle şekillendirilmiştir. Düz diplidİr. Dengeli 
biçimde ayakta durabilecek durumdadır. Gövde 
yüksekliği tüm yüksekliğin 1/3'üdür. Yüzeyi çok bozuk, 
siyah kavkılı bir oluşumla kaplanmıştır. 
Tarihi : Erken Roma imparatorluk Çağı, M.5.1.-2.yüzyıl 
Benzerleri :Beat Rutti, 1991:119 fig.2347-2345 
form AR 135. 

74 





40. Konik Gövdeli Unguentarium / Tip III E-f 
16.3.65 
Yük.: 11,4 cm., gövde çapı:3 cm., boyun uzunluğu: 6 cm. 
Buluntu yeri Antalya Elmalı çevresidir. 
Açık yeşil -sarı , geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme 
tekniğiyle yapılmış, ağız dışa ve içe katlanmış ve üzeri 
düzleştirilmiştir. Silindirik boyunlu olup boynun alt kısmı 
aletle şekillendirilmiştir. Konik gövdeli, bastırılmış diplidir. 
Piş yüzde bozulma vardır. 
Tarihi : Erken Roma İmparatorluk Çağı, M.S.1.-2.yüzyıl. 
Benzerleri :G.PIatz Horster, 1976: 66 fig.123. 





42a. Konik Gövdeli Unguentarium / Tip III E-f 
14.3.65 
Yük.: 10,4 cm., ağız çapı:2,1 cm. 
Buluntu yeri Antalya Elmalı çevresidir. 
Açık yeşil, geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme 
tekniğiyle yapılmış, ağız kenarı dışa ve içe 
katlanarak düzleştirilmiş, silindirik boyunlu 
boynun a l t kısmı alet kullanılarak boğum yapılmış, 
a l t kısmı yuvarlak konik gövdeli ve bastırılmış 
tabanlıdır. Gövde tüm yüksekliğin yarısından 
fazladır. Piş yüzde bozulma vardır. 
Tarihi : Erken Roma İmparatorluk Çağı, 
M.S.1.-2.yüzyıl 

Benzerleri :G.PIatz Horster, 1976: 65 fig.122. 





4 3 . Samdan Unguentarium / Tip III F-a - ^ 
4413 9 

Yük.: 7,2 cm., ağız çapı:1,7 cm. 
Buluntu yeri belli değildir. 
Renksize yakın, çok açık yeşil, geçirgen cam 
hamurlu, serbest üfleme tekniğiyle yapılmış, 
ağız boru biçiminde olup dışa ve içe 
katlanarak düzleştirilmiş, kısa dik silindirik 
boyunlu, aşağı doğru genişleyen armudî 
gövdeli, asimetrik gövde yapılı ve bastırılmış 
tabanlıdır. Dış yüzde bozulmalara, yer yer 
kabuklaşmaya ve sonradan oluşmuş toprak 
kalıntılarına rastlanır. Ağız kenarında kırık 
bulunmaktadır. 
Tarihi : Erken Roma İmparatorluk Çağı, 
M.S.I.yüzyıl 
Benzerleri :G.PIatzHorster,1976:64fig.119; 
C.Lightfoot,19ö9:40 fig.7 lev, 1/3 

• 

• 



Şamdan Unguentarium /Tip III F-a 
10.15.84 
Yük.: 1,0,8 cm., ağız çapı: 2,3 cm., 
boyun yük.:4,1 cm. 
Buluntu yeri Muğla'dır. 
Yeşil, geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme ' 
tekniğiyle yapılmış; ağız kenarı dışa ve içe 
katlanmış, aşağı doğru bir eğimle düzleştirilmiş, 
silindirik biçimli boyun a l t kısımda aletle 
şekillendirilmiştir. Uzun armudî gövdeli ve düz 
tabanlıdır. Piş yüzeyde bozulmalar, matlaşma 
ve yüzeye yapışık toprak kalıntıları görülmektedir. 
TarihhErken Roma İmparatorluk Çağı, M.5.1.yüzyıl 
Benzerleri :G.PIatz Horster, 1976: 65 fig.121. 



4 5 . Şamdan Unguentarium / Tip III F-a 
5 8 4 5 
Yük.: 10 cm., gövde çapı: 7 cm. 
Buluntu yeri bilinmiyor. 
Açık yeşil-mavi, geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme tekniğiyle yapılmış, ağız kenarı 
dışa ve içe katlanmış.kısa dik silindirik boyunlu, boynun a l t kışımı aletle şekillendirilmişt 
Aşağı doğru genişleyen armudî gövdeli, bastırılmış tabanlıdır. Şişe dengesiz bir biçimdi 
ayakta durabilmektedir. Yüzeye yer yer yapışık toprak kalıntıları ve yüzeyde bozulmalar 
vardır. , 
Tarihi : Erken Roma İmparatorluk Çağı, M.5.1.yüzyıJ 
Benzerleri :<3.Platz Horster.1976: 65 fta.121: C.lslnas.1957:42 form 2 8 . 

8 2 





47. Mavi Unguentarium / Tip ili F-b 
2221 
Yük.: 14,5 cm., ağız çapı.:3,3 cm., 
karın çapı: 9,2 cm. 
Buluntu yeri Köyceğiz'dir. j j j 
Mavi, geçirgen cam hamurlu, 
serbest üfleme tekniğiyle yapılmış, 
ağız dışa ve içe katlanmış, üstü 
düzleştirilmiştir. Silindirik boyunlu, 
boynun a l t kısmı aletle 
biçimlendirilmiş, gövde dibe doğru 
genişleyen şişkin karınlı, düz diplidir. 
Dış yüzde yer yer bozulmalar ve 
yapışık toprak kalıntıları 
bulunmaktadır. 

Tarihi : Erken Roma İmparatorluk 
Çağı, M.5.1.-2.yüzyıl 
Benzerleri :O.Vessberg, 1952: 
lev.VII/6; C.lsings, 1957: form82 a; 
G.Platz Horster, 1976: 66 fig.129: 
Sümer Atasoy, 1961: 7. 
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49a . Unguentarium / Tip III F-c 
2776 
Yük.: 10,7 cm., ağız çapı.:1,6 cm., karın çapı: 4,1 cm. 
Buluntu yeri Yatağan'dır. 
Yeşil-mavi, geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme 
tekniğiyle yapılmış, ağız dışa ve içe katlanmış, eğimli, 
üs tü düzleştirilmiş, kısa boyunlu, boynun alt kısmı 
aletle biçimlendirilmiş, uzatılmış oval gövdeli, 
bastırılmış diplidir. Dış yüzeyde bozulma vardır. 
Tarihi : Erken Roma İmparatorluk Çağı, M.S.1.-2.yüzyıl 
Benzerleri: M.Vanderhoeven, 1961:26 fig.21: 
Y.Akat-N.Fıratlı,19B4: 29 fig.185 res.77; 
A.von 5aldern, 1960: 23 lev.6163 

I 
- " ' ı 
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49c. Unguentarium / Tip ili F-c 
2777 
Yük.: 10,6 cm., ağız çapı.:1,9 cm., 
karın çapı: 3 ,9 cm. 
Buluntu yeri Yatağan'dır. 
Çok açık yeşil-mavi, geçirgen cam hamurlu, 
serbest üfleme tekniğiyle yapılmış, ince çeperli, 
ağız dışa ve içe katlanmış, kısa dik silindirik 
boyunlu, boynun art kısmı aletle 
biçimlendirilmiş, uzatılmış oval gövdeli, 
bastırılmış diplidir. Dış yüzeyinde 
bozulmalar vardır. Aşınma tabakası altında 
bozuk bir yüzey ve matlaşma görülmektedir. 
Tarihi : Erken Roma İmparatorluk Çağı, 
M.S.1.-2.yüzyıl 

Benzerleri -.G.Platz Hoster, 1976: 66 fig.123. 



. Unguentarium / Tip III F-c 
3425 ™ 
Yük.: 0 ,3 cm., gövde çapı.:3,5 cm. 
Buluntu yeri Muğla Yerkesik Köyü'dür. 
Mavi-yeşil, geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme 
tekniğiyle yapılmış, ağız dışa ve içe katlanarak 
düzleştirilmiştir. Boyun kısa dik ve silindiriktir. A l t 
kısımda alet izleri görülmektedir. Uzatılmış oval 
gövdeli, bastırılmış diplidir. Piş yüzeyde bozulmalar 
vardır. 
Tarihi : Erken Roma İmparatorluk Çağı, M.S.1.-2.yüzyıl 
Benzerleri :<3.Platz Hoster, 1 9 7 6 : 6 6 - 6 5 fig.122-123. 



51. Unguentarium / Tip III F-e 
7725 
Yük.: 10,4 cm., ağız çapı.:2,4 cm. 
Buluntu yeri Marmaris'tir. 
Mavi-yeşii, geçirgen cam hamurlu, serbest 
üfleme tekniğiyle yapılmış, ağız dışa ve içe 
katlanmış ve düzleştirilmiştir. Dik siljndirik 
boyunlu olup alt kısımda alet izleri 
bulunmaktadır. Uzatılmış oval gövdeli, 
bastırılmış tabanlıdır. Dış yüzeyde bozulma 
vardır. 

Tarihi : Erken Roma İmparatorluk Çağı, 
M.S.1.-2.yüzyıl 
Benzerleri :t3.Platz Hoster, 1 9 7 6 : 6 6 - 6 5 
fig.122-123* 
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Stilus / Tip III G-c 
3 4 3 0 
Uz.:13,6 cm. 
Buluntu yeri Muğla Yerkesik Köyü'dür. 
Mavi, geçirgen çam hamurlu, koyu mavi lif bezemeli, bir ucu sivri bir ucu yaprak şekilli ve 
deliklidir. Küçük cam hamuru yuvarlatılarak biçimlendirilmiş ve delik sonradan matkap 
yardımıyla açılmıştır. Obje kozmetik çubuğu ya da st i lus işlevi ile kullanılmış olmalıdır. 
İki parça sonradan yapıştır ı lmıştır . 
Tarihi : Erken Roma İmparatorluk Çağı, M.S.1.-2.yüzyıl 
Benzerleri :O.Vessberg, 1952: lev.X 15; G.PIatz Horster, 1976 
52 fig.166 ; Y .Akat -N.Fırat l ı , 1954: 2 -25 res.51. 

Karıştırma Çubuğu / Tip III G-d 
3493 ' 
,Uz.:19,8 cm., çapı: 0 ,9 cm. 
Buluntu yeri Milas'tır. ' >" 
Yeşil-sarı geçirgen cam hamurlu, cam hamuru kalıba dökülüp kalıptan çıkartıldıktan sonra 
çevrilerek diagonal kıvrımlar oluşturulmuş, üzerine lif bant sarılmıştır. Çubuğun iki ucu 
kırıktır. Sap ya da damlalık olarak kullanılma olasılığı da vardır. , 
Tarihi : Erken Roma İmparatorluk Çaği, M.S.1.-2.yüzyıl 
Benzerleri :C.lsings, 1957: 94 form 79; G.PIatz Horster, 1976 
63 f ig .117; Y.Akat-N.Fırat l ı . 1984: 2 4 - 2 5 res .48 -49 fig.102-103: 
O.Vessberg, 1952:152 lev.10; D.B.Harden, 1930: 2 8 5 lev.XXI 8 6 2 . 
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Orta Roma 
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5 6 . Kaideli Kâse / Tip IV A-a 
2 0 . 3 . 0 5 
Yük.: 4 ,6 cm., ağız çapı: 10 cm., kaide çapı: 4 ,9 cm. 
Buluntu yeri Antalya Elmalı çevresidir. 
Açık mavi-yeşil, geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme tekniğiyle yapılmış, yuvarlak ağız 
kenarlı, "S" profil gövdeli, oyuk taban halkalı, hafif konkav diplidir. Gövde asimetriktir . 
Hamurunda hava kabarcıkları bulunmaktadır. Dış yüzde az miktarda bozulmalar vardır. 
Tarihi : Erken Roma İmparatorluk Caai. M.S.1.-2.vüzvıl Tarihi : Erken Roma İmparatorluk Çağı, M.S.1.-2.yüzyıl 
BenzerlerkC.lsings, 1957:50 form 42; C.Lightfbot, İ 9 0 9 : 02 
fig.2/1;M.Vanderhoeven, 1961:43 no.43; G.Platz Horster,1976: 
fig.152; Beat Rutt i , 1991:106 lev.92 fig.2016 form AR 109.2. 



57. Kaunos Kâsesi /T ip lVA-b . / 
7792 •;. • / ; '>'•• ' 
Yük.: 6 ,5 cm., ağız çapı: 6 ,2 cm. V 
Buluntu yeri Kaunos 1974 kazısıdır.Kazı env.no. 69/65 . 1 . 
Açık mavi, geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme tekniğiyle yapılmış, yuvarlak ağız kenarı 
ateşe tutularak parlatılmış, karina doğru genişleyen, alta doğru daralan gövdeli, bastırılmış 
diplidir. Yüksekliği ile çapı hemen hemen birbirine eşi t ölçülerde olan bir içki kabıdır, 
Hamurunda hava kabarcıkları, ve dış yüzünde hafif bozulmalar vardir. 
Tarihi : Orta Roma İmparatorluk Çağı, M.S.2.-3;yüzyıl 
Benzerleri :G.PIatz Horster, 1976: 82 fig.165; C.lsings, 1957:113 form 9 6 ; 
C.Ughtfoot, 1992: 71 fig.27. 

http://env.no




mmm mu 
~>9.Vazo /Tip IV B 

4 3 0 4 
Yük.: 0 ,5 cm., ağiz çapı: 4 ,5 cm. 
Buluntu yeri Marmaris'tir . 
R e n k s i z e vakm. acık s a r ı aec'ıraen cam hamurlu. se rbes t üf leme tekniaivle vao ı lmıs . 
. . v . . w ^ - ' — J 5/ * i / * * f | 3 * 

işlenmemiş ağız kenarlı, kısa konkav boyunlu, aşağı doğru genişleyen konik gövdeli, çok 
hafif konkav diplidîr. Taban halkalı, boynun etrafında tek bir kalınca cam lifi bezeme vardır. 
Dış yüzeyde bozuk oluşumlar bulunmaktadır. Yerel yapım olabilir. 
Tarihi : Orta Roma İmparatorluk Çağı, M.S.2.-3.yüzyıl 
Benzerleri: O.Vessberg, 1952: lev.IV 3 4 ; C.Lightfoot, 1909: 07 
nr .30 şek.4/2; Y.Akat -N.Fırat l ı , 1904: 37 nr .296 res.140. 
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6 6 . Küresel Gövdeli Şişe, / Tip IV E-a 
5 3 9 0 
Yük.: 11,2 em., ağız çapı: 3 .3 cm., gövde çapı: 7 cm. 
Buluntu yeri Marmaris'tir . 
Açık yeşil-mavi, geçirgen cam hamuıiu, serbest üfleme tekniğiyle yapılmış, ağız dışa aşağı, 
yukarı ve içe çevrilmiş, yakalı ağızlı, aşağı doğru hafif genişleyen boyunlu, küresel balon 
gövdeli, bastırılmış tabanlıdır. Hamurunda hava kabarcıkları vardır, d ış yüzde yer yer 
bozulmalar görülmektedir. Gövdeden bir parça kırıktır. Dipteki noble izi temizlenmiş ancak 
bir parça kalmıştır. 
Tarihi : Orta Roma İmparatorluk Çağı, M.S.2.yüzyıl 
Benzerleri :YAkat-N.Fırath, 1 9 0 4 : 3 3 nr.245 res.107; Ü.Canav, 
1905: 65 res,95; C.lsings, 1957: 90 form 70 ; O.Vessberg 1952: 
131 lev.VI110; C.Lightfoot, 1909 :74 res.1/6. 

• 



nrw 
Şişe /Tip IV E-a 
2222 
Yük.: 12,2 cm., ağız çapı: 5,2 cm., karın çapı: 10,5 cm. 
Buluntu yari Köyceğiz'dir. 
Açık mavi. geçirgen cam hamurlu, serbest 'úñeme tekniğiyle yapılmış, ağız kenarı dışa ve 
içe katlanmış, kısa ve dik silindirik boyunlu, yassı laşmış küre gövdeli, hafif konkav diplidir. 
Dış yüzde yer yer bozulmalar vardır. 
Tarihi : Orta Roma İmparatorluk Çağı, M.S.2.-3.yüzyıl 
Benzerleri: C.Lightfoot, 1959:64 fig.29, res.4/1; C.lsings, 1957: 
40 form 26 a; Beat Rutti, 1991:116 form AR 132. 

mm 



6 8 . Ş i ş e / T i p IV E-b 
4.2.81 
Yük.: 18.5 cm., gövde çapı: 10,5 cm., 
Buluntu yeri belli değildir. 
Açık yeşi l -sarı , geçirgen cam hamurlu, 
serbest üfleme tekniğiyle yapılmış, ağız 
dışa ve içe katlanarak düzleştirilmiş, 
aşağı doğru genişleyen konik boyunlu, 
boyun altındaki boğumda alet izi var, 
soğan gövdelidir. Taban içe girik, vurma 
diplİdir. Dipte noble izi bulunur. Dış 
yüzeyde bozulma vardır. 
Tarihi : Orta Roma İmparatorluk Çağı 
M.S.2.-3.yüzyıl 

Benzerleri: C.Lightfoot, 1989: 85 
f ig.32 3/3: Ü.Canav, 1985: 65 
fig.94; Beat Rutt i , 1991:122 
lev.103 fig.2415. 





70. Şişe /Tip IV E-c 
5.22.91 
Yük.: 15,2 cm., ağız çapı: 10,4 cm., gövde çapı: 15,4 cm 
Buluntu yeri belli değildir. • >: ••;•>••* 
Açık yeşil, geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme tekniğiyle yapılmış, ağız kenarı aşağı ve 
yukarı katlanarak ve yaka biçimi verilerek dışa doğru düzlenmiştir. Kısa silindirik boyunlu, 
geniş omuzlu, silindirik gövdeli düz diplidir. Kulp sonradan omuza damlatılan cam hamurunun 
dikey olarak çekilip içe döndürülmesi ve önce boyuna sonra ağız kenarına yapıştırı l ıp 
kesilmesi ile oluşmuştur. Piş yüzeyde bozulma vardır. 
Tarihi : Orta Roma İmparatorluk Çağı, M.S.2.yüzyıl 
Yayın : A.Özet, 1992:115-132 f ig .6. 
Benzerleri: M.Vanderhoeven, 1961:66 nr.71; C.lsings, 1957:67 form 51 a; 
C.Lightfoot,1992:51 fig.16; N.Asgari, 1986: 2 3 3 res.10. 





m 
72. Basit Şişecik / Tip IV D 

16.1.92 
Yük.: 4 ,6 cm., ağız çapı: 1,7 cm 
Buluntu yeri belli değildir. 
Açık yeşil, geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme tekniğiyle yapılmış, ağız kenarı dışa ve 
içe katlanarak biçimlendirilmiştir.Kısa boyunlu aşağı doğru şişkinleşen küresel gövdelidir. 
Dip düzdür. Dış yüzde az miktarda bozulma ve kabuklaşmalar görülmektedir 
Tarihi : Orta Roma İmparatorluk Çağı, M.S.2.yüzyıl 

• 

• 
• 
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. Konik Unguentarium / Tip IV F-a 
1.3.05 
Yük.i.10,0 cm., ağız çapı: 3,1 cm., 
kaide çapı: 4 cm. 
Buluntu yeri Antalya Elmalı çevresidir. 
Parlak yeşil-mavi, geçirgen cam hamurlu, 
serbest üfleme tekniğiyle yapılmış, 
ağız kenarı d ışa ve içe katlanarak 
düzleştirilmiş, dik, silindirik boyunlu, 
boynun a i t kısmı aletle biçimlendirilmiş, 
gövde konik, dip bastırılmış, hafif 
konkavdır. Dışta bozulmalar vardır. 
Tarihi ' : Orta Roma İmparatorluk Çağı, 
M.S.2.-3.yüzyıl 
Benzerleri: C.Lightfoot, 1992: 0 2 - 0 3 
f i g . 3 0 - 3 9 ; 
D.B.Harden, 1936: 2 6 5 lev.X ve XX 797; 
A.yon Saldern,1980: 23 res.110; 
M.Stern, 1909:601 res .0 -9 . 

• 
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73b. Konik Unguentarium / Tip IV F-a 
2 .3 .65 
Yük.: 11,6 cm., ağız çapı: 2,9 cm., 
kaide çapı: 4 , 6 cm. 
Buluntu yeri Antalya Elmalı çevresidir. 
Açık yeşil-mavi, geçirgen cam hamurlu, 
serbest üfleme tekniğiyle yapılmış, ağız 
kenarı dışa ve içe katlanarak düzleştirilrniş. dik, 
silindirik boynun a l t kısmında alet izi 
görülmektedir. Gövde aşağı doğru genişleyen 
konik biçimli olup dip düzdür. Dış yüzeyde 
bozulma vardır. 
Tarihi : Orta Roma İmparatorluk Çağı 
M.5.2.yüzyıl 
Benzerleri: G.Platz Horster, 1976: 66 fig.125; 
V.Yenisoğancı, 1990:215 res 11; C.Lightfoot, 
1 9 9 2 : 8 0 f ig .36. 
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Unguentarium / Tip IV F-a 
3 .3 .05 
Yük.: 11,5 cm., ağız çapı: 3,1 cm., 
kaide çapı: 4 , 5 cm. 
Buluntu yeri Antalya Elmalı çevresidir. 
Yeşil , geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme 
tekniğiyle yapılmış, ağız kenarı dışa ve içe 
katlanarak düzleştiri lmiştir. Dik silindirik boynun 
a l t kısmında alet izi bulunmaktadır. Uzun oval 
gövdeli ve düz diplidir. Dış yüzeyde bozulma vardır. 
Tarihi : Orta Roma İmparatorluk Çağı, M.S.2.yüzyı! 
Benzerleri : Beat Rut t i , 1991:115 fig.2269 form 
AR 129. 



4.3.Ö5 
Yük.: 11,9 cm., ağız çapı: 3 , 4 er 
kaide çapı: 5,1 cm. 
Buluntu yeri Antalya Elmalı çe 
Açık yeşil-mavi, geçirgen cam Y 
üfleme tekniğiyle yapılmış, kalı 
kenarı dışa ve içe katlanarak c 
Pik siiindirik uzun boyunlu, boyı 
alet izi görülmektedir. Gövde t 
genişleyen konik formlu, düz di 
Piş yüzeyde bozulma varda: 
Tarihi : Orta Roma İmparator 
M.5.2.yüzyıl 

Benzerleri t C.lsings, 1957:42 

6 





75c. Unguentarium / Tip IV F-a 
6 . 3 . 5 5 
Yük.: 11 cm., ağız çapı: 3,3 cm. ' 
kaide çapı: 4 ,9 cm. 
Buluntu yeri Antalya Elmalı çevresidir. 
Mavi-yeşil, geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme 
tekniğiyle yapılmış, ağız kenan dışa ve içe katlanarak 
düzleştirilmiş, dik uzun silindirik boyunlu, boynun 
a l t kısmında alet izi görülür. Dibe doğru genişleyen 
konik gövdeli, düz diplidir. Piş yüzde bozulmalar ve 
dökülmeler bulunmaktadır. 
Tarihi : Orta Roma İmparatorluk Çağı, 
M.S.2.-3.yüzyıl 
Benzerleri: C.lsings, 1957: 42 form 28b. 

fi 

; A- . #Ş 



Unguentarium / Tip IV F-a 
10.3.05 
Yük.: 10,3 cm., kaide çapı: 3 ,9 cm., ağız çapı: 2,2 cm. 
Buluntu yeri Antalya Elmalı çevresidir. 
Açık yeşil, geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme 
tekniğiyle yapılmış, ağız kenarı dışa ve içe katlanarak 
düzleştirilmiştir. Kenarları hafif aşağı eğimli, dik uzun 
silindirik boyunlu, boynun a l t kısmında alet izi bulunan, 
gövde a l t kısmı yuvarlatılmış konik biçimli, düz diplidir. 
Dış yüzde bozulmalar, yer yer dökülmeler vardır. 
Tarihi : Orta Roma İmparatorluk Çağı, M.5.2.yüzyıl 
Benzerleri: Y .Meriçboyu-S-Atasoy, 1969: 67 res.30. 

-4H I 



77. Unguentarium / Tip IV F-a 
10.3.05 
Yük.: 0 , 6 cm., ağız çapı: 2,1 cm. 
Buluntu yeri Antalya Elmalı çevresidir. 
Açık mavi, geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme 
tekniğiyle yapılmış, ağız kenarı içe kıvrılmış 
düzleştirilmemiştir. Pik silindirik boynun alt kısmında 
alet izi vardır. A l t kısmı yuvarlak konik gövdeli, iç 
bükey diplidir. Bozulma vardır. 
Tarihi : Orta Roma İmparatorluk Çağı, M.5.2.yüzyıl 
Benzerleri: C.lsings, 1957:42 form 20b. 
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70. Unguentarium / Tip IV F-a 
2225 
Yük.: 9j7 cm., boyun yük.:5,2 cm., karın çapı: 3,5 cm. 
Buluntu yeri Köyceğiz'dir. 
Yeşil mavi, geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme 
tekniğiyle yapılmış, ağız kenarı dışa ve içe katlanarak 
üzeri düzleştirilmiştir. A i t kısmında âlet izi bulunan 
dik silindirik boyunlu, konik gövdeli, düz diplidir. Piş 
yüzeyde yer yer bozulmalar vardır. 
Tarihi : Orta Roma İmparatorluk Çağı, M.5.2.yüzyı| 
Benzerleri: C.lsings, 1957: 42 form 20b . 



79. Unguentarium / Tip IV F-a 
7731 
Yük.: 9 ,2 cm., ağız çapı: 1,5 cm. 
Buluntu yeri belli değildir. 
Açık yeşil , geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme 
tekniğiyle yapılmış, dışa ve içe katlanmış eğimli ağız 
kenarlı, dik silindirik boyunlu, boynun a i t kısmında alet 
izi bulunan, ince uzun oval gövdeli, küçük konkav diplidir. 
Krem rengi aşınma tabakası altında, bozuk bir yüzey 
bulunmaktadır. 
Tarihi : Orta Roma İmparatorluk Çağı, M.S.2.-3.yüzyıl 
Benzerleri: C.Lightfoot, 1992:173 f ig . 103. 



. Unguentarium / Tip IV F-a 
4 3 2 3 
Yük.: 11*5 cm. 
Buluntu yeri Marmaris'tir. . 
Mavi geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme 
tekniğiyle yapıjmış, kısmen boru seklinde ve düzgün 
olmayan ağız kenarı dışa ve içe kıvrılmış, ince uzun 
ve dik silindirik boynun a l t kısmında alet izi görülür. 
Uzatılmış oval gövdeli, bastırılmış diplidir. Bozuk 
dış yüzeyde dökülmeler bulunur. 
Tarihi : Orta Roma İmparatorluk Çağı, M.5.2.yüzyıl 
Benzerleri: ÇAe'mgs, 1957: 99 form 8 3 . 



81. Unguentarium / Tip IV F-a 
113.85 
Yük.: 9,5 cm., ağız çapı: 2 cm., kaide çapı: 3,2 cm. 
Buluntu yeri Antalya Elmalı çevresidir. 
Yeşil , geçirgen cam hamurlu, serbest 'úñeme tekniğiyle 
yapılmış, ağız dışa ve içe katlanmış eğimli kenarlı, dik 
silindirik boyunlu, boyun a l t kısmında alet izi vardır, uz 
konik gövdeli, dibe doğru yuvarlak şekillidir. Dip < 
İrrizasyon ve dış yüzde yer yer dökülmeler vardıı 
Tarihi : Orta Roma İmparatorluk Çağı, M.S.2.-3 
Benzerleri: A.von Saldern, 1980: 23 fig.110. 



yi. Unguentarium / Tip IV F-b 
4 4 9 3 
Yük.: 15,5„cm., kaide çapı: 9 ,5 cm. 
Buluntu yeri Milas'tır. 
Renksize yakın, çok açık yeşil , 
geçirgen cam hamurlu, serbest 
üfleme tekniğiyle yapılmiş, ağız boru 
şekilli ve dışa içe katlanmış, üs tü 
düzleştirilmiş, kenarları aşağı doğru 
eğimli, uzun dik silindirik boyunlu, 
aşağı doğru çok hafif bir biçimde 
genişleyen boynun a l t kısmında alet 
izleri görülür. Çan biçimli, geniş 
gövdeli ve konkav diplidir. Piş yüzeyde 
yer yer dökülme ve bozulma vardır. 
Tarihi : Orta Roma İmparatorluk 
Çağı, M.5.2.yüzyıl 
Benzerleri: C.Isings, 1957: 97 form 
02 A 2; G.Platz Horster, 1976: 67 
flg.120; M.Vanderhoeven,1961:101 
fig.113; M.Stern, 1977: 73 lev.12 
no.20; O.Vessberg, 1952: tip.IV; 
C.Lightfoot, 1909: 05 lev.4/6 f ig .33; 
N.Fırath, 1950: 74 lev.XLVfig.14/10; 
A.Erzen-S.Başaran,1990:155 res.10. 
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. Unguentarium / Tip IV F-b 
9.15.04 
Yük.: 16 Cm., ağız çapı: 5 ,3 cm., boyun uzunluğu: 12,3 cm. 
kaide çapı: 6 ,2 cm. 
Buluntu yeri Muğla'dır. 
Parlak yeşil, geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme tekniğiyle 
yapılmış, ağız dışa ve içe kıvrılmış, üs tü düzleştiri lmiştir. 
Kenarları aşağı doğru eğimli, çok uzun dik silindirik boyunlu, 
basık üçgen gövdeli, konkav diplidir.Dış yüzde bozulma vardır. 
Tarihi : Orta Roma İmparatorluk Çağı, M.5.2.yüzyıl 
Benzerleri: C.lsings, 1957: 97 form 62 A 2; 
Ancient A r t in the Virginia Museum, 1973:134; 
A.von Saldern, 1900: 24 fig.155; 
O.Vessberg, 1952:137 lev.VJII 2 0 ; 
M.Stern,1977:73 no.20 lev.12; 
D.B.Harden, 1936: 2 6 5 no.799 lev.XX. 



8 5 . Unguentarium / Tip IV F-b 

Yük.:16,5 cm., ağız çapı: 3,3 cm., karın çapı: 6,2 cm. 
Buluntu yeri Köyceğiz'dir. 
Açık mavi-yeşil cam hamurlu, serbest üfleme tekniğiyle 
yapılmış, hamuru geçirgen, ağız kenarı dışa ve içe 
katlanarak düzleştirilmiş, boru biçimli, aşağıya doğru 
hafifçe genişleyen uzun boyunlu, boyun a l t kısımda , 
kesintisiz olarak gövde ile birleşir, çan gövdeli, profili 
" 6 " kıvrımlı, tabanı düzdür. Hamurunda hava kabarcıkları 
vardır. Yüzeyinde az miktarda bozulma görülür. 
Tarihi : Orta Roma İmparatorluk Çağı, M.S.2.-3.yüzyıl 
Benzerleri: C.Lightfoot, 1992: 86 fig.42. 

L « f ı , 
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67a. Unguentarium / Tip IV F-b 
4324 
Yük.: 7,5 cm., taban çapı: 3,5 cm. 
Buluntu yeri Marmaris'tir. 
Yeşil-mavi, geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme 
tekniğiyle yapılmış, ağız dışa ve içe katlanmış, 
eğimli, boyun dik ve silindirik, alt kısımda alet izi 
vardır. Gövde çan biçimli, kesiti " 5 " kıvrımlı, dip 
konkav şekilde çökertil mistir. Yüzeyde bozulma 
vardır. 

Tarihi : Orta Roma İmparatorluk Çağı 
M.S.2.-3.yüzyıl 
Benzerleri: C.Lightfoot, 1992: 86 fig.44. 



, Unguentarium / Tip IV F-b 
4 3 2 2 
Yük.:13 cm., taban çapı: 4 ,5 cm. 
Buluntu yeri Marmaris't ir . 
Renksiz, geçirgen cam hamurlu, serbest 
üfleme tekniğiyle yapılmış, ağız içe 
katlanmış, uzun,-kenarları biraz konkav 
boyunlu, boynun a l t kısmında alet izi olan, 
çan gövdeli, konkav diplidir. Dış yüzeyde 
bozulma vardır. . 
Tarihi : Orta Roma İmparatorluk Çağı, 
M.S.2.-3.yüzyıl 
Benzerleri: Beat Rut t i , 1991:119 f ig .2347 
form AR 135; C.Lightfoot, 1992: 87 fig.43. 



87c. Unguentarium / Tip IV F-b m 
2223 ™ 
Yük.: 11 cm., ağız çapı: 2,5 cm., karın çapı: 4,5 cm., 
boyun yük.: 6 ,3 cm. 
Buluntu yeri Köyceğiz'dir. 
Mavi, geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme tekniğiyle 
yapılmış, ağız dışa ve içe katlanarak düzleştirilmiş, 
dik kalın boyunlu, boynun a l t kısmında alet izi olan, 
çan gövdeli düz diplidir. Şişe yoğun cam hamurlu ve 
kalın çeperKdir. Hamurunda hava kabarcıkları vardır. 
Piş yüzeyde biraz bozulma vardır. 
Tarihi : Orta Roma İmparatorluk Çağı, M.5.2.-3.yüzyıl 
Benzerleri: M.Vanderhoeven, 1961: 29 f ig.26; 

, Y.Akat-N.Fırath, 1984: 27fig.134 res.58. 





0 9 . Unguentarium / Tip IV F-b 
7730 ^ 
Yük.: 14,5 cm., ağız çapı: 1,1 cm., : • . 
Buluntu yeri Marmaris'tir. 
Açık yeşil-mavi, geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme 
tekniğiyle yapılmış, ağız kenarı dışa ve içe katlanarak üstü 
düzleştirilmiş, ince uzun dik boyunlu, boynun a l t kısmında 
alet izi görülmektedir. Düz çan gövdeli, konkav diplidir. Yüzeyde 
yer yer bozulmalar görülmektedir. 
Tarihi : Orta Roma İmparatorluk Çağı, M.S.2.-3.yüzyil 
Benzerleri: Tüzin Günel, 1991: 29 lev.XIII res.2; C.Lightfoot 
1992: 05 fig.41. 

I 
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92. Kaideli Kâse / Tip V A-b 
; 4 3 0 2 .. : :• 

Yük.: 5,5 cm.^ağız çapı: 13 cm., 
Buluntu yeri Marmaris'tir. 
Açık yeşi l -sarı , geçirgen cam ha m urlu, serbest üfleme tekniğiyle yapılmış, ağzı, yuvarlak 
ve kalırı kenarlı, ağız kenarı dışa ve içe katlanmış, dışa açılımlıdır, gövdesi dibe doğru 
gittikçe daralmaktadır. Taban düz bir yüzey üzerine bastırılmıştır. Kaide ayrıca hazırlanmış 
ve içe doğru gömülerek taban halkası biçiminde yerleştirilmiştir. Yüzeyi bozuktur. ' 
Tarihi : Geç Roma İmparatorluk Çağı, M.S.4.-5.yüzyı( -
Benzerleri: D.B.Harden, 1936: 47 lev.1/0; D.B.Harden, 1900: 99 fig.41, şek.0/2.; 
C.Lightfoot, 1909: 99 fig.72. 



Küresel Sürahi / Tip V B-â .'> 

1790 ' • ' v - - ' ' : ' ; V V V : - : -
Yük.: 14,5 cm.,kann çapı: 9,4 cm., ağız çapı: 4,2 cm. 
Buluntu yeri belli değildir. - > 
Çok açık yeşil,.geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme tekniğiyle 
işlenmemiş ağız kenarli, huni boyunlu ye çökertilmiş . • 
omuzludur. Gövde t a m küresel, " - : \ 
biçimli olup dip bastırılmış, biraz ' 
konkavdır. Ağız t a m yuvarlak değil 
elips biçimlidir. İnce çeperli olup 
çark kesme tekniği ile bezenmiştir. 
Boyunda yatay bant sıraları, gövde 
üzerinde ise ikişer şıralı dö r t şerit kesme 
bulunmaktadır. Yüzeyde bozulma ye. >. 
yer yer kabuklaşma vardır. 
Tarihi : Geç Roma İmparatorluk Çağı, V 
M.S.3.-4.yüzyıl 
Benzerleri: C.Lightfoot, 1959: 
93 nr.49 lev.10/2; 

C.lsings, 1957:122 form 104b; 
Ü.Canav,19ö5: 60 f ig .85; 
A.von Saldern, 1950: 23 fig.13İ: 
C.Lightfoot, 1992:123 fig.70. 

yapılmış,, kesme ve" 
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9 4 . Küresel Sürahi / Tip V B-a 
1791 
Yük.: 12,5 cm., karın çapı: 0 , 4 cm., ağız çapı: 3,5 cm. 
Buluntu yeri belli değildir. 
Çok açık yeşil, geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme tekniğiyle yapılmış, çarkta 
kesilmiş.işlenmemiş ağız kenarlı, huni boyunlu, çökertilmiş omuzlu, t a m küre 
şeklinde gövdeli, küçük, hafif ^ ^ ^ ^ ^ ^ | ^ ^ ^ ^ 
konkav diplidir. Boyun ve £ '¿»W j ^ f e 
gövdede çok ince yatay kesme W, S ? * B r § f 
bant sıralan vardır. Şif e Wt 
hamurunda hava kabarcıkları V BBalrSBL 
bulunmaktadır. Yüzeyde yer yer b e j ^ pBraJfc 
rengi aşınma tabakası ve V S j S f l f S ^ 
matlaşma vardır. V P j E H P t t L 
Tarihi : Geç Roma İmparatorluk Ç a ğ ı . M W\'kW' | 
M.S.3.-4.yüzyıl • 
Benzerleri: C.Lightfoot, 1909: 93 • 
nr.49 lev.10/2; • 
C.lsings, 1957:122 form 104b; • 

A.von Saldern.1900: 23 fig.131: ^̂ ^̂ Jj Ĵİl 

• i 
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9 6 . Sürahi /T ipVB-b 
V7&9 m 
Yük.: 14,0 cm., karın çapı: 6,5 c m . , ^ B 
ağız çapı: 3 , 0 cm. ^ 
Buluntu yeri belli değildir. 
Çok açık yeşil, geçirgen cam hamurlu, 
serbest üfleme tekniğiyle yapılmış, 
yuvarlak kalın ağız kenarlı, aşağı doğru 
genişleyen huni boyunlu, karın kısmı 
şişkin küresel gövdeli, çökertilmiş 
taban halkalıdır. Aynı renk cam lifi 
boynun etrafını çevreler, gövde üzerinde 
çok ince çark kesme bezeme vardır. Piş 
yüzü oksitlenme nedeniyle pembe bir 
renk almıştır. Bozulma ve matlaşma 
vardır. 

Tarihi : Geç Roma İmparatorluk Çağı, 
M.S.3.-4.yüzyıl 
Benzerleri: C.Lightfoot, 
1992:129 fig.76. i 
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9 8 . Sürahi /T ipVB-d 
3.2.81 
Yük;: 17 cm., gövde çapı: 7 cm. 
Buluntu yeri belli değildir. 
Açık sarı renkte, geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme 
tekniğiyle yapılmış, düz basit içe kıvrık ağızlı, ince 
kenarları hafif şişkin, huni boyunlu, uzun armudi gövdeli, 
çökertilmiş taban halkalıdır. Gövde üzerinde dör t yandan 
çökertilmiş, dört adet baskı bezeme yapılmıştır. Yüzeyde 
epeyce bozulmaya rastlanır, yer yer kabuklaşmalar ve 
matlaşmalar, oluşmuştur. 
Tarihi: Geç Koma İmparatorluk Çağı, M.S.3.-4.yüzyıl 
Benzerleri: M.Stern, 1989: 600 res.5. 

144 



9 9 . Sürahi /T ipVB -d 
6 5 0 3 
Yük.: 16,2 cm., gövde çapı: 10 cm. 
Buluntu yeri Marmaris'tir . 
Çok açık mavi-yeşil, geçirgen cam 
hamurlu, serbest üfleme tekniğiyle 
yapılmış, yuvarlak; kesme, basit ağızlı, 
aşağı doğru daralan huni boyunlu, karın 
kısmı şişkin ç i f t koni gövdeli, boru 
şeklinde çökertilmiş taban halkalıdır. 
Gövdenin dör t yüzü de çökertilmiş baskı 
bezemelidir. Gövdenin 1/4 ü kırıktır. 
Yüzeyde yer yer yer bozulmalar vardır. 
Tarihi : Geç Roma İmparatorluk Çağı, 
M.Ş. 3.-4.yüzyıl 
Benzerleri: G.Platz Horster, " 
1976: S5 fig.170. 







101. Şişe / Tip V B-f 
5 4 9 0 
Yük.:11,2 cm., ağız çapı: 3,3 cm., 
gövde çapı:7 cm., 
taban çap.:3,6 cm. 
Buluntu yeri Marmaris' 
CnV ar.\\c ç*ar\tnçn ne>.r.\rr. 

vır Kısmı nunı pıçımıı, PC 
kısmi düz silindiriktir. Omuz 
çökertilmiş, gövde oval, taban 
konkavdır.Pış yüzeyde irrizasyon 
vardır. 
Tarihi : Gec Roma İmparatorluk ( 

Benzerleri :<S.PIatz Horster, 1976: 71 
fig.139; C.Lightfoot, 1992:133 % Ö 0 . 



Şişe /T ipVB-f 
10.2^1 
Yük.: 6 ,5 cm., gen.: 5,5 cm., 
Buluntu yeri belli değildir. 
Sarımsı yeşil, geçirgen cam hamuriu, serbest üfleme tekniğiyle yapılmış, dışa ve içe 
kıvrılmış ağız kenarlı, dik silindirik boyunlu, 
küresel gövdeli, bastırılmış diplidir. 
Hamuru içinde hava kabarcıkları 
vardır. Gövdeden bir parça kırıktır. 
Yüzey çok bozuktur, yer yer 
kabuklaşmalar görülmektedir. 
Tarihi : Geç Roma İmparatorluk Çağı 
M.S.4.-5.yüzyıl 
Benzerleri: D.B.Harden, 1936:155 
fig.599lev.XV!ll. 
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103. Şİşe /T ipVB- f • . -
2552 
Yük.: ö ,3 cm., ağız çapı: 3,3 cm., karın çapı: 7 cm. 
Buluntu yeri Milas'tır. 
Açık yeşil, geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme tekniğiyle yapılmış, ağız dışa ve içe 
katlanarak üstü düzleştirilmiş, kısa boyun, yarım küre biçimli asimetrik gövdeli, bastırılmış 
tabanlıdır. • 
Tarihi : Geç Roma İmparatorluk Çağı, M.S.3.-4.yüzyıl >• 
Benzerleri: C.Lightfoot, 1992:175 fig.109-110. 
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105. Koku Şişesi / Tip V C 
12.20.83 
Yük.: 17 cm., ağız çapı: 2,5 cm., gövde çapı: 4 ,9 cm. 4 
Buluntu yeri Stratonikeia 1983 kazısıdır.Kazı env.no 8 3 / 4 3 . 
Renksiz, geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme tekniğiyle 
yapılmış, dışa ve içe doğru kıvrık ağızlı, ağzın bir tarafı uzatılarak 
gaga, biçimli akıtma yeri yapılmış, ince uzun dik silindirik boyunlu, 
oval gövdeli, bastırılmış tabanlıdır. Dibi konkav biçimlidir. Gövde 
yüzeyi çok bozuktur, kabuklaşmalar görülmektedir. 
Tarihi : Geç Roma İmparatorluk Çağı, M.5.3.yüzyıl 
Benzerleri :A.von Saldern, 1980: 24 fig.130; Y.Akat-N.Fırat l ı , 
1984: 27fig.135, res.59 a. 
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Unguentarium / Tip V C 
337.1.75 
Yük,: 17 cm., karın çapı: 4 ,5 cm. 
Buluntu yeri Euromos 1972 kazısıdır.Kazı env.no 3 4 4 . 
Açık yeşil , geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme 
tekniğiyle yapılmış, ağzı dışa ve içe kıvrılarak üs tü 
düzleştirı lmiştir; dik uzun silindirik boyunlu, sîlindirik 
gövdeli, konkav diplidir. Yüzeyde yer yer aşınma 
tabakası vardır. 
Tarihi : Geç Roma İmparatorluk Çağı, M.S.3.-4.yüzyıl 
Benzerleri : O.Vessberg, 1952:130 lev.lX 9-12; CLightfoot, 
1992:101 fig.116; Ü.Serdaroğlu, 1972:7 lev.21-2. 
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107. Ş iş e / Tip V D 
4 3 0 0 
Yük.: 6 ,5 cm., kaide çapı: 3 cm. 
Buluntu yeri belli değildir. fj 
Açık yeşil, geçirgen cam hamurlu, 1 
serbest üfleme tekniğiyle yapılmış, 
aşağı doğru genişleyen konkav boyunlu, 
asimetrik yarım küre gövdeli konkav 
diplidir. Hamurunda hava kabarcıkları 
vardır. Yüzeyi biraz bozulmuştur. 
Tarihi : Geç Roma İmparatorluk Çağı, 
M.S.4.-5.yüzyıl 
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108. Kabartma Bezemeli Şişesi / Tip V D 
m-/ - 3470 

Yük»: 5,2 cm., ağız çapı: 1,9 cm., karın çapı: 4 cm. 
Buluntu yeri belli değildir. 
Açık yeşil , geçirgen cam hamurlu, kalıba üfleme tekniğiyle yapılmış, yuvarlak çark kesme 
ağız kenarlı, belirgin omuzlu, kalın boyunlu, küresel gövde üzerinde spiral şekilli kabartma 
bezemelidir. Hamurun da hava kabarcıkları vardır. 
Tarihi : Geç Ant ik- İs lâmîÇağ M.5. 7.-8.yüzyıl 
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Serçe Umanı 
Batığı Camian 

Bölüm 6 



17.7.80 

Yük.: 14 cm., ağız çapı: 7,5 cm. 

^ Buluntu yeri 1: Serçe Limanı 1977}l<azıs)dır|l^zı^n^noC^VV 9 9 . 

Renksiz, geçirgen cam hamurlu, ince çeperli, kalıba üfleme tekniğiyle yapılmış, çark kesme 

bezemelidir. Bardak yuvarlak basit ağızlı, uzun silindirik gövdelidir. Gövde dibe doğru 

hafifçe daralır. Dip düzdür. Bardağın hamuru henüz sıcakken dönen kesme çarkı yardımıyla 1 

bezenmiştir. A l t ta ve üs t te yer alan iki yatay bant arasında birbirini takip eden iki aslan i bezenmiştir. A l t ta ve üs t te yer alan iki yatay bant arasında birbirini takip eden iki aslan I 

figürü kesme olarak işlenmiştir. Aslanlar geniş yüzlü, kalın burunlu, badem gözülüdür. I 

Ön ayakları havada, arka ayaklarına başar durumda işlenmiştir. Gövde çapraz çizgilerle i 

kuyruk "S" biçimi verilerek işlenmiştir. Bu çağda sıcak kesme yöntemiyle elde edilen 

kabartma çizgiler, resme derinlik kazandırmak amacıyla yapılıyordu. Hafif, kağıt inceliğindeki 

bardak oldukça iyi durumdadır. Hamurunda hava kabarcıkları vardır ve dış yüzünde 

bozulma yoktur. 

Tarihi : İslâmîÇağ (Fatımî Devleti) M.S. 1025 

Yayın : Prof. Dr. Frederick H.Van Doorninck,1990: 5 8 - 6 3 res.74; 

Marilyn Jenkins,1986:6-7. ^ ^ ^ ^ 



Kâse / Tip VI 

4 .7 .00 

Yük.: 6 , 5 cm., ağız çapı: 14 cm. 

Buluntu yeri Serçe Limanı 1977 kazısıdır.Kazı env.no.GW 109. 

Açık yeşil, geçirgen cam hamurlu, kalıba üfleme tekniğiyle yapılmış, yuvarlak, hafif içe dönük 

ağız kenarı ateşle parlatılmış, ağız altında parlak yeşil , ince lif bant sarılarak bezeme 

yapılmıştır. Düz dudak altında kalıp süsleme başlar. Bunlar yatay eşkenar dörtgenler 

ortasında kabartma nokta bezemedir. Yarım küre biçimli kâsenin dibi düzdür. Dibin 

ortasında kabartma yıldız motif i yer alır. Kâse iyi durumdadır; ağız altında çizgiler ve hava 

kabarcıkları bulunmaktadır. 

Tarihi : İslâmî Çağ (Fatımî Devleti) M.S. 1025 

Yayın : F.Van Doorninck, 1990: 5 0 - 6 3 res.70. 

f r V 
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112a. Bardak/TipVI • • 

12.7.B0 • I 

Yük.: 10.5 cm., • • 

ağız çapı: 6 ,5 cm., • • 

kaide çapi: 4 cm. • • 

Buluntu yeri Serçe Limanı 1977 • • 

kazısıdır. Kazı env.no.&H 100. • • 

Renksiz, geçirgen cam hamurlu, • 

kalıba üfleme tekniğiyle yapılmış, • • 

kesme yöntemi ile bezenmiş ince • • 

çeperli hafif bir bardaktır. W 

Ağız kenarı düzgün kesilmemiş ' 

olup t a m yuvarlak değildir. Silindirik 

gövde dibe doğru daralır ve dip düzdür. Gövde ortasına doğru yatay kabartma iki kalın 

çizgi arasında yuvarlak kesme süslemeler yatay olarak sıralanır. Gövde a l t yarısında 

mimarî sütunlar ve sütun başlıklarına oturan kemerler bulunmaktadır. Kemer 

pandantiflerinde yuvarlak kesme süsleme vardır. Sütunlar arasındaki dikey kazıma çizgiler 

payeleri anımsatır. Hamurunda hava kabarcıkları olan bardak oldukça sağlam durumdadır. 

Tarihi r islâmî Çağ<(FafŞni(f.p^|i^)^M.*§> 

Yayın : F.Van Doorninck, 1 9 9 0 : 5 0 - 6 3 res.60. 
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112b.Sürahi / Tip VI 

13.7.80 

Yük;: 18 cm., karın çapı: 9 ,6 cm. 

Buluntu yeri Serçe Limanı 1977 kazısıdır. Kazı env.no.GW 9 3 . 

Açık yeşil, geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme tekniğiyle yapılmış, kesme yöntemi ile 

bezenmiştir. Bir taraf ı gaga biçimli, oval ağızlıdır. Sürahi (karafaki) ince 

boyunlu, aşağı doğru şişkinleşen uzun oval gövdelidir. Tek kulpludur. 

Bastırı lmış ve içbükey biçim verilmiş olan dipte noble izi bulunmaktadır. 

Tek kulp gövde alt kısmına tu t turu lmuş ve yukarı çekilerek ağız 

kısmına yapıştır ı lmıştır . Kulp ağıza 

tutturulduktan sonra çevrilerek 

geriye alınıp yukarı doğru kaldırılmış ve 

tutulduğunda baş parmağın dayanabileceği 

destek oluşturulmuştur. Omuz üstündeki 

bezemede kalın çizgiler şeklinde dikey 

hatlar görülmektedir. Gövde üstündeki 

bezeme iki sıra çizgi ile bir metop içine 

alınmıştır. Bu metop iki bölümlüdür. Ü s t 

bölümde bitkisel bezek, alt bölümde 

ise sü tun ve kemerli mimarî öğeler 

bulunmaktadır. Bezeme.kesme 

yöntemi ile yapılmıştır. Hamurunda 

hava kabarcıkları vardır ve dış 

yüzü biraz bozulmuştur. 

Tarihi : İslâmî Çağ (Fatımî Devi 

M.S.1025 

Yayın : F.Van Doorninck, 

1 9 9 0 : 5 8 - 6 3 res.71. 
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I 115. Fincan/Tip VI 

30.7.50 

Yük.: 5,6 cm., gen.: 6,5 cm. dip çapı: 3 cm. 

Buluntu yeri Serçe Limanı 1977 kazısıdır.Kazı em.no.GW 105. 

Pembe-bej renkli cam hamurlu, serbest üfleme tekniğiyle yapılmış, yuvarlak basit ağızlı, 

ağız kenarına parlak yeşil bant sarılarak bezeme yapı İmiş, altında ince çizgiler olan içki 

kabıdır. Gövde dibe doğru hafif şişkinleşir. Kulp gövde alt kısmına kıvrılarak yapıştırılmış, 

üs te katlanarak parmak yeri oluşturulmuş ve ağız altına yapıştırı lmıştır. Dipte boru 

biçimli çökertilmiş taban halkası vardır. Hamurunda hava kabarcıktan ve diyagonal yapım 

çizgileri bulunmaktadır. 

Tarihi : İslâmîÇag (Fatımî Devleti) M.S. 1025 

Yayın : F.Van Doorninck, 1 9 9 0 : 5 6 - 6 3 res.69. 
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Fincan/Tip VI 

412330 

Yük-:'4,4 cm., gövde çapı: 6 ,2 cm. 

fhıluntu yeri Serçe Limanı 1978 kazısıdır. Kazı env.no.GVV245. 

Açık sarı-bej geçirgen cam hamurlu, serbest üfleme tekniğiyle yapılmış, yuvarlak basit 

ağız kenarlı, ağız kenarında ve alt ında parlak yeşil lif bantı şanl ı , boyun kısmında ayrıca 

halka bezemelidir. Silindirik gövde dibe doğru hafif genişler. Kulp gövde alt kısmına 

yapıştırılmış, yukarı çekilmiş ve katlanarak mahmuz biçimli parmak yeri yapılmıştır. Kulp 

ucu «lana sonra boyuna yapıştır ı lmıştır . Dipte boru şeklinde çökertilmiş taban halkası 

bulunur. Hamurunda hava kabarcıkları ve diyagonal çizgiler vardır. -

Tarihi : İslâmî Çağ (Fatımî Devletî) M.5.1025 

Yayın : F.Van Doorninck, 1990: 5 8 - 6 3 res.69. 59. 
• . 
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117. Bardak / Tip VI 

51.23.80 

Yük.: 5,3 cm., ağız çapı: 5 ,8 cm. dip çapı: 4,7 cm. '••J 

Buluntu yeri Serçe Umanı 1978 kazısidır.Kazı env.no.GW 149. 

Çok açık yeşilimsi-bej cam hamurlu, kalıba üfleme tekniğiyle yapılmış, çark kesme yöntemi 

ile bezenmiştir. Yuvarlak, hafif içe dönük, ateşle parlatılmış ağızlı, silindirik gövdeli kısa 

bir bardaktır. Gövde üzerinde üs t te yer alan iki kesme bant altında ç i f t dikey çizgilerle 

zikzak bezeme yapılmıştır. Oluşan üçgen alanlar içinde kesme yivli süslemeler bulunmaktadır. 

Dip hafif bastırılmış konkav yapımlıdır. Bardak hamurunda hava kabarcıkları belirgindir. 

Tarihi : İslâmîÇağ (FatımîDevleti) MS 1025 

Yayın : F.Van Doorninck, 1990: 5 8 - 6 3 res.68. t 
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118. Ş i ş e / T i p VI 

3 0 . 3 . 0 9 . 

Yük'.< 13,5 cm., ağız çapı: 4 , 5 cm. gövde çapı: 10,9 cm. 

Buluntu yeri Serçe Limanı 1975 kazısıdır.Kazı env.no.GW785. , 

Yeşil sarı geçirgen cam hamurlu, önce kalıba üfleme, sonra serbest üfleme tekniğiyle 

yapılmış, kalın çeperli, yoğun cam hamurludur. Ağız ç i f t konkav formlu, içe katlanmış ve 

asimetriktir . Şişe kısa, kalın boyunlu, belirgin omuzlu, oval gövdeli ve düz diplidir. Gövde 

üzerinde dikey diyagonal kıvrımlar vardır. Dipte yuvarlak taban halkası bulunur. Şişenin 

bir kısmı kırık ve çatlaktır. r- -. ' : 

Tarihi : İsla mî Çağ 

(Fatımî Devleti) 4 \ 

1Ş9 



119. Ş i ş e / T i p V I 

36 .7 .00 

Yük.: 12,5 em., ağız çapı: 1.7 cm. dip çapı: 6 cm. 

Buluntu yeri Serçe Limanı 1977 kazısıdır.Kazı env.no.GW 350. 

Açık cam göbeği renkli cam hamurlu, serbest üfleme tekniğiyle yapılmış, ağız kenarı içe 

çevrilerek katlanmış, çok ince silindirik boyunlu, boyunda çevirmeden oluşmuş eğimli 

çizgiler vardır. Ş işe yarım küre gövdeli, çok içe girmiş üçgen diplidir. Bezemesizdir. Dış 

yüzde irrizeii oluşumlar vardır. 

Tarihi: İslâmîÇag 

(Fatımî Devleti) M.S. 1025 

Y a y ı n : F.Van Doorninek, 

1 9 9 0 : 5 6 - 6 3 res.72. 
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Şişe / Tip VI 

5 .7.00 

Yük.: 26 cm., ağız çapı: 7 cm., taban çapı: 12,4 cm. 

Buluntu yeri Serçe Limanı 1977 kazısıdır. Kazı 

env.no^GVV 5 0 . 

Yeşi l -sar ı , geçirgen cam hamurlu, serbest 'úñeme 

tekniğiyle yapılmış, kesme bezemeli, ağız dışa, aşağı, . 

yukarı ve içe katlanmış, aşağı doğru genişleyen 

boyunlu, belirgin omuzlu, gövdesi içbükey I 

profillidir. Boyun üzerinde kesme bezeme I 

yapılmıştır. Gövdenin ü s t kısmında I 

birbirine paralel iki çizgi vardır. Karın I 

ortasında da yatay iki çizgiyle süsleme I 

yapılmıştır. Pipte noble izi vardır. Cam I 

hamurunda hava kabarcıkları ve ince I 

çizgiler bulunmaktadır. I 

Tarihi : İsla mî Çağ (Fatımî Devleti) . fl 

M .S.1025. J 

Yayın : G.F.Bass, 1 9 9 0 : 3 5 - 4 5 . 
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124. Kandil / Tip VI . , ^ , . 

Etütlük eserdir. ' ,•' •s . . 

Yük.: 23 cm., ağız çapı: 20 cm., boyun yük.: 6 cm. ; 1 

Buluntu yeri Serçe Limanı 1977 kazısıdır. Kazı env.no.GW 7 9 6 . ' 

Sarı -yeşü, geçirgen cam hamurla serbest üfleme tekniğiyle yapılmış, yuvarlak basit ağız 

kenarlı, aşağı doğru daralan boyunlu ve belirgin omuzludur. Küresel biçimli gövdenin 

al t kısmı kırıktır. Gövde ortasına yapıştırılan f i l hortumu şeklindeki kulpları yukarı çekilmiş 

ve inceltilerek omuz üzerine yapıştırılmıştır. Aydınlatma amaçlı ve kulplara geçen, zincirlerle 

asılan kandil halka açık dini yapılarda kullanılmış olabilir. Dip kırık ve eksiktir. Hamurunda 

, hava kabarcıkları ve çizgiler vardır. 

Tarihi : İslâmî Çağ (Fatımî Devleti) M.S: 1025 ı 

i Yayın : Marilyn Jenkins, 1 9 6 6 : 5 . 
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125. Ş i ş e / T i p V I 

20 .7 .60 

Yük.: 10,5 cm., karın çapı: 9 cm., ağız çapı: 2 cm. 

Buluntu yeri Serçe Limanı 1977 kazısıdır. Kazı env.no.GW 71. 

Açık sarımsı-yeşil, geçirgen cam ha m urlu, serbest üfleme tekniğiyle yapılmış, yuvarlak ağız 

içe katlanmış, etrafına ince yeşil renkli cam lifi sarılmış, boynu boğumlu, belirgin omuzlu, 

bastırılmış küresel gövdeli, çökertilmiş taban halkalıdır. Omuzda ve gövde üzerinde, cam 

yüzeyi henüz sıcakken aletle çekilerek sıkıştırılmış bezeme bulunmaktadır. Bu bezeme 

yöntemiyle çrft çatal biçimli motifler oluşturulmuştur. 

Tarihi : İslâm* Çağ (Fatımî Devleti) M.S. 1025 

Yayın : F. Van Doornmck, 1990: 5 8 - 6 3 , res.72. 
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Camcılık ve Yapım Teknikleri İle İlgili Sözlük 

Aletle şekillendirme : Yapıt ın bir alet 
kullanılarak (kıskaç, maşa ya da kerpeten) 
şekillendirilmesidir. Kimi zaman kabın 
boyun kısmında görülen izler, yapıtın 
buradan aletle tutulduğunu 
göstermektedir. 

Aşınma : Piş etkenlerin neden olduğu 
bozulmalardır. Yüzey pul pul dökülür, renk 
değişiklikleri olur. Isı ve nem değişiklikleri 
ile bazı toprak cinsleri bUna yol açar. 

Ateşle Parlatma : Cam kabın ağız kenarı 
ve dış yüzeylerindeki pürüzler ve çapakların 
giderilmesi için yapılan son ısıtma 
işlemidir. 

Balmumu döküm tekniği: Önce iç 
kalıbın üzerinin sıcak balmumu ile 
kaplanması, işlenmiş balmumu üzerine 
dış kalıbın kapatılması, bu oluşumun 
ısıtılarak boşaltma deliğinden 
balmumunun akmasının sağlanması ve 
boşalan iki kalıp arasına küçük cam ' 
kırıklarının doldurulması işlemidir. Kalıp 
sonradan ısıtılır ve içindeki cam kırıklarının 
sıcakta eriyerek kalıp biçimini alması 
sağlanır. 

Bezeme : Cam kapların, renkli ve düz lif 
ile sarılarak ya da serpme, sıçratma, çark 
kesme-torna kesme, sıkıştırma, 
kafesleme, çukurlaştırma, boyama gibi 
yöntemlerle süslenmesidir. 

Boru biçimli taban halkası: İçe itilmiş 
bir çeşi t tabandır. Taban halkası boru 
biçimlidir. 

Cam ipliği: Küçük bir hamurdan çekilmiş 
ince cam l i f sarılarak yapılmış süsleme 
tekniğidir. İnce olanları yılan te l i , kalın 
olanları yay diye.tanımlanır. 

Cameo : Yapıtın cam yüzeyi üzerine 
değişik renkli cam tabakasının üflenerek 
tutturulması ve daha sonra traşlanması 
ile yapılan kabartma resimdir. 

Döküm Tekniği: Sıcak cam hamurunun 
bir iç veya dış kalıp üzerinde 
şekillendirilmesidir. Açık kaplar için kalıba 
döküm, kapalı kaplar için balmumu akıtma 
tekniği uygulanır. 

• ' . t " -

Püzleştirme ; Üretim sırasında kabın 
düz bir yüzey üzerinde yuvarlanarak dış 
yüzünün düzeltilmesi işlemidir. 

İçe İtilmiş Taban : Bir topak cam 
hamurunun üflenerek kabın içine itilmesiyle 
oluşan taban halkasıdır. 

İç Kalıplama Tekniği: Kum-kalıp, kum-
maça tekniği de denir. Çubuğun ucundaki 
beze sarılı kum kalıp erimiş cam dolu 
potaya batırılır ya da sıcak pudra 
şeklindeki cam tozu üzerinde yuvarlanır 
ya da bir aletle kalıp üzerine cam hamuru 
sürülür. Erimiş cam topağı sert bir yüzey 
üzerinde seri olarak yuvarlanarak cam 
çeperine istenilen incelik ve biçim verilir. 
Ana gövde yine ısıtılarak ağız, kulplar ve 
kaide eklenir. Bezeme için çeşitl i 
renklerdeki cam lifleri kabın etrafına sarılır 
ve sonra taranır . Son aşamada çubuk, 
cam yapı t tan sökülür ve kabın içindeki 
kalıbı oluşturan kum ya da kil boşaltılır. 

İç Ç a t l a k : Kabın soğuması sırasında 
oluşan Çatlaklardır. 

İrrizasyon : Cam yüzeyinin değişik renkler 
alarak aşınmasıdır. Önce bulanık parçalar, 
sonra ilerlemiş safhada pul pul parçalar, 
şeklinde dökülmeler olur. Sonuçta kap 
toz haline gelerek dağılır. 
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Kahp-Baskı Yapım Tekniği: Bir dış ve 
bir İç kalıp kullanılır. Dış kalıp içinde toz 
haline getirilmiş cam uzun süre ısıtılır. 
Cam hamur haline geldikten sonra, üzeri 
iç kalıp ile bastırılarak sıkıştırılır. Dış kalıp 
ile iç kalıp arasındaki cam, kalıplar 
sayesinde istenen biçimi alır. 

Kaliba Üfleme Tekniği: Uzun bir 
borunun ucuna alınan hamur şeklindeki 
cam topağı daha önce biçim verilmiş 
kalıbın içine üflenir. Kap böylece istenen 
formu alır; 

Kalıntılar : Kumdan, kilden, topraktan 
ya da erimiş cam cürufundan oluşmuş 
noktalardır. 

Kesme Teknikleri: Kesme çarkı ucunda 
bulunan Korundum ya da Elmas madenleri 
yardımıyla, soğuk yüzey üzerinde kesme 
yöntemiyle bezeme yapılması işlemidir. 
Torna kesme, yüzey kesme ve perdahlama 
işlemlerinde kullanılıyordu. Masif kesme 
yönteminde ise daha büyük cam 
kütlelerden kesilerek kaba biçim verilmekte 
ve kap içinin boşaltılması da matkap 
kullanılarak yapılmaktaydı. 

Matlaşma : Dış etkenler nedeniyle camın 
geçirgenliğini ve parlaklığını kaybetmesidir. 

Mozaik Cam Tekniği: Çeşitli renklerde 
biraraya getirilen cam çubuklardan 
pulların kesilmesi, bunların bir dış kalıp 
içine yerleştirilmesi, içine cam pullar 
yerleştirilmiş kalıbın alptan ısıtılması 
Sonucu pulların hafifçe eriyerek birbirleriyle 
kaynaştırılması işlemidir. Bu tekniğin altın 
bantlı, millefiori ve retiçelli (ağlı kap) gibi 
çeşitleri de vardır. 

tabanından tutulmasını sağlayan metal 
çubuktur. Bu çubukla tutularak kabın ağız 
kenarları ve kulpları ve bezemesi yapılır. 
Kimi zaman bazı kaplarda tabanda noble 
izi bulunur. Çoğu zaman bu iz traşlanarak 
yok edilir., 

Oyuk: Cam yapımı sırasında oluşan hava 
kabarcıklarının cam,yüzeyine çıkarak 
oluşturdukları bozulmadır. 

Üfleme Tekniği: Uzun bir boru ucuna 
alınan cam hamurunun içine üflenerek 
değişik formlarda cam yapıtların imal 
edilmesidir. Bu tekniğin serbest üfleme 
ve kalıba üfleme gibi biçimleri de vardır. 

Vurma : Tabanda noble ya da alet , 
kullanımının yol açtığı oyuklardır. 

Yakalı Ağız .: Ağız kenarının dışa, aşağı 
ve yukarı katlanmasıyla oluşan ağız 
şeklidir. 

Yastık Taban : Kap dibine yapıştırılmış 
bir parça sıcak camın dışa doğru 
açılmasıyla oluşan tabandır. 

Yay Taban : Kalın bir cam lifin önce yay, 
sonra halka şekline getirilerek dibe , 
eklenmesiyle oluşan tabandır. 

Noble : Tamamlanmamış bir cam eserin 
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